
Kesznyétenbe
kéne menni

Szakemberhiány, 
duális képzés
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Hatheti munka, 
három pont
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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Március 
1-jén, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levél-
ben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, 
az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös 
számon. 

/3. oldal

Kátyúzás télen 

Úthibákat javítanak mínuszban is
Hidegaszfalttal javítják az 
útburkolatot városszerte. A 
kemény fagyok és a hatal-
mas hótömeg nyomot hagyott 
a járdákon, a kerékpár- és a 
közutakon is.

 A kis repedések több helyen is kátyúk-
ká nőttek, most, hogy elolvadt a hó, hoz-
zá is látott az utak helyreállításához a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
Kivágják a hibás részt, kiszárítják, és fel-
töltik. Így járják a várost a munkagépek-
kel. A Béke és a Dózsa György úton már 
eltüntettek néhány úthibát, de folyamato-
san javítják ott, ahol nagyobb kárt okozott 
a fagy. Akad munkájuk bőven, hiszen ré-
gen volt ilyen hosszú, hideg tél. A rendkí-
vüli időjárás most, ha nem is rendkívülit, 
de sok feladatot ad. 

- Repedések, kátyúsodások megfigyelhe-
tők, ezeket a nagy hőmérsékletingadozá-
sok okozták. Most hidegaszfalttal tüntet-
jük el ezeket -  mutatja az úthibákat Kraj-
nyák László műszaki vezető. - Cégünk, a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
ütemtervszerűen minden év tavaszán el-
kezdi ezeket a munkákat, s őszig meleg-
aszfaltozással állítjuk helyre az utakat, 
ahol szükséges. Sok a gépjármű, nagyobb 
a forgalom, használódnak az utak. Tavaly 
1600-1700 négyzetméter meleg aszfal-
tos javítást végeztünk városszerte. Mivel 
a közterületek, parkok üzemeltetését és 
gondozását végezzük, ezért folyamatosan 
kint vagyunk az utakon, amint problémát 
tapasztalunk, összeszedjük egy csokorba 

a javítandó felületeket, és azonnal intéz-
kedünk. Sok a repedés a Lévay és a Beth-
len Gábor úton, de az Örösi út kivezető 
szakasza és a Tisza-part városrész bekö-
tőútja is elég kátyús - mondja Krajnyák 
László.
Nem csak az állagmegóvás, a balesetve-
szély elhárítása is fontos szempont, ezért 
most elsősorban azokat a gyűjtőutakat ja-
vítják, ahol nagyobb a gépjárműforga-
lom, tavasszal pedig a kátyúzási ütemterv 
szerint kezdik a szokásos, őszig tartó me-
legaszfaltos javításokat.
A tél végeztével az önkormányzat azt is 
megvizsgáltatja, hogy a „toldozás-foldo-
záson” túl hol van szükség komolyabb 
beavatkozásra, felújításra.

Új partnervárosunk: Neuhofen an der Krems

Aktív együttműködés a cél

Kosárlabda

Döntőben az Eötvös

Levonult az ár

Február 20-án a Miskolci Körcsarnok adott ott-
hont a kosárlabda B33-as regionális döntőnek.

Öt megye képviseltette magát a tornán, Tiszaújváros volt az 
egyetlen város, ahonnan egy iskolából két csapat is be tudott 
jutni a döntőbe, ráadásul a négy közé.
A tizenkét csapatot négy háromcsapatos csoportra osztották. 
A csoportmérkőzések után az első két helyezett keresztbe ját-
szott egy másik csoport első két helyezettjével. Az Eötvös „A” 
és „B” csapata is szoros csatában jutott a legjobb négy közé, 
nagy esélyt kapva az országos döntőbe jutásra, ahová az első 
három helyezett kvalifikálhatta magát. Az elődöntőben összeke-
rült a két gárda. Ezt a mérkőzést - közös megegyezéssel - a „B” 
csapat átengedte a papíron erősebb „A”-nak, bízva abban, hogy 
pihentebb állapotban mindkét együttes képes lesz a következő 
meccset megnyerni.
A harmadik helyért folyó csatában szoros eredmény után alul-
maradt a „B” csapat, pedig többször kezükben volt a mérkőzés, 
beválni látszott a taktika, de egy kis bírói „segítséggel” kikap-
tak, így a negyedik helyen végeztek.
Az Eötvös „A” pihentebb állapotban simán győzött a Nyíregy-
házi Krúdy Gimnázium ellen és a regionális döntőt megnyerve 
első helyen jutott az országos döntőbe.
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Levonult a jeges ár a Tiszán, ezért mindenhol visszavonták 
az árvízvédelmi készültséget. A jeges áradat csaknem öt-
száz kilométer után hétfőn hagyta el a Tisza magyarorszá-
gi szakaszát, jelentős mennyiségű szemetet hagyva maga 
után.  A Sajón, a Hernádon és a Bodrogon még vannak álló-
jeges szakaszok.

Eötvös „A” (sárga) : Mayer Ákos, Molnár Bence, Szilasi Ben-
ce, hiányzik Zsuga Tamás. Eötvös „B” (zöld): Jónás Bence, 
Szabó Attila, Kovács Bence, hiányzik Orosz Dominik. Edző, 
testnevelő : Szendrey Zsombor.

Kivágják, majd kiszárítják a hibás részt, ezután aszfaltoznak. 

Partnervárosi megállapodást kötött Tiszaújváros és a felső-ausztriai Neuhofen an der Krems (képünkön). Tudósításunk és 
a megállapodás a 3. oldalon. 

Akad munka bőven. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szom-
baton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban. 
Következő vasárnap gyűjtés a katolikus iskolák javára.
Ebben az évben is napközis hittantábort szervezünk július 10-
től, 14-ig a plébánián. Jelentkezni a hitoktatóknál lehet.
Február 24-én, pénteken, 16:30-kor lesz a bérmálkozásra 
készülő hittanos gyermekek első felkészítő foglalkozása a 
plébánia közösségi termében.

Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 15:30 vecser-
nye. Hétfőn kezdődik a Nagyböjt szent időszaka,17:00 vecser-
nye. Kedden 8:00 reggeli istentisztelet, 17:00 vecsernye. Szer-
dán 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
„Lelkesen kezdjük hát el a böjti idő pályafutását, s vigyünk 
erényeket zsenge áldozati ajándékul az Úrnak.” (Ének Nagy-
böjt első hétfőjének reggeli istentiszteletéből).

Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16.00 órától lesz 
istentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt 
az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni 
alkalmat követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

 „Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, 
ajka sem szól többé, mert lezárt, holt.
Megállott a kéz, mely csak adott,
soha semmit nem kért és el nem fogadott”

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy 
Bakos Miklósné 

(szül.: Bálint Margit) 
életének 68. évében elhunyt. Drága szerettünk hamvasztás 
utáni búcsúztatása 2017. 02. 24-én (péntek) 13 órakor lesz 
a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában. 
Lelki üdvéért engesztelő szentmise a temetés előtt 12.30 
órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban velünk éreznek. 

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk, 

Varga gyöngyi 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Meghívó
Tisztelt Sporttárs!
A Zabos Géza Horgász Egyesület alapszabálya, valamint 
a vezetőség határozata alapján az egyesület évi közgyűlése 
2017. február 25-én, szombaton a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ, Tiszaújváros Központi éttermében (Ti-
szaújváros, Kazinczy u. 2/B, a volt 3-as iskola étterme) 07.30 
órától lesz, melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó, beszámoló az egyesület 2016. évi gaz-
dálkodásáról, haltelepítéseiről, az egyesület rendezvényeiről, 
eseményeiről
2. Beszámoló az egyesület 2016. évi költségvetésének vég-
rehajtásáról
3. Beszámoló a felügyelő bizottság és az etikai bizottság 
2016. évi munkájáról
4. A vezetőség javaslata az egyesület 2017. évi költségveté-
sének fő irányaira
5. Javaslat a 2018. évi tagdíjak mértékére
6. Hozzászólások
Az alapszabály rendelkezéseivel összhangban tájékoztatom, 
hogy amennyiben a 07.30 órára összehívott közgyűlés hatá-
rozatképtelen (nincs jelen a tagok fele + 1 fő), a megismételt 
közgyűlés ugyanazon a napon 08.00 órakor lesz ugyanazon a 
helyszínen, változatlan napirenddel.
Az eredeti napirendek vonatkozásában a megismételt köz-
gyűlés – tekintet nélkül a megjelentek számára – határozat-
képes.
Tisztelettel:     

Kiss Béla
elnök

A ZABOS GÉZA HORGÁSZ EGYESÜLET 
2017. évi rendezvénynaptára

1. február 25.  Közgyűlés
2. április 22.   ÉVADNYITÓ horgászverseny 
3. május 28.   GYERMEKNAPI 
   horgászverseny 
4. június 24-25.  VDSZ országos horgászverseny
5. június 30-július 1.  DR. ZABOS GÉZA EMLÉKNAP 
   és HORGÁSZCSAPAT verseny 
6. augusztus 26.  60 ÉV FELETTIEK horgászver-
   senye 
7. szeptember 09.  ÉVADZÁRÓ horgászverseny 
8. május   TISZTSÉGVISELŐK és 
   HALŐRÖK horgászversenye 
9. július    HORGÁSZNAPKÖZI
10. augusztus    PKDSZ horgászverseny

Moccan a Mocorgó

Klubfoglalkozás 
és bababörze

Kedves Kisgyermekes Anyukák és Apukák!
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata szeretettel meghív gyermekeitekkel 
együtt a Mocorgó Baba-Mama Klub következő foglalkozá-
sára, melynek helyszíne a Napsugár Bölcsőde 5-ös pavilon-
ja lesz.
Időpontja: 2017. február 28. 16.00-18.00 óra között.
Témája: Jó szülő vagyok-e? Milyen anya, vagy apa vagyok 
én? 
Vendég: Bozsik Csilla pszichológus, a B-A-Z Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézményének mun-
katársa, aki a témával kapcsolatosan beszélgetést kezdemé-
nyez és interaktív délután keretében szívesen válaszol a meg-
fogalmazott kérdésekre is.
Várjuk a régi és új érdeklődőket!  Budai Réka és Kulcsár Edit 
családsegítők (tel.: 49/548-187, 49/548-189)

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy az 
idei első BABABÖRZE 2017. március 7-én 14.30-17.30 óra 
között lesz a Kazinczy ház földszinti folyosóján. Asztalok és 
székek foglalása az előzőekben megadott telefonszámokon 
lehetséges Réka és Edit családsegítőknél.

Emberek
Ezzel a rejtvénnyel véget ér februá-

ri sorozatunk. A megfejtéseket feb-

ruár 28-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2017. február 23.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot február 26-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
február 27-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu



Partnervárosunk: Neuhofen an der Krems

Aktív együttműködés a cél
Partnervárosi megállapodást 
írt alá február 16-án Tisza-
újváros és az osztrák Neuho-
fen an der Krems. A Város-
háza III. emeleti tanácskozó 
termében rendezett várostör-
téneti eseményen a két város 
vezetői mellett részt vettek az 
együttműködést segítők is. 

- Folytatjuk közös utunkat, melyet egy-
szer már közös történelmünkben átél-
tünk - mondta köszöntő beszédében Bráz 
György, Tiszaújváros polgármestere, majd
szólt városunk történelméről is: - Fiatal 
város vagyunk, aminek ugyan vannak ré-
gi gyökerei, de az ipar miatt lendült meg 
a város építése. 
Günter Engertsberger, Neuhofen an der 
Krems polgármestere elsősorban megkö-
szönte a barátságos fogadtatást, majd így 
folytatta: 
- Nem annyira gyakori, hogy partnersé-
get kötünk, ez a harmadik ilyen kapcso-
latunk. Nagyon örülünk annak, hogy egy 
magyarországi várossal tesszük ezt, hisz 
összeköt bennünket a közös történelem. 
Úgy látom, hogy ez a város sok minden-
ben „überel” bennünket, nagyon figye-

lemreméltó az, amit a sport terén elért. 
Én meg vagyok győződve arról, hogy ez 
a partnerség mindkét fél számára pozití-
vumokat fog hozni. Mi az aktív kapcsola-
tokat keressük, az olyanokat, melyek nem 
csak papíron léteznek, hanem kulturális, 
politikai és gazdasági területen is jól mű-
ködnek - tette hozzá a polgármester. 

A köszöntők után ünnepélyesen is aláír-
ta a két város vezetője a megállapodást, 
majd ajándékokat adtak át egymásnak, és 
a partnerség létrejöttét segítőknek. 
Így Torma Péternek, az Inno-Comp Kft. 
ügyvezetőjének és feleségének, valamint 
Günther Wenthnek és családjának. 
- Az együttműködés számomra azt jelen-
ti, hogy ötleteket cserélünk egymással - 

mondta Günther Wenth, az Inno-Comp 
Kft. tulajdonosa, aki családjával Neuho-
fenben él. - Nagyon sok közös dolgot lá-
tok a két város között, hiszen Neuhofen-
ben és környékén is jelentős a műanyag-
feldolgozás, csakúgy, mint Tiszaújváros-
ban - tette hozzá a tulajdonos. 
- Nagy jelentősége van annak, hogy part-

nerséget kötöttünk - mondta az aláírást 
követően Günter Engertsberger polgár-
mester - nem csak kulturális területen van 
sok közös dolgunk, hanem én azt gon-
dolom, hogy a későbbiekben a sport és 
a gazdaság területén is nagymértékben 
profitálhat mindkét város ebből a kapcso-
latból. Tiszaújváros egy fiatal város, Neu-
hofen alapköveit a 12. században rakták 
le, de a környék már az ókori időkben is 
kereskedelmi csomópontban feküdt, így 
elég mozgalmas a történelmünk - mondta 
a polgármester. 
Bráz György polgármester felidézte Ti-
szaújváros első partnervárosi kapcsolatá-
nak létrejöttét is. 
- Nagyon érdekes a város története - 
mondta a polgármester -, hiszen itt min-
dent a gazdaság hozott létre, és az első 
partnervárosi kapcsolatunkat is az ipar-
nak köszönhetjük. Az akkori TVK a BSF-
el állt kapcsolatban, így lett Ludwigsha-
fen Friesenheim városrészével kapcsola-
tunk. Most is ez történt, egy olyan cég, 
ami a volt TVK területén működik, az In-
no-Comp Kft. tulajdonosa és ügyvezető-
je, Torma Péter segítségével hoztuk lét-
re ezt a kapcsolatot. Én nagyon remélem, 
hogy ebből sokat fognak profitálni a fiata-
lok, lehetőségük lesz a német nyelv gya-
korlására. Abban is hiszünk, hogy a fiata-
lokat közelebb kell egymáshoz hozni Eu-
rópában, mert csak akkor lesz békesség - 
zárta gondolatait Bráz György. 

                         Fodor Petra

MEGÁLLAPODÁS
partnervárosi együttműködésről

Neuhofen an der Krems (Ausztria)
és

Tiszaújváros (Magyarország)
között

Neuhofen an der Krems képviseletében Günter Engertsber-
ger polgármester úr, Tiszaújváros képviseletében Bráz György 
polgármester úr (továbbiakban Felek), törekedve a két telepü-
lés lakossága közötti baráti kapcsolatok elmélyítésére, vala-
mint együttműködés kialakítására különösen a kultúra, a sport 
és az idegenforgalom területén, valamint a civil szervezetek 
között és annak tudatában, hogy az alábbi megállapodás ré-
sze a jó baráti és partner kapcsolatok kialakításának Ausztria 
és Magyarország között, segít azok bővítésében, közös törté-
nelmi múltunk ápolásában, és hozzájárul az európai uniós ér-
tékek és identitás megőrzéséhez, Felek a következőkben álla-
podnak meg:

1. Cikkely
Felek megállapodnak, hogy szándékaik és sajátosságaik figye-
lembevételével kiemelten a következő területeken kívánnak 
együttműködni: a kultúra és művészet terjesztése, sportren-
dezvények, idegenforgalmi-turisztikai programok szervezése, 
ifjúsági- és diákcsere programok lebonyolítása.

2. Cikkely
1. Felek kölcsönösségi alapon végzik a városi vezető szervek 
és vezetők, a hivatali dolgozók, a szakértők, a fiatalok, a kultú-
ra és a sport képviselőiből álló delegációk cseréjét.
2. Felek ösztönözni és terjeszteni fogják az együttműködés 
eszméjét a területükhöz tartozó valamennyi önkormányzati 
egység, intézmény és civil szervezet között.

3. Cikkely
Jelen megállapodásban foglalt együttműködési területek nyi-
tott jellegűek, és a Felek egyetértésével változtathatók, bővít-
hetők a megállapodáshoz csatolandó jegyzék aláírása útján.

4. Cikkely
A megállapodás megvalósítása céljából a Felek kijelölik a sze-
mélyeket, akik felelősek a koordinációért és a megállapodás-
ban foglalt feladatok megvalósításának értékeléséért.

5. Cikkely
A hivatalos delegációk cseréjének költségét és szervezését az 
együttműködés egyes feladatait realizáló intézmény, szervezet 
viseli kölcsönösségi alapon.

6. Cikkely
Jelen megállapodás az aláírás napján lép életbe határozatlan 
időtartamra, azonban mindkét Félnek jogában áll jelen megál-
lapodás felmondása a másik Félnek megküldött jegyzék útján.

7. Cikkely
Jelen megállapodás köttetett Tiszaújvárosban (Magyarország), 
két egybehangzó példányban, német és magyar nyelven, mind-
két nyelvű változat egyaránt hatályos.
Neuhofen an der Krems nevében Tiszaújváros nevében
Günter Engertsberger  Bráz György
polgármester   polgármester

Hibaelhárítás után felújítás

Kesznyétenbe 
kéne menni

A kesznyéteni hídon lassan araszoló autósok sor-
jáznak. Táblák jelzik, hogy óvatosan hajtsanak, 
kisebb hibaelhárítás történt a hétvégén. 

Szombat délelőtt rövidebb időszakokra le is zárták a Sajón át-
ívelő építményt. A javításról, a híd további sorsáról beszélget-
tünk Kecső Imrével, Kesznyéten polgármesterével.
- A híd 1963-ban épült - kezdi a polgármester. - Több, mint 50 
éve fontos a közlekedés számára a kesznyéteni híd, hiszen rö-
videbb útvonalat biztosít azoknak, akik a Sajón szeretnének át-
kelni. Ezért fontos, hogy vigyázzunk rá és a szükséges karban-
tartást elvégezzük, hiszen naponta több mint ezer gépjármű ha-
lad át rajta.
- Milyen munkálatokat végeztek a szombati szakaszos lezárás-
kor?
- Minden évben megtörténik sajnos, hogy meghibásodik, hol a 
korlát, hol a pályaszerkezet. Most éppen a hídfő dilatációja tört 
el, amit egy rögzített vaslemezzel tudtunk megoldani. Most ide-
iglenesen a balesetveszély elhárítását végeztük el a hétvégén. 
Arra viszont készülnünk kell, hogy tavasszal ez a hibaelhárítás 
megismétlődik, amikor már lehet aszfaltozni, akkor egy tartó-
sabb megoldást igyekszünk kialakítani. 
- Mi okozta a meghibásodást? 
- Egyrészt az idő vasfoga megtette hatását, másrészt pedig a 
közlekedők tették tönkre azzal, hogy nem szabálykövető maga-
tartással használták a hidat. A mezőgazdasági gépek, a túlsúlyos 
kamionok tettek kárt a pályaszerkezetben. 
- Mennyibe került ez a megoldás?
- Pontos összeget még nem tudunk, de előreláthatóan a több 
százezer lesz, ami a kesznyéteni önkormányzat költségvetését 
terheli.
- Szárnyra kapott az a hír, hogy egy nagyobb felújítást terveznek.
- Nem kell ahhoz szakértőnek lenni, hogy mindenki meggyő-
ződjön róla, mennyire megérett a híd a felújításra. Elég végig-
haladni vagy végigsétálni rajta. Hosszú évek óta készülünk ar-
ra, hogy felújítsuk. Most végre lehetőséget kaptunk. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-vel alkotott konzorcium segítségével a 
Közlekedésfejlesztés Borsod megyében című program kereté-
ben felújíthatjuk a hidunkat. A háttérmunkálatok már elkezdőd-
tek, de ténylegesen csak 2017 végén vagy 2018 elején kezdünk 
hozzá.
- Mennyi a tervezett költsége a teljes felújításnak? 
- Még csak költségbecslést tudok mondani, ami megközelítőleg 
280 millió forint.
- Nem most indulnak a munkálatok, de mire számíthatnak a köz-
lekedők a felújítás időszakában?
- Igyekszünk úgy szervezni, ha lehetőségünk lesz rá, hogy a 
nyári időszakra essenek a felújítási munkálatok, a lezárások, hi-
szen az érdekeket ez sérti talán a legkevésbé. Viszont azzal szá-
molni kell, hogy bizony a felújítás ideje alatt teljes lezárás lesz. 
Tehát több hónapon keresztül nem használhatjuk a hidat. Ebben 
az időszakban Girincs és Sajószöged, illetve Köröm és Muhi 
között komp fogja a közlekedőket kiszolgálni. Ez biztos, hogy 
számtalan kellemetlenséget fog okozni, viszont ezen túl kell len-
nünk annak érdekében, hogy a következő évtizedekben a híd a 
rendelkezésünkre álljon. 

ema 
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Naponta sok-sok jármű hajt át a hídon. 

Vaslemezzel rögzítették a dilatációt. 

A megállapodást a két polgármester látta el kézjegyével. 

Günther Wenth és családja a polgármesterek társaságában. 



Illemtan, protokoll

Közelebb egymáshoz

Örülök, hogy ebben a korban élek. Nőként egyenlő jogaink van-
nak a férfiakkal, dolgozhatunk és megmondhatjuk a vélemé-
nyünket. Nem kell például teknőben mosni, hiszen az automa-
tizált világunkban a gépeink mindent megcsinálnak helyettünk. 
A mai ember számára kinyílt a világ. Mégis, ebben a kényelmes 
életben kevesebbet fordítunk az igaz kapcsolatokra.
Nem sírom vissza azt az időt, amikor még egy televízió jutott 
egy utcába és a szomszédok együtt nézték a műsort. Csak arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy az emberi érintkezések el-
csökevényesednek a hiper-szuper kütyük mellett.
A közösségi oldalak azt az illúziót keltik, hogy sokkal több kap-
csolatot tudunk „ápolni”, hogy fontosak vagyunk. Elhitetik ve-
lünk, hogy mély érzelmi érintkezést élhetünk a világhálón, mi-
közben ezekből éppen legfőbb vágyunk, a minőségi kapcsolat, 
az intimitás hiányzik. Nem lehetünk biztosak benne, hogy a le-
írtak valóban rólunk és nekünk szólnak-e.
Az ilyen érintkezésnek az a veszélye is megvan, hogy sokkal 
bátrabban fogalmazunk, mivel nincs azonnali visszajelzés. Ha-
marabb vagdalkozunk, vádaskodunk, hiszen megtehetjük. Itt 
legalább „meghallgatnak” és elmondhatjuk az ŐSZINTE véle-
ményünket. Hogyan zajlana ez egy szemtől-szembe beszélgetés 
közben? Amikor nem lehet elbújni a gép adta arctalanság mögé? 
Látnánk a másik ember szemét, kontrolálnánk a mozdulatainkat, 
a hangnemünket és talán normális hangon megbeszélhetnénk a 
vélt vagy valós problémánkat.
A legnagyobb veszélyt a gyermekeink kommunikációjában 
okozza a személytelenség. Az online játékok alatti izgalom so-
rán sokszor nyomdafestéket nem tűrő szavakat kiabálnak egy-
másra, és ami a legijesztőbb, hogy észre sem veszik. Sokkal 
drasztikusabban sértegetik egymást.
Azt gondolom, hogy az arany középút a megfelelő a közössé-
gi oldalak használatakor is. Van, amikor olyan késztetésem van, 
hogy egy hangulatos zenét meg kell osztanom, vagy egy gondo-
latot ki kell írnom az oldalamra, de a reggelimet, a vacsorámat, 
a melléktermékemet, a túláradó dicséretemet nem közlöm, csak 
azért, hogy lássák, én is létezem a világhálón.
Kedves felnőttek, szülők! Nekünk nagy felelősségünk van eb-
ben is. Tudom, hogy néha a gyermekeink sokkal jobban érte-
nek az internethez, mégis szemtől-szembe beszélgessünk velük 
a virtuális élet illemtanáról is. 

                                           Medina

Ülésezett a foglalkoztatási tanács

Beruházások, szakemberhiány, duális képzés
Kedden délelőtt tartotta idei 
első ülését a Tiszaújváros 
Térségi Foglalkoztatási Ta-
nács. A napirendi pontok kö-
zött szerepelt többek között a 
MOL 15 éves stratégiája, az 
ezzel kapcsolatos fejlesztések 
és bővítések, és a városban 
és az iparvállalatoknál 2017 
szeptemberében elinduló du-
ális képzésről is szó esett.       

A tanácsnak tavaly két alkalommal, feb-
ruárban, majd áprilisban volt ülése.

Hiányzó elnök, 
hiányzó Jabil

A tavaszi összejövetelen sem volt már 
jelen az elnök, dr. Mengyi Roland, úgy, 
ahogy ezúttal sem, egyéb elfoglaltságai 
miatt - tudtuk meg Kovács Józseftől, a ta-
nács alelnökétől. Pedig - mint az az ülé-
sen elhangzott - szükség lenne a jelenlé-
tére, hiszen bizonyos ügyeket nem csak 
a tanács elnökeként, hanem a térség or-
szággyűlési képviselőjeként is képvi-
selnie kellene. Többek között azt a ko-
rengedményes, korkedvezményes nyug-
díj ügyét, amit évek óta szorgalmaznak a 
MOL-osok.
 - Április óta sem telefonon, sem írásban 
nem reagál az elnök úr a megkeresésünk-
re - nyilatkozta Kovács József - de mi, 
alapítók és tagok, úgy döntöttünk, hogy a 
testületnek tovább kell működnie, és dol-
goznia, ez közös érdek. A korengedmé-
nyes, -kedvezményes nyugdíj ügyében 
folytatott lobbi tevékenységünket már ta-
valy elkezdtük, döntés igaz még nem szü-
letett, de már elért felsőbb szintekre. Két 

országgyűlési képviselőre lenne szüksé-
günk ebben a lobbiban, az egyik a száz-
halombattai térség képviselője, a másik a 
borsodi térségé kellene, hogy legyen, de 
dr. Mengyi  Roland egyelőre abban sem 
foglalt állást, hogy végigviszi-e ezt az 
ügyet, vagy sem. Úgy döntöttünk, hogy 
megkeressük Csöbör Katalin miskolci or-
szággyűlési képviselő asszonyt, álljon az 
ügyünk mellé - mondta az alelnök napi-
rend előtti felszólalásában. 
Kovács József beszámolt a tanács tava-
lyi munkájáról, majd jöttek az ülésre ter-
vezett témák, a nagyvállalatok tervei, fej-
lesztései, a duális képzés elindítása. 
A meghívott előadók hiányában elmaradt 
a harmadik napirendi pont, a Jabil lét-
számhelyzetről, várható fejlesztésekről 
és beruházásokról szóló beszámolója. A 
cég tervezett létszámleépítéséről terjen-
gő híreket sem tudta így senki hivatalo-
san megerősíteni vagy cáfolni. A téma át-
ugrása helyett Bráz György polgármester 
kért szót és adott tájékoztatást az ügyben, 
aki néhány napja tárgyalt a Jabil vezeté-
sével. Mint mondta, a cég az ipari park-
ban tervezett növekedésről tárgyalt nem-
rég az önkormányzattal, így az feltételez-
hető, hogy a tervezett befektetés kapcsán 
vannak jövőbeni tervek, elképzelések is.

                                                 

MOL-tervek

A MOL Petrolkémia Zrt. Vezérigazgató-
ja, Huff Zsolt a MOL csoport stratégiájá-
ról adott rövid tájékoztatást, hiszen ko-
moly piaci változás előtt állva készítették 
el 15 éves tervüket.
- 1,6 milliárd dolláros beruházásra készül 
a MOL-csoport, ami nem csak Tiszaújvá-
rost, hanem Százhalombattát és Pozsonyt 
is érinti. Ennek a fejlesztésnek mint-
egy 200 fő a tiszaújvárosi munkaerőigé-
nye, amihez megfelelően képzett szak-
emberekre is szükségünk lesz a jövőben 
- mondta a vezérigazgató.
Ehhez illeszkedik a tervezett duális kép-
zés indítása is, hiszen több száz munka-
vállalóra lesz igénye a cégnek az elkövet-
kező években. 
- Felső- és középfokon indul el a képzés. 
2017 szeptemberében vegyész és villa-

mos vonalon a tiszaújvárosi Brassai szak-
középiskolában, Kazincbarcikán és Deb-
recenben pedig laboráns és rendszerkeze-
lői vonalon. Ami a felsőoktatást illeti, ott 
2018 februárjában indul a Miskolci Egye-
tem gépésztanszékével duális képzés, a 
Debreceni Egyetemen pedig a vegyész-
mérnök tanszékkel. Mindezekhez lesz két 
vállalati tanműhelyünk és újabb kettő jö-
vőre a műszerész és a gépész képzéshez - 
nyilatkozta Huff Zsolt.
A duális képzés lényege, hogy gyakorla-
ti tudásukat a vállalatoknál szerzik meg a 
diákok, ezért már a cég is dolgozik a jö-
vőbeni tanrendeken, az oktatási anyagok 
összeállításán - hangzott el az ülésen. 
Bukta Márta, a Szerencsi Szakképzé-
si Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámu-
el Szakgimnáziumának és Szakközépis-
kolájának igazgatója örömmel fogadta a 
hírt, hiszen mint mondta, a képzési struk-
túrának mindenkor igazodnia kell a régió 
vállalatainak igényeihez. Tájékoztatta a 
meghívott vendégeket az iskola jövőben 
alakuló tanulói létszámáról is. 
                                 

Szakképzések

- Idén már 20%-kal többen jelentkeztek 
az iskolába mint tavaly, de még mindig 

nagyon kevés tiszaújvárosi diákunk van, 
amin szeretnénk a jövőben változtatni – 
mondta. - Jó iskola vagyunk, a munka-
erőpiachoz is igazodó képzésekkel, fon-
tos, hogy itt tartsuk a gyerekeinket, fon-
tos, hogy ide jöjjenek tanulni, ne menje-
nek el a városból. Új képzést is indítunk 
szeptembertől, egy „lányosabbat”, mint 
az eddigiek. A szociális ápoló és gondo-
zó szakra negyven fölötti jelentkezési la-
pot adtak be az általános iskolák végző-
sei. A vegyészképzés újraindítása is fel-
merült, de egyelőre nem tudok róla nyi-
latkozni - tette hozzá Bukta Márta. 
Idén 664 jelentkezési lap érkezett a Bras-
saiba február 15-ig, ez jóval több, mint ta-
valy. A legnépszerűbb a hegesztő szak, ott 
még mindig 100 fölötti a jelentkezők szá-
ma, de villanyszerelőnek is sokan, 65-en 
jelentkeztek, ami emelkedést jelent - de-
rült ki a  felvételi jelentkezések összesí-
téséből.
 Kevés a jó szakember Magyarországon, 
pedig nagy szükség van rájuk, hiszen a 
három hónapos átképzés, csak tűzoltás - 
ezt már a Transped Kft. jelenlévő képvi-
selője nyilatkozta, aki arra is felhívta a ta-
nács tagjainak figyelmét, hogy a jó szak-
emberek hiánya mellett az elvándorlás is 
nagy gondot jelent. 
- Tavaly a környező cégekkel összeül-
tünk, hogy megoldást találjunk erre a 
problémára. Vegyipari szakemberképzés-
hez találtunk is egy szakképző iskolát, 
hogy a szükséges képzést elindítsuk. A 
tíz cég ötven főt tudott volna alkalmazni 
azonnal, de rájöttünk a hosszas előkészí-
tést követően, hogy a felvétellel baj van, 
mindössze 6-an jelentkeztek erre az ötven 
helyre. Ezen sürgősen változtatni kell, ez 
nem csak nálunk probléma, hiszen sokkal 
nagyobb lesz a munkaerőigény a város-
ban is a vegyipari területen a jövőbeni be-
ruházások következtében - nyilatkozta la-
punknak Kenyeres Tamás, az Inno-Comp 
Kft. gazdasági vezetője. 
Tiszaújváros és vonzáskörzetének fog-
lakoztatási helyzetéről Lengyel László-
né foglalkoztatási osztályvezető számolt 
be. Mint mondta, 4,48%-os a munkanél-
küliségi ráta térségünkben, ezt csökkent-
ve különböző átképzésekkel próbálkoz-
nak. Az OKJ-s képzések mellett 5-6. és  
7-8. osztályos képzéseik is vannak, a 25 
év alattiak képzésével külön is foglalkoz-
nak. Tavaly próbálkoztak vegyipari kép-
zést is indítani, de érdeklődés hiányában 
ez meghiúsult - mondta beszámolójában. 
Szó esett még a tanács ülésén a várost 
érintő pénzelvonásokról, a demográfiai 
változásokról, az ide települő munkavál-
lalók elszállásolásáról, amiről folyamato-
san kell konzultálniuk a gazdaság szerep-
lőinek- ezt már Bráz György polgármes-
ter mondta, aki minden téren az önkor-
mányzat együttműködéséről biztosította 
a jelenlévőket, mindezt a jog mezsgyéjén 
közlekedve, hiszen az elmúlt időszakban 
sok olyan számunkra kedvezőtlen kor-
mánydöntés született, ami nem könnyí-
ti meg Tiszaújváros dolgát, ezen ügyek-
ben sem. 

berta

Gimnasztráda 
a tévében

Az M4 Sport TV stábja látogatott el február 15-én a Tiszaújvá-
rosi Gimnasztráda csapatához.
Kopcsó Józsefnével készítettek interjút a Mesterem-Műhelyem 
című műsorhoz. Az interjúban Csöpi néni beszélt életútjáról, a 
szertorna iránti rajongásáról, a gimnasztráda történetéről és ese-
ményeiről, a sportág különlegességéről, szépségéről, valamint a 
rendszeres mozgás örömeiről. Arról még nincs információ, hogy 
mikor láthatjuk az interjút.
A stáb ellátogatott a gimnasztrádások edzésére is. A Kisbajnok 
című sportmagazinhoz készült felvétel a csapatról, interjút adtak 
az edzők és a sportolók. Felvették az egész edzést a bemelegítés-
től a gyakorláson át az akrobatikus dobásokig. A szerkesztők ré-
szére a fellépésekről készült videófelvételeket is adtak.
A csapat nagy izgalommal várja az adást, mely valószínűleg 
február 26-án, vasárnap reggel lesz az M4-en.
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Mindenki a fedélzeten, kivéve dr. Mengyi Roland elnököt és a Jabil illetékeseit.

Huff Zsolt, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója a beruházásokról és a duá-
lis képzésről szólt. 

Elbújnak a gép adta arctalanság mögé.



NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK A TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
nyílt tanítási napokat tart 2017. március 02-án és 03-án, melyre 
szeretettel várja  az érdeklődő szülőket, a leendő első osztályos 
gyerekeket és szüleiket. A nyílt tanítási napok részletes prog-

ramja megtalálható az óvodákba eljuttatott szülői tájékoztatók-
ban. Az iskola áprilisban – a beiratkozást megelőzően – is várja 
az érdeklődőket a nyílt napjára, melynek időpontjáról a későb-
biekben ad tájékoztatást.

NYÍLT NAPOK, BEMUTATÓÓRÁK
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Hunyadi Mátyás Iskola (Alkotmány köz 2.)

Hok Csaba
intézményvezető

Időpont Óra Osztály Helye: Tantárgy: Tanít:

2017. március 
02. (csütörtök)

1. 1/1. 16-os terem környezetismeret Nagyné Tóth Zsófia

1. 1./2 79-es terem matematika Ujvári Irén
1. 2/2. 17-es terem környezetismeret Demblovszkyné Kapitány 

Zsuzsanna
1. 2/3. 25-ös terem matematika Tompa Klára
1. 3/1. 27-es terem magyar nyelv Nagyné Kemenesi Marianna
1. 4/1. kis tornaterem testnevelés Demblovszky Gábor
1. 4/2. 24-es terem angol Kántor Bence
1. 4/3. 30-as terem matematika Vitányi János
1. 5/2. 38-as terem matematika Göncziné Kalóz Éva
1. 6/1. 11-es terem matematika Szepesi Béláné
1. 6/2. 32-es terem magyar nyelv Szabóné Gubányi Éva
1. 7/2. nagy tornaterem testnevelés Komlósné Oláh Mária
2. 1/1. 16-os terem irodalom Ivánka-Tóthné Dorogázi Ildikó
2. 1./2 15-ös terem magyar nyelv Czár Judit Bianka
2. 1./2 25-ös terem angol Elek Anna
2. 2/2. 17-es terem angol Szabóné Gubányi Éva
2. 4/3. 30-as terem magyar nyelv Vitányi János
3. 1./2 15-ös terem irodalom Czár Judit Bianka
3. 1./2 rajzterem angol Ipacs Marica
3. 2/2. 17-es terem matematika Volyánszki-Bán Viktória
3. 4/1. 31-es terem magyar nyelv Pásztorné Csontos Márta
3. 4/2. 24-es terem irodalom Pásztorné Bajusz Anikó
3. 5/1. 33-as terem matematika Drotárné Tamás Hermina
3. 5/3. énekterem magyar nyelv Magyarné Hadzsi Katalin
4. 2/3. 25-ös terem magyar nyelv Tompa Klára
4. 5/1. 32-es terem irodalom Tankó Lászlóné
5. 1/1. tornaszoba tánc és mozgás Mucza-Krisztin Judit
5. 5/3. 33-as terem természetismeret Birtalan Ágnes
6. 6/1. nagy tornaterem testnevelés Balogh Tamás
 13.15-14.00 2/3. napközi 25-ös terem tanulás Vitányi Jánosné
 14.00-15.00 5/2., 5/3

felsős napközi
43-as terem napközi - tanulás Jánosiné Elek Andrea

2017. március 
03. (péntek)

1. 1./1 16-os terem matematika Nagyné Tóth Zsófia

1. 2/1. 28-as terem magyar nyelv Danilóné Makkai Valéria
1. 3/1. 27-es matematika Bakosné Kovács Katalin
1. 3/2. kis tornaterem testnevelés Németh Erika
1. 4/1. 31-es matematika Pásztorné Csontos Márta
1. 4/2. 24-es terem angol Ipacs Marica
1. 5/3. történelem történelem Balla András
1. 7/1. 39-es terem irodalom Nagyné Kecskés Ágnes
1. 8/1. számítástechnika informatika Kruppa Tiborné
2. 1/1. 16-os terem magyar nyelv Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó
2. 2/1. 28-as terem matematika Danilóné Makkai Valéria
2. 2/3. 25-ös terem irodalom Tompa Klára
2. 3/2. 18-as terem magyar nyelv Tóth Erika
2. 3/2. 79-es terem matematika Németh Erika
2. 4/2. 24-es terem matematika Viszóczki Anett
2. 5/1. kis tornaterem testnevelés Ujlaky Ildikó
2. 6/2. rajzterem vizuális kultúra Bodnár Tibor
2. 8/2. 42-es terem történelem Balla András
3. 1/1. 16-os terem irodalom Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó
3. 2/1. tornaszoba dráma és tánc Mucza-Krisztin Judit
3. 3/2. 18-as terem angol Szabóné Gubányi Éva
3. 3/2. 28-as terem angol Kulcsár Róbert
3. 4/1. 31-es terem angol Trohákné Lénárt Ilona
3. 5/2.,5/3. nagy tornaterem testnevelés Hok Csaba
3. 7/1. 39-es terem matematika Berindzáné Répási Tünde
3-4. 4/3. 30-as terem vizuális kultúra Nagy Barnabásné
4. 3/2. 18-as terem magyar nyelv Tóth Erika
4. 3/2. 79-es terem matematika Németh Erika
4. 7/2. 33-as terem irodalom Nagyné Kecskés Ágnes
5. 6/2. 42-es terem természetismeret Kővári Katalin

Teremlabdarúgás

Reflektorfényben 
az utánpótlás

Nyolc korosztályban, 51 csapat részvételével több, 
mint 500 gyermek vett részt azon a teremlabdarú-
gó tornán, melyhez hasonlót még nem szerveztek 
Tiszaújvárosban.

A Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgócsapata bajnokságban 
játszó egyesületek utánpótlás alakulatait hívta meg. Többségé-
ben NB III-as csapatok képviseltették magukat, de volt néhány 
topligás együttes is. Például a Mészöly Focisuli, az MTK után-
pótlása.
- Szinte minden tornán részt veszünk - mondta Farkas Arnold 
utánpótlásedző. - Most sajnos csere nélkül érkeztünk, ami meg 
is látszik a teljesítményünkön, de végül is nem ez a lényeg, ha-
nem hogy a gyerekek játszanak.
A házigazda minden korosztályban képviseltette magát. 
- Eddig minden mérkőzésünket megnyertük, most következnek 
a visszavágók - mondta György Kristóf az U13-as csapat kapu-
sa. - A Mészöly Focisuli ellen volt a legnehezebb mérkőzésünk, 
de azt is megnyertük.
Összességében elmondható, a házigazda jól szerepelt, de nem ez 
volt az elsődleges szempont.
- A legfontosabb az, hogy játéklehetőséghez jussanak a gyere-
kek - mondta Molnár Zoltán a szervező klub utánpótlásedző-
je. - Természetesen több játékosmegfigyelő is van a pályák szé-
lén, mi is nézzük, kik azok a tehetséges gyerekek, akikre érde-
mes odafigyelni.
Első alkalommal volt ilyen torna Tiszaújvárosban, és egészen 
biztos, hogy nem utoljára. A visszajelzések alapján ugyanis 
egyöntetű vélemény, hogy érdemes ilyen nagy létszámú torná-
kat szervezni.
Az FC Tiszaújváros az U9-es és az U13-as korosztályban meg-
nyerte a tornát, az U15-ös gárda a 2. az U11-es a 3. helyig ju-
tott. Nagy Antal (U 11) a legjobb játékos, Ale Márk (U 15) a leg-
jobb kapus címet érdemelte ki korosztályában.  A tiszaújvárosi-
ak közül gólkirályi címet szerzett: Derzsényi Áron (U7), Gulá-
csi Márk (U9), Ferencsik Bálint (U13), Balogh Gergő (U15). 
A legjobb hazai játékos különdíjban részesült: Harsányi Leven-
te (U 7),) Suhajda Gábor (U 8), Katona Dávid (U 9), Pusztahelyi 
Levente (U 10), Csanálosi Bálint (U 11), György Kristóf (U 13),
Illés Dávid (U 14) és Tóth Simon (U 15).

  borza

kronika@tiszatv.hu

Matekguruk, úszók
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 4. osztályos 
diákjai nagy sikerrel szerepeltek a 12. MatekGuru Kárpát - me-
dencei matematika csapatverseny megyei fordulóján, melyet 
február 3-án rendeztek Miskolcon, a Szabó Lőrinc Általános Is-
kolában. A MerÉszLények csapata 2. helyezést ért el. Csapatta-
gok: Elek Mátyás, Katona Lora, Pásztor Zalán, Szemán Anna 
Ramóna 4. a osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk: Rácz Zita.

*
Február 13-án rendezték meg Ózdon a 3-4. korcsoportos úszás 
megyei döntőt. Az eredményhirdetésnél a műsorközlő 1 bronz, 
1 ezüst, és 2 aranyéremhez szólította a Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola versenyzőit, akik közül nyolcan az or-
szágos döntőbe is bejutottak. 
Eredmények: 
100 m gyors: 2. Mezei Dóra 8. a. 4 x 50 m gyorsváltó: 3. Urbán 
Benedek 5. b, Ferencsik Bálint Donát 5. a, Hajdu Máté Bend-
egúz 6. a, Besenyei Martin 5. b. 4 x 50 m gyorsváltó: 1. Széné-
gető Gerda 6. a, Ferencsik Dorka 6. a, Kiss Fanni 5. a, Kiss Ré-
ka 5. a. 4 x 50 m gyorsváltó: 1. Bóna Kinga 8. a, Kovács Anna 
8. a, Csató Lilla 8. a, Mezei Dóra 8. a. Felkészítő edzők: Fodor 
Ágnes, Bukovinszki József. Testnevelő tanárok: Kurucz Gábor, 
Komlós Barnabás, Homródi Zsolt.

  Farkas Tivadarné
mb. intézményvezető

5. oldal2017. február 23. Gyermekeink

Az U9-es és U13-as (képünkön sárgában) csapat megnyer-
te a tornát, melyhez fogható még nem volt városunkban. 



Interjú Hajdu Imre újságíró-szerkesztővel

„Az ember életében kap sok pofont, 
néha csókot is, az utóbbi a jobb”

Hajdu Imre úgy fogalmaz: az írás a legmara-
dandóbb jel, amit az ember maga után hagyhat.
Újságíró, szerkesztő, főszerkesztő, könyvki-
adó, borász és a helyi kulturális élet szervező-
je. Névjegykártyájára azonban csak azt írta: „az 
írogató ember”. Mint mondta, bár nem szereti 
a legeket, arra mégis nagyon büszke, hogy 32 
évig hírlap¬írással kereshette kenyerét. Hajdu 
Imrét, az Észak-Magyarország egykori újság-
íróját, főszerkesztő-helyettesét nemrég a Ma-
gyar Kultúra Lovagjává avatták. Szép ajándék 
ez a 70. születésnapjára. Ma Bogácson él, ott 
találkoztunk és beszélgettünk vele. Napokig le-
hetne hallgatni anekdotáit, gazdag életművé-
nek történeteit, de az idő és az újság terjedel-
me is véges.  
- Milyen érzés a Magyar Kultúra Lovagjá-
nak lenni?
- A decemberi karácsonyváró ünnepségen, itt 
Bogácson a polgármester asszony bejelentet-
te, hogy a település egyik lakójának a Magyar 
Kultúra Lovagja címet adományozza a Falvak 
Kultúrájáért Alapítvány, és arra kérte a hallga-
tóságot, hogy találják ki, kiről van szó. Mon-
dott rólam egy mondatot, de az másokra is ráil-
lett, azonban amikor a második jellemző mon-
dat is elhangzott, akkor már kiabálták az em-
berek a nevemet. Jóleső érzés volt. Fel kellett 
mennem a színpadra, ahol azt mondtam, hogy 
az ember életében kap sok pofont, néha csó-
kot is, az utóbbi a jobb. Tudom, vannak nyil-
ván rangosabb elismerések is ennél, ráadásul 
még pénzdíjjal is járnak, de nekem mégis tet-
szik ez a díj. Azért, amit tartalmaz! Számom-
ra a magyar kultúra minden ága nagyon fontos 
volt, a lovag megnevezés pedig rendkívül ar-
chaikusan hangzik. Érdekesek ezek a kitünteté-
sek. Ha az ember sokáig él és dolgozik, akkor 
előbb-utóbb kap valamit. Ha mást nem, Kiváló 
dolgozó címet. De még az is és minden más el-
ismerés úgy születik, hogy kell valaki, aki ész-
revesz, értékel és felterjeszt. Esetemben a Bo-
gács Községért Közalapítvány, Bogács Község 
Önkormányzata, a Szent Márton Borlovagrend, 
a Kaptárkövek szerkesztősége és Mohás Lívia 
Budapesten élő írónő voltak azok, akik erre a 
címre javasoltak.
- Az adományozók a méltatásban felsorol-
ják eddigi legfőbb tevékenységeit, foglalko-
zásait: történelemtanár, újságíró, szerkesz-
tő, főszerkesztő, író, borász, a kulturális élet 
szervezője. Vegyük sorra ezeket! 
- Érdekes, és nem is értem, hogy miért csak tör-
ténelemtanár megnevezés szerepel. Én tulaj-
donképpen magyar-történelem szakos tanár va-
gyok, igaz, tanárként mindössze négy évig dol-
goztam. Szoktam mondogatni, az én életem-
ben csaknem minden másodjára sikerült. Ez 
az egyetemre mindenképp igaz. A Földes Fe-
renc Gimnáziumban érettségiztem. Történe-
lem-földrajz szakra jelentkeztem Debrecen-
be, a Kossuth Lajos Tudományegyetemre. A 
pontszámom ugyan megvolt, de helyhiány mi-
att mégsem vettek fel. Így „kényszerből” a me-
zőgazdasági főiskolát végeztem, később pedig 
Egerben tanárképző főiskolát, magyar-¬törté-
nelem szakon.   
- Hogyan lett újságíró?
- Abban az időben - ez a hetvenes évek első fe-
le - általában úgy lehetett valaki újságíró, ha 
volt valamilyen protekciója, valamelyik roko-
na például az újságnál dolgozott. Viszont az 
Észak-Magyarország 1973-ban - kuriózum-
nak számított országosan is -  meghirdetett 
egy újságíró-stúdiót írni szerető fiatalok szá-
mára. Gondoltam, magyar szakos vagyok, va-
lamennyire csak tudok írni. Írtam is két anya-
got, és azokat beküldtem a szerkesztőségbe. 
Tetszhetett, mert behívtak elbeszélgetésre. Ve-
res Mihály, az akkori lapkiadó vállalat igazga-
tója tesztelt.  Felvételt nyertem. Ott - miközben 
szakmai ismereteket sajátíttattak el velünk - ar-
ra is biztattak bennünket, hogy írjunk cikkeket, 
tudósításokat. Én a felkérést komolyan vettem, 
ennek eredményeként megjelentek az első írá-
saim. Nagy büszkeség volt ez, azt hittem, hogy 

másnap mindenki megismer a vonaton, a villa-
moson, ahol utaztam. Ma már tudom, hogy 40 
éves újságírói múlttal sem ismerik meg az em-
bert. S ez így van jól. Szóval, azt az ifjú kori hi-
úságot szerencsére hamar kinőttem. A nagy pil-
lanat  1975-ben következett be, az év februárjá-
ban kaptam  felkérést az Észak-Magyarország 
szerkesztőségétől, hogy volna-e kedvem a me-
gyei lapnál dolgozni. Én természetesen boldo-
gan mondtam igent. 1995-ig dolgoztam a lap-
nál, összesen húsz évet, nyolc hónapot, két na-
pot.
- Hogy emlékszik az északos évekre?
- Nem egészen jól indult. Bizony az első hó-
napok után erősen foglalkoztatott a gondolat, 
hogy rossz lóra tettem és nekem innen el kell 
mennem. Nem éreztem jól magam. Amúgy is 
nehezen illeszkedem be új közegbe, ráadásul itt 
nem mindenki örült nekem. Hónapok múltával 
aztán csak megszoktam a szerkesztőség sajátos 
légkörét. Nekem nagyon fontos, hogy egy ve-
zető jó pedagógiai érzékkel rendelkezzen, tud-
jon az emberekkel bánni, és tudja, hogy minden 
ember egy kicsit más. Először a belpolitikai ro-
vatban dolgoztam, de szerencsémre még az év 
novemberében megalakult a mezőgazdasági 
rovat, s mivel volt ilyen szakirányú végzettsé-
gem, oda vezényeltek. Nem volt ellenemre. Rá-
adásul egy nagyszerű emberrel hozott össze a 
sors. Azt, hogy végül is az újságírói pályán ma-
radtam, a mezőgazdasági rovat akkori vezető-
jének, Pozsonyi Sándornak köszönhetem. Ki-
váló ember volt, nagyszerű tanácsokkal látott 
el, a szakma gyakorlatát nagyobb részt tőle ta-
nultam meg. A konkrét munkát is nagyon ked-
veltem, különösen azt, hogy sokat járhattam vi-
dékre. Nincs ennek a megyének egyetlen te-
lepülése, ahol az évek folyamán ne fordultam 
volna meg újságíróként. Amikor Pozsonyi Sán-
dor nyugdíjba ment, én lettem a mezőgazdasági 
rovat vezetője. Később a mezőgazdasági rova-
tot összevonták az iparival és egy nagy gazda-
ságpolitikai rovat lett belőle, aminek viszont a 
vezetését nem vállaltam, mondván az ipar nem 
érdekel, és nem is értek hozzá. Nem sokkal ez-
után, 1987-ben a kulturális rovat vezetőjének 
neveztek ki. Egy évig töltöttem be ezt a posz-
tot, amikor 1988-ban kineveztek főszerkesz-
tő-helyettesnek. 1995-ig láttam el a helyettesi 
feladatokat.   
- Megtörtént a rendszerváltás, az Észak-Ma-
gyarországot is privatizálták. 1995-ben né-
hányan megalakították az Új Északot. Ennyi 
év távlatából vissza¬tekintve jó ötlet volt? 
- Az Új Észak létrejöttét a kényszer váltotta 
ki. 1995-ben új főszerkesztőt erőltettek a nya-
kunkra, akivel köztudottan nem volt jó a viszo-
nyom. A tudását elismertem. De többen úgy 
tartottuk, hogy nem volt jó vezető. Akkor hatá-
roztuk el tizennyolc kollégával, hogy nincs más 
választásunk, otthagyjuk az Északot és  csinál-
junk egy új lapot. Egy kicsit halálugrás volt az 
egész! Ez be is igazolódott, erős anyagi háttér 
hiányában, csak egy évig bírtuk a versenyt. Ak-

koriban három napilap jelent meg a megyében. 
Nagy volt a konkurencia, a verseny a hirdeté-
sekért, az olvasókért. Ebben a harcban, amely 
nem volt mindig tisztességes, alulmaradtunk. 
Nem tagadom, fájdalmas volt, ezt be kell is-
mernem, hiszen én voltam a főszerkesztő. De 
ma már azt mondom, ha nem következik be 
a lap megszűnése, s küszködnünk kellett vol-
na tovább, akkor  ma már nem élnék. És mi-
lyen az élet? Az Új Észak megszűnésének más-
napján felhívott Farkas Zoltán, az akkori tisza-
újvárosi polgármester,  s arra biztatott, hogy 
menjek a városi lapjukhoz, a Krónikához  dol-
gozni. Megmondom őszintén, semmi kedvem 
nem volt hozzá, de a szükség nagy úr.  Kezdet-
ben nem szerettem Tiszaújvárost, pontosabban 
a  síkságot, a  panelházakat, hisz  én a hegyek, 
Zemplén és Abaúj rabja voltam. A Krónikánál 
fél év múlva főszerkesztő lettem, és - mit ad Is-
ten! - egyre jobban megszerettem a várost. 11 
évet töltöttem ott, s azt hiszem, a város is meg-
szeretett engem.  Amellett, hogy főszerkesztő 
voltam, rengeteg cikket írtam a hetilapba.  
- Eddig 45 könyve jelent meg, közülük sok 
helytörténeti jellegű. Miért tartotta fontos-
nak például Bogács történetét feldolgozni? 
- Tulajdonképpen Tiszaújvárosban kezdtem el 
könyveket írni. Addig csupán két könyvem je-
lent meg, az egyik  Bogács története volt, míg 
a másik a kertészkedő, szőlészkedő emberekről 
szólt, Nem űzettünk ki a Paradicsomból cím-
mel.  Amikor a Krónikához kerültem - hetilap-
ról van szó -, több időm jutott könyvek írására. 
Az első ilyen  kötetem Emberközelben címmel 
egy  interjúsorozatot tartalmazott. A kötetben 
jeles emberek szerepeltek: cégek vezetői, szín-
művészek, szobrászművészek, valamint egy-
szerű emberek is. Néhány év tiszaújvárosi lét 
után a város vezetése arra kért, hogy írjam meg 
Tiszaszederkény - Leninváros - Tiszaújváros 
történetét. Ez megtiszteltetés volt számomra. 
Mindig érdekeltek a történelmi kutatások és a 
szépírás mellett a szociográfiai írások is. Annyi 
anyagot sikerült összegyűjtenem - még meg-
volt akkor  a TVK-archívum, óriási kincsekkel, 
fotókkal, mindennel együtt -,  azokat át tudtam 
nézni, kiválogatni.  A feldolgozásnak még csak 
az elején tartottam, de már megvolt két kötetre 
való anyagom. Akkor a városvezetés azt mond-
ta, csináljam úgy, ahogy jónak látom. Végül 11 
kötetben jelent meg a város története 1951-től 
2007-ig. Nem csak száraz történelem, rengeteg 
emberi történet található a kötetekben. Van há-
rom olyan könyvem is, amelyeket én a szép-
irodalom kategóriájába  sorolok, miniesszék, 
naplók, Álomidő, A krónikás füttye, Szélma-
lomharc címmel. Valamennyit egykori bará-
tom, Mezey István kazincbarcikai grafikusmű-
vész illusztrálta. Bogács történetére visszatér-
ve, tavaly  megkezdtem a település múltjának a 
korábbi kötetemhez képest jóval szerteágazóbb 
feldolgozását. Ebből két kötet már napvilágot 
látott, másik két kötet még feldolgozásra vár. 
Ez az idei év feladata lesz.  

- Betűk után jöjjön a bor!
- Mindkét nagyapám borászkodott, Bogácson 
éltek, a nyarakat  mindig itt töltöttem. A szüre-
tet nagyon szerettem, a kapálást már nem any-
nyira. Szeretem a bort, de hozzáteszem, nem 
kábítószerként. Nyáron, ha ott vagyok a pin-
cénkben, akkor csinálok magamnak egy fröcs-
csöt, ha az úri kedvem úgy kívánja. Ott sokat 
lehet gondolkodni, elmélkedni, gyakran ott is 
írok, ha kevesebb a vendég. A pincénk egykor 
a dédapámé volt, és az a neve, hogy Csáter Apó 
pincéje. A dédapám, Hegyi József  ragadvány-
neve volt a Csáter. A borkészítésbe régóta be-
kapcsolódtak a fiaim is, és most már önálló-
an művelik. A kisebbik itt lakik Bogácson (ma 
már ő vezeti a szőlészeti és a borászati vállal-
kozást), a nagyobbik pedig Nagytarcsán él, s 
közgazdász létére  figyelme egyre inkább a bo-
rászkodás felé fordul, 38 évesen beiratkozott  a 
kertészeti egyetemre, ma már  az utolsó félévét 
végzi. Örömmel tapasztalom, hogy egyre töb-
bet  tud a borkészítésről, s terveiben magas mi-
nőségű bükkaljai  borok előállítása szerepel.
- Mire a legbüszkébb a sok-sok tevékenysé-
ge közül?
- Én mindig viszolygok a legektől, de arra iga-
zán büszke vagyok, hogy a hírlap¬írói pályát 
32 évig kenyérkeresetként csinálhattam, s bár 
már 10 éve nyugdíjas vagyok, a mai napig nem 
hagytam abba. Mert nem lehet abbahagyni! 
Most például néhány éve a Kaptárkövek című 
bükkaljai folyóiratot szerkesztem, és természe-
tesen írok is bele. Viccesen, de nagyon komo-
lyan gondolva szoktam mondani: azt nem tu-
dom, hogy a teremtő milyen sorsot mér  majd 
rám, csak azt kérem tőle, az  agyamat  hagyja 
békén!  Ha az ember nem tud már járni, az is 
nagy baj, de akkor a legszánalmasabb, ha már 
csak bámul a világba, és már nem tudja, hogy 
hol van, nem tudja, mi történik körülötte. A hír-
lapírói pálya azért szép, mert változatos. Nincs 
két ugyanolyan nap, két ugyanolyan írás. Arra 
is büszke vagyok, hogy 15 évvel ezelőtt a régió 
költőivel írattam verseket, egy kikötéssel, hogy 
azok Bogácsról szóljanak. Ezek aztán minden 
évben, a Bogácsi Borfesztivál idején megjelen-
tek egy újságban. Ez több mint 200 vers, me-
lyeket azóta három kötetben adtam ki. Nem hi-
szem, hogy van az országban még egy olyan 
kétezer lelkes település, amelyről ennyi vers 
született. Márai Sándor egyik könyvében azt ír-
ja: jelet kell hagyni, hogy volt egy másik Ma-
gyarország. Nagyon igaza van a mesternek, az 
írás a legmaradandóbb jel, amit az ember ma-
ga után hagyhat. 

Hegyi Erika
                   erika.hegyi@eszak.hu

(Az Észak-Magyarország 42. számában, 2017. 
február 18-án megjelent interjút a napilap szer-
kesztőségének hozzájárulásával közöljük.)
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Hajdu Imrének eddig 45 könyve jelent meg.          Fotó: Bujdos Tibor

Névjegy
Hajdu Imre 

Magyar-történelem szakos tanár, író, újság-
író, lapszerkesztő. Íróként, újságíróként és 
kiadóként, valamint borászként a megye, 
azon belül Matyóföld és szülőfaluja, Bogács 
kulturális életének meghatározó személyi-
sége. Közel negyvenéves hírlapírói pálya-
futása során számos napi- és hetilapot szer-
kesztett. Több ezer cikke mellett 45 köny-
vet adott ki, ezen belül kilenc szülőhelyét és 
közvetlen környékét népszerűsíti. A Szent 
Márton Borlovagrend egyik alapítója, 2016-
tól „Örökös kancellárja”. Kezdeményezője a 
bogácsi templomi hangversenysorozatnak, 
2011-ben a Szent II. János Pál emlékmű fel-
állításának, a borfesztiválnak, a BÜKKVIN-
FEST-nek. Aktív közreműködője a Nemzet 
Színészei faültető ünnepségnek. A Magyar 
Teátristák Keresztjének állíttatója. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Derkó Minigaléria: Meserajzok - László Judit grafikáinak ki-
állítása. Helyszín: Derkovits Kulturális Központ, aula. Láto-
gatható 2017. március 15-ig.
Óvárosi KULT Galéria: Régmúlt idők üzenetei – képeslap ki-
állítás. Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2017. március 16-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Február 21 – április 11.
2017 – Arany János emlékév - „Ember lenni mindég, minden 
körülményben”
Kamarakiállítás Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Február 24. (péntek) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK 
- „A könyv: nagyítóüveg” gondolatébresztő beszélgetés. Té-
mánk: „A barátság titka, hogy az egyből kettő lesz..” Fon-
tos-e a barátok jelenléte életünkben? Vezeti: Kázsmér Ágnes 
fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Február 27. (hétfő) 17.00 óra: Képes érzelmek - Érzelmeink 
kifejezése szavakkal és fotókkal.
A foglalkozást vezeti: Tóthné Hegyi Judit coach. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme.
Február 28. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyermek-
könyvtárban. Farsangi bohóc és mókás szemüveg készítése. 
A foglalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket az anyukák-
kal, apukákkal és nagyszülőkkel együtt! Helyszín: a Gyer-
mekkönyvtár. Belépődíj: 300 Ft.
Március 1. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Március 1. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. 
Luther reformációja – 1. rész.
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Február  28. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” 
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Tisza-parti Fiókkönyvtár
Február 23. (csütörtök) 15.30 óra: Téli betegségek megelő-
zése „házi praktikákkal”.
Tapasztalat-, ötletcsere a Tisza-parti Kultúrkör tagjaival. 
Helyszín: Tisza-parti Idősek Klubja.

A TiszA TV műsorA

Február 23., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése
Héthatár:  Új partnerváros - Ülésezett a Foglalkoztatási Ta-
nács - Kátyúzás városszerte - Kesznyéteni híd - Farsang - 

Sport 
Hétről-Hétre: Színház - Közelmúlt: vizitdíj  - Adózásról 

mindenkinek!
Utána: Egy hajóban vallási magazinműsor

Utána a testületi ülés ismétlése
Február 27., hétfő 

18:00 Sporthétfő. A  Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 
- MAFC NB I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvé-

telről 
 Március 1., szerda

18:00 Héthatár:  Ülésezett az önkormányzat - Ingatlanpiac 
- Zöldség, gyümölcs borsos áron - Duális képzés - Farsang 

farka - A tavasz hírnökei - Új nyugdíjas elnök - Sport
18:15 Hétről- hétre: Munkában a jobb agyfélteke - 

Közelmúlt: Fakopp
18:30 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

A szív titkai – A szív hídjai

Mert színházba járni jó!
Lehet-e jó színdarabot készí-
teni, ha egy bestseller, és egy 
kultikus film révén már szin-
te mindenki ismeri a törté-
netet? Számomra ez volt a 
kérdés a Szív hídjai előadás 
előtt. Most már úgy gondo-
lom, lehet. 

A vidéki Amerika unalmas mindennapjait 
élő háziasszony - Francesca - életébe be-
toppan az érdekesség, egy fotoriporter - 
Robert - személyében. Szerelem szövő-
dik közöttük, aminek nem lehet jó vége. 
Az asszony vagy elhagyja férjét és gyer-
mekeit, vagy marad és lemond a boldog-
ság lehetőségéről. Röviden ennyi a törté-
net, de mégis sokkal több. 
Udvaros Dorottya, mint háziasszony több 
változáson megy át. Előbb megilletődik, 
majd kacérkodik. Megijed saját reakciói-
tól, majd annak következményeitől. De a 
National Geographic fotóriporterét alakí-
tó László Zsolt is átalakul. Kívülálló, ér-
deklődő, hódító. 
Gyakorlatilag egy kétszereplős szerelmi 
történetet, drámát nézhettünk végig közel 
két órában. Bár ez így nem igaz. A törté-
net szerint ugyanis a szerelmi kalandról 
csak a Francesca halála után annak napló-
ját olvasgatva szerez tudomás két felnőtt 
gyermeke.

Ők négyen gyakorlatilag végig a szí-
nen vannak és az egész nem más, mint 
a „gyerekek” által elolvasott napló, és 
az abban leírt titkok vizuális megjele-
nítése. Udvaros Dorottya, ha kell narrá-
tor a közönség felé, ha kell, időn, téren 
és életen át magyaráz gyermekeinek, de 
ez nem zavaró. Sőt! A darab végére ki-
derül, története - mely közel sem happy 
end - nem is annyira a maga, mint in-
kább gyermekei életét változtatja, vagy 

változtathatja meg. Mindehhez egy sza-
xofon ad aláfestést. Egyik sem tolako-
dó, olyan, mint a Francesca által főzött 
étel. Pont jó.
Kiváló előadást láthattunk ismét a Derko-
vits Kulturális központban. Igaz a szlog-
en, amit városszerte láthatunk: „Mert 
színházba járni jó”.  Március 27-én a Lep-
kegyűjtő jön, Bereczki Zoltánnal.

borza

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola,  Vándor Sándor Zeneiskolájá-
ba beiratkozott növendékek  térítési díjának befizetési ha-

tárideje 2017. február 28-án lejár. A befizetések rendezésére 
hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig van lehetőség  a Vándor 
Sándor Zeneiskola épületében  ( Tiszaújváros, Teleki B. u. 

5.) Kérem, hogy a befizetést mindenki időben teljesítse.
    Hok Csaba

intézményvezető

FELHÍVÁS
A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyv-
tár a KÖLTÉSZET NAPJA és az ARANY JÁNOS EMLÉK-
ÉV tiszteletére VÁROSI SZAVALÓVERSENYT rendez.
A verseny időpontja: 2017. április 11. (kedd) 14.00 óra
A verseny helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár
 (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.)
A szavalóversenyre nevezni Arany János  egy szabadon vá-
lasztott versével lehet.
Egy produkció előadásának hossza az 5 percet nem haladhat-
ja meg.
Nevezési kategóriák:
I. általános iskola felső tagozat
II. középiskolás
III. felnőtt korosztály
IV. megzenésített vers, énekelt vers (korhatár nélkül)
A nevezés feltétele a kitöltött jelentkezési lap és a választott 
vers szövegének benyújtása.
A tanulók csak az iskolájukon keresztül jelentkezhetnek.
Jelentkezési határidő: 
A nevezéseket a jelentkezések sorrendjében tudjuk elfogadni 

a kategóriánként meghatá-
rozott létszám függvényé-
ben, de legkésőbb 2017. 
március 17-ig.
A jelentkezési lapok be-
szerezhetők és leadhatók:
- a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban, Tiszaújvá-
ros, Széchenyi u. 37.
- a Tisza-parti Fiókkönyv-
tárban, Tiszaújváros, Neu-
mann J. u. 1.
- a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtárban, Tiszaújváros,
 Bocskai I. u. 33.
- A jelentkezési lap letölthető a www.dkk.tiszaujvaros.hu ol-
dalról is.
További információ kérhető Sándorné Szabó Katalin és Vaj-
nárovits Mihályné könyvtárosoktól a 06/49/542-006-os tele-
fonszámon vagy a konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.
Minden versenyzőnek eredményes felkészülést kívánunk!
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A Széchenyi felsős farsangján a tanári kar is kitett magáért a színpadon. 

A hercegi pár és az udvari (nem bolondjaik) bohócaik. Tánc a `30-as évekből. 

A palotás mindig sikerszám. 

Udvaros Dorottya és László Zsolt. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2017. március 1-jén (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2017. március 1-jén (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:  

Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás 
előzetes bejelentés alapján történik, 

            negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017.
február 23-án, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácsko-
zó termében. 

Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adomá-
nyozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
3. Javaslat ipari parki terület értékesítésé-
vel kapcsolatos döntésre 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésére 
3. Javaslat az anyakönyvvezető közre-
működését igénylő rendezvények hivata-

li munkaidőn kívüli, valamint hivatali he-
lyiségen kívüli engedélyezéséről és a fi-
zetendő díj mértékéről szóló önkormány-
zati rendelet megalkotására
4. Javaslat a középületek és közterüle-
tek fellobogózásáról szóló önkormányza-
ti rendelet megalkotására
5. Javaslat a közterületek használatának 
rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
6. Javaslat Tiszaújváros 2017. évi városi 
rendezvényeinek támogatására
7. Javaslat az intézményekben folyó fel-
nőtt étkeztetés térítési díjának meghatá-
rozására
8. Javaslat a települési önkormányza-
tok számára nyújtható könyvtári és köz-
művelődési érdekeltségnövelő támogatás 
igénylésére
9. Javaslat a fogászati ügyeleti ellátás mű-
ködtetésére

10. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda továbbképzési programjá-
nak jóváhagyására
11. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű, „Csatlakozási konstrukció 
az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című támogatási kére-
lem benyújtására
12. Javaslat településrendezési eszközök-
kel kapcsolatos döntés meghozatalára
13.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság 
helyzetéről
13.b. Jelentés az éjszakai járőrszolgálat 
ellátásáról, valamint javaslat a feladat to-
vábbi ellátására
13.c. Tájékoztató a kamerás térfelügyele-
ti rendszer működésének tapasztalatairól
14. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a  
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Közlemény

Temetői járatok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRA-
TOK 2017. március 1. és április 30. közötti időszakban keddi és 
pénteki napokon az alábbi menetrend szerint közlekednek:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Oda Megálló Vissza

15.20 Tisza-part városrész 17.10

15.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 17.00

15.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 16.59

15.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 16.58

15.33 Bocskai I. út 16.57

15.34 Bocskai I. úti iskola 16.55

15.37 Szederkényi út 16.53

15.38 Rózsa út (szakközépiskola) 16.52

15.39 Kazinczy út (hotel) 16.51

15.40 Autóbusz-pályaudvar 16.50

15.50 Városi Temető főbejárata 16.40

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. március

www.tik.tujvaros.hu

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

MÁRCIUS Helye Ideje Kinek a részére

01. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
02. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
03. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
07. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 -16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
08.  szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert,Katica és Szivárvány 
Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

09. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befize-

tés
13. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
14. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. kedd Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
22. szerda Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők
23. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
27. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés
28. kedd Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés
Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés
29. szerda Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert,Katica és Szivárvány 
Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefi-
zetés

30. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
31. péntek Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Eladó ingatlanok
A TiszaSzolg 2004 Kft. szálloda építése és üzemeltetése céljából,  értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant.
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. szám alatt lévő 1234/1 helyrajzi számú, 3607 m2 nagyságú (Hotel Termál és volt „MHSZ” épü-
let) ingatlan.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:

TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén a pályázati anyagot 
elektronikus úton is megküldjük..
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-
544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címen.
A pályázat benyújtásának időpontja és helye:  2017. év 02. hó 28. 
nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az értékesítés az érvényes pályázatot beadók közül, az összessé-
gében legelőnyösebb vételi ajánlatot benyújtó pályázó részére tör-
ténik.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Bölcsőde nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődé-
je egész nyáron át biztosítja a gyermekek bölcsődei ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzésének ideje alatt összevont 
csoportban történik a gyermekek ellátása. 

                       Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Tájékoztató

8. oldal 2017. február 23.Önkormányzat



2017. augusztus 21-től minden épület teljes nyitvatartással üzemel.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Nyári óvodai ellátás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron biztosít-
ja a gyermekek óvodai ellátását. 

A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítá-
sa érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2017. 
június 26. - július 21. 

között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2017. 
július 24. - augusztus 18. 

között

Katica óvodája
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2017.
 június 26. - július 21. 

között

Katica óvodája
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2017. 
július 24. - augusztus 18.

 között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

Felhívás

Táboroztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormány-
zati rendelete alapján természetbeni ellá-
tásként táboroztatási támogatásban része-
sülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező gyermek, illetve tiszaúj-
városi állandó lakóhellyel rendelkező 23. 
életévét be nem töltött nagykorú személy, 
aki életvitelszerűen lakóhelyén él, vala-
mint Tiszaújváros közigazgatási területén 
működő állami, egyházi fenntartású alap- 
vagy középfokú köznevelési intézmény 
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros 
Város Önkormányzata által fenntartott in-
tézmény, vagy állami, egyházi közneve-
lési intézmények által szervezett nyári tá-
boroztatásban vesz részt. 
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet 
kell benyújtani, melyhez csatolni szüksé-
ges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogo-
sultság értékhatárai és mértéke: 
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó havi jövede-
lem (Ft): 0 - 35.700
A támogatás mértéke a táborozási költ-
ség: 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700, 50%-a, maximum 20.000 
Ft
40.701 - 48.000, 30%-a, maximum 10.000 
Ft
2. Gyermekét egyedül nevelő szülő ese-
tén 
A családban az egy főre jutó havi jövede-
lem (Ft) 0 - 38.500
A támogatás mértéke a táborozási költ-
ség: 70%-a, maximum 30.000 Ft

38.501 - 45.500, 50%-a, maximum 20.000 
Ft
45.501 –57.000, 30%-a, maximum 10.000 
Ft
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyiségében
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola ( Tiszaújváros, Al-
kotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola ( Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium
( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola (Tiszaújváros, Munkácsy M. 
út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 

Általános Iskola ( Tiszaújváros, Rózsa út 
12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2017. 
március 1-jétől 2017. március 31-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a ké-
relem a táborozásra történő jelentkezést 
követően nyújtható be. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, 
Szociális és Sport Osztályán (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7., I. em. 111. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György 
   polgármester

Gépjárműadó fizetési értesítők
Tájékoztató

Az önkormányzati adóhatóság március 1. 
napjától kezdi meg a gépjárműadó 2017. 
első félévi részletét tartalmazó „Fizetési 
értesítők”, valamint az adó befizetésére 
szolgáló készpénz átutalási megbízások 
(sárga csekkek) postázását. 
Megszemélyesített gépi nyomtatású „sár-
ga csekkeket” kizárólag magánszemé-
lyeknek - ideértve a bankszámlavezetés-
re nem kötelezett egyéni vállalkozókat is 
- biztosítunk.
Az adót az OTP Bank Nyrt.-nél veze-
tett 11734114-15350064-08970000 szá-
mú Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta gépjárműadó beszedési számlára kell 
megfizetni, melyet a „Fizetési értesítő-
höz” mellékelt belföldi készpénz átutalá-
si megbízáson (csekken) a postán vagy az 
OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, saját számlá-
ról történő átutalással, valamint - a Pol-

gármesteri Hivatal II. emelet 205-ös iro-
dájában - bankkártyás befizetéssel is tel-
jesítheti. A befizetési határidő: 2017. már-
cius 16.
Azon gépjármű-tulajdonosoknak/üzemben-
tartóknak, akiknek az elmúlt év során vá-
sárolt gépjárműveik után első alkalom-
mal kell adózniuk, a 2017. január 1. nap-
jától fennálló adókötelezettségről határo-
zatban fognak értesülni. A befizetési hatá-
ridő ezen esetekben a határozat jogerőre 
emelkedését követő 15. nap (kézhezvételt 
követő 30. nap).  
Kérjük, hogy az átutalás esetében a meg-
bízásokon közleményként az önkormány-
zati nyilvántartási (mutató) számot vagy 
az adószámot/adóazonosítót szíveskedje-
nek feltüntetni! 
A „Fizetési értesítővel” kapcsolatos ész-
revételeiket elsősorban írásban várjuk. 

Ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-16, 
szerda: 8-18, péntek: 8-12) a Polgármes-
teri Hivatal Adó és Végre-hajtási Csoport-
jánál személyes egyeztetésre is lehetősé-
get biztosítunk (tel.:49/548-025 49/548-
021). Akár írásban, akár szóban történik 
mindez, az észrevételt alátámasztó bi-
zonylatokat, dokumentumokat szívesked-
jenek becsatolni, illetve magukkal hozni. 
Az adótitok szabályainak megfelelően az 
adózó részére telefonon a folyószámlával 
kapcsolatosan csak általános tájékoztatást 
adhatnak kollégáink, ebben kérjük meg-
értésüket! 

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési 

és Városüzemeltetési Osztály  
Adó és Végrehajtási Csoport

Fontos határidő 
a vállalkozók számára

Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett ma-
gánszemélyeknek februárban kell benyújtaniuk 2016-ról szóló 
személyijövedelemadó-bevallásukat. A határidő február 27-én 
jár le, az elszámolás pedig – az eddig megszokottak szerint – a 
16SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető.
Az egyéni vállalkozóknak – idén már a kiegészítő tevékenysé-
get végző „nyugdíjas” egyéni vállalkozóknak is – elektroniku-
san, Ügyfélkapun át kell eljuttatniuk kész bevallásukat a NAV-
hoz. Egyes áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek papíron is 
beadhatják az szja-bevallást, például, ha nem minősülnek mun-
káltatónak, kifizetőnek vagy nem kell áfaösszesítő jelentést be-
nyújtaniuk.
A február 27-i bevallási és befizetési határidő az evás egyéni 
vállalkozókra és a katás adózókra is vonatkozik. Az éves elszá-
molást az eva-alanyoknak a 1643-as, a kata hatálya alá tartozók-
nak pedig a 16KATA nyomtatványon kell benyújtaniuk.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átutalással kell 
befizetniük az adót. A többi adózó az átutalás mellett a kijelölt 
ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken is fizethet.
A február 27-i határidő nem vonatkozik azokra, akik 2016-ban 
megszüntették vagy az év egy részében (de még december 31-én 
is) bejelentetten szüneteltették vállalkozásukat. Nekik május 22-
ig kell bevallásukat benyújtaniuk, és mindenképp ki kell tölteni-
ük a bevallás egyéni vállalkozói részét is. Azoknak pedig, akik 
az elmúlt év egészében bejelentetten szüneteltették tevékeny-
ségüket és nem volt adóköteles jövedelmük, nem kell egyéni 
vállalkozóként bevallást benyújtaniuk. Amennyiben 2016-ban 
munkáltatótól vagy más kifizetőtől származó jövedelmet sze-
reztek, a NAV elkészíti adóbevallási tervezetüket.

9. oldal2017. február 23. Önkormányzat/Közlemények

Meghívó

Nyugdíjas 
közgyűlés

Tájékoztatom a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének 
tagjait, hogy  2017. február 28-án 14.30 órakor tartjuk  éves 
közgyűlésünket, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. Ha-
tározatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés 15.00 órától 
lesz.
A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazin-
czy út 2.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2016. évben végzett munkájáról
2. Beszámoló az egyesület 2016. évi  gazdasági munkájáról
3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2016. évben végzett 
munkájáról
4. Egyesületi elnök és elnökségi tagok választása
 A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelené-
sére feltétlenül számítok.

Sóvágó Gábor
  elnök



25 éve a társasházak szolgálatában!

KAROLAH Ingatlanforgalmi és Szolgáltató Kft.

www.karolah.hu     Alapítva: 1992. február

Szakirányú végzettséggel
rendelkező 

VAGYONŐRÖK 
jelentkezését várjuk!

A munkavégzés helye: 
Tiszaújváros.
Jelentkezni:

Telefonon: +36-20/260-6307 
(H-P 08:00-16:00).

vagy
Emailben: 

infointereuropen@gmail.com 
(fényképes önéletrajzzal).

A Tiszaújvárosi Krónikában is 

megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra

 (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig

feladja.

10. oldal 2017. február 23.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei 
Február 24. (péntek)

Kosárlabda
18.00 Phoenix KK – MAFC bajnoki mérkőzés  
   Játékcsarnok

Február 25. (szombat)
Labdarúgás
10.00 TFCT U14 – Borsod Volán labdarúgó edzőmérkőzés 
   Műfüves pálya
10.00 Bozsik torna: U11, U13     
   Játékcsarnok, edzőterem
13.00 Sajószöged – Tiszakeszi ifi labdarúgó edzőmérkőzés 
   Műfüves pálya
15.00 Sajószöged – Tiszakeszi  labdarúgó edzőmérkőzés 
   Műfüves pálya
Súlyemelés
08.00 Ördögh István súlyemelő emlékverseny  
   Súlyemelő csarnok

Február 26. (vasárnap)
Labdarúgás
13.00 Tiszapalkonya – Görbeháza labdarúgó edzőmérkőzés 
   Műfüves pálya
15.00 Kisgyőr – Taktaharkány labdarúgó edzőmérkőzés 
   Műfüves pálya 

Labdarúgás

Hatheti munka, három pont
Jól indult a szezon, megsze-
rezte a három pontot a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros az 
NB III-as bajnokság idei első 
mérkőzésén. 

TFC Tiszaújváros - REAC 1-0 (0-0)
Tiszaújváros: 150 néző. V.: Sándor (Szil-
ágyi, Benkő).
TFCT: Tóth-Dajka, Fabu, Farkas, Fodor, 
Gál. Hussein (Kerekes), Kristófi, Molnár 
L. (Molnár F.), Orosz, Viscsák (Lukács)
REAC: Tóth-Balázs, Bodnár (Pálmai), 
Kiss, Kollár, Kutai, Lászka, Nagy, Papp 
(Somogyi), Pesti, Pfister (Fodor)
62. perc: Egy jobb oldali szögletet köve-
tően Kristófihoz került a labda, amit kö-
zépre emelt. Farkas kapásból lőtte kapu-
ra a játékszert a jobb alsó sarok felé, és 
az ötösön álló Lukács úgy ért a labdához, 
hogy az a kapufa segítségével jutott a há-
lóba. (1-0)
A korábbi klubelnök, Együd András halá-
la óta most játszott először bajnokit hazai 
pályán a TFCT. A mérkőzés előtt rá em-
lékeztek.
Három vereséggel zárta a bajnokságot 
a Tiszaújváros az elmúlt évben és a téli 
felkészülési mérkőzések sem sikerültek 
a legfényesebben, így az volt a kérdés, 
a megújult keret, hogy folytatja a bajno-
ki menetelést. Az első félidőben úgy tűnt, 
ahogy tavaly abbahagyták. Dajka ugyan-
is utolsó emberként eladott egy labdát, 
amivel a REAC támadója gyakorlatilag 
ajtó-ablak helyzetbe került. Szerencsére 

Tóth kapus mellett a kapuvas is mellet-
tünk állt, így nem szerzett vezetést a bu-
dapesti alakulat. 
A második félidőben Gerliczki edző cse-
rékkel frissítette csapatát. Több helyze-
tet alakított ki az Újváros, Lukács értéke-
sített is egyet. A  kitámadó REAC ellen 
több kontrát is vezethetett a csapat, me-
lyekből akár gólok is születhettek volna. 
Összességében egy nem túl látványos, de 
küzdelmes mérkőzésen megérdemelten 
szerzett három pontot a TFCT.
Gerliczki Máté, vezetőedző: Hat héten ke-
resztül rengeteget tettünk azért, az elnök-
séget, a stábot és a játékosokat is beleért-

ve, hogy ez a mai eredmény megszüles-
sen. Gratulálok mindenkinek a megérde-
melt győzelemhez.
Dinka Balázs, vezetőedző: Két azonos ké-
pességű csapat játszott egy taktikus és ke-
mény meccset. Az látszott, hogy a hely-
zetkihasználás fog dönteni. A hazaiaknak 
sikerült egy gólt szerezniük, mellyel meg-
nyerték a mérkőzést.
A forduló krónikájához hozzátarto-
zik, hogy a tabella első kilenc csapatá-
ból mindössze három – a listavezető KB-
SC, a második Monor és a jelenleg ötödik 
TFCT –, tudott győzni. Hogy ez az erő-
viszonyok átrendeződését jelenti-e, vagy 
csak a szezonkezdet bizonytalanságát, 
majd a következő fordulókban dől el.
További eredmények
Jászberény - Tállya 1-2
Salgótarján - Hatvan 1-0
Monor - Rákosmente 1-0 
Újpest II.- Nyírbátor 0-3 
ESMTK - Hajdúböszörmény 1-0 
Putnok - MTK II. 2-2 
BKV Előre – KBSC 0-1 
DVSC-DEAC II. - DVTK II. 3-0
Következik a 20. forduló
2017.02.25., szombat, 14:00
Tállya - Tiszaújváros 
KBSC - Monor 
Hatvan - BKV Előre 
Nyírbátor - Salgótarján 
Hajdúböszörmény - Putnok 
2017.02.26., vasárnap, 14:00
REAC - Újpest II.
MTK II. - Jászberény 
DVSC-DEAC II. - ESMTK
Rákosmente - DVTK II.

Az NB III. Keleti csoportjának állása:
1. Kazincbarcika  19 14 1 4 47-17 43
2. Monor  19 12 4 3 32-17 40
3. Jászberény  19 10 6 3 37-19 36
4. Rákosmenti KSK 19 9 3 7 39-27 30
5. Tiszaújváros  19 9 3 7 23-18 30
6. REAC  19 9 3 7 28-27 30
7. MTK II  19 8 5 6 37-23 29
8. Putnok  19 8 5 6 27-23 29
9. DVTK II  19 8 4 7 31-30 28
10. Salgótarján  19 7 6 6 35-25 27
11. Nyírbátor  19 7 5 7 32-25 26
12. DVSC-DEAC 19 7 5 7 27-27 26
13. ESMTK  19 6 5 8 18-30 23
14. Tállya  19 6 4 9 31-44 22
15. Hatvan  19 5 6 8 27-30 21
16. BKV Előre  19 7 0 12 30-38 21
17. Hajdúböszörmény 19 5 3 11 19-37 18
18. Újpest II  19 0 0 19 15-78 0

Triatlon

Európa legjobbja Tiszaújváros! 
A tiszaújvárosi Ifjúsági Tri-
atlon Európa-bajnokság és 
Fesztivál nyerte a „2016. évi 
legjobb Európai Esemény” 
díját, melyet február 18-án 
adtak át Rómában, a sport-
ág kontinentális szervezeté-
nek kongresszusát követő gá-
lavacsorán.

Az Európai Triatlon Szövetség (ETU) az 
elmúlt hétvégén Rómában tartotta meg 
rendes évi, egyben tisztújító kongresszu-
sát, melyre természetesen a sportág ho-
ni szövetségének képviselői is meghívást 
kaptak.
A jelenlevők - egybehangzó szavazást kö-
vetően - újabb négy évre bizalmat szavaz-
tak az eddigi elnöknek, az olasz Renato 
Bertrandi-nak, aki így a következő négy 
évben is irányíthatja a sportág kontinen-
tális szervezetét. Ami az ETU Technikai 
Bizottságát illeti, a hat tag közül az előző 
négy évben is a szakmai szervezetet erő-
sítő  tiszaújvárosi Nagy Alpár kapta a leg-
több szavazatot. 
Az összejövetelen szó esett a Nemzetközi 
Triatlon Szövetség (ITU) első Világkon-
ferenciájáról is, melynek február 24-26. 

között Budapest ad otthont. A fórumso-
rozaton előadást tart Márkus Gergely, az 
ITU sportigazgatója és Lehmann Tibor, 
az MTSZ szakmai alelnöke, a Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, a 
Triatlon Nagyhét főrendezője is. 
A kongresszust követő gálavacsorán meg-

jutalmazták az ETU „legjeit” is.  A „2016. 
évi legjobb Európai Esemény” díját a ti-
szaújvárosi Ifjúsági Triatlon Európa-baj-
nokság és Fesztivál nyerte el. A díjat Le-
hmann Tibor vette át Alicia Garcia asz-
szonytól, az ETU elnökségi tagjától. 
- Versenyünket már 2015-ben is a Top3-
ban jegyezték, így amikor tavaly videó-
kat, fotókat kértek be az ifjúsági Eb-ről, 
sejteni lehetett, hogy előreléphetünk - 
mondta Lehmann Tibor. - A díjazott ese-
mény is a 20 éve működő világkupa társ-
rendezvényeként jött létre. A két évtizede 
töretlen népszerűségű rendezvényről nem 
lehet beszélni Dr. Márkus Gábor nevének 
megemlítése nélkül, aki meghonosította 
a városban a triatlont, majd a tiszaújvá-
rosi önkormányzat hathatós segítségével, 
sok-sok közreműködővel, támogatóval 
megteremtette, felépítette a világkupa és 
a nagyhét rendezésének feltételeit.  Nem 
volt kérdés, hogy a díj átvételekor fel-
hívtam magam mellé a színpadra verse-
nyigazgatónkat, Márkus Gergelyt, hiszen 
az  elismerésben neki, a Márkus-család-
nak, továbbá a teljes tiszaújvárosi szerve-
zői csapatnak meghatározó szerepe volt. 

SZIS

Asztalitenisz

Erőemelés

Karate

Magabiztos 
győzelmek

Az élre húztak

Hatból hat érem

A megyei B csoportban és az NB III Észak-Magyarország „B” 
csoportjában is a 12. fordulót tartották a hétvégén. A két érintett 
tiszaújvárosi alakulat hazai pályán játszott és győzött. 
Tiszaújváros – Pegazus-Andornaktálya 13-5
A győzelmeket szerezték: Gulyás 4, Temesvári 4, Virág 2, Balázs 
2,  és a Temesvári-Gulyás páros.
Brassai DSE Tiszaújváros – DVTK Sport Kft. IV 14-4
A győzelmeket szerezték: Koncsik 4, Lovász 4, Jakab 2, Tóth 1, 
Kóródi 1, a Jakab-Tóth és a Koncsik-Lovász páros. 

Hangonyban rendeztek felhúzó versenyt Valentín nap tiszteleté-
re, melyen a Tiszaújvárosi Fitness SC versenyzői eredményesen 
szerepeltek. Firtelmeiszter Erika masters -72kg-os súlycsoport-
ban és abszolút kategóriában is 1. helyet ért el 110 kg-os telje-
sítményével. Nagy Lívia Fruzsina az ifjúsági kategória -62kg-os 
és abszolút mezőnyében szintén első helyezést szerzett 85 kg-
os felhúzással. Nagy Róbert masters kategóriában a +100 kg-os 
súlycsoport első helyezését hozta el 250 kg-os teljesítménnyel. 

Budapesten rendezték meg a 22. Kodomo kupa országos gyer-
mek- és ifjúsági karate versenyt. A Justitia Fuji-Yama SE 6 ver-
senyzővel képviselte Tiszaújvárost. Mindenki katában (forma-
gyakorlatban) indult a több mint egy évtizedes hagyományokkal 
rendelkező országos versenyen. Mindenki dobogós lett a felké-
szítő mesterek - Barta Péter és Oláh Sándor - nagy büszkeségé-
re. Aranyérmes: Besenyei Sára, Kósa Áron, Kósa Ádám. Ezüs-
térmes: Gyürky Eszter. Bronzérmes: Kurucz Hanna, Besenyei 
Martin.
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A mérkőzésre a küzdelmes jelző a legkifejezőbb.

Alicia Garcia, az ETU elnökségi tagja 
adta át a díjat Lehmann Tibornak. 

Fotó: ETU
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