
Melegben
karácsonykor

Költségvetés, 
támogatás, partnerség

/3. oldal 

Igyunk
parlagfű teát!

/6. oldal/2. oldal

Ittasság, tűzesetek

Mozgalmas volt az év vége

Ha nem is csendesen, de ko-
molyabb problémák nélkül 
telt el az év vége városunk-
ban. A rendőrség, a mentők 
és a katasztrófavédelem ter-
mészetesen kiemelten kezel-
te a karácsonyi és szilveszte-
ri időszakot.

Garázdaságról, pirotechnikai eszközzel 
való visszaélésről és egyéb rendbontásról 
nem volt tudomása a Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányságnak szilveszter éjjelén. A 
közlekedésrendészetnek is csak egy nap-
pal korábban volt munkája.
- Egy személyi sérüléssel járó baleset tör-
tént az év utolsó előtti napján - mondta 
Kovács Máté, a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság megbízott rendészeti osztály-
vezetője. - Szilveszter éjjelén több eltű-

néssel kapcsolatos bejelentést is kaptunk, 
de minden alkalommal kiderült, hogy a 
személyek nem eltűntek, hanem a men-
tők szállították el őket, mert ittasak voltak
Az éjfél is vonulás közben érte a tisza-
újvárosi mentősöket. Szilveszter éjjele 
most a szokásosnál mozgalmasabb volt 
számukra.
- Semmi komolyabb esemény nem tör-
tént, mégis egész éjjel vonultak a kollégá-
im - tudtuk meg Lovas Attilától, a Tisza-
újvárosi Mentőállomás vezetőjétől. - Ösz-
szesen kilenc alkalommal vonultunk, a 
legtöbbször részeg emberhez, akiket az-
tán Miskolcra, a megyei kórházba szállí-
tottunk. Hajnalban Körömből egy szülő 
nőt is szállítanunk kellett.
A katasztrófavédelem számára sem volt 

eseménytelen a december vége. A tisza-
újvárosi kirendeltségtől a következő tájé-
koztatást kaptuk:
„A 2016. december 24. és 2017. január 
1. közötti időszakban 10 jelzés érkezett a 
Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancs-
nokság ügyeletére. A jelzések közül 5 
tűzesetre vonatkozott, melyből három la-
kóházban keletkezett, kettő pedig szeme-
tes konténer tüze volt. A szemeteskonté-
ner-tüzek Tiszaújvárosban történtek.”
A tűzesetek mellett két műszaki mentés-
ben is közreműködtek a katasztrófavédel-
mi szakemberek. Az első esetben egy túl-
súlyos beteg szállításánál segédkeztek a 
mentőknek, a másik esetben pedig a Ti-
sza-parti városrészben szivattyúztak ki 
mintegy 20 köbméter vizet egy pincéből.

Életveszély

Nem vártak vízkeresztig

Jótékony játszóház

Jégre lépni tilos!

Karácsonyfa-vég

A Mecénásé a bevétel

Mindenki tudja, mégis gyakran előfordul, hogy a tiltás ellené-
re a Dísztó jegére lépnek meggondolatlan gyermekek, felelőt-
len felnőttek. Pedig a tó ilyenkor életveszélyes, hiszen a jégré-
teg meglehetősen vékony, könnyen beszakadhat, ráadásul jelen-
leg hó borítja. Felhívjuk hát mindenki figyelmét, hogy vegye ko-
molyan a tiltást, és figyelmeztessük is azokat, akik nemtörődöm 
módon életüket kockáztatják. 

Január 6-a vízkereszt napja, melyhez az egyháziak mellett szá-
mos népszokás is kapcsolódik. Ezek közül manapság már csak 
egy él igazán: ilyenkor szokás leszedni, lebontani a karácsony-
fát. A várost járva látható, sokan ezt a szokást sem tartják. A ja-
nuár 31-ig kihelyezett fenyőket a közszolgáltatónak külön díj 
felszámítása nélkül kell elszállítania. 

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub a 2016. évi Triatlon Nagyhét alatt 
üzemeltetett játszóház bevételét - 1.146.600 forintot - a koráb-
bi évekhez hasonlóan jótékonysági célra ajánlotta fel. A sport-
klub a minél hatékonyabb hasznosulás érdekében együttgondol-
kodást kért az önkormányzattól az összeg felhasználásában. 
A képviselő-testület decemberi ülésén úgy határozott, hogy a 
bevételt a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kapja, az alapí-
tó okiratában meghatározott célok megvalósítására. 
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Sok szilveszteri tűzijáték volt, de pirotechnikai eszközzel való visszaélésről nincs 
tudomása a rendőrségnek. 

Sok kutya szökik meg ilyenkor otthon-
ról, megijedve a tűzijátéktól. Bátor 
december 31-én tűnt el Sajószögedről. 

Egyszer minden véget ér. Szorgos kezek építették a karácsonyi díszleteket, s ugyanezek láttak hozzá a bontáshoz is az év 
első napjaiban. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön 8:30-kor, kedden, pénteken (mivel 
vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe) nem reggel, hanem 
este lesz a mise és szombaton este 18 órakor, vasárnap délelőtt 
11 órakor lesznek a szentmisék templomunkban.
Első péntek: betegek áldoztatása otthonukban.
Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 királyi imaórák. 17:00 nagy lenyugvási 
istentisztelet, litia, utrenye (szigorú böjt!). Január 6-án Isten 
megjelenésének nagy ünnepét (népies neve: vízkereszt) 
tartjuk: 11:00 Szent Liturgia, nagy vízszentelés. Szombaton 
17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. 
Kedden 8:00 Szent Liturgia. 
A házszentelés egyeztetett időpontban történik.
Református
Csütörtökön 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz 
istentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt 
az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni 
alkalmat követően konfirmációra felkészítő oktatás lesz az 
imateremben.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy

Kovács István
a TVK és Tiszaújváros  „tűzoltókészü-

lék-ellenőre” 70 éves korában 
2016. december 31-én elhunyt.

Temetése 2017. január 05-én (csütörtök) 
12.30 órakor lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben.
A gyászoló család

„Sohasem halványul szívünkben emléked,
Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.”

BesenyeI AnItA

 (KIsBesKA)
egy éve távozott el közülünk.

Szerető gyermeked, édesanyád és családod

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Id. BerIndzA István 

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkat együttérzésükkel enyhítették. 

Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy
 Alexáné sIroKAI MárIA

 (volt TVK-s dolgozó)
 életének 66. évében, hosszan tartó betegség után 

2017. január 3-án elhunyt. Temetése 2017. január 6-án 
14 órakor lesz a polgári temetőben.

A gyászoló család

Gyorsan dolgozott

Böszörményi zárszakértő
Alig egy másodperc alatt nyitotta ki kol-
légái öltözőszekrényét egy tiszaújvárosi 
üzemben az a férfi, akivel szemben a ren-
dőrség eljárást indított.
Lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást 
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Cs. 

Róbert 23 éves hajdúböszörményi lakos-
sal szemben. A gyanúsított 2016. decem-
ber 7-én és az azt megelőző időszakban 
egy tiszaújvárosi üzem férfi öltözőjében 
legalább 100 szekrényt feltört és az ott ta-
lált értékeket eltulajdonította.
 A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

munkatársai az érintett cég biztonsági 
szolgálatának segítségével 2016. decem-
ber 15-én elfogták, és a rendőrségre elő-
állították a bűncselekmények elkövetésé-
vel megalapozottan gyanúsítható férfit, 
aki kihallgatásán részletes beismerő val-
lomást tett.

Köszönet
az adományozóknak

Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy az MSZP helyi 
szervezete és nőtagozata által 2016 novemberében szervezett 
ruhagyűjtési akciónk sikeres volt. Ezt köszönhetjük Tiszaúj-
város lakosainak. Közel 100 zsák ruha, ágynemű, TV, műszaki 
cikk, könyv és játék érkezett be. Ezen kívül 12 esetben ajánlot-
tak fel szoba- és konyhabútort, ülőgarnitúrát, valamint gáztűz-
helyt, melyek közvetítés alapján helyben találtak gazdára. A he-
lyi igényen kívül a beérkezett ruhákat, cipőket és egyéb adomá-
nyokat továbbítottuk Nemesbikkre.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult adományával a siker-
hez, külön köszönet a nőtagozat tagjainak önzetlen segítségéért.

Vendlerné Polyák Ilona
az MSZP nőtagozat vezetője

Hajléktalanul

Melegben karácsonyozhattak
Verssel, karácsonyi énekek-
kel kezdődött a rendhagyó 
karácsonyi ünnepség a Haj-
léktalanok Átmeneti Szállá-
sán. A műsort az Őszirózsa 
Idősek Klubjának tagjai hoz-
ták. 2016 karácsonyát már 
melegben tölthették a hajlék-
talanok.

Tavasszal kezdődött a nappali melegedő 
építése, szeptember végére pedig kész is 
lett. A működési- és használatbavételi en-
gedélyek megszerzése után december vé-
gétől vehették birtokba a nehéz sorsú em-
berek.  
A jelenlévőket Bráz György polgármester 
köszöntötte.
- Ez a világ nagyon megváltozott és kü-
lönösen az elmúlt évtizedekben sokan ke-
rültek szinte kilátástalan élethelyzetbe - mondta. - Azonban a városnak mindegy, 

hogy saját hibájából vagy saját hibáján 
kívül került ilyen nehéz helyzetbe. Fon-
tos feladatunk, hogy segítséget nyújtsunk 
azoknak, akiknek nincs hol lakniuk. 
- Nagyon nagy segítség nekünk ez a me-
legedő, hiszen jönnek a nagy hidegek. A 
kemény mínuszok megviselnek bennün-
ket - mondta Varga Géza, aki évek óta az 
utcán él. - Jó, hogy van hová behúzódni, 
van hol megmelegedni.
Jelenleg 17-en laknak a szállón és körül-
belül 10-12-en élnek az utcákon. 
- Tiszaújvárosban a ’80-as évek végétől 
jelentek meg a hajléktalanok - nyilatkoz-
ta lapunknak Poropatich Péter, a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ intéz-
ményvezetője. - Sok hajléktalan a közte-
rületeken és a lépcsőházakban töltötte az 

éjszakát, ezért szükség volt egy hajlékta-
lanszálló megépítésére. Azonban az 1990 
óta működő átmeneti szálló mára már ki-
csinek bizonyult, mivel sajnos az utóbbi 
4-5 évben a hajléktalanok száma egyre 
növekszik. A zsúfoltság miatt vált szük-
ségessé egy 25 férőhelyes nappali mele-
gedő, illetve egy 12 férőhelyes krízisszál-
ló, amely Borsod megyében egyedülálló.
Az új épületben lehetőség van tisztálko-
dásra, a ruhák mosására, szárítására, étel 
elfogyasztására tiszta, kulturált környe-
zetben. Téli időszakban a nappali mele-
gedő reggel 6 órától 20 óráig van nyitva, 
este 8 és reggel 6 között pedig az éjsza-
kai pihenőhely. A tavaszi-nyári időszak-
ban csak a nappali melegedő tart nyitva 
reggel 8-tól este 8-ig. 

ema

Újév
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 2017. január 5.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot  január 8-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952), majd január 9-től (hétfőtől) a Boros-
tyán Gyógyszertár  (Széchenyi út 11., tel.: 49/341-050) 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.  

Az őszirózsások műsorral ajándékozták meg a hajléktalanokat. 

Töltött káposzta volt az ünnepi menü.



Tiszaújváros - 2016

Közös ünneplés, 
közös teljesítmény

A 2016-os év utolsó testületi ülésén dr. Fülöp György alpolgár-
mester, majd Bráz György polgármester mondott egyfajta zár-
szót.
„Engedjétek meg, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciója ne-
vében és talán egy picit a képviselő-testület nevében is értékel-
jem ezt az évet, mely egy különleges év volt - mondta az alpol-
gármester. - Szoktuk mondani, hogy 50 év nagy dolog, de egy 
város életében talán nem annyira. Én azt gondolom, igazán nagy 
dolog az, hogy egész évben ünnepeltünk. 743 rendezvény volt, 
és minden rendezvény méltóságteljes, ünnepi volt, olyan me-
lyekre közösen büszkék lehetünk. Ezt meg kell köszönni minda-
zon szervezeteknek, akik ezeket előkészítették, hiszen e mögött 
rengeteg munka van. 
Szeretném megköszönni a hivatalnak, képviselőtársaimnak, 
hogy vannak ugyan politikai viták - ez a normális -, de azért 
az ünnepeken mindig tudtunk együtt, közösen, méltóságteljesen 
ünnepelni. Mert akárhogy is van, mi képviselők mégis csak egy-
fajta magatartásmintául szolgálunk a városlakóknak. Ha azt lát-
ják a városban élő polgárok, hogy mi méltóságteljesen együtt 
ünnepelünk, akkor ők is arra fognak törekedni, hogy békében, 
együttműködésben éljenek. 
 Itt vagyunk az év végén, ha elvégezzük a leltárt, akkor azt 
mondhatjuk, hogy Tiszaújvárosban folytatódott a Látható Tisza-
újváros program megvalósítása. Rengeteg pozitív változás tör-
tént a város életében. De vannak még feladataink. Azt gondo-
lom, hogy jól jelöltük ki a következő évi feladatot, akkor, ami-
kor átalakítottuk a bizottsági struktúrát.  Az Infokommunikációs 
és Városmarketing Bizottság az első ülésén olyan kéréssel for-
dult a testülethez, hogy újítsuk meg Tiszaújvárost, ne csak a fi-
zikai valójában, hanem a virtuális, digitális valójában is. Legye-
nek a városnak olyan honlapjai, jelenjen meg a város úgy az in-
terneten, hogy be tudjuk mutatni, hogy ez egy szerethető, gya-
rapodó, élhető város.
 Azt gondolom, hogy minden döntésünkre igaz volt az, hogy Ti-
szaújvárosban minden ember számít, minden ember fontos, és 
mi próbáltunk mindenkire odafigyelni.
Abban reménykedünk közösen, hogy a következő év is békés 
lesz, sikeres, és mindenki számára olyan, amelyben megvalósul-
nak az álmai. Mindenkinek köszönök mindent és minden tisza-
újvárosinak, minden jót kívánok.”
Bráz György polgármester e gondolatait osztotta meg a jelen-
lévőkkel:
„Szerintem nagyon sokunk nevében mondhatom, nagyon sok 
városlakó nevében, hogy büszkék lehetünk a közös teljesítmé-
nyünkre, amit úgy hívnak, hogy Tiszaújváros. Tehát nem csak 
erre az évre, hanem az elmúlt 50 évre, illetve az azt megelőző 
évekre is, amikor még nem voltunk város. 
A legnagyobb dolog szerintem az, hogy szinte az év minden 
időszakában normálisak tudtunk maradni. Ezt nem tudom más-
képp kifejezni, mindenki érzi azt, hogy mit jelent az, hogy nor-
málisnak lenni. A dolgokat higgadtan kezelni, nem indulatosan, 
keresni a megoldásokat, az együttműködést. A közalkalmazot-
ti, köztisztviselői munkaértekezleten fogalmaztam meg, - és ezt 
nagyon sokan így gondoljuk - hogy ez a város a kezdetektől 
fogva munkával, tisztességgel és együttműködéssel gyarapodott 
mindenkor. Ha meg tudjuk őrizni a munkakedvünket, meg tud-
juk őrizni a tisztességünket, meg tudjuk őrizni, hogy együttmű-
ködésre késztetve vagyunk minden pillanatban, akkor itt milyen 
baj lehet? Nehézség annyi van a világban, rengeteg. De nekünk 
azt az optimizmust kell sugározni, hogy közösen, összefogva, 
mindenkit meghallgatva, mindenkiért kell cselekedni. Ez a lé-
nyeg. 
Azt kívánom, hogy legyen az év hátralévő része minden em-
ber életében, minden városlakó életében, de Magyarország éle-
tében is problémamentes, és gyűjtsünk erőt ahhoz, hogy 2017-
ben is meg tudjuk oldani a dolgainkat. Időnként megrémülök at-
tól, ami Európában van, vagy ami a világban van. Úgy hiszem 
nem kell mindig erre gondolni, csak arra kell gondolni, hogy itt, 
a környezetünkben tegyük a dolgunkat. Mert azon nem nagyon 
tudunk változtatni, ami az Amerikai Egyesült Államokban tör-
ténik, vagy ami Európában van. De azért tudunk tenni, így kö-
zösen, ami körülöttünk van. Köszönöm mindenkinek az együtt-
működését. Áldott, békés karácsonyt, boldog új évet kívánok 
mindenkinek.” 
(A képviselők nyilatkozatai a 4. és 5. oldalon.)

Ülésezett az önkormányzat

Költségvetés, támogatás, partnerség
December 22-én tartotta 2016.

 évi utolsó ülését Tiszaújváros 
képviselő-testülete. A költ-
ségvetés aktualizálása mellett 
a grémium módosította a fi-
atalok életkezdési támogatá-
sáról szóló rendeletét, beve-
zetve a születési támogatást. 
Ugyancsak módosult a köz-
szolgálati tisztviselőkről szó-
ló rendelet, és a képviselők 
elfogadták az osztrák Neu-
hofen an der Krems városá-
val kötendő partnervárosi 
együttműködési megállapo-
dás szövegét.

Nyíltan a zártról

Zárt üléssel kezdte érdemi munkáját a 
testület. Az erről szóló tájékoztatójában 
Bráz György polgármester bejelentette, 
hogy a testület jóváhagyta a TiszaSzolg 
2004 Kft. folyószámla-hitelkeretéről szó-
ló javaslatot. A polgármester hozzátette, 
ennek igénybevételével az elmúlt évek-
ben nem élt a cég.
A testület újabb személynek adományo-
zott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitün-
tetést a zárt ülésen.
Több ingatlanügyet is tárgyaltak a képvi-
selők. Egyebek közt az önkormányzat te-
rületet vásárol a Tisza-szigeten, illetve a 
TiszaSzolg területet értékesíthet az ipari 
parkban.

Költségvetés

A testület 133.915 ezer forinttal növelve a 
főösszeget módosította az önkormányzat 
2016. évi pénzügyi tervét. A növekmény 
legnagyobb része - 57,4 millió forint - az 
államháztartáson belüli működési támo-
gatásokból származik. Az önkormányzat 
működési bevételei 33,5 millió forinttal, 
a felhalmozási bevételek 26,7 millió fo-
rinttal nőttek.
Kiadási oldalon a működési kiadások 
„profitálnak” a növekményből 84,9 mil-
lió forinttal. A felhalmozási kiadási rovat 
49 millió forinttal gyarapodott.
A költségvetéssel összefüggésben a kép-
viselő-testület több határozatot is hozott. 
Tiszaújváros 2016. évi évkönyvének - 
mely a korábbiakhoz képest bővebb ter-
jedelmű lesz, és több példányban jelenik 
meg - kiadására mintegy 3,5 millió forin-
tot szán a testület.
A két egyházi fenntartású általános isko-
la zavartalan működése érdekében a Ka-
zinczy iskolának 15 millió, a Szent István 
iskolának 11,775 millió forintot szavazott 
meg a testület - a 2017. évi önkormányza-
ti támogatás terhére.
Az eddigi lakosonkénti 50 Ft/hó támoga-
tást 27 forinttal megnövelve Tiszaújváros 
2017-ben 16.237.452 forint önkormány-
zati támogatást biztosít az orvosi ügye-
let számára. Az emelést a társult telepü-
lések - Sajószöged, Sajóörös, Nagycsécs, 
Tiszapalkonya, Oszlár - önkormányzatai 
is vállalták, így lehetővé vált, hogy az or-
vosok óradíja 3 ezer forintra, a szakdol-
gozók óradíja 2.100 forintra emelkedjen.
A testület a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. részére 12 millió forint 
működési célú támogatást biztosított a 
cég veszteséges gazdálkodásának elkerü-
lése érdekében.

 Születési támogatás

Tiszaújváros önkormányzata mindig ki-
emelt figyelmet fordított a gyermeket ne-
velő családokra, ezért - a szociális ellá-
tórendszer keretein belül - önként vál-
lalt feladatként nyújtja a fiatalok életkez-
dési támogatását, a táboroztatási támo-
gatást, a tankönyvtámogatást, a szociális 
alapú gyermekétkeztetési térítési díjked-

vezményt, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő kiskorú gyer-
mekek részére a szünidei gyermekétkez-
tetést, valamint a gyermekes családok év 
végi támogatását. Az önkormányzat cél-
ja továbbra is azon Tiszaújvároshoz kö-
tődő, gyermeket nevelő családok támoga-
tása, akik életvitelszerűen és huzamosabb 
időn keresztül, folyamatosan Tiszaújvá-
rosban élnek, és hosszabb időre kívánnak 
a városban letelepedni.
Fentieken túl az önkormányzat - lehető-
ségeihez mérten - szeretne hozzájárulni a 
gyermek születésével járó kiadások eny-
hítéséhez, ezért önként vállalt feladatként 
egy új ellátási forma, a születési támoga-
tás 2017. január 1-jétől történő bevezeté-
séről döntött a testület.
A támogatásra az a 2017. január 1-jén, 
vagy azt követően született tiszaújvárosi 
lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, 
akinek legalább egyik törvényes képvi-
selője a gyermek születését megelőző egy 
évben már folyamatos tiszaújvárosi lakó-
hellyel rendelkezett, és a gyermek és leg-
alább az egyik törvényes képviselője élet-
vitelszerűen tiszaújvárosi lakcímén él. A 
támogatás megállapítása kérelem alapján 
történik, melyet a polgármesteri hivatal-
ba kell benyújtani, legkésőbb a gyermek 
születését követő 6 hónapon belül. A szü-
letési támogatást egy gyermek után csak 
egy alkalommal, és csak az egyik tör-
vényes képviselő jogosult igénybe ven-
ni. Amennyiben a szülők elváltak, vagy 
külön élnek, de a jogosultsági feltéte-
lek mindkét törvényes képviselő eseté-
ben fennállnak, úgy a támogatást az a tör-
vényes képviselő kérelmezheti, akinél a 
gyermek nevelkedik. 
A születési támogatás összege 15.000 fo-
rint, melyet a jogosultak természetbeni 
támogatás, utalvány formájában vehetnek 
igénybe.

Megemelt illetményalap

A köztisztviselői illetményalap - a hiva-
tali dolgozók bérének „alapköve” - 2008. 
január 1-je óta 38.650 forint, melyet a 
központi költségvetési törvény 2017-re 
vonatkozóan sem emelt meg. A törvény 
azonban lehetővé teszi, hogy a helyi ön-
kormányzatok - saját forrásaik terhére - 
magasabb összegben állapítsa meg az il-
letményalapot. 
Az utóbbi időben ugyanakkor az állami 
szféra szinte minden területén elkezdő-
dött az életpályamodellek bevezetése, ez-
zel párhuzamosan jelentős béremelések 
történtek. Javult tehát a közszféra dol-
gozóinak életszínvonala – kivéve az ön-
kormányzatoknál dolgozó köztisztviselő-
ket. Félő tehát, hogy az ugyanolyan vég-
zettséget, gyakorlatot igénylő járási hiva-
tali, kormányhivatali munkakörök elszí-
vó ereje olyan mértékű lesz, hogy az ve-
szélyezteti a kvalifikált munkaerő meg-
tartását, ezzel az önkormányzati felada-
tok színvonalas ellátását. Ezért a testület 

úgy határozott, hogy a hivatalukhoz mél-
tó megélhetés érdekében az önkormány-
zati tisztviselők illetményalapját 50 ezer 
forintra emeli. A pótlékok változatlanok 
maradnak, az egyéb juttatások összege 
sem emelkedik, és a juttatások köre sem 
bővül. 

Osztrák partnerváros

Február 16-án partnervárosi együttműkö-
dési megállapodást köt Tiszaújváros és az 
ausztriai Neuhofen an der Krems – hatá-
roztak a képviselők, jóváhagyva a megál-
lapodás szövegét.

Szinte valamennyi szomszédos ország 
valamely településével van már együtt-
működési megállapodása Tiszaújváros-
nak, a kivételek egyike Ausztria. Pedig a 
magyar és az osztrák nép kapcsolata több 
évszázados múltra tekint vissza, különö-
sen kiemelkedő az 1867 és 1918 között 
működő dualizmus időszaka.
Tiszaújváros önkormányzata az utób-
bi időben már kereste a kapcsolatfelvétel 
lehetőségét az együttműködésre ugyan-
csak nyitott osztrák településsel. Ebben 
nagy segítségére volt a városnak Günther 
Wenth, a tiszaújvárosi telephellyel ren-
delkező Inno-Comp Kft. tulajdonosa, aki 
Neuhofen an der Kremsben él.
Az írásbeli kapcsolatfelvétel 2015 ápri-
lisában történt, Tiszaújváros delegáció-
ja 2016 szeptemberében látogatott a fel-
ső-ausztriai városba. A kedvező fogadta-
tás eredményeképpen Tiszaújváros Pol-
gármesteri Hivatala elkészítette a meg-
állapodás tervezetét, melyet az osztrák 
város képviselő-testülete és városi taná-
csa novemberben, Tiszaújváros képvise-
lő-testülete mostani ülésén fogadott el.
A megállapodás értelmében a felek fő-
ként a kultúra és a művészet terjeszté-
se, sportrendezvények, turisztikai prog-
ramok szervezése, ifjúsági- és diákcsere 
programok lebonyolítása terén kívánnak 
együttműködni.

Ferenczi László

3. oldal2017. január 5. Aktuális

A testület egyhangúlag támogatta a születési támogatás bevezetését. 

A leendő partnerváros, Neuhofen an 
der Krems címere. 



Közös ünneplés, közös teljesítmény
Milyen volt a tavalyi esztendő, melyek vol-
tak várospolitikai szempontból a legpozi-
tívabb, illetve legnegatívabb fejlemények 
2016-ban? - tettük fel a kérdést Tiszaújváro-
si képviselő-testületi tagjainak.

Jézsó Gábor
az 1. sz. vk. képviselője

2016-ban is egy stabil, 
kiszámítható költségve-
téssel alapozta meg a 
képviselő-testület a vá-
ros működését, amit na-
gyon pozitívnak tar-
tok. Nagyon sok terü-
leten folytatódtak fej-
lesztések, felújítások és 
a szociális támogatások 

is magas színvonalon folytatódtak. Választóke-
rületemben, a tiszaszederkényi és a Tisza-par-
ti városrészekben is tovább folytatódtak a jár-
da- és útfelújítások, intézményi épületek felújí-
tásai, megszépülései.
 Elszomorított  a szolidaritási adó kivetése, 
amellyel rengeteg pénzt vonnak el városunk-
tól, - amely ellen tiltakozunk - valamint szin-
tén szomorúsággal töltött el iskoláink teljes ál-
lamosítása.

Kiss Zoltán
a 3. sz. vk. képviselője

Az elmúlt esztendőben 
több mint 700 rendez-
vénnyel ünnepeltük a 
város születésének 50. 
évfordulóját. A számta-
lan program közül min-
denki találhatott a sa-
ját ízlésének megfelelőt. 
Megmozdult az egész 
város, példát mutattunk, 
hogyan kell közösségként méltósággal ünne-
pelni. Köszönet illet mindenkit, aki részt vett a 
szervezésben, megjelent az eseményeken!
 2016-ban folytattuk a választási programunk-
ban kitűzött célok megvalósítását. Folytatódott 
a  Látható Tiszaújváros program. Városszer-
te újultak meg, korszerűsödtek a társasházak, 
amivel nem csak szépült a városkép, hanem ko-
moly költségmegtakarítás is lehetővé vált a la-
kók számára. Itt a költségek harmadát az ön-
kormányzat állta. Megkezdődött a Zöldülő Ti-
szaújváros program, az elöregedett, balesetve-
szélyes faállomány cseréjével biztonságosabb 
és esztétikusabb lesz a város megjelenése. Fe-
lelős döntéseket hoztunk, hogy önként vállalt 
támogatásokkal segítsük a gyermekeket nevelő 
rászoruló családokat, időskorúakat, az egész-
ségügyi és lakhatási problémákkal küzdő tisza-
újvárosi polgárokat. Mindeközben biztosítot-
tuk az intézmények, gazdasági társaságok ma-
gas szintű működtetését, tovább gyarapítottuk 
városunk vagyonát. 
Sajnos a sikerek mellett negatív események is 
jelentkeztek a város életében. Az állam a fenn-
tartói feladatok elvétele után megkezdte a mű-
ködtetői feladatok átvételét is a közoktatási in-
tézményekben, ezzel teljesen kiszorítva a helyi 
érdekek érvényesítésének lehetőségét. Ráadá-
sul a költségek fedezésére „szolidaritási hozzá-

járulás” címén évente több mint 1 milliárd fo-
rintot vonnak el a városi költségvetésből. A ne-
hézségek ellenére összefogással, további taka-
rékos gazdálkodással, békében, nyugalomban 
folytatódik egy olyan város építése-szépítése, 
amelyre méltán lehet büszke minden itt élő ti-
szaújvárosi polgár!

Tokaji Edit
a 4. sz. vk. képviselője

2016. január elsejétől 
vannak hatályban azok 
az adócsökkentések, a-
melyek a helyi gazdaság 
további fejlődésének, a 
befektetések ösztönzé-
sének érdekében szület-
tek. A széles körű intéz-
ményi és közterületi fel-
újítások azt a célt szol-
gálják, hogy városunk lakói, az itt tanuló gye-
rekek minél modernebb, komfortosabb, eszté-
tikusabb környezetben élhessék mindennap-
jaikat. Fontosnak tartom, hogy a szociális el-
látások körét nem csupán megtartani sikerült, 
hanem bővíteni is. A város vezetése lényeges, 
ugyanakkor meglehetősen népszerűtlen döntést 
vállalt fel a lakóterületeken lévő elöregedett fa-
állomány megújításával, de erre - épp az itt élő 
emberek biztonsága érdekében - halaszthatatla-
nul szükség volt. 
2016-ban bebizonyosodott, hogy a helyi közös-
ségek véleményének figyelmen kívül hagyásá-
val születhetnek fontos döntések az iskoláink-
ról. Aggódva várom, hogy a köznevelés tel-
jes államosítása milyen változásokat fog hoz-
ni az oktatási intézményeink, illetve a gyerekek 
és pedagógusok életében. A szolidaritási hoz-
zájárulás jelentős elvonás, mely a jobb anya-
gi kondíciókkal rendelkező településeket, így 
városunkat is érzékenyen érinti. Bevezetésével 
talán jobban tudnék azonosulni, ha bármi ga-
ranciát látnék arra, hogy a „nagy állami közös-
ből” megfelelő helyre kerülnek ezek az össze-
gek. Mivel így a további önkormányzati beru-
házások ütemét alaposan át kell gondolni, bí-
zom benne, hogy a város lakói türelemmel és 
bizalommal fogadják majd az erre vonatkozó 
döntéseket 2017-ben.

Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. vk. képviselője

A legnegatívabb Tisza-
újváros jövője szem-
pontjából, hogy a kor-
mány a következő évi 
költségvetésből közel 
1,7 milliárd Ft-ot szán-
dékozik elvonni Tisza-
újvárostól szolidaritá-
si hozzájárulás címen. 
Már korábban is többfé-
le formában történt elvonás, de ez olyan nagy-
ságrendű, amely jelentősen befolyásolja azo-
kat a dolgokat, amelyeket meg szerettünk vol-
na valósítani. Sajnos így a Barcsay téren nem 
tudjuk elvégezni a teljes felújítást, és ez azért 
elég fájó, mert már a tervek is elkészültek és 
nagy szükség lenne rá. Sajnálatos, hogy nem 
csak ez az egyedüli dolog, amit mérlegelni kell, 
hogy elhalasszuk-e a megvalósítást. A térfigye-
lő kamerarendszer bővítését is el kell napolni, 
amely szintén fontos lenne a betörések, lopá-
sok és egyéb városi randalírozások megakadá-
lyozására.
Nem tartom túl szerencsésnek, hogy a fenntar-
tás után az iskolák működtetése is átkerült az 
önkormányzattól az államhoz, ennek hatásaival 
és következményeivel együtt.
Pozitívumként említhetem, hogy a nehézségek 
és elvonások ellenére a szociális ellátórendszer 
által nyújtott szolgáltatásokat meg tudtuk tar-
tani, sőt egyes esetekben bővíteni is. Annak is 
örülök, hogy a közterületi beruházások, útfel-
újítások, intézményi felújítások javarészt meg-
valósultak.

Pap Zsolt
a 6. sz. vk. képviselője

2016 Tiszaújváros éle-
tében több szempontból 
is sikeresnek mondható. 
Tovább fejlődött a gaz-
daság, adópolitikánknak
köszönhetően több be-
ruházás is elindult.  A 
fejlődés nem csak váro-
sunkra fejtette ki ked-
vező hatását, mert eb-
ből Tiszaújváros térsége is profitál, növekszik a 
munkahelyek, a foglalkoztatottak száma.   
Folytatódott az Otthon Melege Program, mely-
nek köszönhetően több társasház épületgépé-
szetileg és küllemében is megújult, esztétiku-
sabbá vált. Közterületek, járdák, játszóterek, 
utak újultak meg városszerte.
2016-ban ünnepeltük Tiszaújváros várossá 
nyilvánításának 50. évfordulóját. Joggal lehe-
tünk büszkék az egész éves rendezvénysorozat-
ra, amely tovább öregbítette városunk hírnevét 
országhatárainkon belül és túl egyaránt.
Önkormányzatunk mindig nagy figyelmet for-
dított az oktatásra, fenntartóként, majd működ-
tetőként egyaránt. Mindent megtett, hogy az 
oktatási intézmények jól működjenek. A helyi 
közösségek véleményét figyelembe véve hozta 
meg döntéseit. Ezért teljesen érthetetlen az in-
tézmények totális állomosítása!
Véleményem szerint az országos politika dön-
tései és annak következményei igenis szoro-
san összefüggnek az önkormányzat működésé-

vel. A szolidaritási hozzájárulás bevezetése ne-
gatív irányban befolyásolja a tiszaújvárosi em-
berek életét. A hozzájárulás ily módon történő 
bevezetése Tiszaújváros költségvetését jelen-
tős mértékben csökkenti. Ezekkel a döntések-
kel nem tudok és nem is akarok egyetérteni!

Hok Csaba
a 7. sz. vk. képviselője

A legpozitívabb ese-
ménynek várospolitikai
szempontból az évfor-
dulós rendezvénysoro-
zatot tartom. Több mint 
700 eseményen vehet-
tünk részt, több könyv is 
megjelent a jeles ünnep-
re. Feledhetetlen szá-
momra az április 1-jei 
ünnepség, ahol megemlékeztünk a nagy elő-
dökről is, akik nélkül nem tarthatnánk itt. 
Büszkeséggel töltött el, hogy én is részese le-
hetek ennek az ünnepségsorozatnak, úgy is, 
mint képviselő, úgy is, mint intézményvezető. 
Az általam vezetett intézmény egyik iskolája, 
a Hunyadi ebben az évben ünnepelte fennállá-
sának 40. évfordulóját, amelyre szintén sok je-
les program készült, sok régi és jelenlegi kollé-
ga és diák mutathatta meg, mit jelentenek szá-
mára a gyökerek. Mindezek olyan megmozdu-
lások voltak, ahol együtt ünnepelhetett pártál-
lástól, vallási hovatartozástól függetlenül bár-
ki, aki magáénak érzi ezt a várost. Az is jó ér-
zés számomra, hogy az évfordulóra tekintettel 
több ember munkáját tudta elismeri az önkor-
mányzat, hisz a jól végzett munka utáni elisme-
rés újabb célok elérésére sarkallja az embert, s 
még jobb teljesítményre motivál.
Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy Bálint 
György szavaival élve: „Csendesen, de erősen 
érezzük, hogy tartozunk valahová. Egy fizikai 
és szellemi tájhoz, mely elidegeníthetetlenül a 
miénk”.
A második legpozitívabb esemény számomra 
a Hunyadi Mátyás Iskola udvari rekonstrukci-
ójának megvalósulása. Ez körülbelül 130 mil-
lió forintba került, melyet Tiszaújváros önkor-
mányzata finanszírozott.  A teljes udvar és a 
zsibongó is megújult, és új fitnesz elemeket is 
kihelyeztek, egy gyönyörű amfiteátrumot is lét-
rehoztak, amely kiválóan alkalmas tanórák tar-
tására.
A 2016-os évet illetően van bennem keserűség, 
de nem szeretnék ezekről említést tenni. Elfo-
gadom a megtörtént dolgokat, és pozitívan te-
kintek előre.

Molnár István
a 8. sz. vk. képviselője

Fájdalmasan érint ben-
nünket iskoláink erősza-
kos államosítása, me-
lyet az érdekeltek meg-
kérdezése nélkül hajta-
nak végre. A szolidaritá-
si hozzájárulásnak neve-
zett 1,7 milliárd forintos 
sarc nagyban megnehe-
zíti városunk további be-
ruházási, fejlesztési terveinek megvalósítását.
Várospolitikai szempontból a legpozitívabb 
fejlemény a város közterületeinek folyamatos 
fejlesztése, felújítása, felelősségteljes gazdál-
kodás mellett. Költségvetésünk egész évben 
stabil volt. Nagyszerű rendezvényekkel mél-
tó módon ünnepeltük meg a várossá nyilvání-
tásunk 50. évfordulóját. Örömteli, hogy terven 
felül tudtuk támogatni iskoláinkat, a civil szer-
vezeteket, illetve az egyesületeket. Intézmé-
nyeinknél kezdetét vette a hulladékgyűjtő kon-
ténerek zárható tárolóinak kialakítása. 
Szűkebb pátriámban, a 8. számú választókör-
zetben a közterület folyamatos gondozása, kar-
bantartása mellett felújítottuk a József Attila úti 
járda burkolatának teljes szakaszát. Megkezdő-
dött a Hajdú tér közvilágításának és játszóteré-
nek rekonstrukciója. Megszépül a Szivárvány 
óvoda udvara is.
Lehetőség szerint 2017-ben is folytatni kíván-
juk a fejlesztéseket!
Ezúton kívánok minden kedves városlakónak 
egészségben, sikerekben gazdag Békés Boldog 
Új Évet!
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Folytatódott a Látható Tiszaújváros és az Otthon Melege Program, és megkezdődött a 
Zöldülő Tiszaújváros Program végrehajtása is. 

Jelentős fejlemény volt a Hunyadi iskola udvarának felújítása. 



Tiszaújváros szolgálatáért
Újabb díjazottak

Nyugállományba vonulása al-
kalmából újabb négy sze-
mély vehette át a Tiszaújvá-
ros Szolgálatáért Díj önkor-
mányzati kitüntetést.

Héja Lajosné 
általános iskolai tanító

Héja Lajosné 1976-ban a Debreceni Ta-
nítóképző Intézetben szerezte diplomáját, 
s még ebben az évben megkezdte tanítói 
pályafutását az akkori leninvárosi 1. Szá-
mú Általános Iskolában. Éveken keresz-
tül dolgozott a 4. Számú Általános Iskolá-
ban is, utoljára pedig a Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Széchenyi István Iskola nevelőtestü-
letét erősítette. 
Irányításával az elmúlt negyven év alatt 
nagyon sok gyermek sajátította el az 
írás-olvasás tudományát. Hivatástudata, 
gyermekszeretete példaértékű. 
Kiemelkedő szakmai tevékenysége elis-
meréseként az alsó tagozat magyar nyelv- 
és irodalom munkaközösség vezetőjének 
is kinevezték és főtanácsosi címben is ré-
szesült. Tanítványai versenyeken, rendez-
vényeken szerepeltek, dicsőséget szerez-
ve iskolájuknak. Az évek során nagy ta-
pasztalatra tett szert, tanított az alsó ta-
gozaton, és hatékonyan irányította a nap-
közis foglalkozásokat is. 
Mindennapi munkavégzését a pontosság 
és a megbízhatóság jellemezte. Nagy oda-
figyeléssel, következetesen, tudása legja-
vát adva nevelte-oktatta diákjait. Tanítvá-
nyai és a szülők pozitív tulajdonságai mi-
att szeretik, véleményét tisztelik. A hiva-
tás iránti alázata, emberi értékei, lelkiis-
meretes pedagógusi munkája példamuta-
tó minden kollégája számára. 
Tiszaújváros köznevelésében nyújtott négy
évtizedes kimagasló teljesítménye, nagy-
fokú hivatástudata, gyermekszeretete, a 
pedagógus életpálya melletti elkötelezett-
sége elismeréseként „Tiszaújváros Szol-
gálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

Hevesiné Cserés Margit
általános iskolai tanár

Hevesiné Cserés Margit 1976-ban a nyír-
egyházi Bessenyei György Tanárkép-
ző Főiskolán szerezte matematika-fizi-
ka szakos általános iskolai tanári, majd 
1998-ban a számítástechnika szakos taná-
ri diplomáját. 
Tanított a 3. Számú, majd az 5. Számú 
Általános Iskolában, 1980 óta tagja a le-
ninvárosi 6. Számú, a későbbi Széche-

nyi István Általános Iskola nevelőközös-
ségének. Lelkiismeretes, magas színvo-
nalú munkájának elismeréseként dolgo-
zott igazgatóhelyettesként, munkaközös-
ség-vezetőként is.
Gyermekszeretete, szakmai felkészült-
sége kiemelkedő. Munkája során nagy 
hangsúlyt fektetett a matematikában és 
számítástechnikában jeleskedő tanulók 
tehetségfejlesztésére. 1998 óta vezetett 
városi szintű tehetséggondozó műhelye-
ket.  
Tanulói kiváló versenyeredményeket ér-
tek el, többek között a LOGO Országos 
Számítástechnikai versenyen, a Zrínyi 
Ilona, Kalmár László, Varga Tamás mate-
matika versenyeken. 
A Dürer országos matematikai csapatver-
senyen tanítványai dobogós helyezettek 
voltak az elmúlt években. A Bolyai csa-
patversenyen a 2014/2015-ös tanévben 
országos döntőbe jutottak. Évek óta sze-
repeltek a Kárpát-medencei Matek Guru 
versenyeken, ahol dobogós vagy ahhoz 
közeli helyen végeztek.
Kimagasló szakmai tevékenységét Tisza-
újváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2005-ben „Tiszaújváros 
Közoktatásáért Oklevél”, 2014-ben „Ti-
szaújváros Közneveléséért” évi díjjal ju-
talmazta.
Tiszaújváros közoktatási területén vég-
zett közel négy évtizedes kimagasló tevé-
kenysége, gyermekközpontú, magas szín-
vonalú szakmai munkája, lelkiismeretes, 
pontos munkavégzése, elhivatottsága el-
ismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült. 

Molnár Lászlóné
általános iskolai tanító

Molnár Lászlóné 1980-ban szerzett diplo-
mát a Debreceni Tanítóképző Főiskolán. 
1983-ban került Tiszaújvárosba, az akko-
ri 4. sz. Általános Iskolába, majd 2005-
ben a jelenlegi munkahelyén a Hunyadi 
Mátyás Iskolában kezdett tanítani.
Pedagógiai tevékenységét példaértékű 
következetesség, tolerancia és empátia 
jellemezte. Különösen szívügyének te-
kintette a sajátos nevelési igényű tanulók-
kal és a tanulási nehézségekkel küzdők-
kel való foglalkozást. 
A tanulók munkájával szemben rendkívül 
igényes volt, és igyekezett tanítványait 
önállóságra nevelni. A tehetséges tanuló-
kat motiválta a magasabb célok elérésére, 
a lemaradók esetében egyéni differenciá-
lást, felzárkóztatást végzett. 

2011-től vezette a Pedagógiai-módszer-
tani munkaközösséget. Kollégái mindig 
számíthattak felkészültségére, szakmai 
segítségére. Értékes és hasznosítható bel-
ső továbbképzéseket is szervezett.
Magatartására és kommunikációjára a ha-
tározottság és a meggyőzőerő a jellemző. 
Tetteit nagyfokú felelősségérzet, lelkiis-
meretesség és szorgalom hatotta át.
Városunk köznevelésében végzett több 
mint három évtizedes, kimagasló, lelki-
ismeretes szakmai munkája, a pedagógia 
területén elért eredményei és példaértékű 
magatartása elismeréseként „Tiszaújvá-
ros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben ré-
szesült. 

Pipolyné Tóth Erika
általános iskolai tanár

Pipolyné Tóth Erika 1979-ben kezdett ta-
nítani az akkori 1. Számú Általános Isko-
lában. 1981-ben szerzett pedagógia-bio-
lógia szakos tanári diplomát az egri Ta-
nárképző Főiskolán. Ebben az évben ke-
rült jelenlegi munkahelyére, a Hunyadi 
Mátyás Iskolába napközis nevelőként. A 
biológia tárgyat is tanította és alsó tagoza-
ton napközis foglalkozást vezetett. 
Szakmailag jól felkészült pedagógus. Mun-
kavégzését felelősség és hivatástudat ve-
zérelte, és minden tevékenységét nagyfo-
kú gyermekszeretet hatotta át. 
Napközis nevelőként különösen sokat tett 
az egészséges életmódra és a családi élet-
re nevelés érdekében. Több éven keresz-
tül vezetett csecsemőgondozási szakkört 
diákjainak.
Kedves, megnyerő egyéniség, aki az órá-
in, foglalkozásain bensőséges légkört 
tudott kialakítani. Intézményi hagyo-
mányőrző műsorokra is felkészítette ta-
nítványait. A Hunyadi Mátyás Iskola 40. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnep-
ség egyik szervezője volt.
Lelkiismeretes munkájának köszönhető-
en tanítványaival és a szülőkkel nagyon 
jó kapcsolatot alakított ki, munkáját min-
dig elismeréssel illették. Kollégáival va-
ló kapcsolata, segítőkészsége, embersze-
retete példaértékű volt.
Tiszaújváros köznevelésében végzett 
több mint három és fél évtizedes kima-
gasló szakmai tevékenysége, gyermek-
központú, kiváló munkavégzése, elhiva-
tottsága és emberi helytállása elismerése-
ként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” ki-
tüntetésben részesült.

Tóth Sándor
listás képviselő

A város 2016-os költségvetését én is tá-
mogattam, bízva abban, hogy az általam 
megtett javaslatok is befogadást nyernek, 
mindezt az itt élők érdekében! Nagyon 
örülök annak, hogy a Fidesz-KDNP fel-
újítási javaslatainak döntő többségét az 
önkormányzat megvalósította, gondolok 
itt többek között a Hajdú tér és környéké-
nek a komplex felújítására.
Véleményem szerint a beruházási, fej-
lesztési intézkedéseket, amelyeket közösen a képviselő-testület 
elkezdett, folytatni kell, s ha a város pénzügyi helyzete engedi, 
akkor ezeket megfontoltan bővíteni is szükséges.
Azt gondolom, hogy a 2017-es évben olyan megfontolt dönté-
seket kell hoznia a képviselő- testületnek a beruházások terén, 
amelyek valós megtakarításokat jelentenek. Évek óta hangozta-
tom és javasoltam, hogy olyan energiacsökkentő beruházásokat  
kell megvalósítanunk, gondolok itt az összes intézményi épüle-
tünk napelemes beruházására, amely komoly költségmegtakarí-
tást jelent az önkormányzat költségvetésére nézve. Én ebben lá-
tok komoly lehetőséget, hisz az így megtakarított költségeket 
más hasznos beruházásra, szociális kiadásokra lehetne fordítani.
Tiszaújváros lakossága ezt várja el tőlünk, képviselőktől, azaz 
hogy a jó és hasznos javaslatokat közösen, együttműködve hoz-
zuk meg. 2017-re vonatkozóan Tiszaújvárosban is a gyermekes 
családokra kell a nagyobb hangsúlyt fektetni, hisz a jövőt rájuk 
kell építeni.

Dr. Kébel Zsolt
listás képviselő

Tiszaújváros képviselő-testülete 2016-ban
számos olyan döntést hozott, melyek elő-
készítésében és magában a döntésben a 
Városért Egyesület részt vett. Ezek kö-
zül három olyat emelnék ki, melyek vé-
leményem szerint hatással voltak közös-
ségünk életére.
Mindenképpen pozitívan értékelendő az 
50 éves Tiszaújváros rendezvény-, és ün-
nepség- sorozat mellyel méltó módon 

emlékeztünk meg városunk fejlődéstörténetének jelentős mo-
mentumairól, a közösség életét formáló személyekről.
Elégedetten nyugtázhatjuk azt is, hogy Tiszaújváros az év so-
rán folyamatosan rendelkezhetett a szükséges működtetési és 
felhalmozási célok eléréséhez szükséges anyagi erőforrásokkal, 
kielégítetlen igény szinte nem merült fel.
Nem értettünk egyet viszont azzal - és ellenvetésünknek hangot 
is adtunk - hogy a képviselő- testület értékesítésre kijelölje a bo-
gácsi Villa Sederkyn ingatlankomplexumot.
Álláspontunk szerint a helyes vagyonkezelés ez esetben az len-
ne/lett volna, ha a tulajdonjog megtartása és az évenkénti fede-
zet biztosítása mellett a testület lehetővé tenné/tette volna, hogy 
a rászoruló, vagy a közösség által jutalmazott városlakók ingye-
nesen, vagy akár minimális térítés ellenében üdülhessenek ott.

Balla Gergő
listás képviselő

Az elmúlt évben több fontos döntést is 
hozott a testület. A Jobbik helyi szerve-
zete mindig is azon az állásponton volt, 
hogy ami a város hasznára van, azt meg-
szavazzuk. Voltak döntések, amit nem tá-
mogattunk, mert nekünk más volt az ál-
láspontunk. Az előző évhez hasonló-
an most is benyújtottuk a javaslatainkat 
a költségvetéshez. Ezeket nem fogadták 
el, de később mégis megvalósításra ke-
rült. Így ezek a Jobbik sikerének tekinthetőek. A szederkényi 
garázssor ügyében történtek előrelépések, de még van tenniva-
ló. A Templom utca teljes felújítását is én kezdeményeztem. Az 
új bizottsági rendszerben az ellenzéki képviselők javaslatára az 
összes bizottságba sikerült tagot delegálni, így álláspontunkat 
mindenhol meg tudjuk fogalmazni. A 2017-es év nehezebb lesz, 
mert csökkenő költségvetéssel kell majd a jelenlegi problémá-
kat megoldani. Egyre többen keresnek meg ötleteikkel, javasla-
taikkal vagy problémájukkal. Ezeket szem előtt tartva fogok az 
új évnek nekivágni, és továbbra is a nekem szánt bizalmat meg-
szolgálni. Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok Tiszaúj-
város lakóinak!
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A díjazottak (balról jobbra): Pipolyné Tóth Erika, Molnár Lászlóné, Hevesiné Cserés Margit, Héja Lajosné. 

Az évfordulós rendezvényeket mindegyik képviselő fontos-
nak érezte. 



Illemtan, protokoll

Shrek, és az ő szabályai

Tudjuk, hogy gyermekeink életében milyen fontosak a mesék. 
Édesanya lévén magam is sok mesekönyvet olvastam és me-
sefilmet néztem a fiaimmal. Vannak kedvenc filmek, melyek 
szövegkönyvét már emlékezetből le tudnám írni. Ilyen kultikus-
sá vált film a Shrek is. A cselekménye a klasszikus szereplők és 
végkifejlett helyett egy újszerű megoldással szolgál. 
Mindenki ismeri Shreket, Fionát és az idegesítő beszélő állatot, 
Szamarat. Ám most, mint illemtannal foglalkozó személy vet-
tem górcső alá a zöldöklű öldöklő ogre történetét. Egyedül él a 
Bűzös Mocsárban, egyetlen szórakozása az illemhelyen olva-
sott mesekönyv (amíg van benne lap). Saját szabályai szerint él 
és nem fogad el senkit. Kívül van a társadalmi konvenciókon. 
Nincs is ezzel baj, mindaddig, míg nem kell emberek és más lé-
nyek közé mennie.
A baj akkor kezdődött, amikor a társadalom kezdte átvenni az 
ő szabályait, és most már nem a filmvászonról beszélek. A film 
megjelenésétől eltelt 15 év és egyre többen idézik Shrek szabá-
lyait: „Mindig mondtam: jobb kint, mint bent!” Ez az ogre ol-
vasatában minden testhangra vonatkozik. Gyermekeink ezt na-
gyon megtanulták.
Hol van már Hófehérke, aki nem csak házvezetőnője volt a 7 
törpének, hanem az illemtan tanárnője is. Gondoljunk csak sze-
gény Morgóra, aki nem kapott addig vacsorát míg „rendbe nem 
hozta magát”.
Talán az alkotók ezekkel a rossz példákkal akarták elriasztani a 
gyermekeket! Azt azonban nem vették számításba, ha ilyen sze-
rethető figurának állítják be Shreket, akkor a szokásait is átve-
szik.
Mert lássuk be, a testhangok (böfögés, csámcsogás, szellen-
tés) kinyilvánítása manapság nagy sikk a fiatalok körében. Mi-
nél hangosabb, annál menőbb a személy, aki van olyan „bátor”, 
hogy ezzel a cselekvéssel kivívja a többiek figyelmét. Azt hi-
szem, igazán a közízlés megbotránkoztatása a cél. 
Megmondom őszintén, amikor ilyet tapasztalok, mérhetetlen 
szomorúság és csalódottság tölt el. A másik ember iránti teljes 
tiszteletlenségként érzékelem ezt. Nagyon sok illemszabály van, 
melyet, ha nem ismerünk, és nem alkalmazunk, még elnézhe-
tő, de a testhangok palástolatlansága számomra a legalapvetőbb 
bárdolatlanság. Ezzel a lehető legkellemetlenebb helyzetbe hoz-
zák a társaság többi tagját. 
Kedves Shrek! Kérlek, iratkozz be egy etikett tanfolyamra és 
mutass példát a gyermekeinknek!

                                                                                 Medina

Gyuri bácsi előadása

Igyunk parlagfű teát!
A karácsonyi ünnepek előtt, 
december 20-án hazánk leg-
ismertebb fitoterapeutája, 
Gyuri bácsi tartott előadást 
a Derkovits Kulturális Köz-
pont színháztermében. 

A népszerű füvesembert Pető Gabriella 
házi gyermekorvos, az Alapítvány Tisza-
újváros Gyermekeinek Egészségéért el-
nöke köszöntötte, s felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a kötött program végén Gyu-
ri bácsi tíz embernek tud személyre szó-
ló tanácsokat adni, illetve lehetőség nyí-
lik majd adományozásra és gyógynövé-
nyek vásárlására is.
Gyuri bácsi, aki most ötödször látogatott 
Tiszaújvárosba, idén áprilisban lesz 89 
éves, de korát meghazudtoló, fiatalos len-
dülettel kezdett neki mondandójának. Mi-
ért van az, hogy Magyarországon hal meg 
a legtöbb ember rákban, miért vezetünk 
a szív-és érrendszeri megbetegedések sta-
tisztikájában? - tette fel a kérdést, s rög-
tön meg is válaszolta. Azért, mert nem tö-
rődünk magunkkal. Nem törődünk az im-
munrendszerünkkel, a méregtelenítéssel, 
azzal, hogy lehetőségeink szerint egész-
ségesen éljünk. Pedig a mai, adalékanya-
gokkal, színezékekkel teli világban fon-
tos lenne az évente két alkalommal vég-
zett méregtelenítés, már hatéves kortól 
kezdve. - Egyik évben - mondta Gyuri 
bácsi - a téli hónapokban gyönyörű szil-
vát vásároltam. Az egyik szem elgurult, s 
csak tavasszal találtam meg. Semmi ba-
ja nem volt. Azt hiszem, ehhez nem kell 
kommentár…
Gyuri bácsi pár korty vízzel kitartott az 
előadás végéig, friss és közvetlen stílus-
ban, átgondoltan beszélt közönségéhez. 
Elmesélte most is, hogy nagyanyjától, 
aki Sajókazincnak volt a javasasszonya, 
6 éves korától 14 éves koráig tanulta a 
gyógynövények, a népi gyógyítás ismere-
tét, majd felnőtt fejjel elvégezte a termé-
szetgyógyászati képzés fitoterapeuta sza-
kát is. Megosztotta a jelenlévőkkel, hogy 

neki is volt bőrrákja - a legalattomosabb 
fajta, amibe fél év alatt bele szokás halni 
-, amit aztán maga gyógyított meg a tink-
túráival és teáival. Többek között diófale-
véllel, merthogy szinte mindenben, amit 
Gyuri bácsi kifőz, benne van ez a „kincs”. 
Legalább 150 féle gyógynövényt ismer és 
használ. Leghíresebb felfedezése  a cu-
korbetegség elleni tea, emellett azonban 
számos komoly betegséget megelőző és 
gyógyító készítménye is elismert.
Előadásában felsorolt sok  jó tanácsot is, 
melyet bátran hasznosíthatunk a minden-
napjaink során. Végezetül álljon itt belő-
lük néhány:
Rágjunk rendesen, és nem hízunk el! A 
rengeteg emésztési zavar oka a savaso-
dás, ami annak köszönhető, hogy sok sze-
metet eszünk, és rosszul rágjuk meg az 
ételt, ami aztán komoly emésztési prob-
lémákhoz vezethet. A nyál fertőtlenít, se-
gíti az emésztést. Ha az ember rendesen 
rág, nem tudja túlenni magát, nem hízik 

el, időben jelentkezik a telítettségérzés.
Izzadjunk, legalább naponta 10 percet! 
Az egészséghez, a fiatalos szervezethez 
elengedhetetlen a méregtelenítés, a máj és 
vese tudatos működtetése. Fontos lenne a 
tisztulás napi szinten is, ezért sok folya-
dékot igyunk. A diólevél-, bodza-, nyír-
falevél, csalán-, mezei zsurló és galaj teák 
a legjobbak, ha méregteleníteni akarunk. 
Hagyjuk magunkat szabadon izzadni, na-
ponta legalább tíz percet. Olyan dezodort 
vegyünk, ami nem tömíti el a hónaljban 
az izzadságmirigyeket, hanem csak szag-
talanít.
A rák ellenszere a lúgosítás. A rákos sej-
tek elszaporodásának a megelőzéséhez
sötét színű gyümölcsöket kell fogyasz-
tani, amiben sok az antioxidáns, tehát 
olyan, hogy fekete szilva, fekete sző-
lő, mazsola, fekete szeder. Fontos a sok 
C-vitamin, amit elsősorban gyümölcs-
ből, zöldségből nyerhetünk ki. Ha tea for-
májában akarunk C-vitamint bejuttatni 
a szervezetünkbe (a csipkebogyóban és 
csalánban például sok van), akkor csak 50 
fokig melegítsük fel a vizet, aztán hagy-

juk benne 40 percig állni a gyógynövé-
nyeket. És igyunk diólevél teát legalább 
8-10 héten át.
Óvakodjunk a cukortól! A cukorbetegsé-
get Gyuri bácsi nagy problémának tartot-
ta, amit meg lehet természetes úton-mó-
don is előzni. Szerinte az emberek éven-
te több mint húsz kiló cukrot esznek, nem 
csoda hát, hogy a szervezet nem tudja ter-
melni az inzulint. A rákos sejtek cukorral 
táplálkoznak, a gyógynövények, az áfo-
nyalevél, a szederlevél, a málnalevél, a 
csicsóka viszont segítenek a cukorháztar-
tás egyensúlyának biztosításában. Lassít-
ják a felszívódást, pótolják az inzulint.
A magas vérnyomás sem csak gyógyszer-
rel csökkenthető. Sok komoly betegség 
oka lehet a magas vérnyomás, megelőzé-
sére a galagonya tea, míg az idegrendsze-
ri problémákra a pásztortáska alkalmaz-
ható.
Mellrák ellen szilvalekvárral, ősi székely 
recept szerint. A székely nők annak ide-
jén szilvalekvárral gyógyították a mellrá-

kot. Azóta a tudomány is igazolta, hogy 
a szilvában 5741 antioxidáns van. Ha rá-
kot szeretnénk megelőzni, akkor együnk 
sok aszalt szilvát vagy vörös-fekete gyü-
mölcsből készült lekvárt, mert a nyers 
gyümölcsben sokkal de sokkal kevesebb 
az antioxidáns.
Nem mindegy hol és mikor gyűjtjük a 
gyógynövényt. Minden gyógynövénynek 
ugyanis megvan a gyűjtési ideje, de min-
den növénynél nagyon fontos, hogy tisz-
ta legyen, és olyan időszakban szedjük, 
amikor a legtöbb benne a hatóanyag.
Így gyűjtsünk diófalevelet és csalánt. A 
diófalevél gyűjtésével kapcsolatban el-
mesélte, mire kell odafigyelnünk. Az 
alap, hogy a diófalevelet akkor érdemes 
gyűjteni, amikor már megszabadult a bar-
kájától, kibújtak az új levelek, és a fa ki-
permetezte ragacsos anyagát. Akkortól 
kezdve két hét alatt megsötétedik a dió-
levél, és megvastagodik. Ekkortól lehet 
gyűjteni, egészen addig, amíg a rozsda-
gomba nem jelenik meg a diólevélen. A 
július a legbiztosabb hónap, de minden 
növénynél meg kell nézni, hol tart épp a 
fejlődésben. A csalánlevelet például ak-
kor kell szedni, amikor tavasszal elkezdi 
az első bimbót hozni, amikor már kijött a 
virág, akkor már jó. De nem a dátum a lé-
nyeg, hanem a növény állapota. Gyuri bá-
csit nagyanyja úgy tanította - fogd meg, 
kóstold meg, nézd meg, szagold meg, és 
amikor olyan, akkor szedd le.
Igyunk parlagfű teát. Hihetetlen, de ez az 
egyik leghasznosabb gyógynövényünk. 
Nagy mennyiségben található benne B37 
vitamin, és a kevésbé ismert P2 vitamin. 
Ásványi anyagokban gazdag, sok vasat, 
rezet és káliumot tartalmaz, ezen kívül 
enzimeket és nyomelemeket. Gyógyítja 
az emésztési problémákat, a rákot, sejtvé-
dő hatásáról csodákat zengenek.
Az érdekes, hasznos előadás végén a 
gyógynövények használatával kapcsolat-
ban Gyuri bácsi hangsúlyozta az orvosi 
kontroll szükségét, s kiemelte azt is, hogy 
el kell kerülni a szélhámosokat, csak elis-
mert, valós tudással bíró szakemberekhez 
szabad fordulni.

                                          T. M.

kronika@tiszatv.hu

A jóság pakkjai

 „ Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
  S ne csak így decemberben.” (Juhász Gyula)
A Hunyadi Mátyás Iskola Diákönkormányzatának felhívására a 
már hagyományossá vált „cipősdoboz” akcióban 2016. decem-
ber 20-án ajándékozták meg az osztályok azokat a gyerekeket, 
akiknél talán szerényebb a Jézuska ajándéka. Az akciót a Hu-
nyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért Alapítványa, valamint a 
DM tiszaújvárosi üzlete is támogatta. A rögtönzött ünnepségen 
részt vett Pusztahelyi Eszter, a DM tiszaújvárosi üzletének ve-
zetője, Victorné Kardos Erika, az alapítvány kuratóriumának el-
nöke is. Az ízlésesen becsomagolt karácsonyi pakkok számta-
lan érdekes dolgot rejtettek. Jó volt látni a hálás tekinteteteket. 

Tankó Lászlóné
                     intézményvezető-helyettes

6. oldal 2017. január 5.Mozaik

Sokan szeretik Shreket, de szabályai egyáltalán nem köve-
tendők. 

Gyuri bácsi nagyanyjától, Sajókazinc javasasszonyától leste el tudományát. 

A szilva nem csak pálinkának való!

A diólevélből készült tea kiváló méregtelenítő. A leveleket júliusban érdemes 
gyűjteni. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derko Minigaléria: „Karácsony 50” - az ünnepkörhöz kap-

csolódó képeslapok, szalvéták, dísztárgyak kiállítása

Helyszín: 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.

A TiszA TV műsorA
Január 5., csütörtök 

9:00 Bolha a fülbe - színházi közvetítés (ismétlés)

Január 7., szombat

16:00 A Tisza TV szilveszteri műsorának ismétlése

Január 9., hétfő

18:00 A Phoenix KK - Eger NBI/B-s bajnoki kosárlabda mér-
kőzés közvetítése felvételről

Január 11., szerda

18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Év végi rendez-
vények - Felújítások a tűzoltóságon - Hajléktalanok nappali 
melegedője - Sport
18:15 Pótszilveszter

Jótékonysági akció

A Jabil angyalai
Jabil angyalai néven szer-
vezett jótékonysági akciót a 
Jabil Circuit Magyarország 
Kft. A kezdeményezés révén 
közel 170 rászoruló gyerme-
ken segítettek a vállalat dol-
gozói. 

Karácsony alkalmából a Girincsi Gyógy-
pedagógiai Intézetben tanuló gyerekek, 
illetve a Kosztyu Ádám Emlékére Alapít-
vány által támogatott kisbetegek ünnepét 
tették boldogabbá.
A tiszaújvárosi vállalat idén is karácsonyi 
jótékonysági akciót szervezett: a Jabil an-
gyalai programban kollégáik segítségé-
vel a térségben élő beteg, vagy hátrányos 
helyzetű gyermekeket segítette. A Girin-
csi Gyógypedagógiai Intézet tanulóit, il-
letve a Kosztyu Ádám Emlékére Alapít-
vány által támogatott, debreceni és mis-
kolci kórházban fekvő kisbetegeket aján-
dékokkal és ajándékutalványokkal lepték 
meg a vállalat munkatársai.
A Jabil angyalainak közel 170 gyermek 
örülhetett, a vállalat munkatársai közül 
több mint 300 vállalt szerepet az adomá-
nyozásban: az alapítvány által támogatott 
gyermekeken 5.000 forint értékű utal-

vány vásárlásával segítettek, míg a girin-
csieknek karácsonyi ajándékkívánságaik 
váltak valóra. A Jabil munkatársai vásá-
rolták meg a játékokat, amelyeket a gyer-
mekek megálmodtak maguknak kará-
csonyra. A gyógypedagógiai intézetben a 
rászorulók december 20-án személyesen 
a vállalat kollégáitól kapták meg a megle-
petéseket, akik köszönetképpen még egy 

kis műsorral is készültek a dolgozóknak.
A Jabil az előző évekhez hasonlóan a jö-
vőben is törekszik arra, hogy hozzájárul-
jon a térségben rosszabb életkörülmények 
között élő, vagy beteg gyermekek támo-
gatásához és külön öröm számára, hogy 
dolgozói már sokadik alkalommal önkén-
tesen és nagy lelkesedéssel csatlakoznak 
az ilyen és hasonló kezdeményezésekhez.

7. oldal2017. január 5. Kultúra/Ünnep

Még a nagyobb gyerekek is rácsodálkoztak a sok-sok ajándékra. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő 

2017. január 11-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2017. január 9-én (hétfőn) 13.00 órá-
tól 15.00 óráig fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-
vatal I. emeleti önkormányzati

 tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.

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

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2017. január 11-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

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

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

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

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

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

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Pályázat egyesületeknek, civil szervezeteknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, 
hogy a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatósága érdekében a 2007. évi 
CLXXXI. törvény alapján minden pályá-
zat esetében az összeférhetetlenségről, il-
letve az érintettségről nyilatkozni kell. 
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat 
esetén kötelező, annak elmulasztása a pá-
lyázat érvénytelenségét vonja maga után. 
A Nyilatkozatot a pályázati adatlap tartal-
mazza. 
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI tör-
vény 8. § (1) bekezdése alapján az érin-
tettség fennáll, úgy „Közzétételi kérel-
met”  is kötelezően csatolni kell a pályá-
zathoz. 
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem 
nyomtatvány letölthető a http://ugyfel-
terminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illet-
ve személyesen átvehető ügyfélfogadási 
időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán.
 Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pá-
lyázatban leírt és a pályázati eljárásban 
keletkező adatok közérdekű adatoknak 
minősülnek, a pályázat meghatározott 
adatait közzéteszik a Kormány által meg-
határozott www.kozpenzpalyazat.gov.hu 
központi portálon.
 A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerveze-
tek 2017. január 1. és 2017. december 31. 
között megrendezésre kerülő rendezvé-
nyeit támogatja, valamint az érintett szer-
vezetek 2017. évi működési 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.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormány-
zat sporttámogatási alapjából, az önkor-
mányzat által létesített közalapítványtól 
azonos pályázati céllal támogatásban ré-
szesült,
- önkormányzati fenntartású költségveté-
si szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző 
évi támogatással a megállapodásban fog-

laltak szerint szabályszerűen nem szá-
moltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázat-
tal együtt - a pályázati felhívás mellékle-
tében található - a pályázó szervezet be-
mutatására szolgáló civil adatlapot nem 
nyújtják be.
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 támogatás formája, támogatható ki-
adások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2017. január 1. és 
2017. december 31. között megvalósuló, 
a támogatott célok között részletezett te-
vékenységének gyakorlásához, program-
jának megvalósításához nyújt egyszeri, 
előre folyósított, vissza nem térítendő tá-
mogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés 
kiadási tételei, amelyek az adott program 
megvalósításához, a működéshez igazol-
hatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag, eszköz beszerzés. 
Nem támogatható: beruházás, reprezen-
táció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalá-
sa nem kötelező.
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. 

A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell 
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját, 
a tervezett program, illetve tevékenység 
részletes leírását, a programhoz szüksé-
ges anyagi támogatás mértékét, részletes 
költségvetést, a szervezet fizetési számla-
számát, adószámát, programban lebonyo-
lító szakemberek nevét. 
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről 
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a le-
bonyolító részéről). 
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, 
hogy részesült-e már támogatásban Tisza-
újváros Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületétől, illetve önkormányzati ala-
pítványtól, közalapítványtól. Továbbá ar-
ról, hogy van-e jelenleg folyamatban pá-
lyázata tiszaújvárosi önkormányzati köz-
alapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pá-
lyázati projektért felelős kapcsolattartó 
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírá-
sát maximum 1 oldal terjedelemben csa-
tolják.
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 Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 7.), vagy szemé-
lyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadá-
si időben.
A benyújtás határideje:
2017. február 3.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2017. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben szerepel a támogatásra biz-
tosított összeg, a felhasználás célja és ha-
tárideje, az elszámolás módja és határide-
je.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztálya: 548-032, 548-066

Tájékoztatás

Kéményseprés

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. 
évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység el-
látásának szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben 
meghatározott közfeladatot a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatáság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéménysep-
rőipari szerv a 2017. évi képményseprőipari sormunka ütemter-
ve alapján végzi.
A kéményseprőipari munkálatok elvégzése Tiszaújvárosban 
2017. július 1-je és 2017. július 31-e között történik.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye összes településére vonatkozó 
részletes információ a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.
hu honlapon érhető el.

Cím: Tiszaújváros 3580 Rózsa út 10., OM kód: 203055 ,tel.: 06-49-542-180 Honlap: www.brassai-tiszaujvaros.hu, e-mail: bras-
sai@brassai-tiszaujvaros.hu, Igazgató: Bukta Márta

Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
A középfokú beiskolázást segítő összefoglaló táblázat az iskolánkban induló képzésekről a 2017/18-as tanévre vonatkozólag

Szakgimnáziumi osztályok

Szakközépiskolai osztályok

Tanulmá-
nyi terület 

kódja
Ágazat száma, megnevezése/ kimenet szakképesítés Az érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés
Felvehető 

osztály 
Felvehe-

tő fő

0421 XI. Villamosipar és elektronika ágazat/elektronikai 
technikus (OKJ-szám: 54 523 02) 

PLC programozó 
(OKJ- szám: 51 523 01) 1 34

0422 XIII. Informatika ágazat/ műszaki informatikus 
(OKJ-szám: 54 481 05) 

irodai informatikus 
(OKJ- szám: 52 481 02). 1 34

0423 IX. Gépészet ágazat / gépgyártástechnológiai techni-
kus  (OKJ-szám: 54 521 03)

gyártósori gépész
 (OKJ- szám: 31 521 10) 1 34

0424 XXV. Ügyvitel ágazat / irodai titkár (OKJ-szám: 54 
346 03)

ügyfélszolgálati ügyintéző 
(OKJ- szám: 52 841 02) 1 34

0425 XXIV. Közgazdaság ágazat / pénzügyi-számviteli 
ügyintéző (OKJ-szám: 54 344 01)

pályázati-támogatási asszisz-
tens (OKJ: 52 345 06) 1 34

Tanulmányi terület 
kódja

A  szakképesítés 
OKJ - száma A szakképesítés megnevezése Felvehető 

osztály Felvehető fő

0431 34 522 04 villanyszerelő 1 28
0432 34 521 04 ipari gépész 1 28
0433 34 582 09 központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 1 28
0434 34 521 06 hegesztő 1 28
0435 34 762 01 szociális gondozó és ápoló 1 28
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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.

Bérbe adó masszázshelyiség
A TiszaSzolg 2004 Kft. bérbeadásra meghirdeti a Tiszaújvá-
rosi Gyógy- és Strandfürdőben található 8 m2-es masszázs 
helyiséget. Az ingatlan használata a fürdő nyitvatartásához 
igazodva, azzal összhangban történhet. A bérleti szerződés 
2017.01.01-től határozatlan időre köthető.
További információk: Ducsai Zoltán, 70/333-7721

JANUÁR Helye Ideje Kinek a részére

05. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

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

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita, Tündérkert, Katica és Szivárvány Óvo-
da gyerek és alkalmazott befizetés

10.  kedd
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

11. szerda

Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

12. csütörtök
Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

16. hétfő Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

18. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. hétfő
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00  - 16.30 Bóbita, Tündérkert, Katica és Szivárvány Óvo-

da gyerek és alkalmazott pótbefizetés

Tiszaszederkény Idősek 
Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

25. szerda
Széchenyi Iskola 7.30- 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-

lés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lése

26. csütörtök
Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-

lés

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés alkalmazott 

30. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

31. kedd
Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. január

www.tik.tujvaros.hu

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

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

Tiszaújváros-Tiszaszederkény, Petőfi utcában, 85 nm-es, 2 
szobás családi ház eladó. Érd.: 06-30/427-39-06

A Sportcentrum  eseményei
Január 06. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- EKE Eger KOK U20 bajnoki mérkőzés 
   Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- EKE Eger KOK felnőtt bajnoki mérkő-
zés   Játékcsarnok

Január 07. (szombat)
Kézilabda
09.00 Tiszaújváros Kupa kézilabda torna Játékcsarnok
Résztvevő csapatok: Női: Miskolc, Nádudvar, Tiszaújváros, 
Férfi: Hajdúböszörmény, Bőcs, Tiszaújváros, Ifi: Miskolc, Ti-
szaújváros
Labdarúgás
18.30 Meghívásos teremlabdarúgó torna Játékcsarnok
Résztvevő csapatok: Utánpótlás: Polgár, Tiszaújváros, Fel-
nőtt: Mágus OK (Magyar öregfiúk válogatott), Aramis Mad- 
Dogs, B-A-Z megyei médiaválogatott, Megavill

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, 
2017. január 11-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nyugdíjas jelölés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete felhívja az egyesü-
leti tagok figyelmét, hogy a 2017. évi közgyűlés előkészítése 
érdekében az egyesületi elnökre és az elnökségi tagokra vo-
natkozó javaslataikat személyesen az egyesület ügyfélfoga-
dási idejében (minden kedden 8-11 óráig) vagy a 70/2047221, 
70/3337411 telefonszámokon adhatják le 2017. január 31-ig.

                             Az egyesület elnöksége

A Tiszaújváros várossá nyilvánításának
50. évfordulója alkalmából megjelent

Stevanyik András:  
A hatvanhatodik város, valamint 

Kákóczki Balázs:  
A szederkényi uradalom történeti földrajza 

című kötetek
megvásárolhatóak 

a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Áruk: 2.500,- Ft 
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Január

Az ország legjobbjai között
Hetedik lett a nyolccsapatos V.-VI. korcsopor-
tos Diákolimpia országos kosárlabda döntő-
ben a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium együttese. A 
sorsolás szeszélye folytán igen nehéz csoport-
ba került a tiszaújvárosi csapat. Az első mecs-
cset, az eddig minden évben éremmel hazaté-
rő szombathelyi csapat ellen vívta, és egy igen 
szoros, végig kiélezett, játékvezetői hibákkal 
teletűzdelt mérkőzésen sajnos alulmaradt. A 
csoport másik két mérkőzését a torna későbbi 
dobogósai, a Debrecen és a Törökbálint ellen 
vívta, de csak megszorítani tudta ellenfeleit.
Aranyérem Mezőkövesdről 
Hatcsapatos teremtornán vett részt a mezőkö-
vesdi sportcsarnokban a Termálfürdő FC Tisza-
újváros U9-es csapata. A tiszaújvárosi aprósá-
gok egy találkozót kivéve valamennyi mérkő-
zésüket megnyerve végeztek az élen. A torna 
legjobb játékosának az öt gólt szerző tiszaújvá-
rosi Kapitány Gergőt választották meg. 
Egy híján huszadszor
19. alkalommal rendezték meg a Sport-Park 
Kupa teremlabdarúgó tornát. A benevezett tíz 
csapat két csoportban, körmérkőzéses rend-
szerben játszotta le a selejtezőket. Ezt követő-
en a továbbjutó csapatok között dőlt el a végső 
helyezések sorrendje. A győztes a BvB Cservy 
Sport TC csapata lett. 

Február
Év sportolói 2015
A ,,Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év Sporto-
lója 2015” közönségszavazásban több tiszaúj-
városi siker is született.
A Tiszaújvárosi KKSE az utánpótlás verseny-
zőknél vitte el a pálmát, a lányoknál a kenus 
Bragato Giada, a fiúknál a kajakos Béke Kor-
nél révén, a sportág harmadik győztese a férfi-
aknál a korábban a Tiszaújvárosi VSE kajako-
sa, Molnár Péter lett. A TVK-Mali TK triatlo-
nosai az utánpótláscsapat kategóriában az ifjú-
sági leány együttesükkel nyertek, a nőknél pe-
dig Szabolcsi Fruzsinával. A kosárlabda is két 
első helyet szerzett, a felnőtt csapatok között 
az NB I/B-s Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoe-
nix KK férfi gárdája diadalmaskodott, míg az 
edzők között szakvezetőjük, Brunyánszky Ist-
ván végzett az élen.

Heraklesz-díj
A Budapesti Kongresszusi Központban tartot-
ták meg a 17. MOB Heraklész Díjátadó Gálát. 
Az eseményre meghívást kapott a TKKSE ver-
senyzője, Béke Kornél is, aki az úgynevezett 
kiscsapatok versenyében a férfiaknál K2-1000 
méteren ifjúsági világbajnoki aranyérmet szer-
zett a győri Mayer Keánnal. Nem csak a ver-
senyzőket, hanem edzőiket Betlenfalvi Istvánt 
(TKKSE) és Borsodi Gézát (Graboplast-Győr) 
is díjazták. 
Éremhalmozó harcművészek
A Szirmabesenyőn tartott II. Sajó Kupa karate-
versenyen remekül szerepelt a Justitia Fuji-Ya-
ma SE 11 fős különítménye. A meghívásos vi-
adalon Túróczy Roland, Kurucz Hanna, Kanyó 
Máté és Kanyó Máté első helye mellett hét má-
sodik helyet szereztek.
Rendőrök a teremben
Ebben az esztendőben 16. alkalommal rendez-
tek Tiszaújvárosban az egykori miskolci és bu-
dapesti rendőr-főkapitány, Forgács László tisz-
teletére teremlabdarúgó emléktornát. 
A rendezvény méltóképpen állít évről-évre em-
léket egy olyan volt rendőri vezetőnek, aki a 
szakmai munka mellett jelentős figyelmet és 
energiát fordított a sportra és az emberi kap-

csolatok ápolására. A vándorserleget idén a Za-
la Megyei Rendőr-főkapitányság csapata nyer-
te, a győri és a tolnai zsaruk előtt, a díjat a tor-
na névadójának özvegye, Forgács Lászlóné ad-
ta át.
Súlyemelés
Négy első és négy második helynek örülhet-
tek a TSC versenyzői a XXI. Ördögh István 
súlyemelő emlékversenyen. A torna egyúttal a 
régiós diákolimpia döntője is volt az utánpótlás 
korosztály számára.
A több mint félszáz induló kölyök, serdülő, 
ifjúsági és felnőtt kategóriában lépett dobogó-
ra. A hazai drukkerek 10 tiszaújvárosi verseny-
zőnek szurkolhattak, valamennyien az után-
pótlás korosztályban indultak és az aranyak és 
ezüstök mellett egy negyedik és egy ötödik he-
lyezés volt a termés.  
Teremfoci 
A 2015/2016. évi Sport-Park teremlabdarúgó 
bajnokságban az I. és II. osztályban 7-7 csapat 
indult. Az alapszakasz és a rájátszás összesített 
eredményei alapján alakult ki mindkét csoport-
ban a végeredmény.
1. osztály: 1. Galaktikusok, 2. Violák, 3. FC 
Konako
2. osztály: 1. GEMS Sport, 2. Garázs FC, 3. SC 
Grund
Támogatások a sportnak
Tiszaújváros képviselő-testülete az önkor-
mányzat 2016. évi költségvetésében a sporte-
gyesületek működési támogatására mintegy 
141 millió forintot, létesítményhasználati tá-
mogatásra mintegy 61 millió forintot szavazott 
meg. Emellett a képviselő-testület a TVK-Ma-
li Triatlon Klub részére a Triatlon Világkupa és 
a Triatlon Nagyhét megrendezéséhez 8.350 E 
Ft-ot, a világkupa megrendezéséhez kapcsoló-
dó díjakra 36.900 E Ft-ot biztosított. 
A Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbí-
tő tiszaújvárosi sportegyesületekben sporto-
lók teljesítményének elismerésére 1.500 E Ft-
ot szavaztak meg a képviselők. 

Március
Búcsú Bocsitól 
Az Újpest FC elleni kupavisszavágón - a leg-
jobb nyolc között - derekasan helytállt a csapat, 
a Szusza stadionban elszenvedett 8-1-es vere-
ség után hazai pályán mindössze kétgólos volt 
a veresége. Vasárnap a szintén NB I-es DVSC 
második számú csapatát fogadta a bajnokság 
21. fordulójában. A csapat nem tudta megismé-
telni szerdai jó teljesítményét, és nem várt ve-
reséget szenvedett. Az újabb „zakó” Bocsi Zol-
tán vezetőedző állásába került. 
Asztalitenisz bajnoki arany
Az NB III-as asztalitenisz bajnokság Észak-Ma-
gyarország „B” csoportjában az utolsó két mér-
kőzését is megnyerte a TSC ezzel az utolsó for-
dulótól függetlenül - ahol szabadnaposak vol-
tak - megnyerték a bajnokságot.  
Gimnasztrádás siker 
A Tiszaújvárosi DSE Gimnasztráda csapata 
immár harmadik alkalommal vett részt Nagy-
szombaton a Szlovák Torna Szövetség által 
megrendezett 20. Festival of group performan-
ces nevű fesztiválon.
A mintegy 50 koreográfiát és 500 táncost fel-
vonultató megmérettetésen egy arany-, három 
ezüst- és egy bronz minősítés mellett a felnőtt 

kategóriában a Batman című színpadi látvány-
tánc előadás kategóriagyőztes kupát kapott.

Április
Műkorcsolya
Szikszai Zsuzsanna, a Havasszépe SE verseny-
zőjeként indult Miskolcon a 11. Avas Kupa 
nemzetközi és országos műkorcsolya bajnok-
ságon. A háromnapos viadalon a tiszaújvárosi 
hölgy az adult kategóriában remekül futott, ami 
egy országos bajnoki címet és a nemzetközi 
mezőnyben egy ezüstérmet jelentett számára. 
Duatlon és triatlon sikerek
A Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képviselő, még 
ifjúsági korú Lehmann Csongor abszolút sike-
rével ért véget a Veresegyházán megrendezett 
(5 km futás, 20 km kerékpározás, 2,5 km fu-
tás) országos duatlon ranglista verseny. A szin-
tén ifjúsági Putnóczki Dorka az előkelő máso-
dik pozíciót érdemelte ki az összesítésben.
Lehmann Bence, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
versenyzője legjobb magyarként az előkelő ti-
zedik helyet érdemelte ki a spanyolországi 
Melilla városában megrendezett  junior Euró-
pa-kupa futamon.
Középházban a Phoenix

Az alapszakasz utolsó fordulójában eldőlt, 
hogy a Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 
a középmezőnyben folytatja a rájátszást, ahol 
kuparendszerben folytatódik a küzdelemsoro-
zat. Első ellenfélként a Bajai Bácska FKE csa-
patát kapták. Az odavágó idegenbeli 4 pontos 
győzelme után hazai pályán négypontos vere-
séget szenvedett a Phoenix, így hosszabbítás 
következett. Ezt a hazaiak nyerték, így a követ-
kező fordulóba jutottak.
Előnyben az esőmenők
A Jabil 3Próba elnevezésű szabadidősport ese-
ménysorozat idei szériája április 25-én, vasár-
nap a kerékpározással vette kezdetét. A megle-
hetősen zord idő ellenére a két távon - a 6 pon-
tot érő 38 km-es nagy-, és a 3 pontos, 15 km-
es kispróbán -, közel hatszázan álltak rajthoz.
Atlétikai világnap
Több mint 600 nevezés érkezett újonc, serdülő, 
ifjúsági, junior, abszolút kategóriákban a XVI. 
Nemzetközi Tiszaújvárosi Atlétika Verseny-
re. A Magyar Atlétikai Szövetség első hivata-
los szabadtéri versenyének az Atlétikai világ-
nap alkalmából ezúttal is Tiszaújváros adhatott 
otthont. A mezőnyben ott voltak a Tiszaújváro-
si Sport Club versenyzői is. Eredményeik kö-
zül abszolút kategóriában 400 m-en Kiss Csa-
ba 49,6 mp-el 1., 100 m-en 2. lett. Az ifjúsági 
korosztályban 200 m-en Kristály Csanád 22,78 
mp-el nyerte a versenyt. Ugyanitt az abszolút 

kategóriában Koleszár Csongor 4.-ként érke-
zett a célba. Az újonc korú Kapusi Dominik és 
Herczeg Sára 300 m-en bronzérmet szerzett. 

Május
Dobogón végeztek
Befejeződtek az asztalitenisz csapatbajnoksá-
gok, melyekben a tiszaújvárosi együttesek ki-
válóan szerepeltek. Az NB III-as TSC I. szoros 
csatában csoportjában az élen végzett, így jo-
got szerzett az NB II-ben való indulásra. Réti 
István, a TSC elnöke elmondta, jelenleg remek 
utánpótlásnevelő munka folyik az asztalitenisz 
szakosztálynál, de a mostani keret nem alkal-
mas arra, hogy az NB II-ben megállja a helyét, 
így a csapat az NB III-ban indul majd.  A me-
gyei „A” csoportban a tiszaújvárosiak máso-
dik számú legénysége ezüstérmet szerzett, míg 
a „B” csoportban az Eötvös DSE az élen vég-
zett, így ők is az „A” csoportban szerepelnek a 
2016-17-es bajnoki idényben.
Kosárlabda rájátszás
Második fordulóját is sikerrel vette a rájátszás-
nak a Phoenix. A Tehetséges Fiatalok nevű csa-
patot idegenben legyőzte, a visszavágón ugyan 
vereséget szenvedett, de a jobb pontkülönbség-
nek köszönhetően mégis a következő forduló-
ba kvalifikálta magát.
Ezüstös lányok 
Az utolsó fordulóban idegenben négygólos ve-
reséget szenvedett a TSC női kézilabda csapata 
az Alsózsolcától. Ezzel eldőlt, hogy a 2015-16-
os bajnoki idényben a TSC-s lányok az ezüstér-
met szerezték meg.
Taroltak a hazaiak 
Tíz arany-, három ezüst- és négy bronzérmet 
érdemeltek ki a házigazda Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub (TTK) sportolói a 25. ReMat Tisza 
Triatlon két napján, a klubcsapat országos baj-
nokságon, illetve az egyéni ranglistaversenyen.
Az elit felnőtt férfi, a felnőtt női, az utánpót-
lás 2 korcsoportban mind a fiúknál, mind a lá-
nyoknál tiszaújvárosi csapatgyőzelem született 
az utánpótlás 1 korcsoportos lányoknál pedig 
ezüstérem. A második napon az egyéni verse-
nyek zajlottak, itt is jól szerepeltek a tiszaújvá-
rosi sportolók. Putnóczki Dorka abszolút első 
lett ifistaként a nők mezőnyében, de Lehmann 
Csongor, és Szabolcsi Fruzsina is korosztályos 
aranyéremnek örülhetett. 
Maratoni kajak-kenu
Hagyományos helyszínen, a maratoni világ-
bajnokságoknak is több ízben már helyet adó 
versenypályán, a győri Aranyparton rendezték 
meg a 2016. évi Kajak-Kenu Maraton Magyar 
Bajnokságot.
Az országos megmérettetésen 66 egyesület 
1904 nevezést adott le, így kivétel nélkül min-
den korosztályban és versenyszámban „ma-
mutmezőny” állt a rajtvonalra. A Tiszaújváro-
si Kajak Kenu és Sárkányhajó Egyesület ver-
senyzői 6 magyar bajnoki címet szereztek. Bra-
gato Giada kettő, míg Béke Kornél, Galgóczy 
Olivér valamint a Nagy Anna-Kanyó Viktória 
és a Kovács Emese-Nagy Miratella páros, egy-
egy győzelmet szerzett.
Erőemelés
A Szerencsen rendezett WPC magyar bajnok-
ságon erőemelésben, felhúzásban és fekve nyo-
másban a Tiszaújvárosi Fitness Sport Club ver-
senyzői kiválóan teljesítettek. Összesen öt ara-
nyéremmel, két ezüstéremmel és egy bronzé-
remmel gazdagodott a klub, négy versenyzőjé-
nek jóvoltából.

Június
Győztes szezonzárás
A 2015/2016-os bajnoki évad utolsó mérkő-
zését tét nélkül játszotta az NB III Keleti cso-
portjának mezőnyében a TFCT. Bár a kiesés ré-
me heteken át a csapat felett lebegett az utol-
só fordulóban szabadnapos Felsőtárkány-M.
kövesd-Zsóry csapata kevesebb pontot szerzett 
így ők estek ki. A Termálfürdő FC Tiszaújváros 
biztos bennmaradóként lépett pályára és a diós-
győriek fiatalokból álló tartalék csapatát maga-
biztosan győzte le 3-1-re. 
Hankó újra bajnok
Másodszor bizonyult a középtávú szakág leg-
jobb magyarjának Hankó Dávid, a Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub sportolója, aki június 5-én, 
Keszthelyen lett újra országos bajnok.

A 2016-os esztendő sportos krónikája
10. oldal 2017. január 5.Sport

Az év végi Sportgálán méltán ünnepelhettek a tiszaújvárosi sportolók. 

Időnként szárnyalt a Phoenix, néha vergő-
dött.

Taroltak a tiszaújvárosiak. 



Úszással gyarapítottak
 Mintegy kétszázötvenen éltek a lehetőséggel 
és úszással gyarapították tovább pontjaikat a 
Jabil 3Próba szabadidősport eseménysorozat 
második felvonásán, melynek a Tiszaújvárosi 
Sportcentrum fedett uszodája adott otthont. A 
400 méteres, 20 perc alatt teljesítendő kispró-
ba 3, míg a 40 perces szintidővel kiírt 1000 mé-
teres nagypróba 5 pontot ért.  A próbát teljesí-
tők emblémázott úszósapkát és egy kis frissítőt 
kaptak ajándékba.  
Sportfesztivál
Immáron negyedik alkalommal rendezték meg 
a Tiszaújvárosi Sportfesztivált. Akárcsak az el-
múlt években, most is gazdag sport- és kultu-
rális program várta a résztvevőket, az érdeklő-
dőket. Mindkét nap reggeltől késő estig szünet 
nélkül váltották egymást az események. 
Bajnoki „aranyeső”
Hét (!) magyar bajnoki cím mellett két-két 
ezüst- és bronzérmet érdemeltek ki a Baján 
megrendezett sprinttávú országos bajnokságon 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói.
 A 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpá-
rozásból és 5 kilométer futásból álló viadalon 
egyéniben és csapatban is kimagaslóan produ-
káltak Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Ta-
más, Lehmann Tibor és Filep Csaba tanítvá-
nyai. 
Anita dobogóközelben
A Moszkvában megrendezett kajak-kenu gyor-
sasági és parakenu Európa-bajnokságon a Ti-
szaújvárosi Vízi Sport Egyesület olimpikon-
ja, Váczi Anita is rajthoz állt K1 női „A” 200 
méteren és a rendkívül erős mezőnyben eddigi 
legjobb idejével negyedikként érkezett a célba. 
Edző már van
Az új szezonra új edzőt szerződtetett a TFCT.  
A klub vezetése július 1-től egyéves időtartam-
ra Gerliczki Mátét bízta meg a vezetőedzői fel-
adatok ellátásával. 

Július
Hajszálnyira a dobogó
A 18. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét Tá-
mogatói Napján az ETU Triatlon Ifjúsági Eu-
rópa-bajnokság egyéni döntői jelentették a ki-
emelt programot. A dán női és portugál férfi si-
kerrel zárult eseményen az egyaránt a negye-
dik helyen végzett és a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klubot képviselő Putnóczki Dorka és Lehmann 
Csongor bizonyult a legjobb magyarnak.
Váltóban ezüst
Hatalmas magyar sikerrel ért véget az Ifjúsá-
gi Európa-bajnokság mixváltó futama, a mie-
ink az oroszok mögött ezüstérmes pozícióban 
fejezték be a versenyt. A Tiszaújvárosi Triat-
lon Klubot képviselő Putnóczki Dorka, Dévay 
Zsombor és Lehmann Csongor, valamint az 
abonyi Soós Fanni összeállítású magyar válo-
gatott végig az élmezőnyben haladva érdemel-
te ki a figyelemre méltó eredményt.
Sikerek Palócföldön
Salgótarján adott otthont a II. Nemzetközi Pa-
lóc Kupának, ahol fekve nyomásban és felhú-
zásban mérték össze tudásukat a versenyzők. A 
mezőnyben ott voltak a Tiszaújvárosi Fitness 
Sport Club erős emberei is. Mind a hölgyek, 
mind a férfiak kiválóan szerepeltek. Harsányi 
Viktória, Hajdú Anikó és Varga István aranyér-
mekkel térhettek haza.
Sávolyi-ezüst, Habavaba-arany
A július 8-i, Jabil Napon rendezték meg az idei 
Jabil 3Próba szabadidősport-sorozat befejezé-
sét jelentő Jabil 1/3 Maratont, melyen egyéni-
ben és váltóban összesen 503 sportoló méret-
te meg magát. A tiszaújvárosiak Sávolyi Sára 
ezüstjének és a Habavaba váltó aranyának örül-
hettek.
Korhut Misit köszöntötték
Néhány perc erejéig a labdarúgásé volt a fősze-
rep a Triatlon Nagyhét utolsó előtti napján. A 
színpadon tartott élménybeszámolót a labda-
rúgó Európa-bajnokságon szerzett élményei-
ről, az utánpótlásban nyolc évig Tiszaújváros-
ban focizó válogatott játékos, Korhut Mihály. 
A labdarúgót köszöntötte Bráz György polgár-
mester és Együd András, az FC Tiszaújváros 
elnöke is.
Tóth Tamás bronzérmes
Az amerikai Renee Tomlin és az orosz Dmitriy 
Polyanskiy sikerével ért véget Tiszaújvárosban 
a 20. ITU TVK Triatlon Világkupa női, illet-
ve férfi döntője. Tóth Tamásnak köszönhetően 
magyar bronzéremnek örülhetett az ezúttal is 
csillagos ötösre vizsgázó közönség.  
Magyar sikerek a junioroknál

Kettős magyar siker született a tiszaújváro-
si nyílt ETU Triatlon Junior Európa-kupán. A 
nőknél Bukovszki Tünde bizonyult a legjobb-
nak, a még ifjúsági korú Putnóczki Dorka ezüs-
térmet nyert. A férfiaknál Soós Gergő nyert, 
míg Lehmann Bence negyedikként zárt. 
Plovdiv és Minszk  
 Plovdiv volt a házigazdája a 2016. évi ifjúsá-
gi és U23 gyorsasági Európa-bajnokságnak. A 
hazai válogatóversenyek eredményei alapján 
rajthoz állt két tiszaújvárosi fiatal, Bragato Gi-
ada és Mannheim Krisztián is. A remek formá-
ban versenyző Giada a hölgyek C-1 500 mé-
teres versenyében az előkelő harmadik helyet 
szerezte meg. 
Mannheim Krisztián ezen a hétvégén debütált 
a magyar válogatottban, egyben a nemzetközi 
mezőnyben is. Újoncként a „B” döntő 5. helyén 
végzett, amely az összesített eredmény alapján 
a 14. helyet jelentette számára. 
 Minszk adott otthont a 2016. évi ifjúsági és 
U23 gyorsasági világbajnokságnak. A magyar 
kajak-kenu válogatott tagjaként Béke Kornél 

az ifjúságiak között olimpiai távon, K-1 1000 
méteren képviselte hazánkat, és természetesen 
Tiszaújvárost is. A sportoló a megbeszélt takti-
ka szerint egy maximális pályát evezve a világ-
bajnoki döntő 6. helyén zárt.

Augusztus
Parádés szezonkezdet 
A Nyírbátor ellen kezdte hazai pályán, majd a 
REAC elleni idegenbeli és végül a Tállya elle-
ni újabb hazai mérkőzésen bizonyította a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros, hogy az új szezon 
egy új szemléletű csapatot rejt. A három győz-
tes mérkőzésnek köszönhetően a tabella élén is 
volt a bajnokság elején a csapat.
Hajómodellek a Dísztavon
Kötött pályán hibapont nélkül végigvinni a ha-
jómodellt - ez volt a verseny lényege, mely-
re az ország minden tájáról, sőt még külföld-
ről is érkeztek versenyzők. A Vörösmarty ku-
pát már 12. alkalommal rendezték meg, a ver-
senyen több mint hatvanan indultak, a megmé-
rettetésnek második alkalommal adott otthont 
Tiszaújváros. 
Két arany, egy bronz
A serdülő lányoknál egyéniben Tóth Anna 
bronzérmet, társaival, Bóna Kingával és Ko-
vács Annával csapatban magyar bajnoki címet 
szerzett, csakúgy, mint a gyermek korcsoport-
ban érdekelt Vágási Zoltán. A Fadd-Dombo-
riban megrendezett erőpróbán további értékes 
helyezéseket is kiharcoltak a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub sportolói. 
Kristály duplázott
Kristály Csanád, a Tiszaújvárosi SC atlétája ki-
emelkedő eredménnyel zárta a 2016-os idényt. 
A 17 éves sprinter megnyerte az Atlétikai Ifjú-
sági Magyar Liga versenysorozatát 100 és 200 
méteres síkfutásban. A sorozat hat állomásból 

állt, a négy legjobb eredményből alakult ki a 
végső sorrend. 

Szeptember
Arany Akaliban
A Balatonakaliban megrendezett felnőtt és 
U23-as sprint quadratlon magyar bajnokságon 
fantasztikus tiszaújvárosi siker született. A Ti-
szaújvárosi Vízi Sport Egyesület versenyző-
je, Bodolai Fanni aranyérmes lett. A 0,75 km 
úszást, 20 km kerékpározást, 4 km kajakozást 
és 5 km futást követően az utánpótláskorú ver-
senyző nem csak korcsoportjában, de az abszo-
lút mezőnyben sem talált legyőzőre. 
Ezüst a Dobó kupán
Négy csapat részvételével rendezték szeptem-
ber 3–4-én a Dobó-kupa férfi felkészülési tor-
nát Egerben.  A Tiszaújvárosi-Termálfürdő 
Phoenix KK két győzelemmel és egy vereség-
gel a második helyen zárt. Az ezüst mellett még 
egy elismerés érte a csapatot, a torna legjobb 
játékosa a friss igazolású Madár András lett.
Sprint a tavon
Ötödik alkalommal rendezte meg a Tiszaúj-
város Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 
Sprint Aréna versenyét a városi Dísztavon.
A résztvevő nyolc egyesület közel 210 ver-
senyzője közül, a házigazdák mintegy 80 fős 
különítménye kimagaslóan teljesített, hiszen 
14 első, 11 második és 6 harmadik helyezést ért 
el.  A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület 1-1 
arany-, illetve bronzérem mellé három ezüstöt 
gyűjtött be.
Lehmann-bronz Szlovéniából
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói kö-
zül jó néhányan versenyeztek ebben az idő-
szakban. Az ifjúsági Eb-ezüstérmes Lehmann 
Csongor érte el a legjobb eredményt, a Szlové-
niában megrendezett ETU Triatlon Junior Eu-
rópa-kupáról bronzérmet hozott haza.
Világbajnokságon Mexikóban
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub három sportoló-
ja vehetett részt a Mexikóban megrendezett ju-
nior világbajnokságon.
 A Cozumel városában életre hívott erőpróbán 
a 74 tagú fiú mezőnyben a Lehmann-fivérek ki-
válóan szerepeltek. Csongor az előkelő 13. he-
lyet hozta, míg testvére Bence - második leg-
jobb magyarként - a 17. helyen fejezte be a ver-
senyt. 
A lányok futamában az úszásból második he-
lyen partot érő Putnóczki Dorka a kerékpáro-
zás során belekeveredett egy bukásba, és sajnos 
a verseny feladására kényszerült.
Váczi-pont Rióban
Kiválóan teljesített és pontot szerzett Váczi 
Anita a TVSE sportolója a paralimpián a 12-
es sérültségi szintű kajakosok 200 méteres ver-
senyszámában. 
Bár a selejtezőből még nem sikerült egyenes 
ágon a döntőbe kvalifikálnia magát, a közép-
döntőből már magabiztosan jutott a végső meg-
mérettetésbe. Itt végül a hatodik helyen evezett 
be a célba.
Giada világbajnok! 
Minden idők legjobb világbajnoki szereplését 
nyújtotta a magyar válogatott a Brandenburg-
ban rendezett maratoni kajak-kenu világbaj-
nokságon. A megszerezhető 17 aranyéremből 
14-et megnyert. Ennek a fantasztikus sikernek 
lehetett részese a Tiszaújvárosi Kajak Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője, Bragato 
Giada is, aki az ifjúsági női kenusok 14 km-es 
távján szerzett világbajnoki címet.
Vereség a végére
Szoros mérkőzésen 5-4-re szenvedett vereséget 

a bajnokság zárásaként a Tiszaújvárosi Tenisz 
Club az OB3-as bajnokságban. A csapat ezzel 
a H csoport hatodik helyén zárta a bajnokságot.

Október
Keretfeltöltés
A sukorói keretfeltöltésen 9 tiszaújvárosi fiatal 
örülhetett a válogatott keretbe való bekerülés-
nek. Bragato Giada, Gábor Netta, Somodi Vik-
tória, Erős Patrik, Molnár Martin ifjúsági vá-
logatott, Kovács Mirtill, Máró Anna, Kőszegi 
Milán kölyök válogatott, míg Béke Kornél az 
U23 „Tokió 2020” válogatott keret tagja lett.
Lehmann beköszönt
Élete első felnőtt Európa-kupa futamán, egy-
ben első olimpiai távú versenyén nagyszerű tel-
jesítménnyel, 13. helyezéssel rukkolt elő Leh-
mann Bence, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub ju-
nior korú versenyzője a törökországi Alanyá-
ban. 
Dobogón az Avason
A tiszaújvárosi Justitia Fuji-Yama SE karatékái 
is részt vettek a X. Avas Kupa Csordás József 
emlékversenyen. A nemzetközi meghívásos ka-
rate bajnokságra összesen 450 nevezés érkezett 
be határon belülről és a környező országokból 
A 9 fős tiszaújvárosi küldöttség szépen helyt- 
állt, hiszen ötödik, hatodik helyezéseket hoztak 
el, sőt Besenyei Sára a dobogóra is felállhatott, 
kategóriájában a 3., míg egy kategóriával ma-
gasabb osztályban a 2. helyen végzett. 
Európa Kupa győztes Madarász
Szerencsen rendezték meg a GPA-IPO Erő-
emelő Európa Kupát, ahol öt nemzet több mint 
200 versenyzője mérte össze erejét. Az ifjúsá-
gi T2-es kategóriában tiszaújvárosi siker szü-
letett, Madarász Péter a TIFIT sportolója el-
ső, míg ifjúsági abszolút kategóriában harma-
dik lett.

November
Búcsú a Hepp Kupától
Két mérkőzést játszott szoros egymásutánban 
a Debreceni EAC ellen hazai pályán a Tisza-
újvárosi Phoenix KK csapata. Míg a bajnok-
ságban sikerült győzni, addig a Hepp Kupában 
nem, így nem sikerült a negyeddöntőbe kerül-
nie a Tiszaújvárosnak.
Chess in the City 
Három csoportban mérkőzött közel 250 sakko-
zó november 17. és 20. között. A több mint 2.5 
millió forint összdíjazású versenyre hét nem-
zet versenyzője, köztük 28 címviselő - benne öt 
nagymester - jelentkezett. A negyedik nap vé-
gén aztán kiderült a C csoportban a győzelmet 
6 ponttal Csizmadia Csenger nyerte, a B cso-
port legjobbja 6.5 pontos teljesítménnyel Hal-
mi Bence lett, míg az A csoportban Kántor Ger-
gely nemzetközi mester bizonyult a legjobb-
nak.

December
Országos elődöntőben az Eötvös 
Az V-VI. korcsoportos kosárlabda diákolim-
pia alapszakaszban elért veretlen teljesítménye 
után a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium 
adott otthont a négyes tornának, melybe az Eöt-
vös mellett a Miskolci Fényi Jezsuita Gimná-
zium, a Diósgyőri Gimnázium és a Szerencsi 
Bocskai Gimnázium szerzett belépőt. Az Eöt-
vös veretlenül teljesített és 40 pontos különb-
séggel győzte le ellenfeleit. 
Elhunyt az elnök
Életének 57. évében elhunyt Együd András 
nyugalmazott tűzoltó alezredes, a Tiszaújváro-
si Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egy-
kori szolgálatparancsnoka, a tiszaújvárosi fut-
ballklub elnöke. 
Megyei bajnok az Eötvös 
Tiszaújvárosban tartották az 5 - 6. korcsopor-
tos női röplabda diákolimpiai megyei döntőt. A 
házigazdák szettveszteség nélkül lettek megyei 
bajnoko,k ezzel az országos elődöntőbe jutot-
tak.
Tisztújítás után
Lehmann Tibort, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
elnök-vezetőedzőjét  megerősítették a Magyar 
Triatlon Szövetség  szakmai alelnöki tisztében. 
Évzáró focisták
18 forduló alatt 27 pontot gyűjtött, ezzel a ki-
lencedik – mindössze három pontra a negye-
diktől -, a tabellán a Termálfürdő FC Tiszaúj-
város.  
Dobogón
Az év utolsó hazai mérkőzésén magabiztos 
győzelmet aratott a Budapesti Honvéd ellen a 
Phoenix kosárlabdacsapata. Ezzel az évet a do-
bogó harmadik fokán zárta a bajnokságban. 
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Júliusban nálunk ünnepelt a triatlonvilág. 

Bragato Giada új hajóban szelhette a habo-
kat. 
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A győztes szilveszteri étel receptje
Vargányás korhelyleves gazdagon
Hozzávalók: 30dkg füstölt csülköt felkockázunk, előfőzünk.
1kg apró savanyú káposztát kétszer átmosunk, kisebb szálakra vagdosunk,
1 közepes fej vöröshagymát összekockázunk, 2marék aszalt vargánya gombát 
beáztatunk 1dl vízben, 30 dkg enyhén csípős házi füstölt kolbászt, 4 pár juhbe-
les virslit felkarikázunk. Személyenként 1db kemény tojást főzünk, megpucol-
juk.
Fűszeres rántást készítünk tejföllel ( 1 szelet füstölt házi szalonnát kockázunk, 
megpirítunk, 1 evőkanál lisztet teszünk bele, lezárjuk azonnal. Teszünk be-
le 1 kávéskanál őrölt borsot, 1 kávéskanál citromfű port, 1 kávéskanál reszelt 
gyömbért, 1 kávéskanál édesnemes paprikát, 1 nagy pohár 20%-os tejfölt.)
Főzés: a kimosott, összevágott apró hordóskáposztát feltesszük vízbe, hogy bő-
ven ellepje, teszünk bele 1db babérlevelet, a kockára vágott hagymát és az elő-
főzött kockára vágott csülköt a levével együtt. Ez biztosítja a sósságot. Felfövés 
után 1/2 órát főzzük, majd bele- tesszük a beáztatott vargánya gombát a levé-
vel, a füstölt házikolbászt és a virslit, 1/4 óra múlva a fűszeres rántást felhígít-
juk a leves levével (kb. 1 evőkanál),  kiegyenlítjük a hőt és a leveshez öntjük, 5 
percig még forraljuk, hogy az ízek öszeérjenek, és a kemény főtt tojásra szed-
jük.

Jó étvágyat kívánunk: Nyitrai Zsolt és családja.

Vass András bártender keverte a koktélokat. Berta Juditnak 
Aradi Tibor humorista volt a társa a műsorvezetésben. 

Készül az adás werkfilmje. 

Újévi köszöntés. 

Szakavatott zsűri bírálta el az étkeket. 

Az amatőr színjátszók profi módon vetélkedtek. A vezérlőben.

Lendvay Viktor látta vendégül Czutor Zoltánt, a Belmondo együttes frontemberét. 

Fodrász- és kozmetikai szalonná változott a szerkesztőségi szoba. A stáb a polgármester és az alpolgármester társaságában. 
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