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Jótékonysági vásár

Köd, gőz, zúzmara

Vöröskeresztes rekordbevétel

A tél legszebb pillanatai

Idén negyedik alkalommal 
rendezte meg a Magyar Vö-
röskereszt Dél-Borsod Terü-
leti Szervezete szokásos jóté-
konysági vásárát.  

Közeledik a szeretet ünnepe. Ilyenkor 
könnyebben és többet adakoznak az em-
berek.
- Amikor jön a karácsony, sokkal jobban 
odafigyelünk embertársainkra - mond-
ja Baloghné Zsípi Hajnalka. - Bár úgy 
gondolom, hogy nemcsak karácsonykor 
van szüksége az embereknek segítség-
re, hanem egész évben. A családom és én 
igyekszünk erre odafigyelni és mindig se-
gíteni, amikor arra szükség van.
Önkéntes diákok is részt vesznek a helyi 

Vöröskereszt munkájában. Plakátot ra-
gasztanak, vásárba hívogatnak. Így talán 
többen jönnek, többen segítenek.
- Mi a munkánkkal tudunk hozzájárulni 
ahhoz, hogy sikeres legyen egy-egy ren-
dezvény - mondja Kácsándi Viktória.- Ezt 
a munkát nem pénzért csináljuk, mi így 
tudunk segíteni.  
Kézzel készített karácsonyi díszek, gyer-
tyák, mézeskalácsok. Közel húsz önkén-
tes kezének munkáját dicsérik a roskadá-
sig megrakott asztalok. Jönnek, akik se-
gíteni szeretnének. Nézelődnek, válogat-
nak, ki-ki lehetőségeihez mérten nyúl a 
pénztárcájába. Kicsi vagy nagy, minden 
segítség jól jön.
- Már évek óta a rászoruló gyerekek tá-

boroztatására fordítjuk a vásárfiák el-
adásából származó bevételt - tájékoztat 
Laták Kamilla, a Magyar Vöröskereszt 
Dél-Borsod Területi Szervezetének veze-
tője. - Aki most nem tudott eljutni el a vá-
sárunkra, december 9-én és 10-én a Tes-
co áruházban talál meg minket, ahol tar-
tós élelmiszereket gyűjtünk majd - teszi 
hozzá.
Hétfő délelőtt érkezett a hír szerkesztő-
ségünkbe, hogy közel 95.000 forint gyűlt 
össze, ami az eddig megrendezett vásá-
rok közül a legnagyobb bevételt jelenti. 
A szervezők ezúton mondanak köszöne-
tet, mindazoknak akik támogatták a szer-
vezetet, akár munkájukkal, akár hozzájá-
rulásukkal.

Változásokat hozott az év

Szociális kerekasztal

Év végi támogatások, szociális gyermekétkeztetés, 
gyermekjóléti szolgáltatások - csak néhány a szoci-
ális ellátórendszer idei változása közül. Az érintett 
szakemberek a közelmúltban ezekről a változások-
ról tájékozódhattak a szociálpolitikai kerekasztal 
legutóbbi ülésén. 

Elsőként Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ vezetője számolt be a legfontosabb változásokról: lét-
rejött a Gyermekjóléti Központ, megépült a hajléktalanok nap-
pali melegedője és tervben van az Ezüsthíd Gondozóház bőví-
tése is. 
Dr. Simon Adrienn, a Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály osztályvezető- helyettese a gyermekvédelmi törvény 
változásairól szólva elmondta, az önkormányzatoknak immár 
kötelezően kell biztosítaniuk a szünidei gyermekétkeztetést a 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szá-
mára, és támogathatja azokat, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek. 
- Tiszaújváros élt ezzel a lehetőséggel és saját forrásból ingye-
nesen biztosítja az étkezést a nyári, őszi, téli és tavaszi szünet-
ben - mondta az osztályvezető-helyettes, aki kitért arra is, hogy 
3-3000 forinttal nőtt az év végi támogatások összege.
 Nem csak a szociális ellátórendszerben történt változásokról, 
hanem a város 2012-ben elfogadott, öt évre szóló esélyegyenlő-
ségi programjáról is tájékozódhattak a résztvevők. 
- Már előkészületben van az új program - mondta Borza Mari-
ann, a Jogi és Igazgatási Osztály igazgatási munkatársa -, mely-
hez minél több civil szervezet segítségét szeretnénk majd kérni, 
hogy a lakossági széles körében eleget tudjunk tenni az esély-
egyenlőség biztosításának. 
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Nevetve sírunk
Van egy jó és egy rossz hírem.
Kébel képviselő úr a minap nyilvánosan (értsd: mások előtt) meg-
rótt, mert szerinte én csak rossz híreket írok, ezért a jóval kez-
dem: 2017-ben nem emelkedik az iparűzési adó mértéke Tiszaúj-
városban.
A MOL vezetőivel folytatott egyeztetések „győzték meg” a pol-
gármestert, majd a testületet, hogy letegyen szándékáról, s az idén 
0,4%-kal csökkentett adómértékből 0,2%-ot „visszacsináljon”. 
Hogy a MOL megvalósíthassa célját, és ötéves periódusonként 1,5-
1,5 milliárd dollárt fordíthasson közép-kelet európai petrolkémiai, 
vegyipari növekedési projektekre. Nem tudom, hogy ezekből meny-
nyinek lenne helyszíne Tiszaújváros. Azt viszont tudom, hogy mi-
ként viszonyul a 1,5 milliárd dollár az – ugyancsak öt évet tekint-
ve – 1,5 milliárd forinthoz. Nagyjából ennyivel rövidítené meg ugya-
nis a vállalcsoportot a 0,2%.
Kébel doki! Jön a rossz hír: 2017-ben nem emelkedik az iparűzési 
adó mértéke Tiszaújvárosban.
Ennek következtében 2017-ben mintegy 500 millió forintos bevé-
teltől esik el az önkormányzat – hiszen nem csak a MOL fizet 
adót. Ez, a szolidaritási hozzájárulásként becézett milliárdos álla-
mi sarccal együtt komoly érvágás. Nem vicc.
A beruházásokat, fejlesztéseket át kell ütemezni – tudjuk, hogy ez 
gyakorta mit jelent -, a támogatásokat felül kell vizsgálni.
Mindkét szemem könnybe lábadt.
Az egyik a nevetéstől, a másik a sírástól.

-efel-

Mintegy 20 önkéntes ajánlott fel gyertyát, mézeskalácsot, dísztárgyat. 

Közel 95 ezer forint gyűlt össze. 

Nem igazi, hanem ipari hóesés terített vékony, fehér szőnyeget Tiszaújvárosra december 6-án. A ködfelhőzetbe juttatott 
vízgőz kristályosodott ki, s lett belőle hópihe. A ködnek és a hidegnek köszönhetjük a tél vélhetően legszebb jelenségét, 
a zúzmaraképződést is. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Advent idején, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 
6:00 órakor, szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor 
lesznek szentmisék templomunkban. A hétköznapi szentmisék 
után elimádkozzuk az örvendetes rózsafüzért. A reggeli misék 
előtt háromnegyed 6-tól gyónási lehetőség lesz.   
Egyházközségünk adventi lelkigyakorlata december 10-én, 
szombaton 14.00 órától lesz a plébánia közösségi termében. 
Meghívott vendégünk Koós Ede atya, az Egri Papnevelő 
Intézet prefektusa. A lelkigyakorlat az esti szentmisével zárul. 
Részletes program a templom bejáratánál olvasható. 
December 9-én, pénteken 17:00 órától lesz a plébánia 
közösségi termében a következő hittan- foglalkozás az Istent 
keresőknek, vallás iránt érdeklődőknek, a hitoktatásban nem, 
vagy részben részesült fiataloknak, felnőtteknek. Téma: Jézus 
születése. Mindenkit szeretettel várunk.

Görögkatolikus
Csütörtökön 17:00 vecsernye. Pénteken 8:00 Szent Liturgia. 
Szombaton 11:00 karácsonyi műsor próbája a gyerekekkel. 
16:00 vecsernye. Vasárnap 11:00 Szent Liturgia. Kedden 8:00 
Szent Liturgia. Karácsonyi lelkigyakorlatunkat december 19-
én tartjuk. Vezeti: Dr. Obbágy László teológiai tanár. A 17:00 
órakor kezdődő Szent Liturgiára sok szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit.

Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra.Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 óráától lesz istentisztelet. 
A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban 
gyermek istentiszteletet tartunk. 15:00 órától konfirmációra 
felkészítő oktatás lesz az imateremben.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 Stankóczi Ferenc 
73 éves korában elhunyt.

Felejthetetlen halottunktól
 2016.december 09-én (péntek) 

13 órakor kívánságának megfelelően 
az apagyi temető ravatalozójában veszünk végső búcsút, 

a görögkatolikus egyház szertartása szerint.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették 
és ismerték, hogy 
Virág iStVán

 84 éves korában elhunyt. 
Temetése 2016. december 12-én (hétfő) 11 órakor lesz 

a római katolikus templom altemplomában. 
Szeretettel búcsúzik felesége, gyermekei és unokái

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 
titkoS LáSzLó

(a 106. sz. Szakmunkásképző Intézet szakoktatója)
 2016. 12.05-én 71 éves korában elhunyt. Temetése 2016. 
december 09-én (péntek) 11 órakor lesz a tiszaújvárosi ró-

mai katolikus templom altemplomában.
A gyászoló család

Ünnepekre készülve 

Rendőrségi jó tanácsok 
A rendőrség felhívja a lakos-
ság figyelmét az év végi ün-
nepek alkalmával előforduló 
bűncselekményekre, illetve az 
áldozattá válás megelőzésére.

 Az ünnepi bevásárlások miatt megnöveke-
dő forgalommal egy időben megjelennek 
a tömegben olyan személyek is, akik nem 
bevásárlási céllal érkeznek, hanem mások 
figyelmetlenségét kihasználva lopnak. En-
nek elkerülése végett kérjük, hogy értékei-
ket jól zárható táskába, a ruházat belső zse-
bébe tegyék, farzsebbe, táska tetejére sem-
mi esetre se helyezzenek pénztárcát és 
egyéb értéket. Kerüljék a zsúfolt közleke-
dési eszközöket, helyeket, illetve igyekez-
zenek elkerülni a testi kontaktust. 
 A gépkocsi-feltörések megelőzése érde-
kében különösen figyeljenek arra, hogy 
értéket szemmel látható helyen ne hagy-
janak, és mindig győződjenek meg arról, 
hogy a gépkocsit biztosan bezárták-e.
A lakásbetörések megelőzése érdeké-
ben az ilyenkor szokásos rokonlátogatá-
sok és egyéb hosszúhétvégés programok 
miatt üresen hagyott lakások felügyeletét 
lehetőség szerint mindig bízzák valaki-

re. A biztonsági berendezések működés-
ről győződjenek meg mielőtt a lakást el-
hagyják és próbálják azt a látszatot kelte-
ni, hogy a lakás lakott. ( Az újságokat, le-
veleket valaki vegye ki a levelesládából, 
a redőny ne legyen huzamosabb ideig le-
húzva, esténként lehetőség szerint valaki 
ellenőrizze a lakást.)

Az időskorúak sérelmére elkövetett lopá-
sok, rablások megelőzése érdekében for-
dítsanak nagyobb figyelmet az idős, egye-
dül élő személyekre. Bármi gyanúsat ész-
lelnek, - nem füstöl a kémény, nincs moz-
gás a lakásban, nem ég a lámpa, stb. - ér-
tesítsék a rendőrséget. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-

nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező 

hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Spórolj!
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik decem-

beri 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.

Utolsó vérig
Az év utolsó véradását szervezi a Magyar Vöröskereszt 
Dél-Borsod Területi Szervezete Tiszaújvárosban. December 
9-én, pénteken 7.30-tól 15.30-ig várják a donorokat a MOL 
Főnix-Med orvosi rendelőjében.
A szervezők minél több véradót remélnek, hogy beteg ember-
társaink számára az ünnepek alatt is legyen biztosított a vér-
ellátás. 

Bagolylesen
Kedves Tiszaújvárosi lakosok!
Beköszöntött a tél. Ismét fel szeretnénk mérni a telelő er-
dei fülesbaglyok állományát városunkban. Az utóbbi időben 
azonban a megszokott telelőhelyeikről elszoktak a baglyok. 
Szeretnénk megtudni, merre telelnek, hol töltik a nappalt. Ha 
valaki észreveszi őket, látja, amint egy fán ülnek egész nap 
álmosan, kérem,  jelezze  felénk.
email: fenyeso@gmail.com
telefon. 70 625 9431

Tóth László 
Bölcs Baglyok Barátai

2. oldal 2016. december 8.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot december 11-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd december 12-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Ne hagyjunk szemmel látható értéket gépkocsinkban. 



Rendkívüli ülés

Esélyt adtak a jövőnek
A tervezettel ellentétben nem 
emelkedik az iparűzési adó 
mértéke - határozott novem-
ber 30-án tartott rendkívü-
li ülésén Tiszaújváros képvi-
selő-testülete. A grémium - a 
korábban módosított struk-
túrával összhangban - meg-
választotta az állandó bizott-
ságok tagjait, tisztségviselő-
it is.

Nem lesz adóemelés

Az önkormányzat – a szolidaritási hozzá-
járulás Tiszaújváros költségvetésére gya-
korolt negatív hatása miatt – 0,2 száza-
lékpontos helyi iparűzési adóemelést ter-
vezett. A november 24-ei ülésen a kép-
viselő-testület – a törvény végleges nor-
maszövegének ismerete hiányában és a 
MOL Nyrt.-vel folyamatban lévő egyez-
tetések miatt – egyhangú szavazással ar-
ról döntött, hogy a javaslat megtárgyalása 
a november 30-án megtartandó rendkívü-
li ülésen történjen. 
A MOL Nyrt.-vel folytatott egyeztetések 
során a társaság további tiszaújvárosi be-
ruházások megvalósítását vetítette elő-
re. A vállalatcsoport elfogadott hosszú tá-
vú stratégiájában célként tűzte ki, hogy 
2030-ig minden ötéves periódusban 1,5 
milliárd dollárt fordít közép-kelet-euró-
pai petrolkémiai és vegyipari növekedési 
projektekre. A társaság célja, hogy petrol-
kémiai alapanyag-felhasználását már kö-
zéptávon három millió tonnára növelje és 
új termékcsoportok piacára is belépjen. 
A nem motorüzemanyag típusú termé-
kek arányát a jelenlegi 30 százalék alat-
ti szintről 2030-ig fokozatosan 50 száza-
lék fölé tervezi emelni, elsősorban a pet-
rolkémiai és vegyipari befektetések meg-
valósításával. 
A stratégiából eredő döntések meghoza-
talának és a város sikeres jövőképének, 

valamint munkahelyteremtő beruházások 
megvalósításának elősegítése érdekében 
a testület most úgy határozott, hogy a je-
lenlegi adómérték ne változzon, továbbá 
egyéb adónemekben se legyen változta-
tás, illetve új adónem bevezetése sem in-
dokolt.
Ezzel - ahogy Bráz György polgármester 
fogalmazott - a testület adott egy esélyt a 
jövőnek.
A szolidaritási hozzájárulás, mint sa-

ját bevétel terhére történő elvonás, vala-
mint a várhatóan egyébként is csökkenő 
iparűzési adóbevétel azonban jelentős ha-
tással lesz az önkormányzat jövő évi költ-
ségvetésére. Ezért szükséges a tervezett 
beruházások, fejlesztések átütemezése, a 
támogatások felülvizsgálata. A jelenlegi 
számítások alapján a kötelezően ellátan-
dó feladatok, illetve a működés jövőre is 
biztosítható. 
A Polgármesteri Hivatal folyamatosan 
vizsgálni fogja a takarékos gazdálkodás 
további lehetőségeit, a szolidaritási hoz-
zájárulás költségvetésre gyakorolt hatá-
sát, ezzel összefüggésben a helyi adóren-
deletek jövőbeli módosításainak szüksé-
gességét.

 A bizottságok összetétele

A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
értelmében a képviselő-testület szerveze-
ti és működési szabályzatában határozza 
meg bizottságait, a bizottságok tagjainak 
számát. A képviselő-testület november 
24-én megtartott ülésén elfogadta a szer-
vezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelet módosítását, melynek értelmé-
ben november 30-ától megváltozott a bi-
zottsági struktúra, a bizottságok száma és 
elnevezése, a bizottsági tagok létszáma is.
Szükségessé vált a bizottságok elnökei, 
alelnökei és tagjai személyének felülvizs-
gálata és ezen pozíciókat betöltő szemé-
lyek megválasztása. A bizottság elnökét és 
- az elnökkel együtt számított - tagjainak 
több mint felét az önkormányzati képvi-
selők közül kell választani. Nem lehet bi-
zottság elnöke vagy tagja a polgármester.

Az egyes bizottságokba delegálható sze-
mélyek tekintetében a képviselő-testület-
ben mandátumot szerzett jelölő szerveze-
tekkel lezajlottak a szükséges egyezteté-
sek.
 A bizottságokat az alábbi összetételben 
választotta meg (Kébel Zsolt és Tóth Sán-
dor tartózkodása mellett) a testület.
Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügy-
rendi Bizottság.
Elnöke: Pap Zsolt képviselő (MSZP), 
alelnöke: Kiss Zoltán József képvise-
lő (MSZP), tagjai: Hok Csaba képvi-
selő (MSZP) Molnár István képviselő 
(MSZP) , Vendlerné Polyák Ilona képvi-
selőMSZP), Tóth Sándor képviselő (Fi-
desz), Dr. Kébel Zsolt képviselő (Váro-
sért Egyesület), Balla Gergő képviselő 
(Jobbik).  
Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szo-
ciális, és Sport Bizottság.
Elnöke: Hok Csaba, alelnöke: Vendler-
né Polyák Ilona, tagjai: mPap Zsolt, Tóth 
Sándor, Dr. Kébel Zsolt, Balla Gergő, Bán 
Erzsébet (MSZP) Mátyás Edina (MSZP), 
Pálnokné Pozsonyi Márta (MSZP), Su-
hajda Tibor (MSZP).
Városüzemeltetési és Rendészeti Bizott-
ság. Elnöke  Molnár István, alelnöke 
Jézsó Gábor, tagjai: Vendlerné Polyák 
Ilona, Tokaji Edit képviselő (MSZP), Bal-
la Gergő, Gerőcs Roland (MSZP), Boros 
József (MSZP), Buséter Béla (VE), Ha-
dobás László Pál (Fidesz).
Infokommunikációs és Városmarketing 
Bizottság. Elnöke Kiss Zoltán József, al-
elnöke Tokaji Edit, tagjai: Jézsó Gábor, 
Molnár István, Tóth Sándor, Dr. Kébel 
Zsolt, Szigeti Attila (MSZP), Bene Csa-
ba (MSZP), György László (MSZP), Vé-
kony László (Jobbik)
 Változás az is, hogy megszűnt az ifjúsá-
gi és turisztikai tanácsnoki feladatkör. En-
nek oka, hogy az újonnan létrejött Info-
kommunikációs és Városmarketing Bi-
zottság látja el a turizmus témakörébe tar-
tozó feladatokat, az ifjúsági ügyek pedig 
átkerülnek a köznevelési feladatokat ellá-
tó tanácsnok feladatkörei közé.
Erre tekintettel a képviselő-testület ren-
dészeti tanácsnokká Jézsó Gábort, ifjúsá-
gi és köznevelési tanácsnokká Tokaji Edi-
tet, szociális tanácsnoknak Vendlerné Po-
lyák Ilonát választotta meg.

Ferenczi László

Pályaorientáció

Maradjanak itthon
a szakemberek

A két tiszaújvárosi középiskolából összesen nyolc-
vanan érkeztek a MOL Petrolkémia Zrt.. és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) közös rendezésű, üzemláto-
gatással egybekötött pályaorientációs napjára. 

A „Szakképzés Európai Hete” program keretében betekintést 
nyerhettek a fiatalok a MOL-csoport helyi üzemének működé-
sébe. A célközönség elsősorban a pályaválasztó tizenkettedik 
osztály, de kíváncsiságból eljöttek az alsóbb évfolyamokból is.
- Intézményünk már évek óta nagy hangsúly fektet a tanulók pá-
lyaválasztására - mondta lapunknak Molnár Róbertné, a Tisza-
újvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollé-
gium intézményvezető-helyettese. - A tizenkettedikesek pálya-
választás előtt állnak. Nekik már kiforrottabb az elképzelésük a 
jövőjükkel kapcsolatban. De fontos, hogy ne csak a végzősök-
nek szervezzünk gyárlátogatást, hiszen a tízedikesek most áll-
nak a fakultációválasztás előtt. Azt gondolom, hogy egy ilyen 
program segít nekik abban, hogy megtalálják a számukra járha-
tó utat, és ha megvan az irány, könnyebb ahhoz kapcsolódó tan-
tárgyat választani. 
Három csoportban érkeztek a gyárlátogatásra a diákok. A pá-
lyaorientációs napon az elhelyezkedési lehetőségekről, a gyár-
tási technológiákról hallhattak az érdeklődők. A rövid elméle-
ti bevezetés után pedig a gyakorlatban is megnézhettek néhány 
gyáregységet. Látogatást tehettek például a butadién üzem ve-
zénylőjében, ahol a gyártási folyamatot és az üzem vezérlését 
nézhették meg.
- Nagyon fontos szerepet tölt be a stratégiánkban az, hogy meg-
erősítsük az oktatási intézményekkel  a kapcsolatot - nyilatkoz-
ta Némethné Dr. Sóvágó Judit, a MOL Petrolkémia Zrt. szak-
mai-oktatási tanácsadója .- Innen a városi középiskolákból első-
sorban villanyszerelőkre, gépészekre és műszerészekre számí-
tunk. Valamint diplomás szakemberekre is nagy szükség van. A 
villamosmérnökök, gépészmérnökök és vegyészmérnökök ren-
delkeznek azzal a szellemi kapacitással, hogy megfelelő bizton-
sággal, szakértelemmel tudják üzemeltetni a technológiáinkat. A 
környező egyetemekkel szoros kapcsolatot építünk, ápolunk. A 
gépészmérnök-képzéshez jó szívvel ajánljuk a Miskolci Egyete-
met, vegyészmérnökeinket pedig a Debreceni Egyetemen kép-
zik. Szeretnénk meggyőzni a jövő nemzedékét arról, hogy ne 
menjenek Budapestre, a Dunántúlra, vagy külföldre dolgozni, 
hiszen ennek a vállalatnak is van jövőképe, számítunk a fiatal 
munkaerőre, tudunk lehetőséget ajánlani.

       ema

Mérték és bevétel
A képviselő-testület a tiszaújvárosi gazdaság fejlesztése és a helyi befektetések ösz-
tönzése tárgyában 2013-ban elfogadott Nyilatkozatban megfogalmazott célok eléré-
se érdekében Tiszaújváros helyi adópolitikájának középtávú stratégiája keretében – 
a MOL Nyrt.-vel kötött megállapodással összhangban – 2016. január 1-jétől 1,5%-
ra csökkentette a helyi iparűzési adó mértékét.

EFt
Időszak 2012 2013 2014 2015 2016 

várható
Adómérték 2 % 2 % 2 % 1,9 % 1,5 %

Adóbevétel 3.145.084 3.396.329 4.638.088 6.113.638 4.300.000

Adventi hangverseny

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a Magyarok 
Nagyasszonya Római Katolikus Templomba a 2016. december 
13-án 18 órától tartandó Adventi hangversenyre, melyet a Tisza-
újvárosi Mecénás Közalapítvány rendez.
A műsorban fellép a Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola, a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, a Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola egyesített kóru-
sa, a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei és tanárai, továbbá 
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium kórusa. A hangversenyre a belépés díjtalan.

Az alapítvány kuratóriuma

3. oldal2016. december 8. Aktuális

A fiatalok egy rövid előadás után gyárlátogatáson vettek 
részt. Többek között felkeresték a butadién üzemet is. A képviselő-testület nem emelte az iparűzési adó mértékét. 

A MOL-lal folytatott egyeztetések 
után tett le eredeti szándékáról a tes-
tület.  (Illusztráció.)

A külső bizottsági tagok aláírásukkal „szentesítették” esküjüket. 
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Egyetértve 
a kormányzattal

Tisztelt Jegyző Úr, Tiszaújváros Tisztelt Lakossága!
 Mint adózással napi szinten foglalkozó szakember, a Városért 
Egyesület Tiszaújváros (www.tujvarosert.hu) elnökségi-, és Ti-
szaújváros Önkormányzata Városüzemeltetési és Rendészeti 
Bizottságának tagja, figyelemmel követem a nemzetközi, EU és 
az országos adószabályokon túl településünk adózási környeze-
tét, ezen belül pedig a központi törvényi szabályozás okán  a vá-
rosunk pénzügyi lehetőségeit 2017. évtől negatívan érintő elvo-
nási elem, a szolidaritási hozzájárulás jogi megalapozottságát, 
annak szabályszerűségét.
 Elsőként kérem, engedjék meg, hogy megerősítsem, Jegyző Úr 
pontosan idézi az általa relevánsnak vélt jogszabályhelyeket - 
és próbálja a közvéleményt formálni  - a Krónika 2016. decem-
ber 01-én megjelent számának 9. oldalán „Mi is az a szolidari-
tási hozzájárulás” című írásában egy új, Tiszaújvárosra leselke-
dő „veszéllyel” kapcsolatban. (Lapunk a jegyző által ismertetett 
testületi előterjesztést közölte –  A szerk.) Persze nézőpont kér-
dése az egész. Amennyiben a jelenlegi önkormányzati hatalmat 
gyakorló személyek kvázi érdeksérelmét vizsgáljuk, Jegyző Úr-
nak teljesen igaza van. Jövőre tényleg kevesebb pénz felett ren-
delkezhet majd Tiszaújváros vezetése.
 Ha viszont azt nézzük, hogy hány másik, csak BAZ megyében 
fekvő településen élő emberi közösségnek van nagyobb szüksé-
ge arra a pénzre, amiről nekünk tiszaújvárosiaknak most le kell 
mondanunk, úgy nem is lehet kérdés a kérdés.
 Rossz nyelvek ilyenkor azzal példálóznak, hogy a szennyezett 
levegőt mi szívjuk be, ezért „jár”  nekünk ennyi sok pénz. Saj-
nos közben ezen rossznyelvek elfeledkeznek Polgármester úr 
helyi kitüntetésének alapjául is szolgáló, három legfőbb erényé-
nek számító érték (lásd:3. oldal középső cikk), a lokálpatriotiz-
mus, a baloldali-, és a keresztény gondolkodás közül ez utóbbi 
rendelkezéséről: a szolidaritásról.
 A jó keresztény arról ismerszik meg, hogy ha tud, segít a rá-
szorultakon, az embertársain. Márpedig Tiszaújváros tud, hiszen 
van még a spájzban néhány milliárd, nem véletlen tehát, hogy az 
iparűzési adómérték „hűbelebalázs módon” előterjesztett terve-
zett emelésére az egyik nagyvállalat egyértelműen fogalmazott 
és lám, lekerült napirendről az adómérték részbeni visszaemelé-
sének ötlete. Ezek szerint mégis elég lesz a nem olyan sok!
 Véleményem szerint tehát -  a települések közötti kiegyenlítési 
intézkedések vonatkozásában - a lakosságnak egyet kell értenie 
a kormányzati törekvésekkel!
 No, de nézzük a szolidaritási hozzájárulás jogi megalapozott-
ságát, anélkül, hogy bonyolult jogi fordulatokkal bombáznánk 
a lakosságot.
 Az önkormányzatok törvényi felhatalmazással az adótörvé-
nyekben (anyagi és eljárásjogi) foglalt rendelkezéseknek meg-
felelően fizettetnek adót az adózókkal és/vagy az adófizetésre 
kötelezett személyekkel, melyeket a számviteli rendelkezések 
szerint az önkormányzatok bevételként kötelesek elszámolni és 
kimutatni.
 Az így beszedett helyi adóbevételek bekerülnek az államház-
tartás alrendszereinek fennhatósága alá. (Csak a pontosság ked-
véért: az államháztartás - szintén törvényi szinten szabályozott 
- rendszerének 4 alrendszere van,  a központi kormányzat költ-
ségvetése, a TB Alapok, az elkülönített állami pénzalapok és a 
helyi önkormányzatok.).
 Könnyű belátni, hogy minden költségvetési évben a költség-
vetési alrendszerek az év során különböző időpontokban pénz-
forgalmi bevételi számlái javára bevételt szereznek, továbbá a 
tárgyévi bevételeiket módosítják a különböző szubvencioná-
lis, illetve elvonási tételek, majd a zárszámadás, mint jogsza-
bály elfogadásával válnak a megszerzett bevételek (korlátok kö-
zött szabad rendelkezésű) vagyonná, az állami vagyon részévé. 
A számviteli törvénynek minden gazdálkodóra egyformán vo-
natkozó rendelkezései  értelmében a vagyont a mérleg testesíti 
meg. A mérlegnek pedig közvetlenül nem része a bevétel.
Tiszaújváros esetében pedig ez azt jelenti, hogy egy nem sar-
kalatos, a költségvetésről szóló törvényben került, álláspontom 
szerint jogszerűen szabályozásra az egyik önkormányzati bevé-
teleket módosító, csökkentő elemnek, a szolidaritási hozzájáru-
lásnak a 2017. évi bevezetése.
 Egészen merésznek és szokatlannak tartom továbbá Jegyző Úr  
által – idézem:” álláspontunk szerint a szolidaritási hozzájáru-
lás egyfajta közvetett adó”, továbbá: „a szabályozás diszkrimi-
natív, mert nem terjed ki valamennyi önkormányzatra” tett kije-
lentését, azon egyszerű oknál fogva, mert a szolidaritási hozzá-
járulás esetében hiányzik az államháztartási alrendszerek közöt-
ti adójogviszony, márpedig az adójogviszony fennállása nélkül 
az önkormányzatnak az állam által történő megadóztatása jogi-
lag nem értelmezhető tényállás!
 Annak érdekében,  hogy városunk elkerülje a felesleges költ-
ségviselést, a jogi eljárás megindítását nem tartom helyénvaló-
nak. E helyet sokkal célszerűbb lenne gondolkodásunkat újra-
értékelni.
 Városunk lakosságának bölcsességében bízva, tisztelettel:
                                                                                Buséter Béla

                       igazságügyi adószakértő
                         Tiszaújváros, Babits M. út 39.

Hatósági ellenőrzések 

Ünnepi fogyasztóvédelmi razzia
Országszerte elkezdődtek a 
fogyasztóvédelmi ellenőrzé-
sek. A korábbi évekhez ha-
sonlóan a karácsony előtti 
akció középpontjában a ter-
mékbiztonság és a fogyasztók 
vagyoni érdekeinek védelme 
áll. A hatóság célja, hogy a 
karácsonyi vásárlások során 
a kereskedők szabályszerűen 
járjanak el, illetve, hogy ve-
szélyes termékek ne kerülje-
nek a boltok polcaira. 

A részletekről Horváthné Szendrei Szilvi-
át, a B-A Z megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Főosztályának főosztály-
vezető helyettesét kérdeztük. 
- Élelmiszerek, de legfőképp a Mikulásra 
szánt édességek ellenőrzéséről lehet már 
olvasni-hallani, hogy vizsgáztak ezek az 
ünnepi razzia első napjaiban?
- A forgalom növekedésével nő a hatósági 
jelenlét is, már számítanak rá a kereske-
dők, látszik ez abból is, hogy egyre tuda-
tosabban próbálják betartani a szabályo-
kat. Most leginkább az árfeltüntetést elle-
nőrizzük, a hirdetett akciók megvalósulá-
sát, így ezekkel a próbavásárlásokkal biz-
tosítjuk a fogyasztók vagyoni érdekeinek 
védelmét. A gyertyagyújtással a mi fela-
datunk is megsokasodik, nézzük a miku-
lás csomag tartalmát, a beiglik alapanyag-
tartalmát, a műszaki termékeknél kiemel-
ten a fényfűzérekre figyelünk. A Mikulás 
figurák csokoládétartalmát is vizsgáljuk, 
illetve a feliratozást. Az édességeknél, 
amiket eddig vizsgáltunk megfeleltek, át-
mentek a vizsgán.
- Melyek a főbb ellenőrzési szempontok, 
legyen az műszaki cikk, ruhanemű, játék 
vagy élelmiszer?
- Az általános kereskedelmi szempontok 
ellenőrzése mellett kiemelt piacfelügye-
leti tevékenységet végez a hatóság, itt a 
cél a termékbiztonság, tehát az emberi 
élet egészségének védelme. Ezért is fon-
tos feltárni azokat a veszélyes terméke-
ket, melyek veszélyt jelenthetnek az em-
beri életre. Akár áramütés elszenvedői is 
lehetünk egy hibás műszaki cikk miatt, 
ezért például így karácsony előtt a fény-

fűzérek esetében fontos, ne kerülhessen 
olyan nem szabványos termék forgalom-
ba, amelyik balesetet okozhat. Az élelmi-
szereknél mostanság elsősorban a virslik 
hústartalmát vizsgálja a hatóság. Igyek-
szünk kiszűrni a tisztességtelen kereske-
delmi gyakorlatot folytató vállalkozáso-
kat, hogy ezek ne folytathassák tevékeny-
ségüket. 
- Mire érdemes odafigyelni vásárláskor? 
- Érdemes megnézni vásárláskor a fény-
fűzér vezetékvastagságát, a dugalj-csat-
lakoztatást, akár egy kicsit megmozgatni, 
megtapogatni azokat. Műszaki termékek 
esetén figyelni kell a jelölésekre. A CE 
jelzés megléte esetén megnyugodhatunk, 
mert a gyártó bevizsgálta a termékét, 
megfelel az uniós szabványoknak. Ha le-
het, minden esetben tapogassuk, nézzük 
meg a termékeket, így megbizonyosodha-
tunk például a hálózati csatlakozó dugalj 
biztonságosságáról, ha lazul, akkor ne ve-
gyük meg. Az izzók csatlakozásánál érde-
mes megvizsgálnunk a szigetelést, ha pici 
szúrást érzünk, akkor nem jó a szigetelés, 
ne vegyük meg a terméket, jelezzük ezt a 
kereskedőnek, illetve a hatóságnak is, aki 
azonnal intézkedik. 
- A játékok ellenőrzése során milyen hi-
bákkal, szabálysértésekkel találkoztak? 
- Minden évben kereskedelmi forgalomba 
kerülnek fertőzést, vagy balesetveszélyt 
okozó termékek. Példaként említeném a 
babákat. A műanyag babák kialakításánál 
lágyító anyagot használnak, vannak olyan 
termékek, amelyek nagyobb mennyiség-

ben tartalmazzák ezt a lágyító anyagot, 
az észtert, ezért rákeltő hatású lehet az a 
játék, amely testnedvekkel, nyállal érint-
kezve beszivárog a gyerek szervezetébe. 
A mágneses játékokat emelném még ki, 
hiszen ennek a lenyelése komoly gondo-
kat okozhat, hiszen a mágnes miatt ösz-
szetapadt belek akár halált is okozhatnak.
- Tisztában vagyunk mi, vásárlók a joga-
inkkal? 
- Egyre tájékozottabbak a magyar fo-
gyasztók, ugyanakkor még sok minden-
nel nem vagyunk tisztában. Vegyük csak 
a műszaki cikkeket. Jó, ha tudjuk, hogy 
a 10 ezer forint feletti termékek jótállás-
kötelesek, fontos, hogy próbáljuk ki eze-
ket a termékeket, három munkanapon be-
lül lehetőség van kicserélni, ha funkcio-
nálisan nem működik, ha később hibáso-
dik meg, akkor is vannak jogaink, a ke-
reskedő, gyártó két évig köteles helytállni 
az okozott, vélt kárért, ha rendeltetéssze-
rűen használtuk a terméket. Itt szóba jö-
het a csere, a javítás, vagy a vételár visz-
szatérítése jogvita esetében. Fontos tudni, 
hogy ha a jótállási jegy nincs meg, nem 
kapja meg a termék mellé, ne essen két-
ségbe, mert a nyugtával ugyanúgy bizto-
síthatja ezen érvényesítési jogait. 
- Egyre többen vásárolunk online, az in-
ternetes vásárlásnál mire figyeljünk oda? 
- A netes vásárlás speciális, hiszen csak 
a látott fotók és információk alapján kell 
döntenünk. Ha kiszállításkor azt tapasz-
taljuk, hogy nem olyan terméket kaptunk, 
mint amit választottunk a kép alapján, ak-
kor van 14 napig úgynevezett elállási jo-
gunk. A termék visszaküldésének posta-
költsége a fogyasztót terheli. A visszakül-
dött csomag megérkezésétől a kereske-
dőnek is 14 napja van arra, hogy vissza-
utalja az általunk megfizetett ellenértéket. 
Internetes rendelésénél mindig kell kap-
nunk egy befogadó nyilatkozatot, csak 
akkor valós a rendelésünk, ha ezzel a nyi-
latkozattal elfogadták a rendelésünket. 
Ám még így is előfordul, hogy nem va-
lósul meg a rendelésünk, amikor ez a ke-
reskedőnek tudomására jut, úgy azonnal 
vissza kell a pénzt fizetnie.

berta

110-en vizsgáltattak

Mérlegen a gombaszezon
A tavalyi ínséges gombater-
més után felüdülés volt az 
idei szezon, hiszen bőven 
szedhettünk  kedvenc gom-
báinkból. Persze a különö-
sen bőkezű 2010-es évet azért 
nem múlta felül az idei, de 
panaszra semmiképpen sem 
lehet okunk.

Az időjárás kedvezett a gombák kifejlődé-
séhez, hiszen tavasszal nagyobb mennyi-
ségű csapadék hullott és szerencsére egyen-
letes időközönként. A talaj jól átázott, és jú-
niusban, illetve júliusban is kapott megfe-
lelő mennyiségű vizet, így viszonylag fo-
lyamatos volt a gombák utánpótlása. (Az 
augusztus azonban hagyományosan szá-
raz volt.) A csapadék mennyisége helyen-
ként eltért. Továbbra is jellemző volt a sá-
vos (lokális), özönvízszerű esőzés, ráadásul 
úgy, hogy egyik pillanatról a másikra jelen-
tek meg az esőfelhők. Szerencsére az inter-
net révén ma már nagyon részletes és gyor-
san frissülő időjárási helyzetkép áll rendel-
kezésünkre, így könnyedén megmondha-
tó, hogy a kedvenc gombatermő helyeinken 
volt-e csapadék vagy sem.
A szakellenőri helyiség forgalma az időjá-
rásnak megfelelően változott. Volt olyan 
nap, amikor napi 10-12 ember is gombát 
szeretett volna bevizsgáltatni, volt, ami-
kor csak 3-4. Továbbra is sok az érdek-
lődő és információkat kérnek a gombák 
szedésével, tisztításával vagy elkészíté-
sével kapcsolatban. Többen járnak fel a 
Bükkbe és a Zemplénbe kifejezetten az-
zal a céllal, hogy gombát gyűjtsenek és 

hogy az „eredményt” a városban bevizs-
gáltassák. „Slágerfaj” idén nem igazán 
volt (tavaly az enyhén mérgező karbol-
szagú csiperke volt ilyen). Tavasszal gya-
kori volt a tövisaljagomba és a májusi pe-
reszke, nyáron a tinóruk, a galambgom-
bák és a szegfűgombák. A szezon szep-
temberben vett új lendületet, és tömege-
sen érkeztek be a pereszkék, a tejelőgom-
bák és a nagy őzlábgomba. Egész évben 
jellemző volt a sárga gévagomba és a kü-
lönféle csiperkék. 
A szezon több fontos tanulsággal is szol-
gált. Környékünkön megjelent a ritká-
nak számító mérgező kerti őzlábgomba, 
amely nem mogyoróillatú, mint a nagy 
őzlábgomba. A város belterületén szed-
tek súlyosan mérgező húsbarnás őzláb-
gombát, amire még szintén nem volt pél-

da. Tömegesen jött elő az ehető fenyőpe-
reszke, ugyancsak a város belterületén. A 
feltételesen ehető szürke tölcsérgomba és 
az ehető (de kímélendő) csalóka pereszke 
előfordulása is szokatlan. Büszkék lehe-
tünk arra, hogy a környék legelőin meg-
honosodott az Európában szinte ismeret-
len, védettséget élvező mezei télifülőke, 
melyről még csak sejtjük, hogy a sós ta-
lajt és a tövises iglice nevű növény közel-
ségét kedveli. 
Idén 110 személy vizsgáltatott be kb. 80 
fajt. A behozók fele városi, fele a kör-
nyékbeli településekről jött. A fogyaszt-
hatóság is nagyjából ilyen arányt mutat, 
vagyis az esetek fele részében visszaad-
tam a gombát, másik részében elkoboz-
tam.  

   Dr. Kákóczki Balázs  gombavizsgáló

A netes vásárlásnál is oda kell figyelni!

Meghonosodott környékünkön az Európában szinte ismeretlen, védettséget él-
vező mezei télifülőke is. 

4. oldal 2016. december 8.Aktuális



Iskolákat támogat az ELMÜ-ÉMÁSZ

Kísérletek délutánja

Új hangtechnikát vásárolnak

Látványos népszerűsítés

Öt éve támogatja a tehetséges 
fiatalokat az ELMÜ-ÉMÁSZ. 
A társaság idén hárommillió 
forintot adományozott a me-
gye tizenegy általános iskolá-
jának, köztük a Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános 
Iskolának. 

A Széchenyi iskolában rendezett ünnep-
ségre a támogatott iskolák mindegyikéből 
érkeztek diákok és pedagógusok. 
- Én a tarcali Klapka György Általános 
Iskolába járok - mondta Gacsal Kinga -, 
ahol lehetőségünk van énekkarra járni, 
van kézimunka, matematika, magyar és 
nyelvtan szakkör is. 
A tehetséggondozást tűzte ki célul az EL-
MÜ-ÉMÁSZ, évről-évre iskolákat támo-
gatnak karácsony előtt. 
- Öt éve folytatjuk ezt az akciót - mond-
ta Bernhard Lüschper igazgatósági tag -, 
azt látjuk, hogy Magyarországon élő és jó 
szokás az adományozás. Sokan sportcélo-
kat támogatnak, mi a tehetséges fiatalokat 
segítjük - tette hozzá, majd jelképesen át-
adta a 3 millió forintot a tizenegy támoga-
tott iskolának. Az adományt Demeter Er-
vin kormánymegbízott vette át. 

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Álta-
lános Iskola 300 ezer forintot kapott, ezt 
100 ezerrel kiegészítve a mára már el-
avult hangosító berendezést cserélik majd 
ki. 
- A tehetséggondozásban az is fontos, 
hogy a tehetségek meg tudjanak jelen-
ni - mondta Farkas Tivadarné, a Széche-

nyi iskola megbízott intézményvezetője 
-, hogy jól hangozzanak azok az értékek, 
amiket képviselünk. A zenében, a tánc-
ban, az irodalomban és minden más terü-
leten vannak tehetséges gyermekeink, és 
mi ezeket a tehetségeket fejlesztjük. 

Fodor Petra

A Szakképzés Európai He-
te program keretében „Kí-
sérletek délutánját” szerve-
zett a  Szerencsi Szakképzési 
Centrum Tiszaújvárosi Bras-
sai Sámuel Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája. 

Az egyik második emeleti tantermet sike-
rült teljesen megtölteni diákokkal, pedig a 
bemutatók ebédidőben voltak. Nem bánta 
meg, aki inkább a rendhagyó fizika, kémia 
órát választotta, hiszen látványos, színes, 
hangos kísérleteket láthatott, hallhatott. 
- Örültem, hogy az egyikben részt is ve-
hettem - mondta az iskola egyik tanulója, 
Tóth-Papp Tamás. - Nagyon érdekel a fi-
zika, versenyekre is szoktam járni. Azért 
jöttem el, mert itt olyan kísérleteket is lát-
hatok, amit az iskolai órákon nem. Azért 
is érdekes, mert a különleges kísérletek 
meg is magyaráznak néhány jelenséget. 
Például nagyon tetszett a hanghullámok 
láthatóvá „varázslása”.
- Idén már harmadik alkalommal szer-
vezzük meg a „Kísérletek délutánját”, 
ahová ezúttal vendégelőadókat hívtunk. 
A bemutatókat végző pedagógusok a 

Hermann Laborból érkeztek - nyilatkoz-
ta lapunknak Bukta Márta, a SzSzC Ti-
szaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája megbízott 
igazgatója. - Ennek a rendezvénynek ket-
tős célja van. Az iskolánkat és szakképzé-
seinket, valamint a természettudományo-

kat szeretnénk népszerűsíteni iskolánk ta-
nulói, illetve leendő diákjaink körében. 
Ugyanis nemcsak intézményünk fiataljai 
nézhették meg a látványos kísérleteket, 
hanem az általános iskolákból is érkeztek 
hetedik és nyolcadik osztályosok.
                            ema

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Kosárlabda

Kazinczys sikerek

Almaosztás
a katolikus iskolában

Kettős Eötvös-diadal

Két kiváló eredményt értek el a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola tanulói az elmúlt héten. Fónagy-Árva Zsófia 
2.a osztályos tanuló a tavalyi év sikerét megismételve az I-II. 
korcsoportosok versenyében mind a körzeti, mind a megyei asz-
talitenisz diákolimpiát megnyerte. Soltész Blanka Gemma 8.a 
osztályos tanuló a Lévay József Református Gimnázium és Di-
ákotthonban az angol nyelvű Bibliai szövegértési verseny 1. he-
lyezettjeként vehetett át díjat.  
  Dorony Attiláné

 igazgató

December első napjaiban ingyenes almaosztás volt Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Iskolában. Az intézmény 
valamennyi tanulója és dolgozója fejenként 5 kg, összesen 1890 
kg almát vihetett haza, melynek mindenki nagyon örült. Kö-
szönjük a SZATMÁRI-ÍZEK Kft.-nek!
           Gál Benjáminné

igazgató

Kettős Eötvös siker született a november 27-én a Miskolci Kör-
csarnokban megrendezett diákolimpia B33-as megyei döntőjén. 
A kosárlabdának ezen ágát két 3 fős csapat játssza egymás el-
len, félpályán, mint a streetballnál. Az egész napot igénybevevő 
rendezvényen a húsz csapatból az első két helyet a tiszaújvárosi 
Eötvös középiskola bérelte ki magának.
 Hat csoportba osztották a gimnazisták csapatait, melyek győz-
teseiből alakítottak ki egy nyolccsapatos negyeddöntőt. Akik itt 
sikeresen vették az akadályt, bejutottak a legjobb 4 közé, ami 
biztos továbbjutást és regionális döntőt jelentett számukra. Az 
Eötvös „A” és „B’”csapata is elődöntőzhetett, és győzelmük azt 
jelentette, hogy egymás ellen kellett eldönteniük az aranyérem 
sorsát.
A végső sorrend: 1. Eötvös „A” 2. Eötvös „B” 3. Szerencs 4. 
Miskolc Fényi.

Úszás

Mikulás az uszodában
Már hagyomány, hogy vá-
rosunk azon sportolói, akik 
szoros kapcsolatot ápolnak a 
vízzel, könnyed – versenynek 
aligha nevezhető – úszógálá-
val köszöntik a Mikulást, és 
zárják jelképesen az évet.

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub szervezé-
sében és meghívására közel 120 fiatal ér-
kezett a Sportcentrum uszodájába. A há-
romtusások mellett a vízi sportklubok nö-
vendékei is rendszeres vendégei az ese-
mények.
- A legjobb az, amikor a csokikat be-
dobják a vízbe és azok után kell ugrani 
– mondta Császár Dávid, aki a Tiszaúj-
városi Vízi Sportegyesület színeiben ér-
kezett a rendhagyó Mikulás ünnepségre. 
- Néha belefolyik egy kis víz és olyankor 
azzal szoktunk viccelődni.
Persze verseny is volt, de ebben az eset-
ben teljes mértékben igaz volt, nem a 
győzelem, hanem a részvétel a fontos, 
mert minden induló csokoládét kapott 
ajándékba.

- Klubos úszódélelőttnek indult mint-
egy10 évvel ezelőtt – mondta a rendez-
vény szervezője, Lehmann Tibor, a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub elnöke. - Az-
tán csatlakoztak hozzánk egyéb klu-

bok, a kajak-kenu klubok, a különbö-
ző DSI-s csapatok, mára így 100 -120 
gyerek, kicsiktől egész nagyokig, vesz 
részt rajta.

                                       borza

Sárga szerelésben az Eötvös „A”, zöldben az Eötvös „B”. 
Szilasi Bence, Jónás Bence, Molnár Bence, Orosz Dominik, 
Szendrey Zsombor (testnevelő, edző) Szabó Attila, Mayer 
Ákos, Kovács Bence, hiányzó: Zsuga Tamás

A Széchenyi növendékei műsorral köszönték meg az adományt. 

Látványos kísérleteket mutattak be a vendégelőadók.

Nem a győzelem, a részvétel, a mozgás volt a fontos. 

5. oldal2016. december 8. Gyermekeink



Illemtan, protokoll

A név kötelez

A hivatalos kapcsolatok egyik elengedhetetlen eszköze a név-
jegykártya, melyen minden fontos adat szerepel. Ám ez a kis 
kártya nem csak a hivatali érintkezéseket könnyíti meg, egyre 
inkább elterjedt a magánéletben is. Mire használjuk a névjegy-
kártyát? 
A névjegykártya képvisel és beszél. Két fajtája van: az üzleti és 
a magánkártya. Tartalmilag figyelembe kell venni, hogy milyen 
fajtájú névjegy képvisel. Mindkét változatnál fontos, hogy tulaj-
donosáról a legfontosabb információkat tartalmazza, mégpedig 
a lehető legközérthetőbben. 
Általános jellemzők: a nagysága maximum 9x5 cm lehet. Álta-
lában kerülni kell a rövidítéseket. A fényképes névjegykártya hi-
valkodó.
A hivatali névjegyen a családi és a használt utónév középre ke-
rüljön. A név alatt szerepel a rang, tudományos beosztás, a fog-
lalkozás és a beosztás. A bal alsó sarokban kap helyet a munka-
hely neve és címe. A jobb alsó sarokban a munkahelyi telefon, 
fax, e-mail. Mobil telefonszám feltüntetésével lehetőség nyílik 
az éjjel-nappali hívásra is.
Ha a kártya kétnyelvű, akkor az egyik oldala magyar, a másik 
oldalán pedig az idegen nyelvű tükörfordítás. Egy oldalra nem 
ildomos zsúfolni mindkét nyelvet. Az idegen nyelvű oldalon a 
rangot, a beosztást, a munkahely nevét kell lefordítani, a nevet 
és a címet nem.
A kártya tulajdonosa, ha hölgy, a magyar nyelvű kártyán szere-
pelhet az asszonynév, az idegen nyelvű változatban a nemre vo-
natkozó rövidítéseket nem alkalmazzák.
A magánnévjegyen kizárólag a vezeték- és keresztnév szerepel. 
Alatta feltüntethető a rang, beosztás, tudományos fokozat, de ez 
elhagyható. Az elérhetőségeket – lakcímet és a telefonszámot – 
tartalmazza még a kártya.
Használatának is vannak szabályai. Személyesen adják át ismer-
kedés, bemutatkozás megerősítésére, jelezve a szándékot a kap-
csolat folytatására. Ezt illendő a kézhezvételkor elolvasni és sa-
ját névjeggyel viszonozni.
Amikor virágcsokrot, kisebb ajándéktárgyat küldünk, akkor 
névjegykártyát is küldünk vele. Tollal a névjegy bal alsó sarká-
ba a névjegyküldés indítékát jelentő betűket írunk.
A betűjelek francia szavak rövidítései. Néhány gyakran hasz-
nált betűjelek:
p.f.c. (pour faire connaissance) – bemutatkozáskor, ismerkedés-
kor.
p.p. (pour présenter) – bemutatkozáskor, amit borítékban kül-
dünk el.
p.f. (pour féliciter, pour fete) – gratuláció, köszöntés az ünnep 
alkalmából.
a.c. (avec compliment) – virág- és ajándékküldéskor.

Medina

Adventi készülődés

Második gyertya, Mikulás a téren
Nem telik el úgy este, hogy 
üres lenne a karácsonyi dísz-
be öltöztetett Városháztér. A 
nagyszülők a betlehemet mu-
tatják meg unokáiknak, a fia-
talok a világító hóemberekkel 
szelfiznek, mások krampam-
pulit, puncsot, forró teát kor-
tyolnak a hidegben és vásár-
lóik is akadnak a faházikók-
ban portékáikat áruló kéz-
műveseknek.

Hetente kétszer a színpadon is felgyúlnak 
a fények, karácsonyi műsorokkal készül-
nek a felnőttek, gyerekek, intézmények, 
civil szervezetek. Múlt pénteken a Szé-
chenyi iskola negyedikesei öltöttek miku-
lás, manó és hótündér ruhát, ők is zenés 
táncos műsorral készültek a téli színpad-
ra. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános iskola diákjai pedig Csajkovsz-
kíj Diótörőjét hozták el a közönségnek.
 Vasárnap a második gyertyát is meggyúj-
tották a város adventi koszorúján, majd 
a három történelmi egyház képviselője 
mondta el ünnepi gondolatait. A ruszin 
nemzetiségi önkormányzat meghívásra 
érkezett a színpadra a Piliskeresztúri ha-
gyományőrző egyesület, amely már ko-
rábban is vendégszerepelt nálunk. Adven-
ti vers- és dalcsokrukban a ruszin nép kul-
túrájából is válogattak. 
- A ruszin hagyományok eltérnek a mie-
inktől, de mi kedveljük ezeket, szívesen 
ismerkedünk meg más népek hagyomá-
nyaival. Ma karácsonyi énekekkel, úgy-
nevezett koledákkal készültünk - mondja 
Galda Béláné a csoport egyik énekese. - 
Mi is készülünk lelkiekben az ünnepekre. 
Ahogy meggyújtjuk az adventi gyertyát, 
a hit, remény, szeretet és az örvendezés 
lelkünkben és értelmünkben is éket üt, és 
elgondolkodunk rajta, hogy ennek milyen 
szerepe van a saját életünkben, miben ké-
ne változnunk, mit kellene jobban átgon-
dolni, szerintem ez az adventi készülődés 
lényege - fejezi be ünnepi gondolatait. 
Őket az Őszirózsa Nyugdíjas Klub lelkes 
csoportja követte, saját versekkel, kará-
csonyi énekekkel. 
Átyimné Margó esténként a polgárőrség 
tagjaként teljesít szolgálatot a téren, ő így 

ünnepel együtt a várossal. 
- Nagyon szépek az esték, olyan meg-
ható, hogy sokan lejönnek és itt a szín-
padon beszélnek a papok, azt hiszem jót 
tesz ez a lelkünknek - mondja. - Az, hogy 
én itt szolgálok esténként, egy gesztus, és 
örömmel mondhatom, hogy nagyon kul-
turáltan viselkednek az emberek, látszik 
a szeretet. 
Minél hidegebb van, annál többen sora-
koznak meleg italért a faházikóknál. 
- Én az unokáimat hoztam be Hejőbábá-
ról, hogy nézzenek körül itt Tiszaújvá-
rosban - mondja Bartha Istvánné. - Ma-
gamnak forralt bort vettem, a fiúknak te-
át, hogy felmelegedjünk egy kicsit. Igaz 
itt nincs olyan nagy választék, mint egy 
nagyvárosban, de itt ez olyan családias. 
Szent Miklós napján a tél várva-várt ven-
dége is megérkezett. A Télapó előfutárai 
Tompeti és Csillagszemű voltak, az a ze-
nekar, amelyik játékosan, a zene nyelvén 
keresztül tanítgatja a legkisebbeket. A ze-
nész duó 2009 óta szórakoztatja a kicsi-
ket, közvetlenségüknek, humoruknak kö-
szönhetően rövid idő alatt barátjukká fo-
gadták a gyerekek.
 - Sok gyerekzenekar van ma már és so-
kan énekelnek gyerekeknek, nekünk ta-
lán az a titkunk, hogy mi magunk is gye-
rekek vagyunk lélekben. Viccelődünk ve-
lük, értünk a nyelvükön, és mindig hozzá-
juk szólunk, miközben együtt énekelünk, 

játszunk a közönségünkkel. Vannak már 
saját dalaink is, de sok kedvencet is el-
hoztunk például a Micimackót és a Cine-
ge cipőjét – mondja, még a fellépés előtt 
Tompeti. 
A két vidám fickó után hatalmas piros 
puttonyával, oldalán három krampuszá-
val érkezett meg a Mikulás. A lappföldi 
vendégre több száz gyerek volt kíváncsi.
 - Én ma már találkoztam a Télapóval, ho-
zott is nekem sok mindent, csokit, cukrot, 
mikulásfigurákat. Még egy kis havat va-
rázsolhatott volna, ha már tél van, de an-
nak meg a felnőttek nem nagyon örülnek 
- sorolja izgatottan Vékony Kitti.
 A nagyszakállú sem szánnal érkezett, hó 
híján repülő repítette ide a Városháztérre. 
Exkluzív interjúra is kapható volt, így tel-
jesítette a mi kívánságunkat is.
 - Jöttem, ahogy tudtam, hiszen itt Tisza-
újvárosban mindig sok jó gyerek van – 
mondja a szakálla alatt. - Csordultig pa-
koltam a puttonyomat mindenféle jóval, 
hogy szétoszthassam a gyerekek között. 
Figyeltem ám őket egész évben, jól vi-
selkedtek, nem sajnáltam tőlük a sok fi-
nomságot. Éjt nappallá téve dolgoztam a 
krampuszaimmal, no de, ha megbocsáto-
tok útnak is indulok, hiszen még sok dol-
gom van ezen az éjszakán, rengeteg gye-
reknek kell még teljesítenem a kívánsá-
gát.

berta

kronika@tiszatv.hu

Látványos ünnepség a Hunyadiban
A késő őszi hűvös idő ellenére is nagy 
örömmel vették birtokukba november 
29-én a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Má-
tyás Iskola tanulói a Tiszaújváros önkor-
mányzata által felújított iskolaudvart. Az 
ünnepség méltó volt a több évtizedes si-
keres sportmúlttal rendelkező intézmény-
hez. 
A rendezvény Bráz György polgármes-
ter úr és Hok Csaba intézményvezető úr 
átadási ceremóniájával kezdődött, majd 
az 5/1. osztályos tanulók bemutatója kö-
vetkezett a Queen együttes We are the 
Champions zenéjére. Az elsősök HU-

NYADI feliratot formálva léggömböket 
engedtek a levegőbe köszönő üzenetek-
kel, melyeket a másodikosok írtak. Gyö-
nyörű látvány volt az ezek után követke-
ző birtokbavétel, mert az udvaron talál-
ható összes létesítményen egy időben be-
mutatók zajlottak: az iskola körül, a ko-
sárlabdapályán, a futball- és kézilabdapá-
lyán, a futópályán, a függeszkedőn, a fit-
nesz-eszközökön, a szervizúton, a játszó-
szigeten, a streetballpályán, a ping-pong 
asztaloknál és a tanulásra, pihenésre ki-
alakított átriumban is. A vendégek a lelá-
tóról figyelhették a látványt, a 428 tanu-
lót megmozgató Flaschmove-ot és a ren-

dezvény végét jelentő Manöken-kihívást, 
amikor is 30 másodpercre szoborrá mere-
vedtek az iskola tanulói. Mindezt a ma-
gasból drón segítségével örökítettük meg.
Köszönjük városunk vezetőinek és a kép-
viselőtestületnek, hogy megvalósították 
az intézmény tanulóinak ezt a régi vágyát.
A rendezvény támogatói voltak: az Or-
szágos Mentőszolgálat tiszaújvárosi dol-
gozói, Karikás Nadin, Osmanollaj Rama-
dam, Dudás Viktória és Krajcz Attila szü-
lők és a Hunyadi Iskola Diákönkormány-
zata.

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető-helyettes

Szalagavató a Brassaiban

Végzős diákok
ünnepsége

Megtartotta szalagavató ünnepségét a Szerencsi Szakképzé-
si Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája. Öt osztály 67 végzős diákjára tűzték fel a 
szalagot. A hagyományokhoz híven az ünnepség az osztályok 
műsorszámaival folytatódott, majd vacsorával zárult. 
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Ha virágcsokrot küldünk, névjegykártya is dukál mellé. 

Sokan kíváncsiak az adventi műsorokra. 

A két vidám fickó: Tompeti és Csillagszemű.

Százak várták a Mikulást és ajándékát. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: Hagyományőrzés az „Új városban” – a 
40 éves Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör kiállítása. Láto-
gatható december 16-ig.
Derko Minigaléria: „Karácsony 50” – az ünnepkörhöz kap-
csolódó képeslapok, szalvéták, dísztárgyak kiállítása. Hely-
szín: aula. Látogatható 2017. január 9-ig.
Derko Minigaléria: „Az Én városom!” – a Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola rajzpályázatának ki-
állítása. Helyszín: félemelet. Látogatható 2017. január 9-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
December 9. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyári-
déző” sorozata. Tél a nyárban - Kalandok Ausztria tetején. 
Előadó: Kántor Zsoltné. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
December 14. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - Könyvtári 
foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Babakonyha, avagy az egészséges és tudatos hozzátáplálás 
fortélyai. Táplálkozási kézikönyv elméleti és gyakorlati ta-
nácsokkal, receptekkel a mindennapokra. Riczu Anikó be-
szélgetéssel egybekötött könyvbemutatója. Helyszín: a Gyer-
mekkönyvtár.
December 15. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAI-
KOK - „A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélge-
tés. Téma: Rátalálunk-e a karácsonyra, és a karácsony ránk 
talál-e?
Tovább tudjuk-e vinni mindennapjainkba az ünnep üzenetét? 
Vezeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme.
Ismerjük meg helyi értékeinket! A 40 éves Helytörténeti 
Gyűjtemény. A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület ki-
állítása. A kiállítás 2017. január 18-ig tekinthető meg. Hely-
szín: a könyvtár földszintje.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
December 13. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” 
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

A TiszA TV műsorA
December 8., csütörtök 

9:00 Héthatár: Szociális kerekasztal - Diákok a MOL Petrol-
kémiánál - Adomány az iskoláknak - Kísérletek délutánja - 
Vándorkiállítás - Sulivetélkedő - Mikulás úszás
9:15 Hétről-Hétre: Mikulástól karácsonyig - Év végi rendez-
vények - Néphagyományok nyomában - Kosárlabda
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

December 12., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 
- Budapesti Honvéd NB I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetí-
tése felvételről

December 14., szerda
18:00 Héthatár: Szeretet becsomagolva - Szederkényi gyer-
tyagyújtás -  Vásároljunk okosan - Ünnepi készülődés - Spor-
tos évadzárók 
18:15 Hétről-hétre: Mikulástól karácsonyig - Adventi hang-
verseny - Szilveszter a tévében

December 15., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A mai fiataloknak valószínűleg már csak a legendári-
umba tartozó kuriózum, hogy egykor volt egy autó, 
mely papírból - pontosabban műgyanta és műanyag 
kompozitból - készült. Nekünk, akik tulajdonosai is 
voltunk a még meg is énekelt négykerekűnek, Zwic-
kau a mai napig egyet jelent a Trabanttal.
Ezért is kaptam fel a fejem a Borsodi Vegyész 1968 
decemberének elején megjelent cikkre. A TVK 
ugyanis szoros kapcsolatot ápolt a „papírjaguár” 
szülővárosával.
„November 28-án írta alá Huszár Andor a TVK 
igazgatója és Achim Ortschig, a zwickaui lakkfesték- 
és  műgyantagyár igazgatója azt a kutatási és együtt-
működési szerződést, amelynek alapján a Tiszai Ve-
gyikombinát lakkfesték- és műgyantagyárának mű-
szaki kollektívája az elkövetkező két évben sokat 
ígérő együttműködést fejt ki az NDK-beli testvér-
vállalat szakembereivel.”
Bár a cikk címét olvasva felcsillant bennem a re-
mény, hogy a TVK festékgyára esetleg tevőlegesen 
is hozzájárult a legendás járműhöz, de a cikk tanúsá-
ga szerint egészen másról volt szó.
„A kooperáció célját szó szerint a következőképpen 
határozza meg a szerződés: „Tekintettel az értékes, a 

sárgulással szemben ellenálló, levegőn gyorsan szá-
radó alkidgyanták iránti igényekre, a szerződő felek 
megállapodtak, hogy munkamegosztás alapján köl-
csönösen előnyös együttműködést folytatnak az al-
kidgyanták szintézise és analitikája terén.”
Az együttműködés 1969 januárjától 1970. december 
végéig szólt. Arra nem tért ki az írás, hogy ezért Tra-
bantot kaptak-e Szederkényben.
A jövő héten 1967. 50. hetéből szemlézgetünk.

                       borza

Ne sárgulj!
Hétről hétre évről évre

Gasztroparádé 
a TiszaTV-ben

Kedves Nézőink!
Szilveszteri műsorunkba ezúttal is meghirdetjük ételpályáza-
tunkat. Olyan saját készítésű ételeket várunk, amelyekben az 
ízek és a látvány versengenek, azaz nemcsak finom, hanem 
rendkívül fantáziadús és impozáns is a „pályamunka”.
Várjuk remekbe szabott (illetve főzött) gasztromutatványa-
ikat december 30-án este 8 óráig! Természetesen a jutalom 
sem marad el, az első három helyezett a hírnév mellett érté-
kes nyereményeket is szerezhet.

A Tisza TV szerkesztősége

Néphagyományok nyomában 

Szent Miklóstól szentestéig
Két héttel ezelőtt András 
naptól Borbála napig eleve-
nítettük fel a magyar nép-
hagyományokat Dr. Kará-
csony-Molnár Erika néprajz-
kutató segítségével. Most a 
karácsonyig tartó időszak el-
feledett és máig élő szokásai 
következnek. 

Bár már elmúlt december 6., Szent Mik-
lós napja, azért annyit mégis érdemes 
megemlíteni, hogy Szent Miklós a kis-
ázsiai Myrában élt, püspök, a katolikus 
és görögkeleti egyházak szentje volt. Vé-
dőszentje egyebek mellett a tengerészek-
nek, gyógyszerészeknek, diákoknak és a 
pálinkafőzőknek is. 
- A mi Szent Miklós püspökünket nem 
szabad összekeverni az Észak-Európában 
rénszarvasokkal járóval - mondta Dr. Ka-
rácsony-Molnár Erika -, a mi Szent Mik-
lósunk a nyugati és keleti egyházak ked-
velt szentje, aki életében nagyon sok jót 
cselekedett. Sok helyen alakultak ki hoz-
zá kapcsolódó néphagyományok, például 
az Ipoly mentén az ’50-es években a le-
gények felkeresték a leányokat a fonóban 
és Szent Miklósnak öltözve tréfás mó-
don faggatták őket. A legények megimád-
koztatták a lányokat különböző kérdése-
ket téve fel: van-e szeretője (ez akkoriban 
udvarlót jelentett), háltak-e már együtt, 
ha igen, akkor hányszor - ilyen kérdése-
ket tettek fel. Mikulásjárás volt a Csalló-
közben is, a Dunántúlon Láncos Miklós, 
számtalan példát lehetne említeni. 
- Mi a következő jeles ünnep?
- Luca napja december 13-án. Ennek a 
napnak elsősorban a Dunántúlon volt je-

lentős hagyománya. Ekkor jártak a Luca 
napi kotyolók, az Ipoly mentén pedig a 
Luca napi heverés volt divatban. Ez utób-
bi nem azt jelentette, hogy egész nap he-
vertek, hanem egy énekben utalnak a tyú-
kok heverésére, amik a tojásokon ülnek, 
amikor kiköltik. A néprajzban ezt úgy 
hívjuk, hogy analógiás mágia, azaz ha-
sonló hasonlót hoz létre. A Luca napi ko-
tyolók is ilyen céllal, termékenység és bő-
ségvarázsló céllal jártak házról házra, már 
kora hajnalban elindultak. A Csallóköz-
ben aztán Luca napi fehérleples alakos-
kodók jártak, akik némák voltak, lány-
nak, asszonynak öltöztek fel fehér lepel-
be és az arcuk elé szitát tettek, hogy ne 
lehessen őket felismerni. Felkeresték a 
házakat, megimádkoztatták, megénekel-
tették a helyieket. A következő jeles nap 
Ádám és Éva napja, ez advent utolsó nap-

ja, ami igen gazdag hagyományokban. Az 
advent a latin adventus (eljövetel) szóból 
származik, hiszen másnap, december 25-
én ünnepeljük a Kisjézus születését. Ezen 
a napon karácsonyi kántálók jártak házról 
házra, mindenhol megkínálták őket süte-
ménnyel például. A Mezőségben egy he-
lyen azt mondták nekem, hogy nem is lett 
volna ünnep úgy az ünnep, hogy ne jön-
nének a kántálók, a betlehemezők. Na-
gyon szép karácsonyi énekek vannak, ezt 
mindenki szíves figyelmébe ajánlom. Hi-
szen a karácsonyra való készülődés első-
sorban lelki felkészülés, ez az, ami a mai 
világunkból a leginkább hiányzik, pedig 
pont ezek adnak plusz lelki töltetet. Nincs 
annál csodálatosabb ajándék, mint hogy 
családunkkal, szeretteinkkel együtt éne-
kelünk karácsonykor. 

                  Fodor Petra
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Népes betlehemező csapat a múltból. 

Szent Miklós

Kovásznai kántálók. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7.sz. választókerület képviselője
2016. december 14-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Eladó az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező 
vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196.000.000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 
2017. év 01. hó 31. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi címen 
vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anya-
gát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-
322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Az árverés időpontja és helye: 2017. év 02. hó 15. nap 10 óra
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

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

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

TiszaSzolg 2004 Kft.

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

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

A kerékpártároló 
nem lerakat

Piac és vásár
két pénteken

Részleges útlezárás

Fenyőfa-árusítás

Tisztelt Kerékpártulajdonosok!
A tiszaújvárosi autóbusz-állomás kerékpártárolójában több 
olyan kerékpár található, melyeket lezáratlanul, hosszú ideje ott 
tárolnak, foglalva a helyet azoktól, akik továbbközlekedésük 
miatt vennék azt igénybe. 
Tekintettel arra, hogy a kerékpártároló kizárólag a fentiekben 
meghatározott célra létesült az autóbusz-állomás területén, fel-
hívjuk mindazok figyelmét, akik szabálytalanul tárolják ott ke-
rékpárjukat, hogy 2016. december 15. napjáig gondoskodjanak 
a kerékpárok elszállításáról.
Amennyiben ez nem történik meg, a lezáratlan, valamint a le-
zárt, de hosszú ideje ott tárolt kerékpárokat a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. telephelyére szállíttatjuk. A kerékpárok 
a telephelyen személyesen átvehetők, amennyiben a tulajdonos 
igazolni tudja annak származását. 

                       Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújváros, Tisza 
úti piac és vásár decemberben a karácsonyi ünnepekre való te-
kintettel a megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje:
2016. december 09-én   0700 – 16 00 óráig
2016. december 16-án   0700 – 16 00 óráig 

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
 üzemeltető

2016. december 8-án, 8.00 órától 16.00 óráig a Nyékládháza-Ti-
szapalkonya vasútvonalon Tiszaújváros állomáson a 134+78 hm 
szelvényben a 35. sz. főutat a TVK-val összekötő út (Tűzoltó 
út) szintbeli kereszteződésében aszfaltburkolat-javítási munkát 
végzünk, ezért a közutat félszélességben lezárjuk a vasúti átjáró-
ban. Az útátjáró félszélességű lezárását jelzőőrökkel biztosítjuk.

                                 MÁV Pályavasúti Igazgatóság
              Miskolc

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 
fenyőfa-árusítás céljára - az előző évekhez hasonlóan - a Beth-
len Gábor úti nagy parkoló Rózsa út felé eső részét jelöltük ki. 
A lezárás időtartama: 2016. december 13-án 7 órától 2016. de-
cember 24-én 16 óráig.
Kérjük az ott parkoló gépjárművek tulajdonosait, hogy a fent 
körülhatárolt területet hagyják szabadon!
Az árusítással járó esetleges kényelmetlenségekért szíves meg-
értésüket és türelmüket kérjük!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Állásajánlat

Központi fűtés- és csőhálózat szerelő
A TiszaSzolg 2004 Kft. (3580, Tiszaúj-
város, Tisza út 2/F) pályázatot hirdet 1 
fő központi fűtés- és csőhálózat szerelői 
munkakör betöltésére, a Munka Törvény-
könyve szerinti jogviszony keretében, há-
rom hónapos próbaidő kitöltésével, hatá-
rozatlan időre szóló alkalmazással.
Pályázati feltételek:
• Központi fűtés és csőhálózat szerelői 
vagy gázhálózat rendszerszerelő szak-
munkás végzettség.
• Alapfokú számítógépes programok is-
merete (pl: Microsoft Office).
• Büntetlen előélet.
• Egészségügyi alkalmasság.
• Önálló munkavégzésre való alkalmas-
ság.
Előnyt jelent:

• Hasonló munkakörben szerzett mini-
mum 3 év szakmai gyakorlat.
• B kategóriás jogosítvány.
• Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány.
• Tiszaújvárosi lakóhely.
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot.
• Iskolai végzettséget, szakképesítést iga-
zoló oklevél másolatot.
• Három hónapnál nemrégebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy 
a munkaviszony kezdetére az erkölcsi bi-
zonyítványt megigényli.
A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok:
• A TiszaSzolg 2004 Kft. Távhőszolgálta-
tó üzem által működtetett hőközpontok és 
hőfogadók, illetve távhővezeték-hálózat 

üzemeltetése és karbantartása, javítása.
• Készenléti feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. december 16.
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható:
• személyesen (3580 Tiszaújváros, Ti-
sza út 2/F) címen, munkanapokon 8-15 
óra között, elektronikusan a tiszaszolg@
tszolg.hu e-mail címre, 
• illetve postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/F szám alatti címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető Fakó Barnabás távhőszol-
gáltatási  üzemvezetőnél a 70/333-7571-
es telefonszámon.

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi 
rendelete alapján a déli meleg főétkezést 
ingyenesen biztosítja továbbá azon álta-
lános vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a téli szü-
netben valamennyi, azaz 7 munkanapon 

(2016. december 22., 23., 27., 28., 29., 
30., 2017. január 2.), a tavaszi szünetben 
valamennyi, azaz 3 munkanapon (2017. 
április 13., 14., 18.) keresztül a Közpon-
ti Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.), valamint a Tiszaszederkény város-
részben élők esetében az „Esély” Napkö-
zi Otthonban ( Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 
2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő, más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek be-
tegsége esetén az étel ételhordóban törté-
nő elvitele orvosi igazolás benyújtása, il-
letve a szülő, más törvényes képviselő ál-
tal megbízott személy számára az elvitel 
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető, melynek be-

nyújtási határideje a téli szünetre vonat-
kozóan 2016. december 21., a tavaszi 
szünetre vonatkozóan 2017. április 12.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Ti-
szaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csü-
törtökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-

szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 

(papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjté-

sét a közszolgáltató a következő héten, 

2016. december 14-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2016. december 8.Önkormányzat/Közlemények



9. oldal2016. december 8. Hirdetés



A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhir-

detése,  amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra 
(2500 Ft), 

legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

10. oldal 2016. december 8.Hirdetés



A Sportcentrum  eseményei
December 8., csütörtök

09.00 Körzeti futsal diákolimpia Teremlabdarúgó torna 
	 	 	 	 Edzőterem

 December 9., péntek
Kosárlabda
15.30	Phoenix	KK-	Budapesti	Honvéd	U20	bajnoki	mérkő-
zés    Játékcsarnok
18.00	Phoenix	KK-	Budapesti	Honvéd	felnőtt	bajnoki	mér-
kőzés	 	 	 	 Játékcsarnok

December 10., szombat
09.00 Nyitott kapuk: teremlabdarúgás   
	 	 	 	 Edzőterem

I. oszt
1. KA-JO 2001 Bt. 5 4 0 1 11-16 12
2. FC Konako 5 3 1 1 15-12 10
3. Galaktikusok 5 2 1 2 22-16 7
4. GEMS Sport 5 2 0 3 19-16 6
5. Special J. 5 1 1 3 13-15 4
6. Sörösök 5 1 1 3 10-15 4

II. oszt.
1. Garázs FC 6 6 0 0 41-12  18
2. K.T.K. 6 4 0 2 27-17 12
3. SC Grund 6 4 0 2 20-18 12
4. Girincs 6 3 0 3 33-30 9 
5. BFM Revans 6 3 0 3 24-23 9 
6.	Sajó	Fenyő	 6	 1	 0	 5	 12-28	 3	
7. GEMS Sport Fakó 6 0 0 6 11-40 0 Megyei női kézilabda bajnokság

1. Kazincbarcikai KSE  8 7 0 1  203-146 14 
2. Tiszaújvárosi SC  8 6  0 2  203-129 12 
3. MEAFC  8 5 0 3  186-127 10 
4.	Diósgyőri	KSE		 8	 2		 0	 6		 143-165	 4	
5. Szerencs VSE  8 0 0  8  111-279  0

Asztalitenisz

Kézilabda

Karate

Győzelmek 
idegenben

Őszi ezüst

Bronzérem
Szentmiklóson

Mindkét	 csapatunk	 győzött	 idegenben	 a	 megyei	 asztalitenisz	
bajnokság hetedik fordulójában.

Boldva Közösségi Sportegyesület - Tiszaújvárosi Sport 
Club II 8-10

A győzelmeket szerezték: Fóti 3, Mag 3, Kavicsánszki 2, Dubéczi 1 
és a Kavicsánszki-Mag páros.
Arlói SE - Brassai DSE Tiszaújváros 6-12
A győzelmeket szerezték: Lovász 4, Koncsik 4, Tóth 2, Jakab 1 
és a Lovász-Koncsik páros.

Győzelemmel	zárta	a	megyei	női	kézilabda	bajnokság	őszi	sze-
zonját	 a	TSC.	Utolsó	mérkőzésén	 a	Szerencs	 ellen	 idegenben	
31-10-es	(17-5)	győzelmet	aratott.	
Ezzel az eredménnyel a második helyen várhatják a lányok a ta-
vaszi	szezont,	ahol	egyértelmű	céljuk	a	bajnokság	megnyerése.	
A szezon értékeléseként elmondható, hogy eredményes szerep-
lésen van túl a csapat, de egy jó felkészülés szükséges ahhoz, 
hogy	a	kitűzött	cél	megvalósuljon.	

Az ország egyik legnagyobb versenye a szigetszentmiklósi Ta-
tami Cup. A több mint 800 induló között hatan képviselték a ti-
szaújvárosi Justitia Fuji-Yama SE-t. A katában (formagyakor-
lat) és kumitében (küzdelem) megtartott megmérettetésben a ti-
szaújvárosi sportolók szépen helytálltak. Dobogóra egy karaté-
ka állhatott, Kanyó Máté személyében, aki súlycsoportjában ku-
mitében bronzérmet szerzett.

Labdarúgás

Megtörve Nyírbátorban
Kétgólos vereséget szenve-
dett idegenben a tavaszi baj-
noki szezon első - előrehozott 
- mérkőzésén a TFCT.

Nyírbátor - Tiszaújváros 2-0 (2-0)
Nyírbátor,	 180	 néző.	 Vezette:	 Mencsik	
László (Szarvas L., Nagy P.).
Nyírbátor: Tóth Sz. - Hornyák (Nagy), 
Benkő,	 Lakatos,	 Bagi,	 Müller,	 Szabó,	
Terdik (Boros), Reznek (Bernáth), Illés, 
Kornutyak.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Bodó, Dajka, So-
mogyi (Papp), Kerekes, Viscsák (Polé-
nyi), Hussein, Molnár F., Fabu, Horváth 
(Balogh),	Kristófi.
24. perc: Szögletet	 követően	 a	 beívelt	
labdát Benkő fejjel továbbította a háló-
ba. (1-0)
46. perc: Egy bal oldalra érkezett beíve-
lést	követően	a	játékszer	egy	védő	kezére	
pattant,	a	játékvezető	a	11-es	pontra	mu-
tatott.	A	büntetőt	Illés	magabiztosan	lőtte	
a hálóba. (2-0)
Együd András egyesületi elnök temetésé-
nek árnyékában egy megtört csapat lépett 
Nyírbátorban pályára. A két csapat kö-
zel	 egyforma	 képességű	 és	 erősségű,	 de	
a hazaiak felszálló ágban vannak (utóbbi 
öt	mérkőzésükből	 kettőt	 nyertek,	 három	
esetben pedig döntetlent játszottak), a mi 
csapatunk	pedig	ezer	sebből	vérezve	csak	
a tisztes helytállásban bízhatott.
A	játék	képe	alapján	az	első	 félidőben	a	
döntetlen reálisabb lett volna, de a két 
nagy	helyzetünkből	nem	sikerült	gólt	sze-
reznünk. A második játékrészben mi ural-
tuk	a	játékot,	de	a	mezőnyfölény	az	ered-
ményben nem realizálódott, így vereség-
gel hagytuk el a pályát.
Ambrusz Árpád, vezetőedző: Köszönöm 
mindenkinek a mai hozzáállást, amely 

eredménnyel párosult. Részvétünket fe-
jezzük ki a vendégeknek elnökük elvesz-
téséért.
Gerliczki Máté, vezetőedző: Sem a mu-
tatott játék, sem a helyzetek alapján nem 
érdemeltünk vereséget. Klubunk gyászol, 
mivel elveszítettük elnökünket. Nyugodj 
békében Bandi bácsi!
További eredmények 
Rákosmente	-	BKV	Előre	0-2
KBSC - Salgótarján 4-1
REAC  - Jászberény 0-3 
Tállya - Putnok 2-2
DVTK II. - Monor 3-2
MTK II. - ESMTK 0-1
Hatvan - Újpest II. 6-0

Hajdúböszörmény - DVSC-DEAC II. 1-1
A tavaszi második fordulót a tervek sze-
rint 2017. február 18-19-én rendezik meg. 

Egy, csak egy csapat…

 Az elmúlt hétvégén utánpótlás csapataink 
a Nyíregyháza és a Balmazújváros ellen 
léptek pályára a 14. fordulóban. A négy 
találkozóból mindössze egy alkalommal 
tudott	győzelmet	szerezni	a	TFCT.
Eredmények:
U19 TFCT - Nyíregyháza 0-3
U17 TFCT - Nyíregyháza 4-0
U15 Balmazújváros - TFCT 2-1
U14 Balmazújváros - TFCT 4-0

Az NB III. Keleti csoportjának állása
1. KBSC FC  18 13 1 4 46-17 40 
2. Monor  18 11 4 3 31-17 37 
3. Jászberény  18 10 6 2 36-17 36 
4. Rákosmente  18 9 3 6 39-26 30 
5. REAC  18 9 3 6 28-26 30 
6. MTK Budapest II. 18 8 4 6 35-21 28 
7. DVTK II.  18 8 4 6 31-27 28
8. Putnok  18 8 4 6 25-21 28
9. Tiszaújváros  18 8 3 7 22-18 27
10. Salgótarján  18 6 6 6 34-25 24 
11. Nyírbátor  18 6 5 7 29-25 23
12. DVSC-DEAC II. 18 6 5 7 24-27 23
13.	BKV	Előre	 	 18	 7	 0	 11	 30-37	 21	
14. Hatvan  18 5 6 7 27-29 21
15. ESMTK  18 5 5 8 17-30 20
16. Tállya   18 5 4 9 29-43 19
17. Hajdúböszörmény 18 5 3 10 19-36 18
18. Újpest FC II.  18 0 0 18 15-75 0

 Lehmann Tibort, a Tisza-
újvárosi Triatlon Klub el-
nök-vezetőedzőjét  megerősí-
tették a Magyar Triatlon Szö-
vetség (MTSZ) szakmai alel-
nöki tisztében. 

A szervezet nemrégiben megtartott rend-
kívüli	 tisztújító	 közgyűlésén	 a	 személyi	
kérdések mellett a szakmai munka is gór-
cső	alá	került,	melynek	során	egyértelmű-
vé vált: a Tiszaújvárosban kidolgozott és 
begyakorolt, a sportág nemzetközi trend-
jéhez maximálisan alkalmazkodó mód-
szereket országosan is elismerik és gya-
korolják. 
- Az olimpiai ciklus végén a Magyar 
Olimpiai Bizottság (MOB) a triatlon 
sportágat is értékelte, méghozzá az után-
pótlástól az olimpikonokig valamennyi 
korosztályt monitorozva - fogalmazott 
Lehmann Tibor. - Örvendetes számunk-
ra, hogy minden szempontból nagyon po-
zitív	 visszajelzést	 kaptunk,	 ami	 a	 jövő-
re nézve is megnyugtató lehet számunk-
ra.  A MOB értékelése szerint a triatlon 

országos megítélése, eredményessége, 
létszámadatai, illetve gazdasági mutatói 
mind-mind	 figyelemreméltóak.	 Jó	 úton,	
jó irányba halad a sportágunk. Örven-
detes, hogy a Tiszaújvárosban már évek 
óta begyakorolt, alkalmazott módszere-
ket  fel tudtuk fejleszteni országos szint-
re, melyet ma már nagyon sok helyen el-

ismernek	 és	 gyakorolnak.	A	 jövő	 szem-
pontjából kiemelten fontos, hogy az álta-
lam vezetett szakmai bizottság tagjaival 
egy 8 éves koncepciót vázoljunk fel, és 
töltsük meg tartalommal. Véleményünk 
szerint	ennyi	időre	van	szükség,	hogy	be-
érjen a munkánk: nevezetesen a 2020-as 
és 2024-es olimpiákon - a riói 20. és 24. 
pozícióhoz képest -  a ma még álomként 
említhető		10-12.	helyet	célozhassák	meg	
sportolóink. Nem akarok túlzottan haza-
beszélni, de szerencsés esetben 2-3 tisza-
újvárosi	 színeket	 képviselő	 versenyző	 is	
odaérhet	erre	a	csúcsra.	A	 további	 fejlő-
dést és a folyamatosságot szolgálja, hogy 
az eddigi elnökség soraiban nem történt 
jelentős	 változás.	 Dr.	 Bátorfi	 Béla	 ma-
radt az elnök, jómagam a szakmai alel-
nöki	teendőket	gyakorolhatom	a	követke-
ző	négy	évben,	dr.	Székely	Mózesre	pe-
dig társadalmi alelnökként számíthatunk. 
Az elnökség új tagja lett a Tiszaújváros-
ban szpíkerként jól ismert, de lakóhelyén, 
Kaposváron	 versenyrendezőként	 is	 rég-
óta	ténykedő	Péter	Attila.	

Triatlon

Teremfoci

Országosan is a tiszaújvárosi úton

Mérkőzések két osztályban
Félidejéhez érkezett a 2016-17. évi városi teremlabdarúgó baj-
nokság.	A	két	osztályban	összesen	13	csapat	nevezett.	Az	első	

osztály hat csapata közül öt forduló után a KA-JO 2001 Bt. ve-
zet, míg a  másodosztályban a Garázs FC viszi a prímet. 

A	sorrend	az	egymás	elleni	mérkőzések	eredményét	még	nem	veszi	figyelembe.	 	

A bajnokság állása

Lehmann Tibor

A fényképen balról-jobbra, alsó sor: Kanyó Máté, Kurucz 
Hanna, Kósa Áron, felső sor: Barta Péter (edző), Kósa 
Ádám, Besenyei Sára, Besenyei Martin, Oláh Sándor (edző)

11. oldal2016. december 8. Sport



12. oldal 2016. december 8.Rendezvények
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