
Sportgála
2019

/13-14. oldal

Pénzügyek,
egészségügy

/3. oldal 

Lapozunk
Elérkezett az új év, 2020-at írunk, még szokni kell a dátu-
mot. Új év, új tervek, amitől pedig tartalmas is lesz az esz-
tendő, az a megvalósítás. Ha ez utóbbi sikerül, akkor mond-
hatjuk decemberben, hogy jó évet zártunk. Igaz lehet ez a ma-
gánéleti eseményekre, de ugyanúgy a munkahelyi tervekre is. 
Önök most azt a lapot tartják kezükben, amellyel nekünk 
vannak terveink. Szeretnénk formálni, alakítgatni, kívül-be-
lül megújítani, de nem drasztikusan egyik-percről a másikra, 
hanem folyamatában, olvasóink véleményére is alapozva, jó-
kedvűen, ötletelve. Ráfér a lapra, halljuk olvasóinktól, és érez-
zük mi magunk is. Ahogy halad az idő, változnak a tren-
dek, de legfőképp az igények, és ha már olyan szerencsések va-
gyunk, hogy a digitális forradalom ellenére városunkban még 
mindig megjelenik egy papírra nyomtatott újság, szeretnénk 
azt ápolni, dédelgetni, formálni, amíg csak tehetjük. Jó volna, 
ha decemberben, amikor visszatekintünk, és összehasonlítjuk 
a januári lapszámot az áprilisival, az augusztusival, majd a 
decemberivel is, azt érezhetnénk itt a szerkesztőségben, hogy 
az újságunkat szívesen lapozzák, önöknek is tetszik, ami-
lyenné alakult.
Addig is, amikor megkapják a friss, „ropogós” Krónikát, 
nyissák ki, és olvasás előtt szagoljanak bele. Mert az illa-
ta az örök.

Radácsi Zsuzsa
főszerkesztő 

Két szombati munkanap

Hat hosszú 
hétvégénk lesz

Hat hosszú hétvégénk lesz 2020-ban, ennek fele 
négynapos lesz. A március 15-ei nemzeti ünnep és 
mindenszentek viszont idén vasárnapra esik. 

A hat hosszú hétvége közül az első húsvétkor lesz, április 10-én, 
nagypénteken kezdődik és 13-áig, hétfőig tart. Háromnapos hét-
végét hoz május eleje és vége is, május 1. péntekre esik, pün-
kösdhétfő pedig június 1-jén lesz. Ugyancsak négy munka nél-
küli napnak örülhetünk augusztusban, nemzeti ünnepünk, Szent 
István napja, augusztus 20-a ugyanis csütörtökre esik. A másna-
pi pénteket munkanap-áthelyezéssel tesszük szabaddá, a mun-
kanapot a rá következő héten, augusztus 29-én, szombaton kell 
majd ledolgozni. Október 23-a péntekre esik, az általános mun-
karendben foglalkoztatott dolgozókra tehát háromnapos hétvé-
ge vár.
December 24-e, csütörtök szintén munkanap-áthelyezéssel válik 
pihenőnappá, s így lesz négynapos a karácsonyunk. Helyette de-
cember 12-én, szombaton kell dolgozni.
Két munkaszüneti napunk azonban elvész, mert amúgy is hétvé-
gére esnek. Március 15. vasárnap lesz, akárcsak mindenszentek 
napja, november elseje. 

Baba születik
Nos, hogy a gólya hozza, vagy a káposztalevelek között fej-
lődik ki a kisded, arról ma is megoszlanak a vélemények, egy 
biztos, a gyermekáldás jó dolog, minden szülő büszke a „fris-
sen” született csemetéjére. 
Szerkesztőségünk szeretné feleleveníteni azt a korábbi hagyo-
mányt, hogy a legifjabb tiszaújvárosiak érkezéséről hírt ad a 
tágabb közösségnek is, természetesen a szülők megkeresésé-

re, és hozzájárulásával. Ezért arra kérjük a leendő édesanyákat, 
édesapákat, hogy ha megérkezik a várva-várt kisbabájuk, és el-
készült az első cuki fotó az újszülöttről, küldjék el nekünk is, 
osszák meg velünk az ilyenkor fontos információkat is, hogy 
például mi a keresztneve, hány kiló, és feje búbjától a talpáig 
hány centit képvisel. Természetesen mindez önkéntes alapon 
működhet csak, mi bízunk benne, hogy nyitottak lesznek er-
re, és együtt örülhetünk a családdal az új jövevénynek, az ép-
pen aktuálisan legifjabb tiszaújvárosi polgárnak a Baba szüle-
tett rovatunkban. Várjuk az örömhírt személyesen szerkesztő-
ségünkben, vagy a kronika@tiszatv.hu email címre.

Látványos poliol

Uszályokon érkeztek a kolonnák 

2020 első tiszaújvárosi szülötte

Nőuralom Ráczéknál  
Január másodikán született 
meg az új év első tiszaújvárosi 
babája. Rácz Anita Rebeka ép-
pen egy héttel ezelőtt, múlt csü-
törtökön, kora délután 13 óra 
27 perckor látta meg a napvi-
lágot a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kórházban. 

A kislány 3410 grammal és 47 centimé-
terrel született, a Rácz család második 
lány gyermekeként. A baba és a mama jól 
vannak, a kórházból hétfőn jöttek haza, 
ez volt az immár négy főre bővült család 
első közös napja otthonában.
- Mint mindenkinél, az első nap kicsit ka-
otikusra sikerült, de jól vagyunk és örü-
lünk, hogy végre már itthon és együtt van 
a család. A férjemmel hét év után vállal-
tunk újra babát, nagy boldogság ez ne-
künk - nyilatkozta a lányok anyukája 
Ráczné Veres Erzsébet Emőke. 
Az édesanyának nagy segítsége nagylá-
nya, a hétéves Laura Regina, aki öröm-
mel vesz és tesz minden kishúga gondo-
zásával kapcsolatos feladatot. 
- Sokat simogatom és puszilgatom a kis-
testvéremet, nagyon aranyos. Anyának se-
gítek, amikor pelenkázza, vagy ha sír, ak-
kor szaladok megvigasztalni a cumijával. 

Az első éjszaka elég hangosan sírt, feléb-
redtem rá én is, de nagyon örülök, hogy 
született egy testvérem - mondja nagy lel-
kesedéssel az első osztályos Laura.    
A három lány mellett a család egy szem 
férfitagja az édesapa, Rácz Péter, aki hét év 
után újra egy apróságot tarthat a karjaiban. 
- Néhány dolog azért elfelejtődött, - 
mondja, miközben magához öleli nyu-
godtan alvó kislányát, - még nem pelen-

káztam Anitát, de gyakorlott pelenkázó 
vagyok. Vissza kell rázódni az éjszakákba 
is, még össze kell szoknunk. Az első éj-
szaka rázós volt, de minden rendben lesz, 
mint ahogy Laurával is az volt. Akárhon-
nan nézzük, nőuralom van a családban, 
biztos igyekeznek majd elnyomni a lá-
nyok, de tartom magam, ahogy csak tu-
dom - mondja mosolyogva a boldog apu-
ka.  
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Gőzerővel zajlanak a tiszaújvárosi poliol üzem kivitelezési munkálatai. Cikkünk az 5. oldalon. 

Családi kör Ráczéknál. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Ökomenikus imahét a keresztények egységéért 2020. január 
21-én kedden a katolikus templomban, 22-én szerdán a görög-
katolikus templomban, 23-án csütörtökön a református temp-
lomban 17.30 órakor.
Akik 2020-ban házasságot szeretnének kötni templomunkban, 
január 31-éig jelezzék a plébánián.
Akik a 2020 szeptemberében megrendezendő Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszuson részt szeretnének venni, janu-
ár 31-éig jelentkezzenek a plébánián.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők 
minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van eb-
ben a hónapban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a 
hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 

Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia. Kedden 8.00 Szent Liturgia.
Városunkban január 21-én (római katolikus templom), 22-én 
(görög templom) és 23-án (református templom) lesz ökume-
nikus istentisztelet. Az imaalkalmak 17.30-kor kezdődnek.

Református
Tiszaújváros
Január 9-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Január 12-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ezzel 
párhuzamosan az imateremben óvodások és kisiskolások szá-
mára foglalkozást tartunk 15.00 órától konfirmációi előkészí-
tő kezdődik. 
Tiszaszederkény
Január 12-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
 Bertók Gyuláné 

(szül.: teslér Mária) 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
Csőke FerenCné

 (szül.: Barna MarGit) 
életének 80. évében elhunyt. Temetése 2020. január 10-én 
(péntek) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

 DoMán lászlóné 
(szül.: GonDos Csilla) 

57 éves korában méltósággal viselt súlyos betegség után 
elhunyt.

Temetése 2020. január 10-én (péntek) 12 órakor lesz a ti-
szaújvárosi római katolikus templom altemplomában. 

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
kerékGyártó lászló 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot január 12-ig (vasárnapig)a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd január 13-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 órá-
ig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt 
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Elismerték a rendőrök munkáját 

Ünnepek után

Jutalom a biztonságért

Lakástűz, kigyulladt villanyóra, újraélesztés

A Magyar Autóklub Észak-
magyarországi Regionális Szer-
vezete elismerésben részesí-
tette a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság két munkatár-
sát. 

Tárgyjutalmat kapott 2019. december 31-
én a Magyar Autóklub Észak-magyaror-
szági Regionális Szervezetétől az a két 
rendőr, akik 2019-ben a biztonsági öv 
használatának elmulasztása miatt a leg-
több szabálysértőt szűrték ki a forgalom-
ból Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A 
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon szol-
gálatot teljesítő Nótár Zoltán zászlós, 
közlekedési helyszínelő és Bodnár Kris-
tóf főtörzsőrmester, körzeti megbízott in-
tézkedései minden esetben a balesetek 
megelőzésére, illetve azok súlyos követ-
kezményeinek enyhítésére irányultak, hi-
szen a biztonsági öv használatának elmu-
lasztása sok esetben tragédiához vezethet.
Az elismeréseket Csobod László, az au-

tóklub régióigazgatója adta át dr. Verec-
kei Csaba dandártábornok, megyei ren-
dőrfőkapitány, és Kovács Béla ezredes, 

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes je-
lenlétében.

Police.hu

A december végi időszak a 
tűzoltóságnak adta a legtöbb 
feladatot. 

- A karácsony, a szilveszter és a közte lé-
vő időszak számunkra elég kritikus, hi-
szen karácsonykor veszélyt jelenthetnek 
a nem megfelelő minőségű égősorok, az 
adventi koszorún lévő gyertyák, kará-
csonyfára rakott csillagszórók, szilvesz-
terkor pedig a pirotechnikai eszközök - 
sorolja a veszélyforrásokat Macz János, 
a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség vezetője. - Ezért mi évről-év-
re kicsit félve nézünk az év végi ünnepek 
elé. Szerencsére most ilyen jellegű ese-
ményekhez nem riasztották az egységün-
ket. Hat esetben viszont vonulnunk kel-
lett, ebből két esemény volt Tiszaújváros-
ban. Az Árpád úti lakástűzhöz, illetve az 
Árkád sor 7. szám alatt kigyulladt egy vil-
lanyóra doboz, ami átterjedt a villanyóra-
szekrényre. A többi esemény a télhez köt-
hető, kéménytüzekhez, valamint kidőlt fa 

okozott közlekedési akadályt, amit el kel-
lett hárítanunk. 
A Tiszaújvárosi Mentőállomáson csende-
sebben teltek az ünnepek, mindössze há-
rom esetben kellett mentőautóba ülni a 
mentősöknek a város területén. 
- Újraélesztéshez hívtak minket többször 
is - mondta Lovas Attila, a mentőállomás 
vezetője. - Az év végén a Fortex Kft.-től 
kapott adományból egy automata mell-
kaskompressziós gépet vásároltunk, ami 
ezekben az esetekben már szolgálatba is 
lépett.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság háza 
táján szintén nyugodtan teltek az év vé-
gi ünnepek. 
- Kiemelt eseményről nem tudunk beszá-
molni - tájékoztatta lapunkat Kovács Má-
té, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályának vezetője. - Bűncse-
lekmények és közlekedési balesetek nél-
kül telt a december végi időszak.

ema

Lassan
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik januá-

ri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2020. január 9.Sokféle

Nótár Zoltánt és Bodnár Krisztiánt jutalmazták. 

Decemberben kapták, hamar szolgá-
latba lépett a Lucas. 



Ülésezett az önkormányzat

Pénzügyek, egészségügy az év végén
Pénz- és egészségügyi kérdések 
álltak a középpontban a képvise-
lő-testület tavalyi utolsó, decem-
ber 19-én tartott ülésén. A grémi-
um módosította az önkormány-
zat 2019. évi költségvetéséről szó-
ló rendeletét, és elfogadta a Tisza-
újváros lakosságának egészségi ál-
lapotáról szóló tájékoztatót.

A testületi ülésre eljött és szót kért Dr. Vereckei 
Csaba megyei rendőrfőkapitány is. A dandártá-
bornok bejelentette, hogy 2020. január elsejétől 
új rendőri vezető kap megbízást a Tiszaújváro-
si Rendőrkapitányság irányítására. Dr. Kalapos 
István ezredes nem azért távozik a Tiszaújváro-
si Rendőrkapitányság éléről, mert valami hibát 
követett el, ellenkezőleg, olyan jó munkát vég-
zett, hogy most újabb komoly feladatot kapott, 
az edelényi kapitányságot kell felhoznia olyan 
szintre, mint a tiszaújvárosi - hangsúlyozta a 
rendőrfőkapitány. Kalapos Istvánt Miskolci Ist-
ván alezredes váltja, aki az ország legnagyobb 
rendőrkapitányságán, a miskolcin volt helyet-
tes vezető, s közel 30 éves rendőri múlttal ren-
delkezik. A dandártábornok hozzátette, szak-
mai meggyőződése, hogy az új - egyelőre meg-
bízott - vezető tovább tudja vinni azt a színvo-
nalas munkát, ami a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányságot jellemzi.

Rendkívüli támogatások

A képviselő-testület a költségvetés szeptem-
beri módosításakor a bevételek és kiadások 
előirányzatát 12.691.948.133 Ft-ban határozta 
meg, ezt most 74.713.717 Ft-tal megnövelte. A 
növekmény nagy része a működési támogatá-
sokból (34 millió) és a működési bevételekből 
(31 millió) származik. Kiadási oldalon döntő-
en a működési kiadások (69 millió) „viszik el” 
a többletet.
A költségvetéshez kapcsolódva több támogatás 
odaítéléséről is határozott a testület.
 A Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia a 
2020. évi önkormányzati támogatás terhére 3 
millió forint működési támogatást kapott az 
egyházközség zavartalan működését szolgáló 
kiadások finanszírozásához, a 2019-ben meg-
valósított beruházások ugyanis megnövelték a 
kiadásokat, így nem volt fedezet a téli hóna-
pokban jelentkező működési kiadásokra.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) 3, a Ti-
szaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület (TKKSE) 4,5, a Tiszaújvárosi Phoenix 
Kosárlabda Klub (Phoenix) 3,5 millió forint 
rendkívüli támogatáshoz jutott.
A TTK az elért eredmények fenntartása és to-
vábbi javítása érdekében az edzői állomány fi-
nanszírozásra, illetve az edzésfeltételek bizto-
sítására, a felkészülési periódus edzőtáborainak 
költségeire, az eszközpark karbantartására, esz-
közcserére használja fel a támogatást.
A TKKSE elnöke a támogatási igény indoka-
ként arra hivatkozott, hogy jelentős többletfor-
rást igényelt a két kajak-kenu egyesület fúzi-
ója során felmerült könyvvizsgálói, jogi köz-
reműködői költségek finanszírozása, a Kíná-
ban megrendezett Kajak-Kenu Maratoni Világ-
bajnokság részvételi önköltsége, valamint az 
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság ré-

szére fizetendő terület- és vízfelület használat 
költsége is.  
 A 2019 szeptemberében kezdődött új idény 
új kihívásokat jelentett a Phoenix számára. Az 
utánpótlás területén megnövekedett létszám, il-
letve az óvodás csoport indítása miatt növelni 
kellett az edzők számát 3 fővel, az ő bérük és 
azok járulékainak fedezetéhez szükséges forrás 
azonban finanszírozási gondokat okoz az egye-
sületnél. A biztonságos és kiegyensúlyozott 
szakmai munka érdekében szükséges az önkor-
mányzati támogatás - vélte a testület többsége.  
Nem úgy a Fidesz képviselői, akik pontonkén-
ti szavazást kérve a rendkívüli támogatásoknál 
a tartózkodás gombot nyomták meg, ahogy a 
módosított költségvetési rendeletnél is.

Vidékiek kedvezménye, 
bérgarancia

Korábbi döntések alapján a TiszaSzolg 2004 
Kft. 2019. december 31-ig munkanapokon a 
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben 50 
%-os kedvezményt biztosított a helyi település-
kártyával rendelkező hejőkürti, nagycsécsi, sa-
jóörösi, sajószögedi, tiszapalkonyai és oszlári 
lakosok részére, míg a mezőkeresztesiek eseté-
ben 30 %-os volt a kedvezmény. 
A települések polgármesterei kérték, hogy to-
vábbra is éljenek ezek a kedvezmények, s e ké-
réseknek a testület helyt adott. 
A képviselő-testület az önkormányzati intéz-
ményekben dolgozók részére az illetmények 
2019. december 31-i szintre történő kiegészí-
téseként január 1-jétől február 28-ig (a költ-
ségvetés elfogadásáig) továbbra is biztosítja a 
munkáltatói döntésen alapuló illetményeket, 
kereset-kiegészítéseket, egyéb juttatásokat úgy, 
hogy a 2019. december 31-i szintnek megfelelő 
összes járandóságuk ne csökkenjen, figyelem-
be véve a jogszabályokból adódó (minimálbér, 
garantált bérminimum, besorolás szerinti, illet-
ve egyes ágazatok jogszabályok szerinti) emel-
kedéseket. 
A Polgármesteri Hivatal dolgozói számára pe-
dig a 2019. évre megállapított illetmény időará-
nyos részének fedezetét biztosítja a testület ja-
nuárra és februárra.
                                       

Egészségi állapotunk

Tiszaújváros lakosságának egészségi állapotá-
ról és az azt befolyásoló tényezőkről rendsze-
resen tájékozódik a képviselő-testület. Így tett 
most is, megtárgyalva a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Já-
rási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által 
készített tájékoztatót. 
E szerint a demográfiai adatok azt mutatják, 
hogy a 2011 és a 2017 decembere közötti idő-
szakban közel 1300 fővel csökkent Tiszaújvá-
ros lélekszáma. 2014 - 2017 között a 0-14 éves 
korosztály közel 300 fővel csökkent, a 65 év fe-
lettiek száma közel ugyanennyivel nőtt. A 15-
64 évesek létszáma pedig négy év alatt közel 
900 fővel csökkent. A vizsgált időszakban az 
élve születések aránya csökkenő, míg a halá-
lozásoké növekvő tendenciát mutat, a termé-

szetes fogyás azonban nem érte el sem a me-
gyei, sem az országos népességfogyás kedve-
zőtlen szintjét.
A tájékoztató kitér a haláloki struktúrára is, 
mely nemenként a teljes, 0-X évesek és a 15-64 
évesek korcsoportjában uralkodó vezető halá-
lokok súlyát szemlélteti. 2012-2016 között 422 
haláleset történt Tiszaújváros teljes férfi és 409 
a teljes női lakossága körében. A város teljes la-
kossága (0-X éves) és mindkét nem tekinteté-
ben a keringési rendszer betegségei miatt bekö-
vetkező halálozások a legjelentősebbek (férfi-
aknál 40%, nőknél 52% ). A rosszindulatú da-
ganatok miatti halálozások képviselik a má-
sodik legjelentősebb haláloki súlyt (férfiaknál 
32%, nőknél 24%). 
A 15-64 évesek korcsoportjában férfiaknál 147, 
nőknél 69 a halálesetek száma a vizsgált idő-
szakban. Itt a rosszindulatú daganatok miatti 
halálozások kerültek az első helyre, a nőknél 
közel kétszeres, a férfiaknál azonos részarányt 
képviselve a teljes korosztály halálozásához 
mérten. Ezt követi a keringési rendszer beteg-
ségei miatti halálozás. A férfiaknál e két halá-
loki csoport 66%-ban, a nőknél csaknem 70%-
ban felelős a halálozásért. A többi vezető ha-
lálok közül kiemelt figyelmet érdemel a 15-64 
évesek körében az emésztőrendszer betegsé-
gei miatt bekövetkező halálozások részaránya, 
mely a gazdaságilag aktív korosztályba tartozó 
férfiakat közel 5 százalékkal nagyobb arányban 
sújtotta, mint a nőket. 
A vizsgálatok eredményei alapján statisztikai-
lag igazolt, hogy az összes halálokot vizsgál-
va a férfiaknál és a nőknél is a tiszaújvárosi la-
kosság halálozása az összes korcsoportban az 
országos halálozási szinthez hasonlítva kedve-
zőbb.
A rosszindulatú daganatok okozta halálozás 
a teljes lakosság tekintetében a második legy-
gyakoribb halálok országos, megyei és telepü-
lési viszonylatban is. A tiszaújvárosi férfiaknál 
a rosszindulatú daganatok okozta halálozás a 
0-X éveseket vizsgálva az országos halálozást 
ugyan meghaladja, de statisztikailag nem szig-
nifikáns az eltérés. A korai daganatos halálozás 
a 15-64 éves férfiaknál mind Tiszaújvárosban, 
mind a Tiszaújvárosi járásban kedvezőbb az 
országosnál, de ez sem szignifikáns statisztikai 
szempontból. A női lakosság körében a rossz-
indulatú daganatok okozta halálozás mindkét 
életkori csoportban kimutathatóan kedvezőb-
ben alakult, mint országos szinten.
Más a helyzet a rosszindulatú daganatos meg-
betegedéseknél. E tekintetben az országos 
szinttől kedvezőtlenebb a kép, és az eltérés 
mindkét nemnél és korcsoportnál statisztikai-
lag megalapozott.
Az összes esetszám 2012-2016 között a teljes 
férfi lakosság körében 433, a nőknél 454. A 15-
64 éves életkorban bekövetkező megbetegedé-
sek esetszáma ugyanezen időszakban a férfiak-
nál 184, a nőknél 224 volt. A teljes férfi lakos-
ság és a 15-64 éves korosztály körében is a lég-
cső, hörgő és a tüdő, majd ezt követően a vas-
tagbél, végbél rosszindulatú daganatos megbe-
tegedései uralkodnak, de a prosztata rosszindu-
latú daganatos megbetegedése is jelentős. A tel-
jes és a 15-64 éves női korosztályban is a rákos 
megbetegedési struktúrát az emlő, majd ezt kö-

vetően a légcső, hörgő és a tüdő rosszindula-
tú daganatos megbetegedései a legnagyobb sú-
lyúak, de a vastagbél, végbél rosszindulatú da-
ganatos megbetegedések is jelentős arányúak. 
A keringési rendszer betegségeinek né-
pegészségügyi jelentőségét alátámasztja, hogy 
igen jelentős súllyal okozzák a lakosság ko-
rai halálozását. A tiszaújvárosi lakosság köré-
ben mindkét korcsoportban (0-X, 15-64 éve-
sek) és mindkét nemben kedvezőbb a helyzet a 
hazai átlagnál, de csak a teljes férfi korcsoport-
ban kellően megalapozott statisztikailag az or-
szágos átlag alatti halálozási szint.
A légzőrendszer betegségeinek kiemelését el-
sősorban nem haláloki súlyuk, hanem egyfe-
lől a csoportba tartozó, elkerülhetőnek tekinthe-
tő halálokok (pl. tüdőgyulladás 0-74 éves kor-
ban), másfelől a jelentős helyi ipari termelés in-
dokolják. A tájékoztató szerint a levegőszennye-
zettség fontos szerepet játszik a krónikus légző-
szervi betegségek gyakoriságában és súlyossá-
gában, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
ezek a betegségek több okra is visszavezethetők. 
A levegőszennyezettség a légúti betegségek oka, 
elősegítő faktora és a krónikus betegségek rosz-
szabbodásának okozója egyaránt lehet. A kör-
nyezeti levegő szennyezettségen kívül a belső-
téri allergének (házipor, atka, penész) és egyéb 
belsőtéri szennyezők (pl. dohányfüst), a gene-
tikai és táplálkozási tényezők, a rossz szociális 
helyzet és a rossz higiénés viszonyok egyaránt 
fontos kockázati tényezők lehetnek. Az elem-
zés eredménye szerint a légzőszervi betegségek 
okozta halálozás tekintetében a férfiak az összes 
életkorban statisztikailag igazolható módon is 
kedvezőbb halálozási mutatókat értek el a vizs-
gált években. Tiszaújváros női lakossága ugyan 
az összes életkori csoportot vizsgálva mérsékel-
ten kedvezőbb halálozási adatokat mutat, a 15-
64 éves korcsoportban az országos halandó-
ságnak megfelelő mutatókat produkál, azonban 
nem igazolható statisztikailag eltérés a légző-
szervi betegségek okozta halálozásban a nők kö-
rében az országos értékekhez képest.
Tekintettel arra, hogy az egészségi állapot 
nagyban függ az életmódtól, az egészségtuda-
tos magatartástól, ezért a megelőzésben az el-
sődleges prevenció a legfontosabb, különösen 
a fiatalabb korosztályoknál. 
A másodlagos prevenciót szolgálják a nép-
egészségügyi szűrővizsgálatok. A tájékozta-
tóban foglaltak szerint a szervezett szűrővizs-
gálaton való megjelenés egyre elfogadottab-
bá válik a lakosok körében, az egészség-ma-
gatartásukba lassan beépül. A vizsgálaton tör-
ténő megjelenés mind nagyobb arányának el-
éréséhez azonban továbbra is a munkahelyek, 
önkormányzatok, civil szervezetek és a médiák 
közreműködése, összefogása szükséges.
A lakosság egészségi állapotának javítása ér-
dekében javasolt elsődleges és másodlagos 
prevenciós programok sikerességének alapja, 
hogy több színtéren, összehangoltan valósulja-
nak meg. Ennek lehet hatékony eszköze Tisza-
újváros Egészségtervének kétévente felülvizs-
gált és aktualizált cselekvési terve, melyet rövi-
desen tárgyal a testület, s melybe a Népegész-
ségügyi Osztály vezetőjének javaslatai is be-
épülnek.

Ferenczi László
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A képviselők nagy érdeklődéssel hallgatták az egészségügyi állapotunkról szóló beszámolót.

Dr. Nagygyörgy Erzsébet, a Mezőkövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának ve-
zetője. 



A képviselő-testület legutóbbi ülésén újabb öt sze-
mély - ezúttal öt hölgy - vehette át nyugdíjba vo-
nulása alkalmából az önkormányzat „Tiszaújvá-
ros Szolgálatáért Díj” kitüntetését.

STELKOVICS JÁNOSNÉ
 pénzügyi munkatárs

„Milyen a jó munkahely? Olyan, amilyen az enyém volt. Nagy-
szerű munkatársaim voltak. Amikor fiatalabb voltam, sok ren-
dezvényt csináltunk, sok helyen jártunk, buliztunk, főztünk. A 
kollégáim nagyon szerették a süteményeket, amiket csináltam - 
és remélem én is hiányozni fogok nekik, nem csak a főztöm.”

1979-ben került az akkori Leninvárosba, és helyezkedett el a 
Városgazdálkodási Vállalatnál pénzügyi előadó munkakörben. 
1985-től az MSZMP Városi Bizottságánál dolgozott könyvelő-
ként. 1995-től a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal pénzügyi 
munkatársa, egészen nyugállományba vonulásáig.
Közgazdasági szakközépiskolai végzettsége és a mérlegképes 
könyvelői szakképesítése mellé 2012-ben gazdasági mérnöki 
diplomát szerzett a Károly Róbert Főiskola Gazdaság és Társa-
dalomtudományi Karán.
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban eltöltött időszak alatt 
három új könyvviteli rendszer bevezetésében is jelentős szere-
pet vállalt, magas színvonalon elsajátította az új gazdálkodási 
szakrendszerek használatát, melyekben kimagasló precizitással 
végezte az adatfeldolgozást, könyvelést, lekérdezéseket. 
Nagy szakértelemmel intézte az ÁFA nyilvántartásokat, a min-
denkori adójogszabályok figyelembe vételével elkészítette az 
adóbevallásokat. Feladatkörébe tartozott a Polgármesteri Hiva-
tal éves beszámolójának elkészítése is.
Kiválóan felkészült, a közigazgatás iránt elkötelezett munkatárs. 
Feladatait lelkiismeretesen, nagy felelősséggel és szorgalommal 
végezte. Hatékony és céltudatos munkavégzése hozzájárult ah-
hoz, hogy az osztály tevékenysége mindig megfelelt a jogszabá-
lyi előírásoknak, és a belső szabályzatoknak. 
Emberi tulajdonságaira a szerénység, az együttműködő készség 
és a tenni akarás a jellemző.
Tiszaújváros érdekében végzett három évtizedes kiemelkedő, 
példaértékű szakmai munkája, elhivatottsága, emberi helytállá-
sa elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetés-
ben részesült.

PAPPNÉ SZABÓ MARGIT 
fizikoterápiás szakasszisztens

„ Emlékezz arra, hogy mi a jó, és sose felejtsd el, hogy csak a jót 
szabad tenned, ártanod soha.” Szabó Magda

Egészségügyi szakközépiskolában érettségizett 1979-ben, ahol 
általános ápoló és általános asszisztens szakképzettséget szer-
zett. Érettségi után első és egyben nyugdíjazásig utolsó munka-
helye az egykori Leninvárosi Rendelőintézet lett. 
Szakmai pályafutását helyettesítő asszisztensként kezdte, majd 
lehetősége nyílt a fizikoterápiás asszisztensi feladatokkal megis-
merkedni. Fizikoterápiás asszisztensi képesítését 1981-ben sze-
rezte meg és 1984-től fizikoterápiás asszisztensi feladatokat lá-
tott el.
1999-ben a tiszaújvárosi termálfürdő átadását követően megkez-

dődött a hozzá tartozó gyógyászati részleg kialakítása is, mely 
egység a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg elnevezést kapta. A 
betegek kezelésére szolgáló géppark összetételének kialakításá-
ban nagy segítséget nyújtott és aktívan rész vett a pályakezdő fi-
atal fizio/fizikoterápiás asszisztensek szakmai mentorálásában. 
Nagy szerepe volt abban, hogy a betegek érdekeit szem előtt 
tartva, magas színvonalon funkcionáló fizioterápiás asszisztensi 
csapat tudta és tudja segíteni a rászoruló betegeket. 
A szakma iránti elhivatottsága késztette arra, hogy fizioterápi-
ás szakasszisztensi tanulmányokat kezdjen és 2014-ben sikeres 
vizsgát tegyen. 
Szakmai munkája elismeréseként 1988-ban az egészségügyi mi-
niszter által adományozott Miniszteri Dicséret elismerésben ré-
szesült, majd 2016-ban Tiszaújváros képviselő-testülete a Hu-
manitás Szolgálatában Tiszaújvárosért életműdíj kitüntetésben 
részesítette. 
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a betegek ellátásában 
végzett több mint 40 éves áldozatos, példamutató munkájának, 
emberi helytállásának elismeréseként a „Tiszaújváros Szolgála-
táért Díj” kitüntetésben részesült.

GULYÁS SÁNDORNÉ 
tanár

„A gyerekek, a szülők, a kollégák szeretete nélkül nem ment vol-
na. S ami legjobban hiányzik? Az a gyerekek csillogó szeme, há-
lás tekintete, szerető mosolya. Ez adott mindig új és új erőt.”

A Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett történe-
lem-orosz szakos tanári diplomát 1979-ben, majd a Miskol-
ci Egyetem Bölcsészettudományi Intézetében 1996-ban né-
met szakos nyelvtanári oklevelet kapott. Pedagógusi pályáját 
a leninvárosi 3. sz. Általános Iskolában kezdte 1979-ben, majd 
1980-ban a 6. sz. Általános Iskolába, a mai Tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Iskolába került, ahol nyugállományba 
vonulásáig dolgozott.
A megszerzett ismereteket és képességeit kiválóan alkalmazta 
nevelő-oktató munkája során. Tudását folyamatosan bővítette 
továbbképzéseken és önképzéssel egyaránt. 
Szakszerű, érthető magyarázataival, változatos tanulásszervezé-
si módok és óravezetési stílusok alkalmazásával igyekezett fel-
kelteni és fenntartani a tanulók érdeklődését. Támogatta az ön-
álló ismeretszerzést, az önálló gondolkodást, a tanulók ötleteit, 
kezdeményezéseit figyelembe vette munkavégzése során.
Felismerte a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan segítet-
te annak kibontakozását. Tanórai és tanórán kívüli keretek kö-
zött is kiemelkedően fejlesztette, gondozta a tehetségeket. Tanu-
lóit rendszeresen készítette fel versenyekre. 
Osztályfőnöki munkáját is színvonalasan végezte. Kiemelt fi-
gyelmet fordított a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi sa-
játosságaira. 
A pedagógusi életpályán elért eredményeit Tiszaújváros kép-
viselő-testülete 1998-ban Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél 
évi díj, 2018-ban Tiszaújváros Közneveléséért életműdíj kitün-
tetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kimagas-
ló szakmai tevékenysége, gyermekközpontú, példaértékű mun-
kavégzése, elhivatottsága nagyfokú szakmaszeretete elismeré-
seként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

KALÓ ZSUZSANNA 
óvodapedagógus

„ A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány maga-
sabbra tud repülni mint mások, de mindegyik a legjobb tudása 
szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, 
mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű.”

Óvodapedagógusi tanulmányait 1975-1979. között a miskolci 
Kossuth Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában vé-
gezte. 1980-ban a leninvárosi 4. sz. Napközi Otthonos Óvodá-
ban helyezkedett el.  Felsőfokú óvodapedagógusi diplomáját 
1984-ben szerezte a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet-
ben.
2000-ben az óvodai intézmények szakmai integrációját követő-
en átkerült a Szivárvány óvodába, ahol egészen nyugdíjba vonu-
lásáig nevelte, fejlesztette a rábízott gyermekeket.
Pályája kezdete óta lelkes, a pedagógus életpálya mellett elkö-
telezett, a kisgyermeknevelést szívügyének tekintő pedagógus. 
Személyiségét és szakmai munkáját nagyfokú gyermekszeretet, 
empátia, türelem jellemezte. Sokirányú és széleskörű pedagógi-
ai tapasztalattal rendelkezik. Munkavégzésére mindvégig a pon-
tosság, az átgondoltság és az alaposság volt a jellemző.
Hivatásában folyamatos megújulásra törekvő, nyitott, tájéko-
zott, szakmai ismereteit önképzéssel, továbbképzéssel fejlesz-
tető pedagógus.
A szülőkkel való kapcsolatára mindvégig a kiegyensúlyozott-
ság, a korrektség volt a jellemző, szívesen osztotta meg velük 
gyermeknevelési tanácsait. 
Vezetői mindig számíthattak megbízható, pontos munkájára. A 
közösség aktív tagjaként részt vett az óvodai rendezvényeken, 
gyermekprogramokon. Munkatársaival kiegyensúlyozott, köz-
vetlen kapcsolatot ápolt. 
Tiszaújváros köznevelésében végzett közel négy évtizedes ki-
emelkedő tevékenysége, gyermekközpontú szakmai munkája, 
nagyfokú hivatástudata, emberi helytállása elismeréseként „Ti-
szaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

DOBOS ENDRÉNÉ 
óvodavezető-helyettes

„Amikor valaki közösséget formál, nem malteros téglából rak-
ja össze, hanem szívből, lélekből, tiszta eszmékből, értelemből.”

Böjte Csaba

Óvónői diplomáját 1976-ban szerezte a Kecskeméti Óvónőkép-
ző Intézetben. 
1979-ben költözött az akkori Leninvárosba és helyezkedett el a 
3. sz. Napközi Otthonos Óvodában, amely intézmény jogutódjá-
nál egészen nyugdíjba vonulásáig alkalmazásban állt.
1988-tól az óvodapedagógusi munka mellett gyermek- és ifjú-
ságvédelmi felelősi megbízatást is kapott, majd 1990. április 
1-jétől egészen nyugdíjba vonulásáig a Bóbita óvoda vezető-he-
lyettese lett. Pályája kezdete óta társadalmi megbízatásként vö-
röskeresztes aktivista volt.
2002-ben vezető óvodapedagógusi szakvizsgát szerzett a Deb-
receni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán. 
Munkájában széleskörű szakmai ismeretekkel rendelkező, ala-
posan felkészült, az új ismeretek befogadására mindvégig nyi-
tott pedagógus.
A gyermekekhez való viszonyára a végtelen szeretet, a gyerme-
ki személyiség tisztelete, a felelősségteljes odafigyelés volt jel-
lemző. Nagy empátiát mutatott a hátrányos és veszélyeztetett 
helyzetű gyermekek iránt, mindent megtett a viselkedési vagy 
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek segítésére. Óvoda-
pedagógusi elkötelezettsége példa lehet minden óvodapedagó-
gus számára.
Kiváló szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képvi-
selő-testülete 2007-ben Tiszaújváros Közoktatásáéért Oklevél 
életműdíj kitüntetésben részesítette.
Tiszaújváros köznevelésében végzett négy évtizedes kiemel-
kedő vezetői és elhivatott szakmai tevékenysége, a pedagógus 
életpálya melletti elkötelezettsége és emberi helytállása elisme-
réseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben része-
sült.

Elismert hölgykoszorú

Tiszaújvárost szolgálták
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Vízkeresztkor

Komposzt lesz 
a karácsonyfából 

Véget értek a karácsonyi ünnepek, hétfőn volt víz-
kereszt napja, a hagyományok szerint ilyenkor 
szokás lebontani a karácsonyfákat. A fenyőket a 
kukák mellé kell tenni, ezeket a BMH Nonprofit 
Kft. szállítja majd el. 

- Általában tartjuk a hagyományt és január 6-án szedjük le a fá-
ról a díszeket és tesszük ide a kuka mellé a fát - mondja Kapczár 
Andrea -, innen szokták elszállítani, úgy tudom, jó helyre megy. 
Az elszállítást a hulladék közszolgáltató, a BMH Nonprofit Kft. végzi. 
- A korábbi évekhez hasonlóan idén is vízkereszt után végezzük 
Borsod megyében a kidobott fenyőfák begyűjtését - mondja Lá-
zár Dorina, a BMH Nonprofit Kft. PR és kommunikációs mene-
dzsere. - Családi házas övezetben minden település esetén a fe-
nyőfák begyűjtése január végéig a vegyes hulladék gyűjtési nap-
jain folyamatosan történik. Társasházi övezetekben azonban a ve-
gyes gyűjtéstől eltérő napon végezzük el, Tiszaújváros társashá-
zi övezeteiben két időpontban 2020. január 16-án és január 30-án 
történik a fenyőfák elszállítása. A hatékonyabb és gyorsabb mun-
kavégzés érdekében kérjük a lakásszövetkezetek és társasházak 
képviselőit, hogy a lakótársakkal egy helyre gyűjtsék a fenyőfá-
kat. A dísz és talp nélküli fenyőfákat oly módon kérjük a hulla-
dékgyűjtő edények mellé kihelyezni, hogy azok a közlekedést ne 
akadályozzák. Az összegyűjtött fenyőfákat a megyében találha-
tó hulladékkezelő központokba szállítjuk, ahol az aprítást köve-
tően komposzt struktúraanyagként hasznosítják. Tavaly a megyé-
ben összegyűjtött mennyiség 75.560 kilogramm volt.
Hétfőn lebontották a városháztéri karácsonyfát is, a Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai folyamatosan dolgoznak. 
- Megkezdtük a faházak és a színpad bontását is - mondja Sávolyi 
Péter, a cég közhasznú részlegvezetője -, folyamatosan dolgozunk, 
a díszkivilágítás bontását pedig az áramszolgáltatóval egyeztetve, a 
hét közepén fogjuk megkezdeni. A városban négy karácsonyfát ál-
lítottak fel a közterületeken, ezek mindegyike lakossági felajánlás 
volt, idén egyikük sem kérte vissza a fát tüzelőnek. 

Fodor Petra

Újabb berendezés érkezett a poliolhoz

Elektromos zárlat lehet az ok

Uszályokon érkeztek a kolonnák 

Lakástűz az Árpád úton 

Gőzerővel zajlanak a tisza-
újvárosi poliol üzem kivite-
lezési munkálatai. A MOL 
Petrolkémia Zrt. beruházása 
legutóbbi látványos momen-
tuma december végén volt, 
amikor a Tisza-parton felál-
lított lánctalpas daru fogadta 
első szállítmányait Tiszaújvá-
rosban.

 Az uszálykonvoj olyan, közúton nem 
szállítható kulcsberendezéseket hozott, 
melyek együttes tömege meghaladta az 
1300 tonnát. A rakomány egyik fele Spa-
nyolországból érkezett, egy reaktorból, 
két desztillációs oszlopból és három tar-
tályból állt. A berendezések több mint egy 
hónapja hagyták el a spanyolországi gyá-
rat. Mintegy 5.000 kilométeres utat kel-
lett megtenniük, hogy a Földközi- és a 
Fekete-tengeren, valamint a Dunán és a 
Tiszán keresztül Tiszaújvárosba érkezze-
nek. 
A szállítmány legnehezebb része két tech-
nológia tartály, melyek tömege egyen-
ként 172 tonna, átmérőjük 5 méter és ma-
gasságuk 29 méter. A tartályok a poliol-
gyártás egyik fontos alapanyagát tárolják 
majd. A szállítmány másik fele a belgiumi 
Genkből indult, ahol négy vegyipari tor-
nyot gyártottak a beruházáshoz. A folya-
mi szállítás során 2300 kilométert tettek 
meg 8 ország területén keresztül a Rajna, 
Majna, Rajna-Majna-Duna csatorna, Du-
na és Tisza útvonalon. A szállítmány leg-
nagyobb tömegű berendezése 220 tonna 

37 méter magas és 4 méter átmérőjű. A 
poliol vegyipari komplexum egyik leg-
magasabb eleme is megérkezett, a 82 mé-
ter magas és 4 méter átmérőjű kolonna 
hossza miatt két darabban érkezett. 
A daru körülbelül 70 készüléket fogad 
majd a kikötőben, melyek súlytartomá-
nya 10 és 408 tonna között van, mére-
tük pedig néhány métertől 73 méterig ter-
jed. A készülékek többsége súlyuk és mé-
retük miatt nem szállítható közúton. A 
lánctalpas daru feltűnő jelenség, ugyan-
is 750 tonna maximum teherbírással ren-
delkezik és 140 méter emelési magassá-
got képes elérni. Ezt a típust a szélturbi-
nák építésénél is előszeretettel alkalmaz-

zák, mert sokrétűen használható és a tele-
pítése is gyors. Európában ez a kapacitá-
sú daru csak korlátozott számban áll ren-
delkezésre. 
A szállítmányok a kikötőből az építési te-
rületig kifejezetten erre a célra kialakított 
úton érkeznek, amelyen több útszakaszt 
felújítottak és építettek. Például a Tisza-
palkonyára vezető úton egy, az út fölött 
átívelő csőhidat ideiglenesen elbontot-
tak, hogy a nagyméretű eszközök átférje-
nek ezen a ponton. A szállítások lebonyo-
lításánál több forgalomtechnikai eszközt, 
például jelzőtáblákat és villanyvezetéke-
ket leszereltek, melyeket a műveletek vé-
geztével helyreállítanak.

Január 3-án riasztás érkezett a Tiszaújvárosi Tűz-
oltóparancsnokságra. Az Árpád út 39. szám alatt 
lévő egyik negyedik emeleti lakásban tűz ütött ki, 
amit feltehetően egy nem működő zárlatos számí-
tógép okozott. Hangos robbanás is hallatszott a la-
kásból, ami kitörte a szoba ablakát. Szerencsére a 
tűzben nem sérült meg senki, a lakásban élő há-
romfős család nem volt otthon. 

- Elvittem a gyereket edzésre és mire hazaértem csak annyit lát-
tam, hogy töméntelen füst ömlik ki a lakásból - mesélte Együd 
Zsolt, a lakás egyik tulajdonosa. - Nem is tudom elmondani azt 
az érzést, amikor megláttam, mi történik. Felrohantam, de akkor 
már a rendőrök ott voltak és nem engedtek be a lakásba. Jöttek 
a tűzoltók, és csak néztem, hogy mi történik. Másnap mehettünk 
be a lakásba, akkor nézhettük meg. Minden tönkrement. Bor-
zasztó érzés az, hogy nem tudom mi lesz holnap.     
A barátok, rokonok, segítők pedig már másnap jelentkeztek, 
hogy mindent hátrahagyva segítségüket ajánlják fel a romok el-
takarításában, a lakás helyreállításában. 
- Hihetetlen, milyen összefogás és segítőkészség van az embe-
rekben - mondta Zsolt. - Teljesen idegen emberek jönnek fel az 
utcáról, kérdezgetik, hogy miben tudnának segíteni, mire van 
szükségünk. 
A tűzesethez a tiszaújvárosi tűzoltóság mellett Mezőcsát Ka-
tasztrófavédelmi Őregységet, illetve  a Miskolc Katasztrófavé-
delmi Műveleti Szolgálatot, valamint Miskolc I-es gépjármű-
fecskendőjét is  riasztották.    
-  A lakásban körülbelül tizenkét négyzetméter volt a tűzzel érin-
tett terület, így nagy erejű oltásra nem volt szükség - tájékoz-
tatott Németh Viktor tűzoltóparancsnok. - A helyszínre érke-
zés után az elsődleges feladat a lépcsőház kiszellőztetése volt, 
hiszen a lakásból kiáramló nagy mennyiségű füst megtöltötte 
mind a négy emelet szintjét. Hét lakásból összesen 15 főt kime-

nekítettünk, akik egy úgynevezett melegedő buszban tartózkod-
tak mindaddig, míg a mentés és a beavatkozás folyt. Az érintett 
lakásban lakó két felnőttön és egy gyereken kívül minden lakó 
a saját lakásában tölthette az éjszakát. A háromtagú család a ro-
konoknál talált helyet.  A tűz eredetének okát még vizsgálják, de 
feltehetően elektromos zárlat okozta a katasztrófát. A szemta-
núk robbanásról is beszámoltak, aminek az lehetett az oka, hogy 
a zárlat során nagy mennyiségű hő torlódott fel, ami kirobban-
totta a szoba ablak- és erkélyajtó üvegét.
Nem csak az önkéntesek segítenek a bajba jutott családon, Ti-
szaújváros önkormányzata is támogatást nyújt az újrakezdéshez. 
- Felvettük a családdal a kapcsolatot, és természetesen, amiben 
csak tudunk, segítjük őket - mondta Dr. Fülöp György polgár-
mester. - Mint megtudtam, van hol lakniuk, addig, míg elkészül 
a lakásuk, így nincs szükségük az önkormányzat által felaján-
lott lakásra. A bajban azonban - ha lehet ilyet mondani - nagy 
örömmel tölt el, hogy mennyi segítséget kapnak a lakosságtól, 
ami azt mutatja, hogy vannak jó emberek közöttünk, és én er-
re büszke vagyok.  
Mivel a lakásnak és a társasháznak is van biztosítása, így várha-
tóan néhány hónapon belül megtérülnek a károk. 
- Mivel pénteken történt a káresemény és hétvége következett, 
a kárbejelentés leghamarabb hétfőn történhetett meg, így a kár-
szakértő kedden vagy szerdán megy ki. Tehát a tűz óta eltelt 
majdnem egy hét - nyilatkozta lapunknak Kádár Róbert, a Ti-
szaújvárosi Biztosítási Centrum független biztosítási alkusza. - 
Ráadásul biztosítási feltétel, hogy lehetőleg ne mozdítsuk el a 
károsodott vagyontárgyakat, ne nyúljunk a kárhelyszínhez, de 
valljuk be ez nem túl életszerű, hiszen természetesen ilyenkor 
mindenki igyekszik a lehető leggyorsabban helyreállítani az in-
gatlant. Ilyen esetben valahol a kettő között kell keresni a meg-
oldást. Én azt szoktam javasolni, hogy mindent dokumentál-
junk. Készüljön fotó, videofelvétel, minden legyen bezsákolva, 

de semmit ne dobjunk ki. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a bizto-
sító a kárrendezést el tudja kezdeni. Illetve, ami még elengedhe-
tetlen hivatalos ügyek gördülékeny intézéséhez, hogy minél ha-
marabb meg kell igényelni a hatósági bizonyítványt. Ez egy hi-
vatalos igazolás arról, hogy hol, és milyen okból keletkezett a 
tűz. Azt azonban tudni kell, hogy állampolgári kötelesség be-
jelenti minden tűzesetet, akkor is, ha a tűzoltóság részéről nem 
történt beavatkozás. A tűzoltóság pedig egy-két nap alatt kiállít-
ja ezt az igazolást. Ezt követően indulhat el az ügyintézés. 
Bár nem vagyok szakember az én szememmel nézve a család 
kára felbecsülhetetlen. Minden odaveszett, bútorok, berendezé-
si tárgyak, ruhák, ágyneműk. Néhány kormos fotó maradt a fa-
lakon. Mivel nem volt nagy tűz a lakásban, sok minden ugyan 
nem égett el, viszont a sűrű füst beivódott mindenbe.  
 ema
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Önkéntesek segítenek a családnak a helyreállításban.
Együd Zsolt mutatja a hűtőszekrényt, aminek még a belse-
je is kormos volt.

Kádár Róbert ott volt a helyszínen, hogy segítsen a bajba 
jutottaknak.

Péntek délután tűz ütött ki az egyik Árpád úti társasház ne-
gyedik emeletén.

Folyami úton érkezett, speciális úton folytatta.



A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium

tájékoztatása a központi írásbeli vizsgákról

Kedves Jelentkező!

A központi írásbeli vizsga helye: 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium, 
Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.
Ideje: 2020. január 18. (szombat) 10:00 óra 
Légy szíves, ezen a napon legkésőbb 9:45-kor foglald el a he-
lyedet a bejárati ajtón elhelyezett lista szerinti teremben. 
A központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas 
igazolványt - diákigazolványt, vagy személyi igazolványt - 
hozz magaddal!
Csak tollat, körzőt, vonalzót és szögmérőt használhatsz (szá-
mológépet vagy egyéb segédeszközt NEM - kivéve azokat a 
tanulókat, akiknek ez külön határozatban engedélyezett).
10:00-től 10:45-ig a magyar nyelvi feladatlapot töltöd ki (ki-
zárólag TOLLAL), ezt 15 perc szünet követi.
11:00-től 11:45-ig írod a matematika írásbeli feladatlapot (ki-
zárólag TOLLAL, ceruzával és körzővel csak szerkeszteni le-
het).
Ha neked fel nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) 
miatt nem tudsz megjelenni, jelezd a 49/540-096-os telefon-
számon, és a pótfelvételit január 23-án (csütörtökön) 14:00 
órától írhatod meg a fentebb leírtak szerint.
A kijavított dolgozatok megtekintésére és az értékelőlapok 
átvételére 2020. január 24-én (pénteken) 8:00-16:00 óráig 
biztosítunk lehetőséget iskolánk N0-ás termében.
Az emelt szintű angolra jelentkezők számára az angol nyelvi 
szóbeli felvételi vizsgát 
2020. február 26-án 14:00 órakor, a dráma-média osztály szó-
beli felvételijét 2020. február 27-én, 15:00 órakor tartjuk.

Szaniszló László
mb. intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

A katolikus iskola hírei
Országos rajzpályázat

Ismét eredményesen végeztek a Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola diákjai a Szent Imre Római Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda által meghirdetett „Jézus az élet ke-
nyere” című országos rajzpályázaton.
Magera Laura 6. a osztályos és Kapczár Noémi 7. a  osztályos 
tanuló I.,  Tóth-Bajusz Márton Mihály 6. a osztályos tanuló a II., 
Lesó Lujza Márta 3.a osztályos tanuló III. helyezést ért el. Fel-
készítő pedagógusok: Oroszné Kolosai Zsuzsanna, Iklódiné Bo-
dolai Judit
Gratulálunk a tehetséges diákoknak!

A fáraó rejtélye és kincsei 

A katolikus iskolások budapesti kiállításra látogattak, ahol 
Egyiptom történelmével ismerkedhettek. Tutanhamon fáraó 
kincsei, múmiája mindig is izgalommal és érdeklődéssel töltöt-
ték el a történelem rajongóit. A pedagógusok és a diákok több 
mint 1000 tárgyat tekinthettek meg úgy, ahogy a régészek a sír-
kamra feltátásakor megtalálták. Tutanhamon fáraó aranytrónja, 
harci szekere és a titokzatos aranymaszkja lenyűgözte a látoga-
tókat. A kiállítás után a Szent István Bazilikában tettek látoga-
tást az iskolások, amelynek kupolájából gyönyörű volt a kilátás 
a fővárosra. A hazaindulás előtt a Bazilika előtt felállított kará-
csonyfa mellett az adventi hangulatot, a mézeskalács és a forró 
csokoládé illatát és ízét élvezhették a kirándulók. 
Szervező pedagógusok: Orbán Mónika, Siskáné Nagy Ilona, 
Nemes Nándor, Császár Zoltán.

Gál Benjáminné intézményvezető

Ünnepre hangolódva
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában az adventi ké-
szülődéshez sok hagyomány fűződik. Kézműves játszóhá-
zak, ünnepi műsorok, bábelőadások az ünnep jegyében, és 
egy szép szokás a szívesdoboz-akció is, melyre ismét sok-
sok felajánlás érkezett. A gyerekek örömmel hozták az óvo-
dába a szüleikkel együtt, otthon elkészített, szépen becsoma-
golt meglepetéseiket, amelyeket még karácsony előtt meg-
kaphattak azok a gyerekek, akiknek valamilyen okból keve-
sebb jutott a fa alá. Adni jó, mert az adás öröme nem csak azt 
gazdagítja, aki kap, hanem azt is, aki ad.

Ingyenes pénzügyi tanácsadás
Pénzügyi döntés előtt áll és a megfontolt választáshoz hiteles, 
pártatlan tanácsra van szüksége? Fizetési nehézségekre keres 
megoldást vagy egyszerűen csak szeretne kiigazodni a pénz-
ügyi útvesztőkben? 
Bármilyen pénzügyi témáról van szó, személyes segítség kér-
hető Tiszaújvárosban a miskolci Pénzügyi Navigátor Tanács-
adó Iroda szakértőitől!

Az ingyenes tanácsadások alkalmával részletes tájékoztatást 
nyújtanak a különböző szolgáltatások jellemzőiről, az egyes 
konstrukciók előnyeiről és kockázatairól, értelmezik az egye-
di szerződéseket, segítenek a hivatalos okmányok, kérelmek 
megfogalmazásában és benyújtásában, illetve a megfelelő fó-
rumokhoz irányítják a panaszos ügyekkel hozzájuk forduló-
kat.

Helyszín és időpontok:
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.
2020. január 10. (péntek) 8:30-14:30 óra
2020. április 17. (péntek) 8:30-14:30 óra
2020. július 10. (péntek) 8:30-14:30 óra

Bővebb információ: www.penzugyifogyaszto.hu

Köszönet az adományokért
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ köszönetét fejezi 
ki a Széchenyi általános iskolának és minden kedves városla-
kóknak, akik részt vettek a karácsonyi adománygyűjtésben és 
a cipős doboz akcióban, és e nemes tettel járultak hozzá, hogy 
segíthessük a rászoruló családokat, gyermekeket. Az adomá-
nyokat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai juttatták el a rászoruló 
családok részére. 

Fogadom, nem fogadom

Mit vár az új évtől?
Amikor hétfőn reggel fél hat-
kor csörgött az óra, nem vol-
tam éppen fogadkozós ked-
vemben - de nem baj, gondol-
tam, már csak tizenegy hónap, 
és újra itt a Télapó. Az a hely-
zet, hogy nincs is olyan ismerő-
söm, aki újévkor fogadkozni 
szokott, hogy mostantól min-
den másként lesz, így aztán le-
néztem a piacra, és megkér-
deztem az arra járókat, hogy 
ők mit várnak az idei évtől.

- Én már nyolcvan éves vagyok, nem ter-
vezek semmit - mondja Kuti Mihályné. - 
Jó lett volna, ha többet emelnek a nyugdí-
jon. Nem tudom, mi történik, de olyan drá-
ga lett minden, bemegyek a boltba egy va-
lamiért, és ötezer forint alatt sose jövök ki. 
Az unokáim külföldön vannak, sajnos ők 
csak egy évben egyszer jönnek haza. Mit 
várhatnék, talán azt, hogy javuljon a hely-
zet itthon, és hazajöjjenek a gyerekek. Úgy 
gondolom nem kell sok pénz, az egészség 
a fontos, ha ilyen korban még elmászká-
lok a boltba, aztán fel a harmadik emelet-
re, az nekem elég is. Maguknak meg fia-
taloknak azt kívánom, akik itthon marad-
tak, hogy legyen erejük rendet rakni az or-
szágban. Én már nem fogom megérni, de 
az unokáim gyerekeinek jobb világot sze-
retnék, azt szeretném, ha itt élnének.
- A kisfiam szeptemberben megy majd isko-
lába, és már most ezen stresszelek - mesé-
li Pappné Zsuzsa. - Szerencsére csak jókat 
hallok a tiszaújvárosi tanítókról, de majd az 
osztálytársakon is sok minden múlik. Mivel 

nyári gyerek, szerettem volna, ha egy évet 
késik. Az viszont jó lesz, hogy közel van az 
iskola, nem kell féltenem.
- Nem hiszek abban, hogy az új év majd 
megváltoztat - mondja nevetve Kalóz Ist-
ván. - Ha valamit akarok változtatni, azt 
bármikor el lehet kezdeni, meg úgysem 
tartják be, nem ismerek olyat, aki fogad-
kozna, és betartaná. Ha valamit mondani 
kell, hát jó lenne a lottót megnyerni. Min-
dig más számokkal játszok, de sosem si-
kerül eltalálni. Addig meg élünk a fizetés-
ből. Mit csinálnék a nyereménnyel? Azt 
is eljátszanám.
- Én Londonban dolgozok, nem tudom mi 
lesz ezzel a Brexit dologgal, útlevél kell 
majd, tartózkodási engedély, meg majd 

vámot kell fizetni azután, amit hazahozok 
- mondja Nagy János. - Jó így hazajön-
ni év végén, hiányoznak dolgok, de nem 
akarok hazaköltözni. Tetszik, hogy ott az 
emberek nyitottak, van élet, itt meg dep-
resszió van. Visszafelé kormányozzák az 
országot, úgy érzem magam, mint egy 
időutazásban, mintha 1920 lenne.
- A tavalyi évben az tetszett, hogy a tri-
atlon rövidebb, de nívósabb lett - mond-
ja Lovász László. - Ez a legnagyobb ese-
mény a városban, így jó, hogy inkább az 
ismertebb, jobb előadókat hívják meg. Az 
idei évtől azt várom, hogy ugyanolyan 
csendes, nyugodt maradjon a város, mint 
eddig volt.

Surányi P. Balázs

kronika@tiszatv.hu

Köszönik 
az adományokat

Hálás szívvel köszönjük a Tiszaújvárosi Református Gyüle-
kezet tagjainak, intézményeinek, a kedves szülőknek, hogy 
a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolába eljuttatott 
adományukkal segítettek a Magyar Református Szeretetszol-
gálat által koordinált adománygyűjtésben, szebbé téve nehe-
zebb sorsú embertársaink karácsonyát. 
  

Makkainé Chmara Marianna
                                igazgató           
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„Ugyanolyan csendes, nyugodt maradjon a város, mint eddig volt.” - mondja Lo-
vász László.



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Szekeres Anikó Mandalák, képek, textilszobrok című kiállí-
tása
Látogatható: január 16-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Ismerjük meg helyi értékeinket! A tiszaújvárosi ártéri erdők 
és a Morotva-holtág
a Tiszaújváros Települési Értéktár kiállítása
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás január 18-ig látható
Január 9. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Január 14. (kedd) 17.00 óra
„Inkább könyvet!” - Könyvklub felnőtteknek
Vezeti: Pomichal Anna könyvtáros
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Január 15. (szerda) 17.00 óra
Holtomiglan, holtodiglan - Eszközök és módszerek a párkap-
csolat működtetésére
Előadó: Tankó Lászlóné párkapcsolati tanácsadó, coach
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Január 18. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommu-
nikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Január 10. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután  - Játéklehetőség logikai és stratégiai tár-
sasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Szabóné Nagy Gyöngyi könyvtáros
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Január 14. (kedd) 16.00 óra
Fonalvarázs  - Kötő-horgoló klub
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

A Tisza TV műsora
2020. január 9., csütörtök

A szerdai adás ismétlése
9:00 HétHatár: Paneltűz a negyediken - Új rendőrkapitány a 
városban – Az év első tiszaújvárosi babája – Monstrumok a 
Tisza-parton – Kidobott fenyők – Triatlon évzáró, évnyitó – 
Hosszú hétvégék 2020 – Hírek 2019 decemberéből: díjazott 

nyugdíjasok, év végi rendezvények, önkormányzati döntések, 
kosárlabda 

9:15 Hétről-Hétre: Az Énekszó Baráti Kör 2019-es újévi kon-
certje felvételről

2020. január 13., hétfő
18:00 Sporthétfő: Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK – 

Pécsi NKA bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése
felvételről

2020. január 15., szerda
18:00 HétHatár: Hajlék nélkül télen – Influenza –  Jégre lépni 

tilos! - Felvételi – Kultúra napja – Senior foci
18:15 Hétről-Hétre: Óvodából iskolába - Kosárlabda 

Kántálók köszönete
Kell /szabad még egyszer pár szót szólni az idei kántálás-
ról  A kiosztott egyforma gyertyák fényénél összevillantak  a 
könnyes szemek és  egy pillanatra a lelkek is együtt rezdül-
tek. A kántálás megélt élményét sem elnagyolni  sem  más-
képp magyarázni   nem lehet.
Azoknak a társszerveknek, egyéneknek, fiataloknak, akik eh-
hez hozzájárultak, segítettek, őszinte szívvel köszönjük, és 
nyugodt új esztendőt és egyéni sikereket kívánunk.

A szervező Paletta Baráti Kör  tagjai 

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
pályázati felhívása!

Rendkívüli emberek, 
akikről keveset tudunk!

2020-ban folytatjuk hagyományos havi feladatlapos játékun-
kat Rendkívüli emberek, akikről keveset tudunk! címmel. 

A játékkal célunk bemutatni olyan kevésbé ismert embere-
ket, akik rendkívüli életük, cselekedeteik okán megérdemlik, 
hogy megismerjük őket.

Minden hónapban egy feladatlapot kell megoldani, 
a játék januártól-decemberig tart. A feladatlapok kinyomtatva 
a könyvtárban, illetve online a honlapon találhatóak meg. A 
megfejtett lapokat leadni személyesen a könyvtárban, vagy a 
szabonegyongyi@tujvaros.hu email címre küldve lehet.

Az eredményhirdetés 2021 januárjában lesz.
Bővebb tájékoztatás a 06/49/544-552 telefonszámon, 
vagy a szabonegyongyi@tujvaros.hu email címen kérhető.
Szeretettel várjuk régi és új játékosaink jelentkezését.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár pályázatot hirdet könyvtá-
ros munkakör betöltésére, 3 hónap pró-
baidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidő-
ben 1 havi munkaidőkeretben, 2 műsza-
kos munkarendben, határozott időre szó-
ló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: Általános könyv-
tárosi feladatok elvégzése a gyermek- 
és felnőttkönyvtárban és a fiókkönyvtá-
rakban: olvasószolgálat, programszerve-
zés és lebonyolítás, a könyvtári állomány 
gondozásában való részvétel. 
Pályázati feltételek:      
-  könyvtáros felsőfokú végzettség, vagy 
felsőfokú végzettség és OKJ-s könyvtá-
ros szakképesítés
-  felhasználói szintű számítógépes isme-
retek (MS Office)
-  magyar állampolgárság

-  büntetlen előélet
-  egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- könyvtári munkában szerzett tapasztalat
- Aleph könyvtári integrált rendszer isme-
rete
- társalgási szintű angol nyelvismeret
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okirat(ok) másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilat-
kozat (letölthető az intézmény honlapjá-
ról)
- erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. 01. 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
01. 28.
Az állás 2020. február 3. napjától tölthe-
tő be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-
006 és a 70/383-2653 telefonszámon le-
het.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@
tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton 
az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” mun-
kakör megnevezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

 Könyvtáros állás

Csillagszórás, advent
Mozgalmasan teltek a karácsony előtti napok városunk-

ban. December 22-én, advent negyedik vasárnapján zá-

rult a Mikulástól karácsonyig tartó adventi programso-

rozat, a Tisza-part városrészben pedig közös csillagszó-

ró-gyújtásra várták a városrész lakóit. 
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Mert adni jó
2019. december 20-án rendezték meg Miskolcon  a Velkey Lász-
ló Gyermekegészségügyi Központban a Gyermeksebészeti, Trau-
matológiai és Égési Osztály támogatásával kapcsolatos sajtótájé-
koztatót, ahol Oláh Péter és Petrányiné Makó Viktória voltak je-
len a vállalat képviseletében. 
A támogatási kezdeményezés a Dr. Pepper Holding szervezésé-
ben 2019. október elején megrendezett Cégek Sportrangadóján 
keresztül valósult meg multinacionális cégek bevonásával. Ehhez 
a kezdeményezéshez csatlakozott immár negyedik alkalommal a 
Birla Carbon Hungary Kft is, mind fociban, mind kosárlabdában 
indultunk a Sportrangadón. 
Dolgozói összefogással, önkéntes felajánlás alapján a beteg gyer-
mekek számára mesekönyveket, társasjátékokat, színes ceruzá-
kat gyűjtöttünk össze, melyeket a sajtótájékoztató után a kórházi 
osztályokon fekvő gyermekek között osztottuk szét. Mert adni jó! 
„A szív jósága olyan, mint a nap melege: életet ad. Csak a jóság, 
a szeretet maradandó. Olyan, akár a forrás. Minél többet merítesz 
belőle, annál jobban buzog. Légy jó!”
#birlacarbon

 Parkgondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör 
betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony ke-
retében, három hónap próbaidő kikötésével 1 év határozott 
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.

Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw feletti traktorra
- B kategóriás jogosítvány
- Kertészeti munkavégzésben való jártasság

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél-, jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok

Bér megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 22.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail 
címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636  
    Kerékgyártó István
                      ügyvezető

 Kedves Tagtársunk, Leendő Tagtársunk!

A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró Szakosztály a 2019. 
évi évzáró és a 2020. évi nyitó rendezvényét  2020. január 
18. 15.00 órától a Sport-Park Kft. súlyemelő termében tartja, 
melyre ezúton tisztelettel meghívunk és szeretettel várunk.

A program:

14.30-tól Gyülekező, tagdíjbefizetés
15.00-tól 2019. évi beszámoló
  2020. évi tervekről
  Minősítések, díjak átadása

16.30-tól Kötetlen beszélgetés, „batyus” vacsora
„Csere-bere tombola”

Aki hoz tombolatárgyat, cserébe tombolaszelvényt kap. Ameny-
nyi tárgy lesz, annyi szelvény, tehát tuti a nyerés! Bármilyen tár-
gyat lehet hozni, ami nekünk kedves, vagy aminek más örülne, 
minimum 1000 Ft értékben!

Tisztelettel és üdvözlettel a szakosztály vezetősége nevében:

Tóth Éva
szakosztályvezető

Kiállítás a Nikodémusban

Öltések 
és csavarások

Hímzések és kovácsoltvas tárgyak díszítik január 28-ától a 
Nikodémus Idősek Otthona éttermét. A kiállított tárgyak ké-
szítői Szabó Andrásné, Katika autentikus motívumokkal hím-
zett terítőibe és Novák László zsűrizett kovácsoltvas tárgya-
iba beleálmodták tehetségüket, ügyességüket. A két merőben 
más karakterű anyag nem csak hogy megfér egymás mellett, 
de jól ki is egészíti egymást. A vas keménységét lágyabbá va-
rázsolják a színes fonalak sokaságával varrott rózsák, tulipá-
nok, azsúrok.  Leljék örömüket e szép tárgyak megtekinté-
sében.
A Paletta Baráti Kör e kiállítással kíván méltó módon meg-
emlékezni a magyar kultúra napjáról. 

A Tiszaújvárosi  Krónikában  is megjelenik la-

kossági apróhirdetése,  amennyiben azt a Tisza 

TV Képújságában legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb 

kedden 12 óráig feladja.
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Év végi rendezvények
Hagyományosan az év végi rendezvényekkel zárult az óév Tiszaújvárosban. Elsőként a szépkorúak ka-
rácsonyát tartották meg a Sportcentrumban, majd az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
évértékelője és ünnepi ebédje következett. December 20-án a közalkalmazottak és köztisztviselők ül-
ték körül a karácsonyfát, ahol az év közben ágazati kitüntetésben részesített kollégákat is köszöntöt-
ték. Másnap, hagyományosan a kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolókat díjazták a Sportgá-
lán. Mindegyik rendezvényen nívós fellépők gondoskodtak a jó hangulatról, és Bráz György volt-, va-
lamint Dr. Fülöp György jelenlegi polgármester egyaránt értékelte az elmúlt évet, s köszöntötte az egy-
begyűlteket.
A gazdasági társaságok rendezvényén egyebek mellett e gondolatokkal:

- Ebben az évben és az előzőekben is sokat dolgoztunk együtt. Az én értékelésem rövid lesz, mert azt 
gondolom, hogy 2019-ben is kiválóan teljesített mindenki az önkormányzati gazdasági társaságoknál, 
a dolgozók, a vezetők, a felügyelőbizottságok, és nélkületek ez a város nem tarthatna itt, és nem lenne 
olyan, amilyen. Nem tarthatna itt, mert egyrészt szépítitek a várost, melegebbé teszitek - hiszen ilyen 
tevékenység is van - részt vesztek a munkahelyek biztosításában, és láthatóvá is teszitek mindenki szá-
mára, hogy milyen gyönyörű ez a város. A városlakók mondanak erről a tevékenységről is véleményt. 
Ez történt október 13-án, hiszen,ha nem úgy értékelték volna ezt a munkát, hogy kiváló, akkor nem ez 
a választási eredmény született volna városunkban. Köszönöm szépen nektek, hogy lehetőséget adta-
tok arra, hogy folytatódhat az a munka az itt élők érdekében, amit elkezdtünk - mondta Bráz György. 

- Tiszaújvárosnak 2020-ban három fontos feladata van - hangsúlyozta Dr. Fülöp György. - Az egyik 
az, hogy az önkormányzati alkalmazottak bérét érezhető mértékben megemelje. Ez mindnyájukat fog-
ja érinteni. Ebben nagyon elkötelezettek vagyunk a képviselő-testület valamennyi tagjával. Béremelést 
kell adni, mert azt a munkát, amit önök végeznek, meg kell becsülni. A másik fontos terület, hogy ha 
valakinek mégis valami problémája adódik az életben, annak tudjunk segítő kezet nyújtani. Ez azt je-
lenti, hogy a szociális ellátórendszert is meg kell erősíteni. Van egy harmadik nagyon fontos feladat: ta-
karékoskodni kell. Azért, mert az igazi probléma, az igazi nehézség 2021 körül várható. Persze ez nem 
azt jelenti, hogy önöknek nem lesz munkájuk, vagy nem lesznek beruházások. Lesznek beruházások, 
csak mindent nagyon megfontoltan fogunk végiggondolni. Tudom, hogy a pénzből sosem elég. Azon 
fogunk dolgozni, hogy minél inkább anyagi, egzisztenciális biztonságban legyenek, annak érdekében, 
hogy tényleg csak a munkájukra, a feladataikra tudjanak koncentrálni.

9. oldal2020. január 9. 2019
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Vati Ádám Péter lett 2019-ben Tiszaújváros első babája. Ja-
nuár 2-án 22 óra 55 perckor született 4050 grammal és 57 
centiméterrel, pont ugyanannyival, mint a bátyja, Bajtai 
Patrik. A baba nevét közösen választották a szülők - Balog 
Andrea és Vati János -, az apuka viszont szerette volna a 
Pétert is, így állt össze a Vati Ádám Péter. 

Sporttörténelmet írtak az Eötvös középiskola röplabdásai. 
A Debrecenben rendezett országos diákolimpiai döntőben 
a lányok a tavalyi ezüst után idén aranyérmet érdemeltek 
ki, a fiúk - mindössze másféléves röplabdás múlttal a hátuk 
mögött - bronzérmesek lettek.  

Magyar sikerek, teltházas koncertek, jó hangulat jellemez-
te a július 10-14. között megrendezett 21. MOL Petrolké-
mia Triatlon Nagyhetet. A 40 országból érkezett sportolók, 
a hazai és külföldi vendégek ezúttal is jó hírét vitték a sport- 
és kulturális eseménysorozatnak, a városnak.

A Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és a Magyar Szo-
cialista Párt közös jelöltje, Dr. Fülöp György nagy fölény-
nyel szerezte meg a polgármesteri címet és mind a nyolc 
választókerületben e két szervezet jelöltje győzött az ön-
kormányzati választáson. Az ugyancsak közösen induló Fi-
desz-KDNP és a Városért Egyesület 3 kompenzációs man-
dátumot szerzett a 11 fős képviselő-testületben.

Az általános- és középiskolás diákok megkapták félévi bi-
zonyítványukat, a legjobb tiszaújvárosi tanulókat pedig a 
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány díjazta, személyen-
ként 30 ezer forintos ösztöndíjjal.

Az Alteo Nyrt. jóvoltából elektromos autótöltőt telepítet-
tek Tiszaújvárosban a Bethlen Gábor út 7. szám alatti, Pol-
gármesteri Hivatal melletti parkolóba. Az állomás egyszer-
re két gépjármű töltésére alkalmas, óránként 22 kW telje-
sítménnyel.

 Aki csak tehette, a vízparton töltötte augusztus első nap-
jait. A nyár legforróbbnak bizonyult hétvégéjén a Tiszaúj-
városi Gyógy- és Strandfürdő is zsúfolásig telt, közel kilenc-
ezer vendég fordult meg a két nap alatt.

November 14-én már második alkalommal tartott rendkí-
vüli ülést Tiszaújváros októberben megválasztott képvise-
lő-testülete, amely mintegy 150 millió forintot szavazott 
meg az önkormányzati intézmények, valamint az állami és 
egyházi köznevelési intézmények dolgozóinak év végi jut-
tatására.

Átépítették a Lévay út egyik zebráját. A bíróság előtti gya-
logátkelőhely okos zebra lett. A járdába szenzorokat épí-
tettek, melyek érzékelik, hogy átkelési szándékkal közelí-
tet valaki, a zebra mentén pedig villogó led lámpák jelzik 
folyamatosan a gyalogos jelenlétét.

Szinte egyik pillanatról a másikra szúnyogok lepték el Ti-
szaújvárost. Üresen álltak a boltokban a szúnyogriasztós 
polcok, ki így, ki úgy védekezett a vérszívók ellen. Bosszan-
kodtunk a kialakult helyzeten, s reméltük, hamar megoldó-
dik.

Másodfokon négy év letöltendő szabadságvesztésre sú-
lyosbította a Dr. Mengyi Rolandra kiszabott büntetést a 
Fővárosi Ítélőtábla. A vád szerint szociális szövetkezetek 
európai uniós pályázatainak elbírálásánál segített volna 
bennfentesként térségünk volt fideszes országgyűlési kép-
viselője bűntársainak.

Megérkezett Tiszaújvárosba az a közel 100 méteres és 300 
tonnás szerelvény, amely a MOL Petrolkémia Zrt. beruhá-
zásának, a poliol gyártókomplexumnak a része lesz.  A 71 
méter magas monstrum előgyártása Belgiumban történt, 
ott tették vízre, uszályon szállították Magyarországra a 
gönyűi kikötőbe. Ott átrakodták egy hatalmas trélerre és 
közúton haladt tovább, este 10 és reggel 6 óra között.

Október November December
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Tisza úti vásár 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 

következő időpontja 2020. január 10. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

   üzemeltető

Hulladékszállítás
Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a BMH Nonprofit 
Kft. megküldte a 2020. évi hulladéknaptárt, mely szerint a hul-
ladékszállítások rendje és gyakorisága nem változik.
A hulladéknaptár megjelenik a Tiszaújvárosi Krónikában, to-
vábbá megtekinthető a www.tiszaujvaros.hu honlapon és a 
City App-on is.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2020. január 15-én (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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Steinerné Vasvári Éva 
kompenzációs listán 

mandátumot szerzett képviselő
2020. január 15-én (szerdán) 16.00 

órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
 földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Molnár István alpolgármester, 

a 8. sz. választókerület képviselője
2020. január 15-én (szerda)
  15.00 órától 17.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, 
negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244, (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, 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 

közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatalban 1 fő közszolgálati ügyke-
zelő munkakör betöltésére, 6 hónap pró-
baidő kikötéssel, határozatlan időre szó-
ló kinevezéssel. 
Ellátandó feladatok: iktatás, postázás, 
iratrendezés, irattározás, selejtezés.
Pályázati feltételek:
- legalább középszintű szakképesítés,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.

Előnyt jelent:
- közgazdasági szakközépiskola igazga-
tás ügyviteli szakán szerzett képesítés,
- ügykezelői alapvizsga.
Bérezés és juttatások a közszolgála-
ti tisztviselőkről szóló törvény 208.§ (1) 
bekezdése és Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete 
szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági 
erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. 
tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,

- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2020. január 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 
január 20.
Az állás az elbírálást követően azonnal 
betölthető. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munka-
ügyi szakreferensnél lehet. Tel: 49-
548-085.

Pályázhatnak a civilek

Közszolgálati ügykezelő munkakör

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájé-
koztatja az egyesületeket, civil szervezete-
ket, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
az egyesületek, civil szervezetek számára. 
 Pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2020. január 1. és 2020. december 31. 
közötti rendezvényeit támogatja, vala-
mint az érintett szervezetek 2020. évi mű-
ködési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
 Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 

• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A pályázatok benyújtásának módja, helye 
és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-

ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint az Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán lehet benyújtani ügy-
félfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2020. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a Képvise-
lő-testület 2020. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározzák a támoga-
tásra biztosított összeget, a felhasználás 
célját és határidejét, az elszámolás mód-
ját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
-  Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2020. január

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére
06. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
07. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
08. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
09. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
13. hétfő Hunyadi 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 befizetés
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 

gyermek és alkalmazott befizetés
Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

14. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
15. szerda Hunyadi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
16. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.45 - 12.15 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 megren-

delés
28. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott,szociális étkezés 
Gimnázium 7.30-14.00 Minden étkező
Gondozóház 10.00-11.00 Szociális étkezők

29. szerda Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem 12.00-1300 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

30. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
31. péntek Gimnázium 7.30 - 10.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfoga-
dunk!
Felhívjuk a figyelmet,hogy az 1/2016.(I.28.)  a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,   azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!
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Sportgála 2019

Díjazták a legjobb tiszaújvárosi sportolókat
A hagyományoknak megfelelően 
a december 21-én rendezett év vé-
gi sportbaráti találkozón több ka-
tegóriában is díjazták a legjobb ti-
szaújvárosi sportolókat.

Nemzetközi eredményeik alapján anyagi el-
ismerésben részesültek
Kiss Csaba – a Tiszaújvárosi Sport Club Atléti-
ka Szakosztályának versenyzője
A Tiszaújváros XIX. Nemzetközi Atlétika Ver-
senyen férfi 100 m síkfutásban elért 3. helye-
zéséért.
Varga Panna – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlé-
tika Szakosztályának versenyzője
A Tiszaújváros XIX. Nemzetközi Atlétika Ver-
senyen 80 m síkfutásban elért 7. helyezéséért.
Lehmann Csongor – a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője
Az U23 Triatlon Világbajnokságon elért 2. he-
lyezéséért.
Putnóczki Dorka – a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője
Az U23 Triatlon Európa-bajnokságon Mix vál-
tóban elért 6. helyezéséért.
Lehmann Bence – a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője
Az U23 Triatlon Európa-bajnokságon Mix vál-
tóban elért 6. helyezéséért.
Sinkó-Uribe Ábel – a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub versenyzője
Az Európai Junior Ranglista győztes magyar 
csapat tagjaként, valamint a Junior Európa Ku-
pán elért 2. helyezéséért.
Bóna Kinga – a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzője
Az Ifjúsági Triatlon Európa-bajnokság B dön-
tőjében elért 7. helyezéséért.
Bragato Giada – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület versenyzője
Az Ifjúsági, U23 Világbajnokságon NC1 500 
m-en elért 2. helyezéséért.
Máró Anna – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője
Az Ifjúsági, U23 Európa-bajnokságon K1 500 
m-en elért 2. helyezéséért.
Márton Tünde – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője
Az Olimpiai Reménységek Versenyén K2 500 
m-en elért 3. helyezéséért.
Kőszegi Milán – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője
Az Ifjúsági, U23 Európa-bajnokságon C4 500 
m-en elért 4. helyezéséért.
Erős Kinga – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője
Az Olimpiai Reménységek Versenyén NC2 
500 m-en elért 4. helyezéséért.
Meczkó Viktória – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu 
és Sárkányhajó Egyesület versenyzője
A Felnőtt, U23 és Ifjúsági Maraton Világbaj-
nokságon NC1 10,5 km-en elért 9. helyezésé-
ért.
Kujbus Annabella – a Justitia Fuji-Yama Spor-
tegyesület tiszaújvárosi csoportjának verseny-
zője
Az Avas kupa – 12. Csordás József Nemzetkö-
zi Karate Emlékverseny felnőtt formagyakorlat 
kategóriában elért 3. helyezéséért. 
Vincze Kristóf – a Justitia Fuji-Yama Sport-

egyesület tiszaújvárosi csoportjának verseny-
zője
Az Avas kupa – 12. Csordás József Nemzetkö-
zi Karate Emlékverseny felnőtt küzdelem kate-
góriában elért 3. helyezéséért. 
Tiszaújváros sportági legjobbjai
Általános iskolai diákolimpia
Bagi Zoltán úszó
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesü-
let sportolójaként a diákolimpia országos „A” 
kategóriás döntőjében a III. korcsoportban, 50 
m pillangó úszásban 1. helyezést, 100 m pil-
langó úszásban 2. helyezést ért el. A Jövő Baj-
nokai tehetségkutató program kiváló tehetségű 
tagja az észak-magyarországi régióban.
Középiskolai diákolimpia
Tóth Réka röplabdázó
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület tag-
jaként a gimnázium amatőr röplabda csapatá-
nak tagjaként a diákolimpia országos döntő-
jében aranyérmet szerzett. Kiemelkedő edzés-
munkájának köszönhetően csapatának egyik 
legmegbízhatóbb és legmeghatározóbb tagjává 
vált. Céltudatossága, elszántsága példaértékű 
bárki számára. 
Súlyemelés
Réti Márton, a TSC versenyzője
Az Ördögh István, a Kőszegi György, a Juhász 
Sándor súlyemelő emlékversenyeken, valamint 
a Suzuki Kupán és a Műegyetem Kupán súly-
csoportjának első helyezettje lett. Az Ifjúsá-
gi Országos Bajnokságon 2. helyezést, a Juni-
or Magyar Országos Bajnokságon 96 kg-ban 4. 
helyezést szerzett. A Kőszegi György súlyeme-
lő emlékversenyen a legjobban teljesítő tisza-
újvárosi versenyzőként elnyerte Tiszaújváros 
Város Önkormányzatának jutalmát és a ván-
dorserleget is. 
Atlétika
Kiss Csaba a TSC versenyzője
Nemzetközi eredményei mellett a fedettpályás 
országos bajnokságon felnőtt 60 m-es síkfutás-
ban 7. helyezést, míg az egyetemi és főiskolai 
bajnokságon 100 m-es síkfutásban 3. helyezést, 
a 124. Atlétikai Magyar Bajnokságon a 100 
m-es síkfutás döntőjében 7. helyezést ért el. 
Asztalitenisz 
Fónagy-Árva Zsófia, a TSCl versenyzője
A Budapest Bajnokság I. osztályú országos 
ranglistaversenyén U13 leány kategóriában 5. 
helyezést ért el, a kelet-magyarországi terüle-
ti ranglistaversenyen U13 egyéni és U15 páros 
leány kategóriában is 3. helyezést szerzett. 
Labdarúgás 
Burics András, az FC Tiszaújváros játékosa
Másfél éve került az FCT csapatához, ennek el-
lenére a kezdetőktől a kulcsemberek közé tarto-
zik. Csupa szív hozzáállása mellett kőkemény 
védekező középpályás, aki játssza is a futballt. 
Küzdeni- és győzni akarása példaértékű min-
den tiszaújvárosi labdarúgópalánta számára. 
Kosárlabda 
Kovács Zoltán, a Tiszaújvárosi Phoenix KK já-
tékosa
A Phoenix KK felnőtt csapatának oszlopos tag-
ja. Középiskolás kora óta azért küzd, hogy a 
Phoenix kiemelkedő és kihagyhatatlan játéko-
sa legyen. Kitartásának köszönhetően ma már 
nagyon fontos szerepet tölt be a csapat szerke-

zetében. A sport iránti szeretete, elhivatottsága, 
munkamorálja kivívta edzője bizalmát is.  
 Triatlon 
Lehmann Csongor, a TTK versenyzője
U23-as világbajnoki ezüstérmes, a Tiszaújvá-
rosi ITU Triatlon Világkupán 4. helyezést ért 
el, elit magyar bajnok. 
Kajak-Kenu 
Bragato Giada, a TKKSE versenyzője
A Szegeden megrendezett felnőtt kajak-kenu 
világbajnokságon NC1 500 m-en 5. helyezést, 
az ifjúsági, U23 világbajnokságon U23 korcso-
portban NC2 500 m-en 3. helyezést, a Kínában 
lezajlott felnőtt, U23 és ifjúsági maraton világ-
bajnokságon felnőtt korcsoportban NC1 3.600 
m-en 8. helyezést, NC1 14.500 m-en 7. helye-
zést ért el. 
Az utánpótlás és diáksport területén kiemel-
kedő eredményt elért sportolók
Karikó Zsolt
A Tiszaújvárosi DSE sportolójaként az orszá-
gos diákolimpia atlétikai ügyességi csapat ver-
senyének döntőjében harmadik helyezést ért el.  
Nagy Alexandra, Kovács Éva, Virág Sára
A Tiszaújvárosi Széchenyi Diáksport Egyesü-
let tagjaiként a kosárlabda országos elődöntő-
jében, döntőjében elért eredményeik mellett az 
atlétika megyei döntőben a 10 x 200 m-es vál-
tóban 3. helyezést, a 4 x 600 m váltóban 2. he-
lyezést szereztek.
Széll Kristóf
A Kajak-Kenu Diákolimpia országos döntőjé-
ben MC1 2.000 m-es távon 1. helyezést szer-
zett a Tiszaújvárosi Református Diáksport 
Egyesület sportolójaként. 
Aczél Márton Ádám
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesü-
let és a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület sportolójaként a Kajak-Kenu 
diákolimpia országos döntőjében MK1 2.000 
m-es távon 2. helyezést vívott ki magának. 
Lehmann Sára
Az atlétika diákolimpia mezei futóverseny 
megyei döntőjében a IV. korcsoportban indu-
lók közül a 4. helyezést szerezte meg, a Mátra-
szentistvánon megrendezett alpesi sí diákolim-
pia országos döntőben, a IV. korcsoportban az 

óriás-műlesiklás versenyszámban 6. helyezést 
szerzett a Tiszaújvárosi Református Diáksport 
Egyesület sportolójaként.
Galambos István
A TISZI Diáksport Egyesület sportolójaként az 
országos diákolimpián hátúszás versenyszám-
ban 100 m-en 6. helyen végzett, míg kajak-ke-
nu sportágban szintén az országos diákolim-
pián MK1 hajóosztályban U13 korcsoportban 
2.000 m-en 9. helyet szerzett. 
Tóth Balázs
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület tag-
jaként a röplabda diákolimpia országos döntő-
ben bronzérmet szerzett csapatával. Edzéseken 
és mérkőzéseken is mindig a maximumot telje-
síti. A csapat ikonikus alakja, érti, és jól játsz-
za a röplabdát. 
Lenke Balázs
A GIMI Diáksport Egyesület tagjaként a kosár-
labda diákolimpia országos elődöntőjében két-
szer is a 2. helyen végzett csapat tagja. Kitar-
tásának köszönhetően jelenleg a Phoenix KK 
junior, valamint U20-as csapatainak magabiz-
tos játékosa és a felnőtt csapat keretének tagja. 
Tóth Anna
Az úszó diákolimpia országos döntőben 100 
m-es gyorsúszásban 2. helyezést, illetve a 4 x 
50 m-es váltó tagjaként 3. helyezést szerzett. 
Pályaatlétaként a 4x800 m-es váltó tagjaként 
az országos döntőben 2. helyezést ért el. 
Köllő Ábel
A Tiszaújvárosi Sport Club Asztalitenisz Szak-
osztályának versenyzőjeként 2019-ben meg-
nyerte a kelet-magyarországi területi ranglista-
versenyt az U13 fiú korcsoportban. A IX. ISK 
Székelyudvarhely Kupán U13 fiú kategóriá-
ban, valamint a kelet-magyarországi területi 
ranglistaversenyen U15 fiú korcsoportban is 3. 
helyezést vívott ki magának. 
Fónagy-Árva Péter
A TSC Asztalitenisz Szakosztály versenyzője-
ként az Olympic Hopes Tournament for Viseg-
rad Countries versenyen az U13 magyar válo-
gatott tagjaként 3. helyezést, míg az Internatio-
nal Open Table Tennis Competition to the Me-
mory of János Molnár versenyen az U15 fiú 
korcsoportban 17. helyezést szerzett. 

Nemzetközi szinten is jól teljesítettek. 

Máró Anna „ezüstöt lapátolt” K1 500 méteren. 

Lehmann Csongor vilgábajnoki ezüstöt szerzett az U23-as korosztályban. 
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Galambvári Gergő
A Football Club Tiszaújváros U19 csapatának 
kapusa és csapatkapitánya. A futball iránti alá-
zata és képességei elismeréseként a felnőtt csa-
pat keretével edz, ami egyéni fejlődését is re-
mekül szolgálja. Irányítja, biztatja a csapatot, 
szükség esetén bravúrok sokaságával képes a 
kapuját megőrizni a góltól, ami nyugalmat és 
biztonságérzetet ad társainak. 
Jávorszki Regő
Az egyik legügyesebb játékosa az FCT U14 
korosztályos csapatának. Nagyon jó menta-
litású, igazi csapatember. A mérkőzéseken és 
edzéseken megalkuvást nem tűrően futballo-
zik, társait folyamatosan motiválja. Szép sport-
karrier áll előtte. 
Vámosi Zsombor
Az FCT U13-as csapatának egyik legfegyelme-
zettebb, határozott játékosa. Példaértékű edzés-
munkája és az edzésen való részvétele. Az 
edzésgyakorlatoknál mindig igyekszik magá-
ból kihozni a maximumot, legjobb tudása sze-
rint próbálja megoldani a feladatokat. 
Gyüge Marcell
Az FCT U9-es csapatának egyik legügye-
sebb játékosa. Szorgalmas, edzéslátogatottsága 
100%-os, amelynek köszönhetően sokat fejlő-
dött technikai és játéktudása is 2019-ben. Cse-
lező képessége átlagon felüli, rengeteg futással 
sok gólhoz segítette csapatát. 
Taskó István
Szorgalma, hozzáállása, elkötelezettsége se-
gítette őt ahhoz, hogy jelenleg a Tiszaújváro-
si Phoenix Kosárlabda Klub U20-as csapatának 
stabil tagja legyen és a felnőtt csapat keretébe 
is bekerüljön. 
Orosz Zoltán
A még junior korosztályú játékos az ambició-
zus hozzáállásának köszönhetően ma stabil 
tagja a Phoenix KK U20-as csapat kezdő ötö-
sének. Minden mérkőzésen igyekszik kihozni 

magából a legjobbat, folyamatos győzni akará-
sa lendíti előre céljai felé. 
Hajdú Boldizsár
Csupa szív játékos, akinek egy dolog lebeg a 
szeme előtt: a folyamatos fejlődés. A Phoenix 
KK sportolójaként saját korosztályának egyér-
telműen a legmeghatározóbb játékosa, de az 
idősebb korcsoportban is lehet rá számítani, sőt 
már a felnőttek között is megmutatta tehetségét 
az edzéseken. 
Katona Milán
A Phoenix KK U14-es csapatának meghatáro-
zó játékosa, akinek edzésmunkája kiemelke-
dő, játékszeretete, szorgalma és a sportág irán-
ti alázata példaértékű. Gyorsaságával, támadó 
szellemű játékával és védekezésével is kiemel-
kedik társai közül. 
Oláh Ádám
A 2018/2019-es szezonban egyszerre két kor-
osztály, az U11-es és az U12-es Phoenix KK 
csapat tagjai is volt. Kreatív játékával, szorgal-
mas edzésmunkájával, fegyelmezettségével és 
lelkesedésével meghatározó szerepet tölt be a 
csapat életében. 
Illés Bence
Csapattársaihoz képest jóval később ismerke-
dett meg a kosárlabda sportággal, de hamar fel-
zárkózott és megtanulta a játék alapjait. Ma a 
Phoenix KK U11-es és az U12-es csapatban 
is helyt áll, örökmozgó, fáradhatatlan, szinte 
igényli a folyamatos terhelést. 
Vágási Zoltán
A triatlon országos bajnokságon 3. helyezést 

vívott ki magának, válogatott kerettag. 
Berencsi Lili
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzőjeként 
a triatlon országos bajnokságon egyéniben 6. 
helyezést, a Mix váltó tagjaként 2. helyezést 
szerzett, valamint az aquatlon országos bajnok-
ságon csapattársaival az 1. helyen végzett. 
Mezei Balázs
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület verseny-
zőjeként az országos maraton bajnokságon K-1 
kölyök fiú U14 korcsoportban 10 km-en 3. he-
lyezést szerzett. 
Makó Petra
A Tiszaújvárosi Víz Sportegyesület versenyző-
jeként az országos diákolimpián MK1 kölyök 
leány U13 korcsoportban 500 m-en a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel.
Pásztor Dániel
A Tiszaújvárosi Víz Sportegyesület versenyző-
je minden versenyén tisztességgel helyt állt, ki-
tartása, szorgalma, hűsége mintaértékű. Az or-
szágos diákolimpia K1 ifi U17-U18 korcso-
portban 8. helyezést szerzett. 
Seres Laura
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület versenyzőjeként a magyar bajnoksá-
gon K2 leány U16 korcsoportban 1.000 m-en 2. 
helyezést vívott ki magának. 
Macz Benedek
A TKKSE serdülő válogatott versenyző-
je, 2019-ben a magyar bajnokságon C1 1.000 
m-en az 5. helyen végzett.  
Mannheim Melitta
Az ifjúsági magyar bajnokságon NC2 U17-U18 
korcsoportban 1000 m-en 1., a felnőtt magyar 
bajnokságon NC2 felnőtt korcsoportban 200 
m-en 3. helyezett lett a TKKSE színeiben.
Szegi Zsombor
A TKKSE versenyzőjeként a kölyök magyar 
bajnokságon C1 U13-14 korcsoportban a 3 x 
200 m-es váltó csapat tagjaként 1. helyezést ért 

el, míg C1 U13 korcsoportban 2.000 m-en 3. 
helyezést szerzett. 
Horváth Maja
A TKKSE versenyzőjeként magyar bajnok a 
K1 kölyök leány 1.000 m-en, a K1 kölyök le-
ány 2.000 m-en, a K1 kölyök leány maraton, 
továbbá a K4 serdülő leány 1.000 m-en, vala-
mint a kölyök vegyesváltó tagjaként. A bran-
denburgi Cup for Youth regatta győztese a K1 
lány 1.000 m-es távon. 
Horváth Kata
A TKKSE versenyzőjeként magyar bajnok az 
MK1 gyermek 2.000 m-es távon és az MK1 
gyermek maraton távon. A kölyök válogatott 
tagja.
Rácz Máté
Az MK2 U11 vidékbajnokság 1. helyezettje, 
valamint az MK2 U11 magyar bajnokság 1. he-
lyezettje lett a TKKSE színeiben. 
Bodnár Brigitta és Puskás Korina
A Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoport sporto-
lóiként kiemelkedő teljesítményükkel, elköte-
lezettségükkel jelentősen hozzájárultak a csa-
pat 16th Word Gymnsaestrada-án, valamint a 
4th Gymnastics and Dance Fesztiválon való si-
keres szerepléséhez. A Kassán megrendezett 
fesztiválon az ifi csapat tagjaiként elnyerték a 
legjobb koreográfiának járó fődíjat is. 
Grenczel Áron
A Justitia Fuji-Yama Sportegyesület tiszaújvá-
rosi csoportjának versenyzőjeként az V. Sajó 
Kupán formagyakorlatban 2. helyezést, a nyílt 
shito országos bajnokságon, valamint az Avas 

Kupán formagyakorlatban is 3. helyezést ért el. 
Ifj. Tóth Imre
Az V. Sajó Kupán formagyakorlatban 1. helye-
zést, a nyílt shito országos bajnokságon, továb-
bá az Avas Kupán formagyakorlatban is 2. he-
lyezést ért el a Justitia Fuji-Yama Sportegyesü-
let tiszaújvárosi csoportjának versenyzőjeként. 
Kiemelkedő eredményt elért felnőtt sporto-
lók és edzők 
Homródi Zsolt
A Tiszaújvárosi Széchenyi Diáksport Egyesü-
let edzője. A megyei és az országos diákolim-
piákon versenyzői számtalan győzelmet, dobo-
gós helyezéseket értek el. Zsolt sportolóinak 
eredményessége is nagyban hozzájárult, hogy 
a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Is-
kola 2019-ben ismét az első helyezést érte el a 
Borsod megyei 500-800 fő közötti iskolák diá-
kolimpiai versenyében. Nem csak edzi és kép-
zi a diákjait, hanem a versenyek szervezésében, 
megrendezésében is aktívan részt vesz. 
Olasz Gyula
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület 
edzője. Mestere szeretett sportágának, a röp-
labdának, a képzésnek, a nevelésnek. Nem csak 
felkészülésével, szakmai tudásával, emberi tar-
tásával bizonyította rátermettségét, hanem ki-
váló edzői eredményeivel is - köztük a 2019-
ben megszerzett országos bajnoki címmel is. 
Orbán Zoltán
A Tiszaújvárosi Sport Club Sakk Szakosztályá-
nak vezetője. A városi sakkversenyek szerve-
zője, az országos regionális versenyeken ő kép-
viseli Tiszaújvárost. Mind az idősek, mind a fi-
atalok körében népszerűsíti Tiszaújvárosban a 
sakkott. 
Bellainé Bagdi Beáta
A Tiszaújvárosi Sport Club kézilabda csapatá-
nak edzője, játékosa, nagyon aktív szereplője. 
Kiemelkedő szervezői képességekkel rendel-
kezik, elsősorban a lánycsapat körüli feladato-
kat szervezi, de 2019 augusztusától a fiú csa-
patnál is besegít a teendők gördülékeny lebo-
nyolításában. 
Kaszás Bíborka
A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró 
Szakosztályának tagjaként a 2019. évi Orszá-
gos Tájékozódási Túraverseny bajnokságban 
női kategóriában összesítésben 3. helyezést ért 
el. A csapatbajnokságban a „Valami Tisza” el-

nevezésű csapat tagjaként a 11 versenyen négy-
szer állt a dobogó harmadik fokán, ezzel ösz-
szesítésben az országos 7. helyezést szerezték 
meg. 
Gerliczki Máté
Három és fél éve vezetőedzője az FCT felnőtt 
labdarúgócsapatának. Fiatal kora ellenére na-
gyon ambiciózus és céltudatos szakember, aki 
folyamatosan képzi magát és mindig újabb és 
újabb célokat tűz ki saját maga, szakmai stáb-
ja és a csapata elé. Az ősszel megkezdődött 
bajnokság eddigi küzdelmeiben óriási bravúr a 
Jászberény, a Cegléd és a DEAC csapatainak 
legyőzése, illetve, hogy a Magyar Kupában az 
FCT az NB I-es MOL Fehérvár ellen egyenran-
gú ellenfél tudott lenni. 
Pöstényi Zoltán
A Phoenix KK ikonikus alakja, a felnőtt csa-
pat kapitánya. Védjegye a győzelem. Szemé-
lyével kivívta csapattársai tiszteletét. Kitartásá-
val példát akar mutatni a jövő nemzedékének, 
és mindig bizonyítani akar a klubnak, edzőjé-
nek, gyermekeinek. 
Fodor Ágnes
1999 óta irányítja a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
úszóedzéseit a legkisebbektől az elitekig. Több 
száz gyermek ismerte és szerette meg általa az 
úszást. Világbajnoki, több Európa-bajnoki cím, 
számtalan országos bajnoki érem fűződik a ne-
véhez. 
Filep Csaba
A ’90-es években, majd rövid szünet után 2001 
óta neveli a triatlon utánpótlást. Egyéni mód-
szerei segítségével kiváló alapokat nyújt a ké-
sőbbi eredményes sportpályafutáshoz. Világ-
bajnok, Európa-bajnokok, országos bajnokok 
nevelőedzője. 
Mengyi Rajmund
A Tiszaújvárosi Fitness Sportklub masters erő-
emelő versenyzőjeként a V4 nemzetközi páros 
kamionhúzó versenyen, valamint a Tisza-Ku-
pán is 4. helyezést ért el, míg a Masters magyar 
kupán 3. helyezést szerzett. 
Endrei Zsolt
A Tiszaújvárosi Fitness Sportklub masters ver-
senyzője a Big Security versenyen és a Prémi-
um ligában is 4. helyezést ért el, a VHB Mas-
ters országos bajnokság döntőjében 2. helye-
zést szerzett, és a Meteorit kupán 1. helyezést 
vívott ki magának. 
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2019 legeredményesebb sportolói. 

A gálán Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke és Kubina Ádám, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség főtitkára átadta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 2019-es ,,Arany-
lapát„ díját Jancsár László edzőnek. Az Aranylapát Díjat minden évben olyan, a kajak-ke-
nu sportban alaputánpótlással foglalkozó edzők részére ítélik oda, akik évtizedek óta ki-
magasló munkát végeznek az utánpótlás nevelésben, megalapozva ezzel a jövőbeni ered-
ményeket. 

A kajak-kenu sport érdekében végzett kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült Bráz 
György, volt polgármester.
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Asztalitenisz

Nemzetközi versenyen 
az utánpótlás

17 ország, 253 versenyző, 3 nap, 3 csarnok, 33 asz-
tal. Címszavakban így lehet összefoglalni a janu-
ár 3-5. között Budapesten megrendezett Hungari-
an Mini Cadet & Cadet Open nemzetközi asztali-
tenisz versenyt, amelyen részt vett a Tiszaújváro-
si SC három versenyzője, Fónagy-Árva Zsófia, Fó-
nagy-Árva Péter és Köllő Ábel is.

A fiúk csapatversenyében a Fónagy-Árva - Köllő összetételű 
csapat egészen a nyolcaddöntőig menetelt, ahol a magabiztos 
vezetés és előny ellenére végül mégis felülkerekedett a bajor 
tartományi válogatott, így nem sikerült a továbbjutás a legjobb 
8 közé.
A lányok csapatversenyében Fónagy-Árva Zsófia Ungureán 
Dorkával (Ceglédi VSE) indult, és a csoportsikerek után az ő út-
jukat is a bajor tartományi válogatott első számú csapata próbál-
ta megakadályozni. Gigászi, 2 órás küzdelemben sikerült még 
őket is felülmúlni, viszont másnapra nagyon elfáradtak a lányok 
és a nyolcaddöntőt már a szlovákok nyerték.
Az egyéni versenyszámban a fiúk között Fónagy-Árva Péter 
végzett a legelőkelőbb helyen, de sajnos a sorsolásnál nem ked-
vezett a szerencse, a nyolcaddöntőben az egyik lehető legkemé-
nyebb ellenfelet kapta a verseny későbbi győztese, egy francia 
versenyző személyében. A sikernek volt realitása, de a győze-
lem nem sikerült, Péter így végül a 9. helyen fejezte be a küz-
delmet. Köllő Ábel feljutott a 32-es főtáblára, ahol egy szlovák 
védő játékos állította meg.
A lányok egyéni versenyében Fónagy-Árva Zsófia is magabizto-
san lépett túl az ellenfelein, a legjobb 16 közé viszont már nem 
sikerült a továbbjutás, egy osztrák válogatott versenyzővel ví-
vott csatában maradt alul minimális különbséggel.

Kosárlabda

Triatlon

Évzáró vereséggel

A sikerek után sem álmodnak kisebbet

A bajnokság 15. fordulójában 
a Concordia Motax KC Pápa 
otthonába látogatott el a Ti-
szaújvárosi Phoenix. Bár a ti-
szaújvárosi gárda kemény el-
lenfélnek bizonyult, a győzel-
met végül nem sikerült meg-
szerezni az esélyesebb ven-
déglátókkal szemben. 

 Pápa - Phoenix
 81-75 (27-23, 20-23, 22-15, 12-14)

2019. december 20. Pápa.
Játékvezetők: Boros Tamás, Józsa András 
Junior, Németh Patrik.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Kiss Balázs (14), Szilasi Bence (2), Jake 
Martin (25/9), Kovács Zoltán (4), Lajsz 
Gergely (6). Csere: Pöstényi Zoltán (7/3), 
Tóth Viktor (7/3), Taskó István (-), Szabó 
Norbert (4), Eremiás Kristóf (-), Orlicz-

ki Bence (4), Molnár Bence (2). Vezető-
edző: Szendrey Zsombor.
 Az első pontokat a Pápa zsebelhette be, 
de nem sokat késtek a Phoenix válaszai 
sem, így a játékrész első felében fej-fej 
mellett haladtak az ellenfelek. A hatodik 
percben sikerült a hazaiaknak hét pontra 
emelniük előnyüket, de ennél jobban nem 
sikerült ellépniük az ugyancsak motivál-
tan küzdő Tiszaújvárostól.
A második etapban sem lanyhultak a ti-
szaújvárosi rohamok, az ötödik percben 
pedig megszülethetett az első fordítás. 
A Pápa ekkor gyorsan visszavette a ve-
zetést, ám néhány támadás után ismét a 
Phoenixé volt az előny, amit egészen a fé-
lidő hajrájáig meg is tudott őrizni (47-46).
A Tiszaújváros minimális, egypontos hát-
ránnyal kezdte meg a harmadik etapot, a 
pápaiak azonban négy gyors távolival és 

egy közelivel három percen belül tizenöt 
pontosra növelték előnyüket, nem követ-
tek tiszaújvárosi kosarak (61-46). Csak 
ekkor kezdte meg a Phoenix kőkemény 
munkával a felzárkózást, s végül sikerült 
ismét tíz ponton belülre kerülnie (69-61).
A záró etap az első kettőhöz hasonlóan ki-
egyenlített teljesítményt hozott a két fél ré-
széről, ez azonban a Phoenix számára nem 
lehetett kedvező körülmény. A vendéglátók a 
negyed derekán elérték a tizenhárom pontos 
előnyt (78-65), de alapvetően tíz egység kö-
rül maradt a különbség. A hajrában sikerült 
ismét közelebb lépnie ellenfeléhez a Tisza-
újvárosnak, de ezt a lendületet már nem volt 
idő újabb fordításra váltani.
Szendrey Zsombor: Megérdemelt vereség 
volt, és ez visszavezethető a felkészülés hi-
ányára. A második félidőt nehezen kezd-
tük, ebből elment az ellenfél, ezért nyertek.

Újabb sikeres évet zárt a na-
pokban az országos egyesüle-
ti rangsorban hajszállal má-
sodik helyen végzett  Tiszaúj-
városi Triatlon Klub (TTK), 
melynek tagjai az új esztendő-
ben sem álmodnak kisebbet. 
Hazai és nemzetközi viszony-
latban egyaránt újabb lépcső-
fokot szeretnének lépni.

- Huszonhét éves történelmünkbe jól il-
leszkedik a 2019-es esztendő, hiszen 
újabb szintet léptünk azon a bizonyos 
szakmai lépcsőn - kezdte rövid értékelé-
sét Lehmann Tibor, a TTK elnök-vezető-
edzője, miután január 4-én este köszön-
tötte a Sportcentrum súlyemelőtermében 
összegyűlteket. - A Dr. Márkus Gábor ál-
tal meghonosított triatlon, a klub és ren-
dezvényeink meghatározó része a város 
történelmének. Talán nem tűnik szerény-
telenségnek, de a Tisza Triatlon a nem-
zetközi versenyek sorát, köztük a világon 
egyedülálló módon megszakítás nélkül, 
zsinórban 23 alkalommal megrendezett 
elit világkupát magában foglaló Triatlon 
Nagyhét, a Jabil 3Próba nélkül szürkébb 
lenne a település élete. Büszkén mond-
hatom, hogy sokkal több hozzáadott ér-
ték fűződik hozzánk, mint az egy szimpla 
sportegyesülettől elvárható. Ami a szezon 
eredményeit illeti, a Magyar Triatlon Szö-
vetség által összeállított országos egyesü-
leti rangsorban folytattuk az elmúlt évek 
katonás, „egy-kettő, egy-kettő” tendenci-
áját. Jó pár esztendeje ugyanis, vagy az 
első, vagy a második helyet foglaljuk el 
ezen a listán. 2019-ben a három olimpi-
kont soraiban tudó, 1095 pontot elérő Bu-
daörsi TKE mögött, mindössze 12 pont 
hátrányban az ezüstös pozícióban zár-
tunk. Sportolóink 11 egyéni és 10 csapat 
magyar bajnoki címet szereztek, mellet-
te további 10 egyéni, és 9 csapat ob-érem 
is a tarisznyánkba került. Sokat mondó, 
egyben örömteli tény, hogy öt éve min-
dig nyerünk érmet Európa-, vagy világ-
bajnokságon. 2019-ben Lehmann Cson-
gor U23-as vb-ezüstje kerülhetett fel a 
legmagasabb polcra. 2020-ban sem álmo-
dunk kisebbet, mint eddig, újabb lépcső-
fokot szeretnénk lépni hazai és nemzet-
közi viszonylatban is. Ez az év ugyan az 
olimpia éve, de mi 2024-re, Párizsra fó-

kuszálunk, terveink szerint akkor szeret-
nénk odaérni a megfelelő helyre. Az ered-
ményesség mellett másik fő célunk, hogy 
egy-egy ilyen év végi, 100-120 sportolót 
felvonultató összejövetelen mindig sok 
gyermek ülhessen a teremben.  Fiatalja-
inknak igyekszünk olyan útravalót adni 
kitartásból, fegyelemből, munkabírásból, 
összetartásból, melyet felnőtt korukban is 
kamatoztatni tudnak. 
A jelenlevők összefoglalót tekinthettek 
meg a tavalyi Triatlon Nagyhétről, és a 
Tisza Triatlonról is.
- Mindig nagy örömre szolgál, hazalá-
togatni - fogalmazott Márkus Gergely, 
a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) 
Lausanne-ben dolgozó sportigazgatója. - 
A triatlon ugyan messze sodort Tiszaújvá-
rostól, de ilyenkor, és az itteni versenye-
ken igyekszem itt lenni és segíteni, ami-
ben csak tudok. Sosem felejtem el, hogy 
innen indultam, itt tanultam meg az ala-
pokat, többnyire a korlát másik oldalán 
ténykedve.  Édesapám Bukovinszki Jó-
zseffel és a többiekkel indította el a város-
ban a triatlont.  A sportolók-edzők-szülők 
háromszögére építve olyan alapot, egy-
ben értéket teremtettek, mellyel gazdago-
dott a város. Lehmann Tibor teljes mér-
tékben magáénak érezte ezt a szellemisé-
get és csapatával azóta is gondosan ápol-
ja azt. Nagy öröm számomra a világ kü-
lönböző pontjain magyarokkal, tiszaújvá-
rosi versenyzőkkel találkozni és megta-
pasztalni sikereiket. A sikerek értékét nö-
veli, hogy mintegy 170 országban űzik a 
triatlon sportot és mindenkinek óriási ál-
mai vannak saját pályafutását illetően. 
Azt látva, hogy a tiszaújvárosi klub jelen-
legi élversenyzői szép nemzetközi ered-
ményeket érnek el, a mai utánpótláskorú-
ak leszűrhetik, hogy ez megfelelő szorga-
lommal, kitartással akár nekik is sikerül-
het. A városban rendezendő nagy verse-
nyekkel azt is szeretnénk elérni, hogy fi-
ataljaink további erőt, motivációt nyerje-
nek.  Bízom benne, hogy sikereink száma 
tovább gyarapodik. 2024-ben pedig na-
gyon jó lenne az Eiffel-torony alatt érté-
kes tiszaújvárosi helyezésnek örülni! 
A 2019-es eredmények alapján valameny-
nyi korosztály jeles képviselői - beleért-
ve a licenszel még nem rendelkező apró-
ságokat is - egy-egy zenés fotóösszeállí-

tás levetítése után - ajándékot vehettek át 
Pap Zsolttól, Tiszaújváros alpolgármeste-
rétől, Kiss Zoltán önkormányzati képvi-
selőtől és Szaniszló Lászlótól, az Eötvös 
középiskola igazgatójától. A klub edzői-
nek - Fodor Ágnesnek, Filep Csabának, 
Balogh Bencének, Baráth Tamásnak, va-
lamint Filep Anikó irodavezetőnek Leh-
mann Tibor köszönte meg a lelkiismere-
tes tevékenységét.
- Tiszaújváros önkormányzata és a ma-
gam nevében is szívből gratulálok a szép 
sikerekhez - kezdte pohárköszöntőjét Pap 
Zsolt alpolgármester. - Nagyon kemény 
befektetett munkával születhettek meg 
ezek az eredmények, melyhez a sporto-
lók mellett a szülők komoly áldozatválla-
lására is szükség volt. Városunknak nem 
csak sport, hanem marketing szempont-
ból is jelentős része a triatlon. Elég csak 
arra gondolni, hogy mennyi földrészről, 
országból érkeznek hozzánk a Triatlon 
Nagyhétre és viszik tovább jó hírünket a 
világba. Azt gondolom a Márkus-család 
minden tagja méltán lehet nagyon büsz-
ke a családfőre, édesapára, akinek fan-
tasztikus munkája nélkül ma sokkal sze-
gényebbek lennénk. A család mellett mi, 
városlakók is rendkívül büszkék vagyunk 
erre a közel három évtizedes sikertörté-
netre.  

-SZIS-

A Sportcentrum  eseményei 
Január 10. (péntek)

Asztalitenisz
17.00 TSC II. - MEAFC III. bajnoki mérkőzés  
    Asztalitenisz-csarnok

Január 11. (szombat)
11.00 Sport-Park Kupa Senior Teremlabdarúgó Torna
   Játékcsarnok, Edzőterem

Január 12. (vasárnap)
Sakk
10.00 TSC - Szerencs II. bajnoki mérkőzés  Zászlósterem

Kosárlabda
Phoenix KK - Pécsi NKA bajnoki mérkőzés   
   Játékcsarnok
15.30 U20 csapatok
18.00 felnőtt csapatok

Január 14. (kedd)
Úszás
13.00 Diákolimpia I.- II. korcsoport  Uszoda

Január 15. (szerda)
Úszás
13.00 Diákolimpia III.- IV. korcsoport Uszoda

Az év sportolói 

Öt tiszaújvárosi 
a jelöltek között 

A 2019-es esztendő legnépszerűbb Barsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei sportolóira, csapataira, edzőire szavazhatunk az 
Észak-Magyarország napilap Év sportolója játékában. A je-
löltek között öt tiszaújvárosi szerepel. 
Az Észak-Magyarország szerkesztősége és az olvasók javas-
latai alapján 7 kategóriában 57 sportolóra, edzőre, csapatra 
lehet voksolni. Mint minden évben, ezúttal is vannak tisza-
újvárosi jelöltek. 
Az utánpótlás lány kategóriában a Tiszaújvárosi KKSE két 
kiválósága, Bragato Giada és Máró Anna számít az önök 
szavazataira. A TKKSE még egy kategóriában képviselteti 
magát, az edzők népes mezőnyében ott van Krucsay József is. 
„Triatlonújvároshoz” méltóan a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
is „ad” jelölteket. Lehmann Csongor az utánpótlás fiú, az 
egyesület leány UP2-es csapata az utánpótlás csapatok kate-
góriájában szerepel. 
A szavazás kétfordulós, első körben (az elődöntőben) janu-
ár 10-én, pénteken 12 óráig várja az Észak szerkesztősége a 
voksokat a lapból kivágott szelvényen személyesen, vagy le-
vélben. (Miskolc, Zsolcai kapu 3.), illetve a Borsod Online 
internetes portálon (boon.hu).
A döntőbe kategóriánként az első öt jelölt jut. A fináléban 
„tiszta lappal” indulnak a talpon maradó jelöltek, akikre egy 
héten át lehet majd újra szavazni. 

Az évet Lehmann Tibor elnök-vezető-
edző értékelte. 

A TSC versenyzői a Hungarian Mini Cadet & Cadet Open 
nemzetközi versenyen balról jobbra : Fónagy-Árva Péter, 
Fónagy-Árva Zsófia és Köllő Ábel.
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