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Tél, sok csapadékkal

Hó volt, hol nem volt?

2013 márciusában volt utol-
jára ekkora hó, mint most. 
Két nap alatt több mint har-
minc centiméter esett. A köz-
lekedés nem bénult meg, de 
lelassult városszerte, pedig 
a munkagépek a havazással 
egy időben, pénteken útnak 
indultak.

A hatalmas hómennyiséget a Tiszaújváro-
si Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai 
folyamatosan takarítják, csúszásmentesí-
tik az út- és járdaburkolatokat. A cég min-
den gépét bevetették, a hótolók mellett 
kézi erővel is dolgoznak az utcákon. Nem 
egyszerű mostanság közlekedni, még ne-
hezebb parkolni, hiszen sok helyen az 
utakról letakarított hó a parkolók egy ré-
szét foglalja el. A Városgazda Kft. folya-
matosan szállítja el az utakról letolt ha-

talmas hómennyiséget - tudtuk meg Ke-
rékgyártó Istvántól, a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől. 
- Sokan zsörtölődnek a hó miatt, és sok 
bejelentés is érkezett hozzánk, illet-
ve a Zöld számra - mondja az ügyveze-
tő. - Kezdettől fogva, péntek hajnaltól va-
gyunk folyamatosan úton. Kilenc hótoló 
munkagépünk dolgozott, de mivel folya-
matosan esett a hó szombaton is, ennek 
nem nagyon volt látszatja. Vasárnaptól 
már hórakodók és szállítók is csatlakoz-
tak hozzánk, így 13 munkagépünk járta 
az utakat. Így, hogy alvállalkozók is segí-
tenek a hómentesítésben, összesen 82 em-
ber dolgozik nap, mint nap kint az utcá-
kon. Annyi a hó, hogy a félretolt hókupa-
cok is torlaszokat okoznak, ezeket, a Zita 

út végén lévő területre szállítjuk, ami már 
most megtelt, így az ipari parkba visszük 
a havat. Az utakat, járdákat sózzuk, fű-
részporral szórjuk. További gondot okoz 
azonban, hogy rengeteg parkoló autó van, 
ezért itt csak kézi erővel tudjuk takaríta-
ni a területet.
A Sportcentrum pályáit is hómentesítik, 
hiszen a futballistáknak télen is vannak 
szabadtéri edzéseik. A cég saját géppar-
kját egy bérbe vett markolóval erősítet-
te meg. A nemrég kialakított jégpályát is 
vastag hótakaró lepte el a hétvégén, így 
korizásra alkalmatlan volt. Hétfőn azon-
ban hómentesítették a jeget, így újra hó-
dolhatunk ennek a téli sportnak is - tudtuk 
meg Gál Csabától a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől.

Életképek

Életképek. Ezt a címet kapta az a gyűjtemény, amely a Derko-
vits Kulturális Központban működő amatőr művészeti csopor-
tokat mutatja be. Mazsorettek, néptáncosok, kézművesek, ének-
karosok, hangszeresek próbákon és fellépéseken, de kézműves 
alkotások is mesélnek a csoportok mindennapjairól. A kiállítást 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezték be a Derkó Mi-
nigalériában. 

Minigaléria
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Egyharmad, kétharmad
Nem politizálok. Csak egy kicsit.
Vitányi Iván Egyharmadország című könyvének fő tétele motosz-
kált a fejemben a hétvégi havas napokban. Ő írta - 1985-ben -, 
hogy nálunk a dolgok egyharmadáig vannak meg, kétharmadában 
nem - vagy nem jól - működnek, vagy az optimális üzemeléshez hi-
ányzik még egyharmadnyi rész.
Döntse el a Kedves Olvasó, hogy e tézis mely állítása igaz a hó elta-
karítására városunkban. 
Más megközelítésben is harmadolhatunk. Tapasztalatom szerint a 
lakosság egyharmada önfeledten élvezte a tél örömeit, gyönyörködött 
szépségeiben, rá se hederített szörnyűségeire. 
Egyharmadnyi városlakó kritikusabb volt, de miközben morgott a 
havas, jeges utak, járdák miatt, értékelte, hogy akiknek ez a dol-
guk, teszik is azt. Hol több, hol kevesebb sikerrel, hatékonysággal.
Egyharmadnyi polgártársunk azonban már az első órákban pálcát 
tört a munkálatok, a munkások fölött, s folyamatosan ócsárolta az 
állapotokat, a felelősöket.
Jómagam a második egyharmadba tartozom. A tél örömeinek nem 
hódoltam, időnként ógtam-mógtam, de nem káromoltam. Láttam 
törékeny negyvenes asszonyt jeget törni, de láttam jól megtermett 
férfiakat is hólapáttal a vállukon sétálni. Jártam szinte csontszá-
razra tisztított járdán, s jártam olyanon is, melyet 15-20 centi hó, 
alatta némi jég borított.
És hallottam olyanokról, akik látva lakótársaik küzdelmét az út 
szélén, a parkolóban, nem a számítógép klaviatúrájára tapadtak, 
hogy szapuljanak. Lapátot ragadtak, segítettek.
A télben ez a legszebb. Nem a hófödte táj, a pelyhek tánca, nem a 
zúzmarás fák látványa. Nem is a szánkó, a hógolyózás, a hóember.
Az ember. Aki télen is ember.
Nem politizálok. Csak kicsit.
Bárcsak nekik lenne kétharmados többségük!
                                                                                                                                        -efel-

Az alvállalkozókkal együtt 82 ember és 13 munkagép dolgozott. 

Sokan zsörtölődnek a sok hó miatt, pedig a munkagépek időben útnak indultak. 

Több, mint 30 centiméter hó esett.



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 
l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi 
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Russ-
media Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek
Római katolikus
Pénteken ökumenikus imatalálkozó lesz 18.00 órakor, szom-
baton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban.

Görögkatolikus
Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 
Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Kedden 8:00 Szent Liturgia.

Református
Csütörtökön 17:30 órától ökumenikus istentisztelet lesz a 
városban.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőtti istentisz-
telet ideje alatt gyermekistentiszteletet tartunk. Délután 16:00 
órától konfirmációra felkészítő oktatás lesz az imateremben.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Hudák József 
(kőműves, volt VGV dolgozó) 

életének 83. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2017. ja-
nuár 20-án (péntek) 14 órakor lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik felejthetetlen halottunk,

 feketéné Petus éva

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

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

tótH Miklósné 
(szül.: Bozsódi irén)

a Tisza ABC volt dolgozója, 74 éves korában elhunyt. 
Temetése 2017. január 27-én 11 órakor lesz 
a római katolikus templom altemplomában. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy

 lovász andor

 76 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunktól kí-

vánságának megfelelően Budapesten, 

a Megyeri temetőben veszünk végső búcsút.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, hogy 

zólyoMiné finta ágnes

életének 56. évében hirtelen elhunyt. Hamvasztás utáni 

búcsúztatása január 24-én (kedden) 14.30 órakor lesz 

Sajószögeden, a Városi Temetőben. 

A gyászoló család

 2012. január 20-án, egy évig tartó, 
méltósággal viselt, 

súlyos betegségében is 
a családját féltőn,

 óvón ment el Édesapánk, 
ládi Balázs

 Szívünkben soha nem múló szeretettel 
emlékezünk rá: 

Szerető családja
„Okosan élj. De főleg: szépen. Jeleket hagyj a világban, 

téged jelzőket. Gondolatokat, amelyek rád mutatnak. Em-
lékeket, bármilyen, csak markáns legyen... akkor jól éltél. 

Akkor éltél helyesen.” (Hankiss János)

Rendőrségi felhívás

L. I. girincsi lakos feljelentése alapján nyomozást rendeltünk el 
információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett 
elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2016. 
október 17-én 09 óra és 18 óra közötti időben a feljelentő ál-
tal elhagyott bankkártyáját megtalálta, majd azzal Tiszaújváros-
ban három különböző helyen (ATM automatákból) és időpont-
ban összesen 70.000 Ft összegű készpénzt vett fel.
Az egyik készpénzfelvétel során az ATM automata videófelvé-
telt készített az elkövetőről, akinek személyazonosságát ez idá-
ig nem sikerült megállapítani. 
Kérjük, hogy aki felismeri a képen látható hölgyet, az jelentkez-
zen személyesen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályán vagy telefonon a 06 49/544-290 /57-20-as (munka-
időben 57-37-es) melléken, a 107-es és a 112-es segélyhívó szá-
mokon, illetve bármely rendőri szervnél.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Ékszerben és pénzben utaznak

Betörések városszerte
Több százezer forint értében loptak arany és ezüst ékszereket, 
valamint készpénzt ismeretlen tettesek. A betörők tiszaújvárosi 
panellakásokba hatoltak be fényes nappal, az egyiknél egy több 
ponton záródó speciális hi-sec ajtó sem tudta megállítani őket.
 Sajóörösön is betörtek egy családi házba, a múlt héten pedig 
Tiszaújváros-Kertvárosban. A helyszínt nagy értékű ékszerzsák-
mánnyal és készpénzzel hagyták el a tettesek. A lakók egyik 
esetben sem tartózkodtak otthon. A nyomozás eddigi adatai sze-
rint nincs összefüggés a betörések között - tudtuk meg Porkoláb 
Lajos alezredestől, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályának vezetőjétől.

Kiemelt feladat 

Ittas sofőrök 
kiszűrése

A rendőrök 2017-ben is kiemelt figyelmet fordítanak az ittas 
vagy bódult vezetők kiszűrésére. Így idén is tartsa szem előtt: 
soha ne igyon, ha vezet, és tartsa be a KRESZ szabályait.
A 2017-es esztendő első napjai sem múltak el közúti ellenőr-
zések nélkül Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A rendőrök to-
vábbra is kiemelt figyelmet fordítanak az ittas sofőrök kiszűré-
sére. A megye útjain 2017. január 2-a és 8-a között 41 közúti 
közlekedési baleset történt, ebből egy személyi sérüléssel és egy 
anyagi kárral végződő esetben volt ittas sofőr az okozó.
 A járőrök az adott időszakban 6 ittasan volán mögé ülő sofőrt 
szűrtek ki a forgalomból, mielőtt még balesetet okozhattak vol-
na. Többször is hangsúlyozni kell, hogy az ittas járművezetők 
kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számá-
ra.
 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy aki itta-
san vagy kábítószer hatása alatt járművet vezet, elfogadhatatlan 
kockázatot vállal, és mások életét is veszélyezteti!
                                                                        B-A-Z Megyei RFK

Alkalom
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik janu-

ári 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.

Nyugdíjas jelölés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete felhívja a csak 
egyesületi tagok figyelmét, hogy a 2017. évi közgyűlés elő-
készítése érdekében az egyesületi elnökre és az elnökségi 
tagokra vonatkozó javaslataikat személyesen az egyesület 
ügyfélfogadási idejében (minden kedden 8-11 óráig) vagy a 
70/2047221, 70/3337411 telefonszámokon adhatják le 2017. 
január 31-ig.

                             Az egyesület elnöksége

2. oldal 2017. január 19.Sokféle

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot január 22-ig (vasárnapig)  az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd január 23-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19
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Kiserdőből 
a kályhába

Naponta hatszor fordul az a teherautó, ami a rá-
szorulóknak visz tűzifát Tiszaszederkénybe. Vas-
kos tönkök helyett gallyakat pakolnak fel a plató-
ra, az Ifjúsági parkban kitermelt hatalmas nyár-
fák ágait.

Ifjúsági park - Vasvári Pál utca. Ezt az útvonalat naponta több-
ször is megteszi az autó. Odafelé csordultig pakolva, vissza már 
üresen. Kint döngetnek a mínuszok, mégis a ház előtt, a hideg-
ben várják a szállítmányt, nem bent a melegben. Van, ahol nincs 
is sok különbség a kint és bent között, már ami a hőmérsékletet 
illet. A kémények is csak itt-ott füstölnek Szederkényben, van, 
aki nappal spórol a fával éjszakára, van, aki egyszerűen be sem 
fűt, mert már nincs miből. 
A szállító aznap utolsó fordulójával érkezik az utcába, lerakja 
a gallykupacot, a rászorulók odasereglenek, s pillanatok alatt 
széthordják. Talicskákkal, furikokkal jönnek, a vastag, hosszabb 
törzseket mentik ki elsőként a farakásból, hiszen az ég a legjob-
ban, az ég a legtovább a kályhában. 
Id. Farkas Sándor feleségével együtt lakik az egyik faluszéli 
házban. Éppen a kertjük végében parkol le a szállító. A rako-
mányból nekik is jut, ám behordani nem tudják, idősek, betege-
sek, mindkettőjüket leszázalékolták.
- Bejöttek a városból az unokáink, ők segítenek rajtunk, fiúk 
is, lányok is. Rendes gyerekek. Emez itten - mutat az udvarba 
Sanyi bácsi -  fűrésszel darabolja, kupacba rakja, hogy nekünk 
már csak a tűzre kelljen dobnunk. Nem bírnánk már erővel ezt 
a munkát, jó, hogy segítenek nekünk és jó, hogy a polgármester 
úr ezt kitalálta, hiszen nagy szükség van a fára ebben a hidegben 
- mondja, miközben a felesége is kijön a verandára és meleg ká-
véval, keksszel kínál a hidegben.  - Mi egyáltalán nem tudtunk 
venni tűzifát ezen a télen, eddig azzal a szociális tűzifával fű-
töttünk, amit az önkormányzat osztott még decemberben. Sze-
rencsére a héten kaptuk meg a második, januári adagot, így van 
utánpótlás, és pluszba van még ez, amit az Ifjúsági parkból kap-
tunk - mondja az asszony. 
Közben a roma kisebbségi önkormányzat képviselői is megér-
keznek a helyszínre, ők is segítenek az osztásban.
 - Ismerünk itt mindenkit, sokan számítanak erre a segítségre, hi-
szen sok itt a szegény ember - mutat a most érkezett gallyrakást 
megbontó csapatra Barna Gyula. - Körülbelül 250- 300 család-
nak tudunk segíteni. Van, aki nem tud érte jönni, cipelni, válo-
gatni a fát, mert beteg, vagy rokkant, nekik mi segítünk, úgy, 
hogy az udvarukra elszállítunk egy adagot. Emitt szemben is be-
dobtunk egy jókora mennyiséget a kertbe. Nagyon hálásak va-
gyunk ezért Tiszaújváros önkormányzatának.
Dósa Róbert nagymamájának segít. Térül-fordul, aprítja a fát.
- Két kocsival már betoltunk a házba, ez olyan 2-3 napra ele-
gendő ebben a nagy hidegben. Van még egy pici abból, amit 
vettünk erre a télre, hiszen fával tüzelünk. Egyedül lakik a ma-
mám - mutat a fiú a gallyrakás könnyebb ágait cipelő nagyany-
jára - neki segítek.
Valahogy így kerekedett karitatív történetté is a Zöldülő Tisza-
újváros program. A beteg fákat kitermelték, hogy újratelepítsék 
a területet, és ezzel az estleges balesettől, fakidőléstől megvéd-
jék a városlakókat. Az óriás nyártörzseket a Bethlen Gábor úti 
telephelyre szállították, egyelőre ott pihennek, úgy, ahogy a ki-
ültetendő fák is arra várnak, hogy megvessék lábukat az Ifjúsá-
gi parkban. 

berta

Szakaszolni kell a beruházásokat

Nem vagyunk urai pénzeinknek
- Miként alakulnak, alakul-
hatnak a tervezett beruhá-
zások - például a Barcsay tér 
felújítása - a mintegy 1,7 mil-
liárd forintos szolidaritási 
hozzájárulási fizetési kötele-
zettség következményeként - 
tette fel a sokakat foglalkoz-
tató kérdést Tokaji Edit ön-
kormányzati képviselő a kép-
viselő-testület legutóbbi ülé-
sén, melyre Bráz György pol-
gármester válaszolt.

- Nem vagyunk urai a saját pénzeink-
nek - summázta a helyzetet a polgármes-
ter. - Minden ember életében történhet-
nek olyan változások, hogy eltervez va-
lamit, hogy ezt most végre fogja hajta-
ni és valami oknál fogva nem jön be az 
a jövedelem, ami szükséges lenne hoz-
zá. Egy példát mondok. Valaki nagyon jól 
keres, és keddről szerdára megbetegszik, 
jelentősen lecsökken a jövedelme, át kell 

gondolnia, hogy az eredeti elképzeléseit, 
hogy tudja megvalósítani, vagy egyálta-
lán meg tudja-e valósítani.
                                            

Átmeneti betegség?

- Remélem, hogy nekünk is csak átmeneti 
a „betegségünk” - folytatta Bráz György. 
- Átmeneti, hogy szolidaritási hozzájá-

rulást kell fizetni, hogy jelentősen meg-
csapolják az önkormányzat saját forrása-
it. Lehet hókusz-pókuszokkal magyaráz-
ni, de ez akkor is a saját forrásunk, mert 
ezt - élve a különböző törvényben bizto-
sított lehetőségekkel, és itt nem csak ar-
ról van szó, hogy adómértéket állapítunk 
meg, hanem, hogy a rendezési tervet is 
úgy igazgatjuk, a különböző gazdasági 
szereplők tudjanak beruházni, fejleszteni, 
ebből következően foglalkoztatni és adót 
fizetni. Előállt ez a helyzet, több nagy be-
ruházásunknak is „beakasztott” ez a do-
log rendesen. Pár nap híja volt, hogy nem 
írtam alá például a közterületi kamera-
rendszerrel kapcsolatos közbeszerzési ki-
írást. Át kell gondolnunk ezt is. Ezt gon-
dolom a Barcsay térről is. Fontosnak tar-

tom, hogy megvalósuljon, mindenki fon-
tosnak tartja, a hivatal, a képviselő-testü-
let tagjai is, de most át kell gondolnunk, 
hogy minden a helyén legyen. A műkö-
dés legyen rendben, a támogatások legye-
nek rendben. És azok a beruházások, ami-
ket már eldöntöttünk, és meg is kötöttük 
rá a szerződést. Ilyen lesz a Rózsa tér, az 
Árpád út bal oldala, be fogjuk fejezni azt, 
amit elkezdtünk a Kazinczy iskola kör-
nyezetében, és folytatódik a Sportcent-
rum irányába. Be kell fejezni az Ifjúsági 
parkot is, ahol hozzákezdtünk azoknak a 
fáknak a kitermeléséhez, melyek életve-
szélyesek, balesetveszélyesek.
                                   

Párbeszéd kell, 
nem sunnyogás

- Megjegyzem, közben el kell tűrni azt 
is, hogy naponta kapok névtelen, fenye-
gető leveleket, ahol mindennek lehorda-
nak – tett egy rövid kitérőt a polgármes-
ter. - Zöld számos bejelentéseket is, mert 
vannak néhányan, akik azzal szórakoz-
nak, hogy leveleket írogatnak, meg hü-
lyeségeket beszélnek. Nem hogy eljön-
nének egy közmeghallgatásra, vagy be-
jelentkeznének hozzám egy polgármeste-
ri fogadóórára, és elmondanák a szemem-
be, hogy ezt gondolják, meg azt gondol-
ják. Nem, alattomosan, sunnyogva a hát-
térben, ilyen módszerekkel dolgoznak. 

Innen is mondom, hogy tessék, nyitott az 
ajtóm, mindent meg tudunk beszélni, vi-
szont azt ne feltételezzék, hogy mi bár-
mit úgy csinálunk, hogy saját zsebre dol-
gozunk. Várost építünk közösen, mindig 
is vállaltuk nyíltan minden döntésünket.
                                         

Szakaszolt felújítások, 
remények

- A Barcsay térre visszatérve, most azt 
vizsgáltatom egyébként, hogy ha nem is 
egyszerre az egészet, hanem részletei-
ben, szakaszolva mit lehet végrehajtani – 
mondta Bráz György. - Egyébként is sza-
kaszolni kell, mert egyszerre nem lehet, 
mint munkaterületet befogni, mert akkor 
nem lehet ott közlekedni. Egészen biz-
tos, hogy fogunk ebben lépéseket tenni, 
lesz látható jele a beruházásnak. Én ab-
ban reménykedem, hogy jobban alakul-
hat a helyzetünk, mint ahogy gondoljuk. 
Nyilvánvalóan ez a szolidaritási hozzájá-
rulás, meg a béremelések még nem látha-
tó kiadásai jelentős forrásokat fognak igé-
nyelni. Vagy nem kapjuk meg, vagy mert 
ki kell fizetni. Azt remélem, hogy azok a 
beruházások, amelyek a MOL Petrolké-
mia Zrt. területén beindulnak, azoknak 
előbb-utóbb lesz pénzügyi hozadéka. Ab-
ban is reménykedem, hogy az ipari park 
területén is lesz növekedés, lesz forrásbő-
vülés, és ezzel a dolgok majd a helyére 
fognak kerülni. Ezen vagyunk. Mindenki 
érzi ennek a felelősségét, a munkatársa-
im is. Keresik a megoldásokat, hogy ho-
gyan tudnánk ebben előrehaladni, de nyil-
vánvaló - megint a családi példára térek 
vissza - hogy azért kell megértés is a kö-
zös életünkhöz. Úgy nem lehet a világot 
szemlélni, hogy jó, jó, rendben van, de a 
miénket igen, mert azt mondtátok. Igen 
azt mondtuk, de azt is vállaljuk nyíltan, 
hogy ezt most így nem lehet, egy csapás-
ra megoldani, mert a város nem költekez-
het ki, hitelt nem vehetünk fel, erre enge-
délyekre volna szükség, de az nevetséges 
lenne, ha Tiszaújváros hitelt venne fel. 
Nekünk azokból a forrásokból kell meg-
oldanunk az életünket, melyek rendelke-
zésre állnak, de én optimista vagyok és 
bizakodó.

  F. L.
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Hat teherautónyi ág, gally érkezett. 

Pillanatok alatt széthordták az adományt. 

A térfigyelő kamerarendszer bővítését is szakaszolni kell. 

Be kell fejezni az Ifjúsági parkot is. 

A Barcsay téren először a parkolóknak szánt gödrökhöz nyúlnak hozzá. 

A nehézségek ellenére Bráz György bi-
zakodó. 



Csütörtöki töri

Rendszerváltás történész szemmel
Több szempontból rendha-
gyó előadással indult az év 
a Csütörtöki töri háza táján. 
Egyrészt januártól újra csü-
törtökön várják a történelem 
iránt érdeklődőket a Derko-
vits Kulturális Központ Ti-
szaszederkényi Művelődési 
Házába, havonta egyszer. 

A tekintetben is rendhagyó volt az első 
előadás, hogy nem helyi szakember tar-
totta, hanem Földes György címzetes 
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora. Az előadóval a ma-
gyarországi rendszerváltásról beszélget-
tünk és bepillantást nyerhettünk,  Hobó-
val, a szintén közismert testvérével ápolt 
kapcsolatába.
- Azt gondolom nagyon bő ez a téma.  
- Ha egy ilyen témát, mint a magyaror-
szági rendszerváltás, ajánl föl a történész, 
akkor igazából nagyon kiszúr magával, 
hiszen ebben az esetben mindenkinek van 
véleménye, mindenki ellenőrizni tudja a 
saját élettapasztalataival a történész meg-
állapításait, tényeit és azok nem feltétle-
nül vágnak egybe. Ebből keletkezhet fe-
szültség is. Más a középkor, hiszen ebből 
a szempontból az egy  biztonságos terü-
let, mivel nincsenek saját tapasztalatok, 
mindenkinek ugyanonnan - könyvekből, 
filmekből - vannak ismeretei. Ez egy koc-
kázatos terület, de azt hiszem, tudósként 
kötelességem, hogy a mai világot értel-
mezhetővé tegyem az emberek számára, 
vagy legalábbis megpróbáljam.
- A saját élményeit beleszövi az előadás-
ba?
- Biztos, hogy benne vannak az én élmé-
nyeim is, de tudatosan nem szövöm be-
le őket. Hangsúlyozottan távolságot kell 
tartani az élmények és a tények között. Én 
is végigcsináltam ezt a negyedszázadot, 
mondhatom elég intenzíven és eléggé 
benne voltam azokban a harcokban, amik 
Magyarország elmúlt negyed évszázadát 
végigkísérték. Történészként ettől el kell 
tudni határolódni. Nem fogom tudni visz-
szaigazolni, és nem is akarom visszaiga-
zolni mindenkinek a személyes tapaszta-

latait. Hiszen egy ország, vagy ha úgy tet-
szik egy világ fejlődését nézve próbálom 
értelmezni azt, ami történt. Fontos, hogy 
rávilágítsak arra, hogy egy-egy történel-
mi esemény megítélésében nem csak a 
személyes tapasztalataink az érvényesek, 
így a saját dolgaimtól, élményeimtől is el 
kell tudnom távolodni, ahhoz, hogy hite-
les lehessek. Sztorizhatnék arról, hogy mi 
történt velem az elmúlt huszonöt évben, 
de nem gondolom, hogy nekem ez lenne 
a feladatom.
-  Milyen hatással volt a rendszerváltás 
az akkori Leninvárosra, majd 1991-től 
Tiszaújvárosra?
- Tiszaújváros és környéke ennek az or-
szágnak a szerencsésebb mikrorégiójá-
hoz tartozik. Az elmúlt negyedszázadból 
viszonylag jól jött ki. Miközben az ország 
kettészakadt, nyugati és keleti irányban, 
Tiszaújváros pedig a keleti részhez tar-
tozik, mégsem csúszott le és ez egy na-
gyon fontos sajátossága. Ennek a város-
nak szerencséje volt abból a szempon-
tól, hogy a vegyipar nem lett olyan válsá-
gágazat, mint a kohászat, a gépgyártás, az 
autóbuszgyártás vagy a bányászat. Ezek 
mind bedőltek a rendszerváltás folyamán, 
és az ezekre az iparágakra épült városok 
nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Ide, Ti-

szaújvárosba viszont akadt olyan tőkebe-
fektető, aki fontosnak tartotta megmente-
ni, megőrizni azt a tudást, azt a tőkét, ami 
itt felhalmozódott és természetesen a sa-
ját javára is tudta fordítani.
- Nagy feladat volt az országnak a rend-
szerváltás folyamata?
- Hatalmas feladat volt és nem csak az or-
szágnak, hanem az embereknek is. Kü-
lönösen azoknak, akik egyrészt felelős-
séget viseltek, másrészt, akiknek a tette-
ik következményeit másoknak kellett vi-
selniük. A jóérzésű ember, politikus nem 
könnyen csinálta végig azt a rendszervál-
tást, amelynek nyomán egymillió ember 
elvesztette a munkáját és nagyon-nagyon 
nehezen állt föl, vagy föl se tudott állni. 
Nem könnyű együtt élni ezzel a negyed-
századdal. Az 1989 utáni egy évtizedről 
jobb a véleményem, mint az azt követő 
időszakról.
 - Nem tudok elmenni amellett, hogy a 
testvére, Földes László „Hobó”. Mind-
kettőjüknek van rálátásuk a történelem 
eseményeire, de más-más műfajban tevé-
kenykednek.
- Ő művészember, én meg egy tudósem-
ber vagyok. Mindkettőnknek van tár-
sadalmi elkötelezettségünk. Ugyanúgy 
gondolkodunk a társadalmi igazságtalan-
ságról, egyenlőtlenségekről.  Ő a vélemé-
nyét a művészete révén fejezi ki. Azt gon-
dolom, legyünk reálisak, időtállóbb az ő 
munkássága, mint amire egy történész 
képes. Egy jó dal sokkal nagyobb hatást 
tud elérni, mint egy jó történelmi munka.
- Előfordul, hogy összeül a két testvér és 
megvitatják az ország dolgait? Közös vé-
leményük megjelenik egy-egy dalszöveg-
ben?
- Az utóbbi időben erre kevés lehetőség 
nyílt. Bár volt olyan időszak, amikor job-
ban részt vettem egy-egy koncertjén, fel-
lépésén, sőt van olyan lemeze, ahol ne-
kem is köszönetet mond a testvérem. Én 
nem vagyok se művész, se költő, se éne-
kes. Nagyon tiszteljük egymás munkás-
ságát, és nem kontárkodunk bele egymás 
dolgaiba.

ema

Illemtan, protokoll

Meztelen igazság

Mindannyian ismerjük azokat a kijelentéseket, hogy „Én egy 
őszinte ember vagyok…”, „Ami a szívemen, az a számon…”, 
„Csak az igazat mondom…”. Akiktől ilyeneket hallunk, persze 
nagyon büszkék magukra, hogy van bátorságuk „kiköpni” a kí-
méletlen őszinteséget és ők a könyörtelen igazmondók. Akik így 
gondolkodnak, többnyire azt vallják, hogy a jó modor csupán 
udvariaskodás, amely képmutatás és hazugságba torkollik.
Kérem, ne értsék félre, nem azt kérem önöktől, hogy hazudja-
nak, és álmatlanul forgolódjanak éjszaka, amiért nem mondták 
el a véleményüket. Csak annyit kérek, tegyék mérlegre a sza-
vakat, amiket használnának, hátha találnak egy árnyalattal eny-
hébb kifejezést.
Vegyünk egy hétköznapi példát, hogyan működik a meztelen 
igazság. Van két barátnő. Az egyikük nagyon rossz időszakot él 
át és ennek már fizikai jelei is vannak: sápadt, sovány és nyú-
zott. Szemmel láthatólag segítségre, odafigyelésre van szüksé-
ge. A másik barátnő az igazság bajnokának nevezi magát. Ami-
kor a két barátnő találkozik, az igazság bajnoka felkiált: „Te jó 
ég! Hogy nézel ki te szerencsétlen? Mi van veled? Beteg vagy?”
A „szerencsétlen” majd összeesik és legbelül megsemmisül. A 
találkozás ideje alatt nem tud megnyílni, a beszélgetés kínos és 
akadozó, és csak arra gondol, mikor állhat már odébb, és legfő-
képp mi történik, ha tényleg beteg. Ez a találkozás azt a napját 
igazán „elintézte”.
Az őszinte barátnő valószínűleg még sohasem érezte magát 
rosszul, még sohasem volt beteg és sohasem volt szüksége egy 
jó szóra. Az igazság az, hogy az együttérző hallgatás is jobb, 
mint a harsány szókimondás. Mert egy valamit látnunk kell: a 
hirtelen odavágott szavak az igazságon mit sem változtatnak, az 
őszinteséghez pedig nem sok közük van, annál nagyobb adag 
káröröm és tolakodó kíváncsiság vegyül bele.
Az igazság önmagában nem üdvözít. Remélem a „meztelen 
igazság” szószólói is rájönnek, hogy valódi érték nem létezik 
emberség és udvariasság nélkül.
A két barátnő beszélgetése az udvariasság jegyében így hangoz-
hat: „Szia! Látom, nehéz napokat élhetsz meg. Nincs kedved el-
mesélni?” 

                                     MedinaHideg napok

A segítségnyújtás lehetőségei
 A téli hidegben különösen nagy veszély-
ben vannak azok, akik rendkívüli élet-
helyzetük miatt otthontalanná váltak, 
napjaikat és az éjszakákat is a szabad ég 
alatt, nem lakás céljára szolgáló helyiség-
ben vagy lépcsőházakban töltik. 
Amennyiben Tiszaújváros közigazgatási 
területének közterületein valaki ilyen sze-
mélyről, vagy kihűlésre veszélyeztető kö-
rülményről szerez tudomást, azt jelezze:
• munkanapokon 16.00 óráig a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ, Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt sze-
mélyesen, vagy a 06/49/548-190-es tele-
fonszámon, illetve a human@tujvaros.hu 
e-mail címre.
• a hét minden napján 24 órában a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ Haj-
léktalanok Nappali Melegedőjében, Ti-
szaújváros, Huszár Andor út 1/A. szám 
alatt személyesen, vagy a 06/70/333-
7956-os és a 06/70/663-1979 -es telefon-
számon, illetve a hajlektalansz@tujvaros.
hu e-mail címre.
A személyesen, telefonon vagy e-mailre 
történő jelzést követően a segítő szakem-
ber azonnal megteszi a szükséges intéz-
kedéseket annak érdekében, hogy a jel-
zett személy a számára megfelelő segít-
séget megkapja, illetve eljusson a Hajlék-
talanok Nappali Melegedőjébe. 
Szem előtt kell tartani azt, hogy a segí-
tő szakember első lépésként a krízishely-
zet megoldási lehetőségeit csak felajánl-
hatja, azonban ha a rászoruló személy azt 

nem fogadja el, akkor nem kényszeríthe-
tő a segítség igénybevételére. 
A Hajléktalanok Nappali Melegedője 
25 fő részére nyújt lehetőséget a közös-
ségi együttlétre, pihenésre, személyi tisz-
tálkodásra, személyes ruházat tisztításá-
ra, étel melegítésére és elfogyasztására. A 
nappali melegedő szolgáltatását igénybe-
vevő személyek krízishelyzetének meg-
oldását a segítő szakember a szociális 
munka eszközeivel segíti. A Hajléktala-
nok Nappali Melegedőjének szolgáltatá-
sai térítésmentesek. 
A Hajléktalanok Nappali Melegedője éj-
szakai szállást is biztosít 12 fő részére 
időszakos férőhelyeken. A szolgáltatás 
lehetőséget nyújt az éjszakai pihenésre, a 

közösségi együttlétre, személyi tisztálko-
dásra, személyes ruházat tisztítására, étel 
melegítésére és elfogyasztására. Az éj-
szakai szállás szolgáltatását igénybevevő 
személyek krízishelyzetének megoldását 
a segítő szakember a szociális munka esz-
közeivel segíti. A szolgáltatás igénybevé-
tele térítésmentes. 
A Hajléktalanok Átmeneti Szállása a 
Tiszaújváros közigazgatási területén élet-
vitel- szerűen élő, önellátásra képes haj-
léktalan személyeknek nyújt lakhatási 
szolgáltatást és az önálló életvitel fenn-
tartása érdekében szükség szerinti mér-
tékű esetvitelt (szociális munkát). Az in-
tézményben 15 férfi és 2 nő helyezhető el 
átmeneti időszakra. Az átmeneti elhelye-
zést nyújtó ellátás a rendszeres havi jöve-
delem mértékétől függően térítésköteles.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Család-és Gyermekjóléti Szolgála-
ta rendszeresen látogatja a város közterü-
leteit azért, hogy a hajléktalan személye-
ket motiválják a Tiszaújvárosban működő 
hajléktalanellátó rendszer igénybevételé-
re.  Részükre szociális információnyúj-
tást, ügyintézésben való segítségnyújtást, 
a szociális szolgáltatásokhoz való hozzá-
jutás segítését, ruhaadományt és takarót, 
valamint kenyeret és péksüteményt tud 
biztosítani az intézmény. A Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ a hajléktalan-
ná vált rászoruló személyek részére hét-
köznapokon napi egy alkalommal szoci-
ális étkeztetést biztosít. 
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Földes György

A melegedő éjszakai szállást is biztosít.

„Ami a szívemen, az a számon...”

Közös lakoma
Vasárnap jól beszalonnáztunk a feketerigóval.
 Az úgy kezdődött, hogy megláttam a madarat a teraszon, ott is az 
asztalon, ahogy épp csipegetett valamit. Megnéztem közelebbről, ak-
kor láttam, hogy az őszről ottmaradt levendulacsokor lehullott vi-
rágaiból szemezget. Megsajnáltam szegényt, röpködnek a mínuszok 
körülöttünk, ő meg jobb híján gyógynövénnyel táplálkozik. Gondol-
tam, hozok egy kis szotyolát, meg tökmagot neki, nehogy kikezdje 
a gyomrát az illatos levendula. Odabenn már főtt a leves, a zöldsé-
gek és a hús illata éppen összeért. Ennek okán eszembe jutott, hogy 
talán akad még a hűtőben abból a jó kis rátkai svábszalonnából. 
Volt bizony! Azzal a lendülettel vágtam is belőle pár vékony szelet-
két, körberaktam egy kistányért vele, középre szórtam a magokat, 
és kivittem az éhező madárkának. Ahogy visszaértem, pár pillana-
tig még a közeli fáról szemezett a nem várt lakomával, aztán per-
sze odaröpült, és fel-felnézve csipegetni kezdett. Én meg - húsleves 
ide, húsleves oda -, a madárka jóízű szalonnázását látva magam-
nak is vágtam egy kanyarintást, meg - csak az ízéért - egy kis lila-
hagymát hozzá.
 Így esett, hogy a rigó kint, én bent, közös lakomán voltunk.

                                    Radácsi Zsuzsa
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A számítógép nemcsak játék
A címbéli állítást az Eötvös 
gimnázium tanulói minden 
évben a tanulmányi verse-
nyeken is bebizonyítják.

A középdöntőkben folytatják a versenyt:
Országos Középiskolai Tanulmányi Ver-
seny (OKTV), Alkalmazás kategória:
Nagy Máté és Ádám Szabolcs 12.b, Kiss 
Ádám 11.h (felkészítő tanár: Ferenczyné 
Szabó Zsuzsanna) és Kanda Dániel 11.b 
(felkészítő tanár: Takácsné Pelles Erika).
Nemes Tihamér Országos Informatikai 
Tanulmányi Verseny, Alkalmazás kate-
gória: Síró Bálint 10.h és Unyi Dominik 
Vajk 9.m (felkészítő tanár: Takácsné Pel-
les Erika),
Karikó Csongor Csanád 10.b (felkészítő 
tanár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna)
Programozás kategóriában már lezajlott 
a középdöntő, ahol Karikó Csongor Csa-
nád 10.b a megye legjobb eredményével 
zárta a versenyt (felkészítő tanár: Feren-

czyné Szabó Zsuzsanna) György Lili 9.b 
és Zsóri Ádám 8.h (felkészítő tanár: Oláh 

Péter) az alsóbb évfolyamokban sikere-
sen képviselték iskolánkat.

Felnőtteknek, gyerekeknek

Új lehetőségek a könyvtárban
Személyiségfejlesztés, bíblio-
terápia, ökokalauz. 2017-ben 
három új foglalkozás várja 
az érdeklődőket a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban. 

Coaching

- A coach személyiségedzőt jelent. Kér-
désekkel segítem az embereket abban, 
hogy megtalálja a megoldást a problé-
máira. Ő oldja meg a saját problémáját, 
saját erőforrásainak a felhasználásával - 
avat be minket Tóthné Hegyi Judit az ál-
tala vezetett új foglalkozás hátterébe. - A 
coaching személyiségfejlesztő foglalko-
zás. Ez nyílt lesz, bárki, bármelyik fog-
lalkozáson részt vehet, ahová elsősorban 
felnőtteket várok. Beszélgetünk majd az 
érzéseinkről, önérvényesítésről, problé-
mamegoldásról, konfliktuskezelésről. Az 
első foglalkozás január 30-án, 17 órá-
tól lesz, amely a Te milyen színű vagy? 
címet kapta. Itt mindenki megtudhatja, 
hogy milyen színű a személyisége, illetve 
a viselkedése. Minden hónap utolsó hét-
főjén lesznek a foglalkozások, 1,5 - 2 óra 
időtartamban. Nyáron egy személyiség-
fejlesztő tábort tervezünk, melynek témá-
ja attól függ, hogy melyik téma iránt ér-
deklődnek a legtöbben. 

Biblioterápia

- Az eddigi rendszeres biblioterápiás fog-
lalkozások helyett idén egy napközis tá-
bort rendezünk -nyilatkozott lapunknak 
Kázsmér Ágnes és Ujjné Tellér Gabriella. 

Mindketten  könyvtárosként és fejlesztő 
biblioterapeutaként dolgoznak a könyv-
tárban.
- Kifejezetten 10-12 éves gyerekeknek 
szánjuk ezt a tábort, amely az Élmény-
birodalom címet kapta. Egy hétig min-
den nap jöhetnek a gyerekek, és maguk-
ba szívhatják a könyvtár hangulatát. A tá-
borban az olvasási- és saját élmények ke-
rülnek előtérbe, hiszen minden nap egy új 
történetet, új könyvet fedezünk fel közö-
sen. Az olvasás mellett szeretnénk a gye-
rekeket érintő problémákat is megbeszél-
ni, feldolgozni szituációs játékok alkal-
mazásával. A tábor július 3-tól 7-ig tart 
majd és reggel 8 órától délután 4 óráig 
foglalkoztatjuk a gyerekeket - mondják a 
szervezők. 
A tábor helyszíne a Gyermekkönyvtár. Je-

lentkezni pedig már most is lehet. Maxi-
mum 15 fő jelentkezését várják. 

Ökokalauz 

- Könyvtárunk úgy gondolta, hogy a meg-
lévő ismeretterjesztő sorozatok mellett 
egy újat indít, ez  az Ökokalauz - mutat-
ja be az új előadássorozatot Békési Lász-
ló könyvtáros. -  Elsősorban a környeze-
tismerettel foglalkozunk és a környezet-
tudatos életmóddal kapcsolatos előadá-
sokkal készülünk. Bepillantunk a kozmo-
lógiába, csillagászatba és az élet erede-
tével kapcsolatos ismeretanyagokba. Az 
előadások negyedévente lesznek. Az el-
ső március 16-án startol, a  Kiváltságos 
bolygó című film vetítésével. 

ema
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Alsó sor: Unyi Dominik Vajk, György Lili, Zsóri Ádám, Nagy Máté és Ádám Sza-
bolcs. Álló sor: Kanda Dániel, Síró Bálint, Karikó Csongor Csanád és Kiss Ádám.

Három új rendezvénynek ad helyet a könyvtár. 

Kedves Jelentkező!
A központi írásbeli vizsga helye: 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium, Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.
Ideje: 2017. január 21. 10:00 óra. 
Légy szíves, ezen a napon legkésőbb 9:45-kor foglald el a he-
lyedet a bejárati ajtón elhelyezett lista szerinti teremben. 
A központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas 
igazolványt – diákigazolványt, vagy személyi igazolványt – 
hozz magaddal!
Csak tollat, körzőt, vonalzót és szögmérőt használhatsz (szá-
mológépet vagy egyéb segédeszközt NEM).
10:00-től 10:45-ig a magyar nyelvi feladatlapot töltöd ki (kizá-
rólag TOLLAL), ezt 15 perc szünet követi.
11:00-től 11:45-ig írod a matematika írásbeli feladatlapot (ki-
zárólag TOLLAL, ceruzával és körzővel csak szerkeszteni le-
het).

Ha neked föl nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) 
miatt nem tudsz megjelenni, jelezd a 49/540-096-os számon, 
és a pótfelvételit január 26-án (csütörtökön) 14:00 órától írha-
tod meg a fentebb ismertetett forgatókönyv szerint.
A kijavított dolgozatok megtekintésére és az értékelőlapok át-
vételére 2017. január 27-én (pénteken) 8:00-16:00 óráig bizto-
sítunk lehetőséget iskolánk N0-ás termében.

Intézményünk a nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők szá-
mára angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgát is tart.
A szóbeli vizsga ideje: 2017. február 22. 15:00 óra. Pótnapok: 
március 01., március 02. 14:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), I. eme-
let.

Erdélyi Lajos
intézményvezető

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
tájékoztatása a központi írásbeli vizsgákról



A megye Év sportolója 2016

Minden kategóriában 
van tiszaújvárosi
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója 
2016 közönségszavazásban a múlt héten véget ért 
az elődöntő, csütörtök délig a finálé résztvevőire 
lehet voksolni.

A játék még tavaly indult, az elmúlt év végén arra kérte az 
Észak-Magyarország című napilap a sportbarátokat, hogy a 
szerkesztőség által állított listára további sportolókat, csapato-
kot, edzőket jelöljenek. Összesen hét kategóriában (utánpótlás 
leány, utánpótlás fiú, utánpótlás csapat, felnőtt női, felnőtt férfi, 
felnőtt csapat, edző) a szerkesztőség 5-5 jelöltje mellett további 
37 név érkezett a jelölési határidő végéig, így összesen 72 spor-
toló/csapat/edző kezdte meg a szavazatok gyűjtését az elődöntő-
ben. Egy héten át érkeztek a voksok az Észak-Magyarországból 
kivágott játékszelvényen, illetve interneten, a digitális Északon 
és a Borsod Online-on. Szerdán délben kialakultak azok az ered-
mények, amely alapján kiderült, hogy kik szerepelhetnek a finá-
léban. Mind a hét kategóriában azok jutottak be a döntőbe, akik 
az első öt hely valamelyikén végeztek. Örvendetes, hogy mind 
a hét kategóriában van tiszaújvárosi aspiráns, van ahol több is. 
Rájuk január 19-én délig lehet szavazni. Az egyes kategóriák-
ban az lesz a győztes, aki a legtöbb szavazattal rendelkezik a 
verseny zárásakor.
Fontos tudnivaló, hogy a döntőbe jutottak a fináléban tiszta lap-
pal indultak, az elődöntőben kapott szavazatokat nem vitték ma-
gukkal.
Szavazni háromféleképpen lehet: az Észak-Magyarországból 
kivágott szelvényen vagy a digitális Északon vagy a Borsod On-
line-on. Íme a döntősök:

Utánpótlás leány
1. Havasi Bernadettet (futsal, DVTK-Vénusz) 82+111=193
2. Putnóczki Dorka (triatlon, Tiszaújvárosi TK) 0+123=123
3. Vécsei Réka (úszás, MVSI) 7+78=85
4. Almási Zsuzsanna (birkózás, DVTK) 33+34=67
5. Bragato Giada (kenu, Tiszaújvárosi KKSE) 8+41=49

Utánpótlás fiú
1. Lehmann Csongor (triatlon, Tiszaújvárosi TK) 7+124=131
2. Zurai Rajmund (birkózás, DVTK-MVSI) 45+66=111
3. Feczkó Csanád ( cselgáncs, Miskolci VSC) 4+90=94
4. Szilágyi Gergő (karate, Justitia Fuji-Yama SE) 0+80=80
5. Béke Kornél (kajak, Tiszaújvárosi KKSE) 0+54=54

Utánpótlás csapat
1. DVTK-Vénusz U15 leány labdarúgás 16+109=125
2. Tiszaújvárosi TK ifjúsági leány triatlon 0+108=108
3. Miskolci Jégvirág KK junior szinkronkorcsolya 37+56=93
4. MVSC U14 fiú labdarúgás 35+46=81
5. Fráter György Katolikus Gimnázium Miskolc IV. korcsoport 
     leány kosárlabda 0+41=41

Felnőtt női
1. Váradi Cintia (labdarúgás, DVTK-Vénusz) 59+118=177
2. Gercsák Szabina (cselgáncs, Hell Miskolc JC) 43+109=152
3. Váczi Anita (parakajak, Tiszaújvárosi VSE) 1+129=130
4. Czank Tímea (kosárlabda, Aluinvent-DVTK) 5+70=75
5. Szajkó Tímea (röplabda, MVSC, röplabda) 22+52=74

Felnőtt férfi
1. Elek Ákos (labdarúgás, DVTK) 55+176=231
2. Fábián Kristóf (muay thai boksz, Harc és Táncművészeti SE) 
     0+168=168
3. Bacsa Patrik (labdarúgás, Diósgyőri VTK) 43+50=93
4. Varga Ádám (kosárlabda, Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
     KK) 0+43=43
5. Sasa Misic (vízilabda, PannErgy-Miskolci VLC) 0+40=40
12. Kunsági Roland (labdarúgás, Mezőkövesd Zsóry FC) 1+5=6

Felnőtt csapat
1. DVTK Jegesmedvék (jégkorong) 4+148=152
2. DVTK-Vénusz (női futsal) 36+75=111
3. Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK (férfi kosárlabda) 
     0+100=100
4. Aluinvent-DVTK (kosárlabda) 33+40=73
5. Miskolc Steelers (amerikai futball) 0+66=66

Edző
1. Fábián Kristóf (muay thai boksz, Harc és Táncművészeti SE) 
    0+168=168
2. Lehmann Tibor (triatlon, Tiszaújvárosi TK) 1+111=112
3. Repka Attila (birkózás, DVTK) 37+40=77
4. Flórusz János (cselgáncs, Hell MJC) 0+54=54
5. Miguel de Jesús López Alonso (kosárlabda, Aluinvent-DVTK) 
    6+44=50
A sportolók (csapatok, edzők) neve után szereplő számok kö-
zül az első az Észak-Magyarországban megjelent játékszelvé-
nyekkel beérkezett szavazatok száma, a második a Borsod On-
line-on, illetve a digitális Északon leadott voksok összesített da-
rabszáma, a végén pedig ennek a kettőnek az összege. 

Hegyen-völgyön át

Természetjárók mérlege
Évadzáró-évadnyitó rendez-
vényt tartott a 268 főt számlá-
ló TSC Természetjáró Szak-
osztály. A tavalyi évről Tóth 
Éva szakosztályvezető szá-
molt be lapunknak.

- Szakosztályunk 4 országos rendezvény 
megszervezését vállalta 2016-ban is. A 
Tiszaújvárosi Turista Triatlonon (TTT 
40), a BÜKK 900-as csúcsai teljesítmény-
túrán, a Tisza gátak gyalogos- és kerékpá-
ros teljesítménytúrán, a XIII. Hollós Ku-
pa tájékozódási túraversenyen több, mint 
400-an vettek részt, ebből több százan ér-
keztek az ország különböző pontjairól. 
Az országos tájékozódási túrabajnokság 
éves díjátadó rendezvényének megszer-
vezésére minden évben más szakosztályt 
kérnek fel, idén ez Tiszaújvárosra esett. 
Szívesen vállaltuk, annál is inkább, mert 
versenyzőink 2016-ban is nagyon ered-
ményesek voltak. A visszajelzések alap-
ján jó házigazdák voltunk. Városi kalan-
dozásra invitáltuk a város és nem város 
lakókat júniusban, csatlakozva a Sport-
Park rendezvénysorozatához. A város kü-
lönböző pontjait kellett felkeresni, ott va-
lamit felismerni, leolvasni, a feladatlapon 
feltett kérdésekre válaszolni. Egyre nép-
szerűbb ez a játékos verseny, minden ka-

tegóriában volt indulók. Összesen 27 csa-
pat, 71 fő kalandozott velünk. Tartottunk 
mini tájékozódási versenyt az óvodások-
nak a Tisza-szigeten, ahol állatok fotó-
it keresték a fákon az 5-6 fős csoportok.
A vízitúráknak sajnos nem kedvezett sem 
az időjárás, sem a vízállás, pedig fejlesz-
tettük az eszközállományt 10 db új evező-
vel. Ezeket a TTT40-en lehetett tesztelni.

Túraverseny szakág

A természetjárás nem egy eredményo-
rientált sportág, de a túrabajnokságban 
résztvevő versenyzőink az év közben le-
zajlott futamok összesítése alapján ismét 
kimagaslóan szerepeltek. 2016-ban 16 
versenyen vettünk részt, ebből 10 csapat-
verseny és 6 egyéni volt. 
Megtörtént, ami még sohasem, egyéni 
bajnokot avathatott szakosztályunk, sőt, 
mindjárt kettőt is. A három egyéni kate-
góriából női kategóriában Molnárné Ne-
mes Éva, a nyílt kategóriában Bánrévi Ta-
más győzedelmeskedett. 

A csapatversenyeken szerényebben sze-
repeltünk és végeredményben egy bron-
zérem jutott a Valami Tisza csapatának 
(Kaszás Bíborka, Kun Zsuzsa, Fehér Já-
nos, Bánrévi Tamás) az A36 kategóriá-
ban. Összesen 18 arany, 28 ezüst és 46 
bronzérmet szereztek versenyzőink. A 
legeredményesebb Bánrévi Tamás volt 

5 arany- 5 ezüst- 2 bronzéremmel. Nem 
sokkal maradt el tőle Molnárné Nemes 
Éva 3 arany- és 4-4 ezüst-, illetve bronzé-
remmel. A képzeletbeli dobogó harmadik 

fokára Fehér János állhatna fel 3 arany-, 4 
ezüst- és 3 bronzéremmel. A versenyzők 
összesítve 1461 kilométert tettek meg a 
versenyek során, 62 kilométer szintemel-
kedéssel fűszerezve.

Kerékpáros szakág

Az élet olyan, mint a biciklizés, mond-
ja a szakágvezető. Nem lehet egyensúly-
ban tartani, ha egy helyben áll. No, mi ezt 
feszegettük az évben, sikeresen. Többen 
körbekerékpároztuk a Balatont. Hagyo-
mányos csegei halászlétúránk szép tava-
szi időben volt. Tokaj pedig mindig jó öt-
let, a Tisza és a Bodrog találkozása rend-
kívül szép táj, mámorító érzés. A Tisza 
gátak teljesítménytúra sok kerekező tár-
sat vonzott, és nagyszerű időben lehetett 
teljesíteni.
A Zempléni hegységben csodálatos idő-
ben, klassz túratársakkal,vidáman teke-
regtünk.

Gyalogtúrák

Összesen 55 volt a 2016-ban rendezett 
gyalogtúra napok száma, ami jelenthetett 
alkalmanként egy túrát is, de volt olyan, 
hogy négyfelé oszlott a csapat 4 túrave-
zetővel.
Egy összesítés: mennyit túrázott az, aki 
minden programon részt vett és mindig 
a hosszú útvonalat választotta? Nos, 650 

km a táv, az összes szintemelkedés csak-
nem 20.000 méter, ez pontosan annyi, 
mint a Föld legmélyebb és legmagasabb 
pontja közötti távolság, vagyis a szintről 
elmondhatjuk, hogy a Mariana-ároktól 
az Everest csúcsáig. A táv sem kevés, de 
most hiányoztak belőle a hosszú kéktú-
rák, az előző évben többet gyalogoltunk. 
Azért így is átszelhettük volna Erdélyt, 
eljutottunk volna a nyári alpesi szállá-
sig, netán Prágáig, de a kéktúra nagyob-
bik fele is beleférne. 2016-ról elmondhat-
juk, hogy eredményes volt, hiszen túrázó-
ink 22 9 arany-, 4 ezüst- és 9 bronzjelvé-
nyes minősítést szereztek. 

Legek

Leghosszabb túra: Nagy Lajos, 27 km. (Majális-park - Csókás - Örvénykő - Varbó) 
Eredetileg 25 km-esnek indult, de egy nehezen járható út miatt rátértek a régi vasút 
nyomvonalára, így nyújtottak rajta egy kicsit. 
Csupán 1 km-rel van mögötte Bánrévi Tamás, a Majális-park - Jávorkút - Bánkút út-
vonallal. Ez a túra viszont bezsebelheti a legsárosabb túra címet. Legrövidebb túra: 
Tátra, Eufória Panzió bejárata és Imre busza között - azt is esernyővel.
Legmagasabb pont: A Mölltall-gleccser teteje – 3100 m.
Legmélyebb pont: Tiszacsege, Halászcsárda.
Legmelegebb Túra: a júniusi kétnapos Rákóczi túra, mindkét nap 35 fok körül volt 
a hőmérséklet.
Leghidegebb túra: az évadnyitó, -15 fok. 
Legnagyobb meglepetés: Mályinkán a Pálinka Fesztiválon Desperado koncert. 
Legváratlanabb találkozás: A Hazajáró stábja a Prédikálószéken, Dobogókőn. 
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A minősítést szerzett túrázók. 

Kortalan Mikulás-túra. 

Mínusz 15 fokban is vidáman. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Moments of Art – kiállítás Koscsó László festőművész alko-
tásaiból. Látogatható: 2017. február 17-ig.
Derko Minigaléria
Életképek – a kulturális központ művészeti csoportjainak ki-
állítása. Helyszín: aula, félemelet.
Látogatható: 2017. február 2-ig.
Óvárosi KULT Galéria

Női szemmel - női kézzel - kiállítás Füredi Zsuzsanna népi 
játék- és kismesterség-oktató munkáiból. Látogatható: 2017. 
február 11-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Január 19. (csütörtök) 18 óra: Fény-Játékok. Nagy Anna 
és Huszárik Kata pódiumműsora Lázár Ervin műveiből, fel-
nőtteknek.
Huszárik Kata, a Maladype Színház színésznője és édesany-
ja, Nagy Anna Jászai Mari-díjas, Érdemes művész az első-
sorban meséiről ismert író felnőtteknek szóló elbeszéléseiből 
igazi „lázárervines” csodát állított össze. Helyszín: a könyv-
tár aulája. A belépés díjtalan. 
A rendezvény miatt a könyvtár 10.00-től 14.00 óráig tart nyit-
va.
Január 19 - február 15.
Négyszögletű  Kerek Kiállítás - Lázár Ervin emlékére.
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban látható tárlat játékos for-
mában, mesélő tablók, személyes tárgyak, színes gondolat-
buborékok során keresztül vezeti el a gyermekeket és felnőt-
teket a Lázár Birodalomba. Helyszín: a könyvtár földszintje
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Január 24. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

A TiszA TV műsorA
Január 19., csütörtök

9:00 Héthatár: Hóhelyzet - Betörések városszerte - Kiserdőből a kály-
hába -  Áfacsökkentés -  Adóváltozások - Fogyasztóvédelmi panaszok 
- Újdonságok a könyvtárban - Focitorna 
9:15 Hétről-hétre: Jégpálya a Sportcentrumban  - A kultúra napjai Ti-
szaújvárosban - Földes György a rendszerváltásról - Koscsó-kiállítás - 
Túrára fel! - Elismert triatlonisták  (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Január 25., szerda
18:00 Héthatár: Influenzahelyzet - Ötven év, ötven arc - Ökumenikus 
imahét - Hormonegyensúlyban - Sport
18:15 Hétről-hétre: A magyar kultúra napja Tiszaújvárosban - Sport
Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor

Január 26., csütörtök 
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a képviselő-testületi ülés ismétlése

Újévi koncert

Otthonról hazafelé …
Az Énekszó Baráti Kör a cím-
beli  gondolat jegyében tartja 
a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából rendezendő újévi 
koncertjét 2017. január 21-
én 17 órai kezdettel a Derko-
vits Kulturális Központ szín-
háztermében.

„Otthonról hazafelé …”  Az elmúlt év vá-
rosunk ötvenéves jubileumi éve volt, ennek 
kapcsán többekben újra és újra felbukkant 
ez a gondolat zenében is, írásban is. Az el-
telt évek alatt a reményteljes jövő előtt ál-
ló fiatal városból komoly múlttal rendelke-
ző „felnőtt” város lett, és a fiatalok városá-
ból az együtt felnövő, - s bizony részben 
idősödő - alkotó generációk városa. Elein-
te a munkahely, mint második otthon került 
be ebbe a képbe, de azóta az élet teljessége, 
minden apró rezdülése rárakódott és bele-
épült a város életébe. Lakói - egy nagy csa-
lád. A város teljessége - otthon.
Valahogy így megélve a jubileumi év ál-
tal felkavargó érzéseket, az emberi élet 
teljességéből, az emberi életút állomása-
iból kiragadott képeket szeretnénk a kó-

rusmuzsika és társeszközei segítségével 
felvillantani tizenötödik újévi koncertün-
kön a Derkovits Kulturális Központ  és az 
Énekszó Baráti Kör rendezésében és ön-
kormányzatunk folyamatos támogatásá-
val. Amikor színpadra lépünk, úgy érez-
zük hazaértünk, és elmondhatjuk gondo-
latainkat a nézőtéren erre érdeklődve vá-
ró családtagjainknak.

Gondolatainkat 2017. 01.13-15. között 
felkészülésül háromnapos „edzőtáboro-
záson” idéztük fel és énekeltük végig. 
Reméljük, el tudjuk majd mondani a hét-
végén mindazoknak, akik szívesen meg-
hallgatnak bennünket. Szeretettel várjuk 
Önöket!

  Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke

Hat évfolyamos gimnáziumba 
jelentkezők figyelem!

Az Oktatási Hivatal honlapján megjelent a hat évfo-
lyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők szá-
mára a középfokú beiskolázás adatlapcsomagja és ki-
töltési útmutatója (https://www.oktatas.hu/kozneve-
les/kozepfoku_felveteli_eljaras/2016_2017beiskola-
zas/egyeni_jelentkezes_menete2016_2017).
Az adatlapcsomag a Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium titkársá-
gán átvehető, valamint iskolánk honlapjáról (http://
www.eotvos-tuj.sulinet.hu) is letölthető.

Erdélyi Lajos
intézményvezető

7. oldal2017. január 19. Kultúra/Oktatás

Az „edzőtáborozó” kórustagok. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület
képviselője

2017. január 25-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2017. január 23-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

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

bejelentkezés alapján történik,
                               negyedórás beosztással.

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

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.

Várják a jelentkezőket

Ön választ, 
mi segítünk

Második alkalommal hirdeti meg a TESCO-GLOBAL Zrt. az 
Ön választ, mi segítünk pályázatát, melynek célja a helyi kö-
zösségek támogatása. Három témakörben pályázhatnak a civil 
szervezetek: lakókörnyezet megszépítésére irányuló kezdemé-
nyezés, oktatás, képességfejlesztés gyermekek, fiatalok számá-
ra, valamint az egészséges életmód és egészségmegőrzés témá-
jában. Jelentkezni január 31-én éjfélig lehet a http:/tesco.hu/ko-
zossen oldalon található online pályázati adatlapot kitöltve. Az 
elnyerhető adomány összege 400 ezer forint. Az áruházak vá-
sárlói március 8. és április 4. között szavazhatnak majd az álta-
luk választott projektre. A győzteseket április 17-én hirdetik ki. 

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2017. 
január 26-án, pénteken 10 
órától ülést tart a Városháza 
III. emeleti tanácskozó ter-
mében. 

Napirendi javaslat
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata által alapított és adomá-
nyozható kitüntetésekről szóló 38/2013. 
(XII.21.) önkormányzati rendelet módo-
sítására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum 2017. évi drogprevenci-
ós tevékenységével összefüggő elvárások 
megfogalmazására
3. Javaslat a polgármester 2017. évi sza-
badságütemezésének jóváhagyására
4. Javaslat a polgármester illetményének 
és juttatásainak megállapítására
5. Javaslat az alpolgármester illetményé-
nek és juttatásainak megállapítására
6. Javaslat az Észak-magyarországi Re-
gionális Hulladékkezelési Önkormányza-
ti Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítására
7. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-

pont módosított hétéves továbbképzési 
tervének jóváhagyására
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda bázisintézményi cím elnye-
résére vonatkozó pályázatának támogatá-
sára
9. Beszámoló a Derkovits Kulturális Köz-
pont Tiszaújváros Települési Értéktárral 
kapcsolatos 2016. II. féléves tevékenysé-
géről
10. Beszámoló az állandó bizottságok és 
a tanácsnokok 2016. évi munkájáról
11. Javaslat határidő módosításra
Kérdések

A határidő: február 3.

A Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója al-
kalmából megjelent

Stevanyik András:  A hatvanhatodik város, valamint 
Kákóczki Balázs:  A szederkényi uradalom történeti föld-

rajza című kötetek megvásárolhatóak 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

Áruk: 2.500,- Ft 
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A civil pénzügyi alap támogatja az ön-
szerveződő közösségeket.



Állásajánlat

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

• Hasonló munkakörben szerzett mini-
mum 3 év szakmai gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány
• Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
• Tiszaújvárosi lakóhely
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai önéletrajzot
• Iskolai végzettséget, szakképesítést iga-
zoló oklevélmásolatot
• Három hónapnál nemrégebbi erkölcsi 
bizonyítványt vagy nyilatkozatot arról, 
hogy a munkaviszony kezdetére az erköl-
csi bizonyítványt megigényli
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A TiszaSzolg 2004 Kft. Távhőszolgálta-
tó üzem által működtetett hőközpontok és 
hőfogadók, illetve távhővezeték-hálózat 
üzemeltetése és karbantartása, javítása.

• Készenléti feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. január 23.
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható:
• személyesen (3580 Tiszaújváros, Ti-
sza út 2/F) címen, munkanapokon 8-15 
óra között, elektronikusan a tiszaszolg@
tszolg.hu e-mail címre, 
• illetve postai úton a 3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/F szám alatti címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: Fakó Barnabás távhőszol-
gáltatási  üzemvezetőnél a 70/333-7571-
es telefonszámon.

Árverési hirdetmény

Árverési hirdetmény

Használt mezőgazdasági 
gép értékesítése

Használt személygépjármű 
értékesítése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági gépet.
A jármű adatai: 
Rendszám: YLU-715, gyártmány: VLAGYIMIREC, típusa: 
T-25 A-03, hengerűrtartalom: 2080 cm3, hajtóanyag: diesel, 
gyártási év: 1983., üzemóra állása: 8511 üó. Eddigi tulajdono-
sok száma: 2.
A mezőgazdasági gépet árverésen értékesítjük a kihirdetett ala-
párról induló szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 700.000,- Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gép megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Megtekintés: telefonos egyeztetés alapján, tel: 49/540-636, 
70/457-2499.
 Jelentkezési lap beszerezhető: a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. titkárságán (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/E.), ügyin-
téző: Varga Petra jogi előkészítő.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2017. január 25-én 12.00 óráig a kft. titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2017. január 27-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában 
lévő alábbi használt, felújítandó, de üzemképes személygépjár-
művét.
A személygépjármű adatai:
- rendszám:    IDX-020
- gyártmány:    Opel 
- típus:    Combo C 1.7D
- gyártási év:    2002
- hengerűrtartalom:   1686 cm3

- teljesítmény:   55 kw
- üzemanyag:   diesel
- ülések száma:    5 
- tulajdonosok száma:   1
- műszaki engedély érvényes:  2018.09.02.
- futásteljesítmény:  180 241 km
A gépjárművet árverésen értékesítjük a kihirdetett árverési ala-
párról induló szabad licitálással.
Árverési alapár: bruttó 500 000 Ft (ötszázezer forint).
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap
- gépjármű megtekintése személyesen
- a pályázó árverésen való személyes vagy a törvényesen meg-
hatalmazott képviselőjének részvétele
- 25 000 Ft (huszonötezer forint) kaució befizetésének igazolása.
A kaució befizethető:
1. A TiszaSzolg 2004 Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-
20646893 sz. bankszámlájára.
2. Nyitvatartási időben a TiszaSzolg 2004 Kft. főpénztárában: 
Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen.
A személyes megtekintés időpontegyeztetésre kijelölt személy 
és elérhetősége: Répási Csaba, 06-70-333-81-48
Jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2017. január 19. 
14.00 óráig.
- személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán
- elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu címen
-  postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. címen
Árverés ideje és helyszíne:
- 2017. január 23. 10.00 órakor a TiszaSzolg 2004 Kft. 2. eme-
leti tárgyalójában.
Az árverés nyertese a végső licitösszeg TiszaSzolg 2004 Kft. há-
zipénztárába történő befizetés vagy a bankszámlájára beérkezés 
napjától veheti át a gépjárművet.

   TiszaSzolg 2004 Kft.

Fontos a megelőzés

Magyarország határában a sertéspestis
Afrikai sertéspestis (ASP) ví-
rusát mutatták ki Magyaror-
szághoz közel, a kárpátaljai 
Nagyszőlősön. A betegség az 
emberre nézve nem, ugyan-
akkor a sertésekre, vaddisz-
nókra rendkívül veszélyes, 
nem gyógyítható. Hazánkban 
eddig még sohasem jelent 
meg a vírus, ezért a Nemze-
ti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (NÉBIH) felhívja az 
állattartók, a vadászok és a 
lakosság figyelmét a megelő-
zés fontosságára.

ASP vírusát mutatták ki a napokban az 
ukrajnai Nagyszőlős területén. Ez az első 
eset, hogy Kárpátalján megjelent a beteg-
ség. A helyi hatóságok a fertőzött nagy-
szőlősi gazdaságot 40 napra állategész-
ségügyi zárlat alá helyezték, az állományt 
(négy vaddisznót és hat malacot) felszá-
molták és az elhullott állatok tetemeivel 
együtt elégették. A hatóságok szerint a 
fertőzési gócot lokalizálták, így az nem 
jelent további veszélyt. Egyúttal 20 kilo-
méteres körzetben elrendelték az összes 
házi sertés állatorvosi vizsgálatát. A meg-
figyelési körzet Magyarország és Romá-
nia területére is átnyúlik. 
Hazánkban eddig még sohasem jelent 
meg az ASP vírusa. A betegség nem gyó-
gyítható, a fertőzött állományokat fel kell 
számolni, ezért kulcsfontosságú a meg-
előzés. A NÉBIH mindent megtesz a be-
hurcolás megakadályozásáért, azonban 
fontos az állattartók, a vadászok és a la-
kosság közreműködése is. Lényeges pél-
dául, hogy a határon sertéshúst, húské-
szítményt még magáncélra is tilos behoz-
ni! Ha valaki elhullott vaddisznótetemet 
lát, értesítse a hatóságot a NÉBIH zöld 
számán (06-80/263-244). A sertéstartók 
kiemelten ügyeljenek a járványvédelmi 
intézkedések betartására, a házi sertések 
vaddisznóval vagy abból származó hulla-

dékkal ne érintkezzenek, valamint a gaz-
dák, ha tüneteket észlelnek állataikon, ha-
ladéktalanul jelezzék állatorvosuknak.
A megelőzés szempontjából legfontosabb 
teendők elérhetők a NÉBIH honlapján:
http://portal.nebih.gov.hu/-/rovid-ismer-
teto-az-afrikai-sertespestisrol-es-koz-
ep-europai-megjelenesenek-veszelyerol 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Állategészségügyi 

és Állatvédelmi Igazgatóság
 

A afrikai sertéspestisről

Az ASP kórokozója a külső környezeti 
hatásokkal szemben rendkívül ellenálló. 
A fertőzött istállók/ólak és karámok pa-
dozatán, az alomszalmán, napfénytől vé-
dett helyen heteken át fennmarad. A ser-
téshúsban és az abból készült nyers, vagy 
félkész termékekben több hétig, a fa-
gyasztott húsokban évekig fertőzőképes 
marad. 
A beteg sertések valamennyi váladékuk-
kal (bélsárral, vizelettel, nyállal, orrvála-
dékkal, ondóval, hüvely- és méhváladék-

kal) ürítik a vírust és ezáltal közvetlenül 
megfertőzik a velük érintkező társaikat. 
A beteg állatokkal érintkező emberek az 
említett váladékokkal szennyeződött láb-
belivel, ruházattal, használati eszközök-
kel (villa, lapát, vödör, takarmányos ko-
csi, stb.) szintén elhurcolhatják az ASP 
kórokozóját. 
Túl heveny (peracut) esetben az állattar-
tó csupán azt észleli, hogy sertései rövid 
ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd 
váratlanul elpusztulnak. A betegség he-
veny (acut) kórformájának házi sertése-
ken megfigyelhető tünetei: étvágytalan-
ság, bágyadtság, gyengeség, bizonyta-
lan mozgás, magas láz (40,5-42 °C), test 
szerte vérzések a bőrön (különösen a fü-
leken, a has alján, és a combokon), a bőr 
vöröses-lilás elszíneződése, hányás, vé-
res-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy vé-
res hasmenés.
A betegségre gyanút keltő tünetek előfor-
dulását és a sertés elhullását az állattar-
tóknak haladéktalanul jelenteniük kell az 
állatorvosuknak.
A betegségről további információk olvas-
hatók a NÉBIH honlapján.

Pályázati felhívás

Jegyzői referens munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármeste-
ri Hivatalban 1 fő jegyzői referens mun-
kakör betöltésére, határozatlan időre szó-
ló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő kikö-
téssel.
Főbb munkaköri feladatok:
- jegyzői, aljegyzői feladatok, intézkedé-
sek előkészítése, koordinálása
- képviselő-testületi előterjesztések, ren-
delet-tervezetek véleményezése, előké-
szítése
- szerződések, megállapodások készítése, 
véleményezése
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség,

- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási szakvizsga. 
Bérezés és juttatások a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaúj-
város Vá-ros Önkormányzatának 9/2014. 
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,

- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-
CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. 
február 28.
Az állás 2017. március 1-től tölthető be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

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 25-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

9. oldal2017. január 19. Önkormányzat/Közlemények

Az ASP vírus a sertésekre, vaddisznókra rendkívül veszélyes. 



A Tiszaújvárosi Krónikában is 

megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában legalább 5 napra 

(2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

10. oldal 2017. január 19.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum 
 eseményei 

Január 19. (csütörtök)
Úszás:
13.00 Körzeti diákolimpia III., IV. kcs.   
   Uszoda

Január 21. (szombat)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna: U11-U13    
	 	 	 Edzőterem,	Játékcsarnok
13.00	FCT-	Fehérgyarmat	edzőmérkőzés	 	 	
	 	 	 Műfüves	pálya

Január 25. (szerda)
Labdarúgás
17.00	FCT-	DVTK	II.	edzőmérkőzés	 	 	
	 	 	 Műfüves	pálya

Drámai csatában kapott ki a 
vendég Vásárhelyi Kosársuli-
tól a Phoenix KK a legutób-
bi bajnokin. Ezzel elvesztette 
hazai veretlenségét a tiszaúj-
városi alakulat az NBI/B idei 
sorozatában. 

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix 
KK - Vásárhelyi Kosársuli

80-83 (22-20, 23-20, 19-17, 16-26)
Tiszaújváros,	 500	 néző.	 V.:	 Goda,	 Ger-
gely,	Lövei.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Madár (30/12), Papp (3/3), Debreceni 
(17),	Pöstényi	 (8),	Kovács	Z.	 (5),	Pong-
rácz	(6),	Kilyén	(8),	Szabó	N.	(-),	Magyar	
(3/3). 
Vásárhelyi Kosársuli: Rostás I. (4), Vas P. 
(5/3),	Genal	M.	(13),	Kelemen	B.	(12/3),	
Szabó	P.	(28/9),	Pavlovic	V.	(6/3),	Vara	Z.	
(6),	Béres	N.	(3/3),	Nemes	P	(6),	Kis	Mol-
nár	Z.	(-),	Tóth	Baranyi	R	(-).
Ezen	 a	 mérkőzésen	 az	 lesz	 a	 csoda,	 ha	
nem	 nagyon	 kapunk	 ki.	 Hallottam	 egy	
ilyen	véleményt	is,	még	a	találkozót	meg-
előzően,	hiszen	a	Phoenixet	betegséghul-
lám	sújtotta.	Négyen	is	kiestek	egy	vírus-
nak	 köszönhetően,	 így	 bár	 a	 mérkőzés-
re	kiálltak,	edzettségi	szintjük	és	erőnlé-
tük	igencsak	kérdéses	volt.	Ennek	tekin-
tetbevételére	kérte	ellenfelét	a	Tiszaújvá-
ros,	a	halasztási	kérelmet	azonban	-	nem	
túl	 sportszerűen	-	a	Vásárhelyi	Kosársu-
li	elutasította.
A	mérkőzés	elején	azonban	nem	volt	alá-
rendelt	szerepben	a	Phoenix,	sőt,	diktálta	
az	iramot,	ami	után	csak	szaladni	tudott	a	
Vásárhely.	A	fordulat	a	harmadik	harmad	
végén	 jött.	Ekkorra	 elfogytak	 a	hazaiak,	
egyre	pontatlanabbak	voltak	a	támadások	
és	a	védekezés,	és	sok	egyéni	hibát	is	lát-
hattunk	a	pályán.	A	dráma	kicsúcsosodá-
sa	a	vége	előtt	két	perccel	következett	be,	
a	mérkőzésen	először	ekkor	ragadta	ma-

gához	a	vezetést	 a	Kosársuli.	Sajnos	ezt	
meg	is	tartotta,	így	hárompontos	győzel-
met aratott. 
Brunyánszky István:	 Nagyot	 harcolt	 a	
csapat,	hatalmasat	védekeztünk.	A	végére	
elfáradtunk,	 de	 dicséret	 illeti	 a	 csapatot,	
azokat	a		játékosokat	is,	akik	betegségből	
visszatérve	vállalták	a	játékot.
Utasi Gábor:	Nem	erre	számítottunk,	de	
úgy	tűnik	nekünk	már	csak	az	ilyen,	a	vé-
gén	szoros	mérkőzések	jutnak.	Legutóbb	
Miskolcon	 nem	 sikerült	 nyernünk,	most	
azonban	mi	voltunk	a	szerencsésebbek.
A	mérkőzést	a	kispadról	szemlélte	a	203	
centiméteres	erőcsatár	Jaywuan Hill, aki 
ha	minden	jól	megy,	a	jövő	héten	idegen-
ben	mutatkozik	be	a	MEAFC	ellen
-	 Detroit-ból,	 Mitchigan-ből	 érkeztem	 -	
mondta	 -,	 játszottam	 már	 Írországban,	
Londonban,	El	Salvadorban,	Ázsiában	és	
most	 itt.	Ez	volt	 az	 első	mérkőzés,	 amit	
láttam,	és	nagyon	jók	a	fiúk,	mindenki	jól	
kezeli	a	labdát,	és	bár	a	végén	elúszott	a	
győzelem,	de	a	jövő	héten	majd	meglesz.
Bár	 Hill	 játéktudásáról	 még	 csak	 a	 sa-

ját	videójából	alkothatunk	képet,	az	már	
most	 látható,	 a	 közönség	 egyik	 kedven-
ce	lehet	az	afroamerikai	fiú	-	a	lányoknál	
biztosan.

Labdarúgás

Régi motoros az új elnök
A Termálfürdő FC Tiszaúj-
város tagsága 2017. janu-
ár 11-ei közgyűlésén egyhan-
gú szavazással elnökének vá-
lasztotta Lukács Flóriánt.

Az	 új	 elnök	 2002-től	 tagja	 az	 egyesület	
elnökségének.	Első	évében	az	akkori	kft.	
ügyvezetői	tisztét	is	betöltötte	már.	Most	
az	elnöki	feladatot	 társadalmi	munkában	
vállalta,	 megbízatása	 2018.	 május	 31-ig	
tart.
Mellette	az	elnökség	tagjai:	Járai József, 
Gulácsi Tamás, Molnár Zoltán és Kántor 
Róbert.

Jövés-menés

Az	átigazolási	 időszak	előreláthatóan	je-
lentős	változásokat	hoz	a	csapat	életében.	
Biztosan	távozik	a	keretből	Bodó Gábor, 
aki	 a	Sényő	csapatához	 igazol,	valamint	
Polényi Tamás, Kovács Szilárd és	Ujj Le-
vente	is	elhagyja	a	csapatot.	
Az	érkezők	oldalán	egyelőre	még	biztosat	
nem	lehet	mondani,	de	az	egyesületekkel	
folytatott	egyeztetések	során	a	következő	
szóbeli	megállapodások	születtek.	
Orosz Máté támadó	középpályás	és	Far-
kas Márton	 védekező	 középpályás	 a	
Sényőtől	 érkezik.	 Nagy Dávid csatár-
posztra	érkezik	a	Nyírbátorból,	míg	a	Ra-
kamazból	Lukács Bence	támadó	középpá-
lyásként	 erősítheti	 a	 csapatot.	Mellettük	
a	balmazújvárosi	 Istenes Erik	 vesz	 részt	
próbajátékon.

Változások 
az edzőmérkőzésekben

Az	 időjárási	 körülmények	 miatt	 elma-

radt	a	csapat	első	felkészülési	mérkőzése,	
a	Mád	elleni,	 január	14-ére	meghirdetett	
találkozó.	 A	 további	 mérkőzésekben	 is	
van	változás.	A	február	elsejére	tervezett	
KBSC	elleni	mérkőzést	ugyanis	az	előre	
meghirdetettől	 eltérően	 nem	nálunk,	 ha-
nem Kazincbarcikán rendezik. Ennek kö-
vetkeztében	az	alábbiak	szerint	módosul-

nak	a	hazai	felkészülési	mérkőzések:	
2017.01.21.	 (13:00)	 TFCT	 -	 Fehérgyar-
mat
2017.01.25.	(17:00)	TFCT	-	DVTK	II.
2017.01.28.	 (11:00)	 TFCT	 -	 Hajdúbö-
szörmény
2017.02.04.	(12:00)	TFCT	-	Nyírbátor
2017.02.11.	(11:00)	TFCT	-	Felsőtárkány

Asztalitenisz

Ingyenkori

Teremlabdarúgás

Brassai adok-kapok

Jeges esték

Jubileumi torna

Még	az	elmúlt	évi	A	csoportos	megyei	asztalitenisz	bajnokság-
hoz	tartozik,	hogy	a	Brassai	DSE	csapata	két	mérkőzést	is	ját-
szott.	A	hazai	meccsen	a	Sátoraljaújhely	ellen	nyert,	de	Sárospa-
takról	már	vereséggel	távoztak	a	fiúk.	
Brassai DSE Tiszaújváros – Sátoraljaújhelyi TK I. 11-7
A győzelmeket szerezték:	Koncsik	4,	Lovász	3,	Tóth	2,	Jakab	1	
és	a	Koncsik-Lovász	páros.
Pataki Asztalitenisz SC II. – Brassai DSE Tiszaújváros 10-8
A győzelmeket szerezték:	Koncsik	3,	Lovász	2,	Tóth	1	és	a	Kon-
csik-Lovász	páros.

Míg	az	első	napokban	csak	csúszkáltak,	egy	hét	elteltével	már	
egyre	többen	váltják	a	cipőt	korcsolyára.	Esténként	nosztalgikus	
képet	fest	a	Tiszaújvárosi	Sportcentum	szabadtéri	kosárpályája,	
amit	fellocsoltak	vízzel.	Úgy	tűnik	még	jó	ideig	kedvez	az	idő-
járás	a	téli	sportok	szerelmeseinek.	A	jégpálya	ingyenesen	hasz-
nálható	a	létesítmény	nyitvatartási	idejében.	

A	hétvégén	rendezték	meg	a	XX.	Sport-	Park	Kupa	teremlabda-
rúgó	tornát.	A	jubileumi	sportrendezvényre	idén	is	ingyenesen	
nevezhettek	a	csapatok,	így	összesen	14	alakulat	jelezte	részvé-
teli	szándékát.
A	zord	időjárás,	és	a	nehéz	közlekedési	viszonyok	ellenére	csak	
3	csapat	lépett	vissza,	így	kissé	módosított	lebonyolításban,	de	
remek	hangulatban	 zajlottak	 a	 sportszerű,	 látványos	mérkőzé-
sek. 
A dobogósok:	1.	Spiccesek,	2.	Galaktikusok,	3.	SC	Grund.
Legjobb mezőnyjátékos:	Csorba	Tamás	(Spiccesek).
Gólkirály:	Sebők	Gergő	(Galaktikusok,	9	góllal).
Legjobb kapus:	Serki	Attila	(Galaktikusok).

Érmesen Hevesen
A	TSC	U	15-ös	csapata	Hevesen	mérkőzött	a	hétvégén,	és	a	nyolccsapatos	tornán	a	
bronzérmet	szerezte	meg.	A	selejtezőben	a	csoportjában	a	Miskolc	mögött	a	máso-
dik	helyen	végzett,	ezzel	a	bronzéremért	játszhatott	azzal	a	Besenyőtelekkel,	melyet	
a	selejtezőkörben	már	egyszer	megvert.	
Az	éremosztó	mérkőzésen	a	végeredmény	gólnélküli	döntetlen	 lett,	 így	bűntetők	
döntöttek,	amiben	a	szerencse	a	TSC	mellé	állt	így	-	hozzá	kell	tenni,	nem	érdemte-
lenül	-	az	övé	lett	a	bronzérem.

11. oldal2017. január 19. Sport

Tizenegy csapat csapott össze. 

Jaywuan Hill

Három negyeden át jól bírta az iramot a Phoenix.

Az érmes csapatok közös képen. 

Kosárlabda 

Betegen, elfogyva, megverve
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