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Pisztrángra mentek

Lékhorgászat a Tolnain

Bár az időjárás az elmúlt na-
pokban igen enyhe volt, a jég-
réteg még mindig elég vastag 
a lékhorgászathoz a Tolnai 
tavon. A Zabos Géza Horgász 
Egyesület múlt pénteken 267 
kg pisztrángot telepített a tó-
ba. 

Másnap reggelre sokan összegyűltek a 
jégen, ki fűrésszel, ki fúróval vágott jeget, 
hogy aztán horgászhasson. Tavi piszt-
rángból naponta hármat lehet kifogni, ott-
jártunkkor ez senkinek sem sikerült még. 
Egyedül Báncs Miklós fogott egy halat, 
azt is a lékvágás után tíz perccel. Taktiká-
ja sokaknak volt. 
- Arra próbálok emlékezni - mondta lék-
fúrás közben Gál Péter -, hogy nyáron 
hol volt víztörés, úgy sejtem, hogy ott 
mozoghatnak most a halak, de aztán majd 
kiderül, hogy igaz-e. 
Akár fogott valaki halat, akár nem, a kör-
nyezet, az 5-10 centis víz alatti 35-40 cm-

es jégen való járás élménye igazán hangu-
latossá tette az egész délelőttöt. Az egye-

sületnél már hagyománya van a lékhorgá-
szatnak, ami nem csak horgászás szem-
pontjából jó, hiszen bizonyos fagyási idő 
után levegőztetni kell a tavakat. 
Most a pisztrángnak van szezonja, a hor-
gászoknak azonban oda kell figyelniük 
a többi halra is. Például, ha csukát fog-
nának, azt vissza kell engedniük, hiszen 
március 31-ig (az ívási időszakban) tila-
lom van erre a fajtára. Pontyot azonban 
lehet fogni, erre lesz is bőven lehetőség. 
- A telepítési ütemtervet már elkészítette 
horgászmesterünk - mondta Kiss Béla, 
a Zabos Géza Horgász Egyesület elnö-
ke -, ezt a halászati főfelügyelő el is fo-
gadta. A megszokott módon sok alka-
lommal telepítünk majd pontyot az ál-
lami és a saját kezelésű vizekbe - mond-
ta az elnök, aki hozzátette, az egyesü-
let éves rendes közgyűlését február 25-
én tartják. 

Influenza

Február 15.

Primadonnák és bonvivánok

Kifulladóban 
a járvány?

Jelentkezés, felvételi

Operettről operettre

Az elmúlt egy hétben csak kis mértékben emelkedett az influen-
zás megbetegedések száma városunkban - tudtuk meg Dr.Szabó 
Évától, a népegészségügyi szolgálat tisztifőorvosától.Az újon-
nan megbetegedettek többsége iskoláskorú. A cseppfertőzéssel 
terjedő vírus közösségekben gyorsan fertőz. A háziorvosoknál 
már csak néhányan kérték az influenza elleni vakcinát az elmúlt 
héten.

Jövő szerdáig dönthetik el a továbbtanuló diákok, hogy hová ad-
ják be jelentkezési lapjukat. A középiskolákba és a felsőfokú in-
tézményekbe jelentkezőknek egyaránt ez a határidő. Legkésőbb 
február 15-én éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló 
felsőoktatási képzésekre. Eddig kell befizetni a megjelölt jelent-
kezési helyek alapján számított kiegészítő díjat is.
A felvételt hirdető középfokú iskolák április 26-áig küldik meg 
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezők-
nek és az általános iskoláknak. 

A tavalyihoz hasonlóan az idén is nagy érdeklődés kísérte és si-
kert aratott a Derkovits Kulturális Központban rendezett ope-
rett gála.
A Budapesti Operettszínház művészei, Kékkovács Mara, Lu-
kács Anita, Peller Károly és Vadász Zsolt klasszikus operettslá-
gerekkel lépett színpadra. A remek hangulathoz persze kellett a 
20 fős szimfonikus zenekar és a 8 fős tánckar közreműködése is.
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A köd ellenére felvételünkön is látszik, hogy sokan merészkedtek a jégre. Biztonsággal tehették, hiszen 30-40 centiméte-
res volt a tó páncélja. 

Kevés hal akadt horogra, pedig 267 kg pisztrángot telepítettek. 

Párnázott jégpuffon ülve. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és 
szombaton 18.00 órakor, vasárnap délelőtt 11.00 órakor lesznek 
a szentmisék templomunkban. A vasárnapi szentmisén lesz a 
gyertyaszentelés.
Február 11-én, szombaton, Betegek Világnapja. A szentmise 
végén kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. A szentség ki-
szolgáltatásának feltételei: szentgyónás, szentáldozás. Felve-
hetik betegek és minden 60 év feletti testvérünk, aki szeretne 
részesülni benne, mert egészségi állapota ezt igényli.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 8:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia. 
Kedden 8:00 Szent Liturgia.
Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentiszetelet. 
A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban 
gyermek istentiszteletet tartunk. Délután 16:00 órától konfir-
mációra felkészítő oktatás lesz az imateremben.

„Megállt egy szív, mely élni vágyott,
 pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. 
Nélküled üres és szomorú a házunk, 
nem hisszük el, hogy Téged hiába várunk.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Nagy FereNcNé

(született: Szabó Irma)
2017. február 4-én 78 éves korában elhunyt. Felejthetetlen 
halottunktól 2017. február 10-én, (péntek), 12.30 órakor 
veszünk végső búcsút a sajószögedi Városi Temetőben.

Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik
 Zöldi gábor

 temetésén megjelentek, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

„Ott pihensz ahol már nem fáj semmi,
Nyugodalmad nem zavarja senki.
Életed elszáll, mint a virág illata,

emléked ragyog, mint égnek fényes csillaga.”
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
 PaPP aNtalNé

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

A gyászoló család

Meghívó

Nyugdíjasok 
közgyűlése

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

Sóvágó Gábor elnök

kronika@tiszatv.hu

Születésnap versennyel
Február 4-én, szombaton ünnepelte a Fitt-Dance tánccsapat má-
sodik születésnapját. 
A tánccsoport életében jelentős évfordulóra az oktatók különbö-
ző meglepetésekkel készültek táncosaik számára. A Manó cso-
port tagjai egy születésnapi zsúron vehettek részt, míg a nagyob-
bak, az Emerging team csoport tagjai, koreográfiákat készítet-
tek az ünnepi alkalomra. A Gold Team csoport nagy kihívással 
állt szemben, számukra egy háziversenyt rendeztek az oktatók. 
A versenyt szakmai zsűri értékelte. A versenyzők színes reper-
toárral készültek, a zsűrinek nem volt könnyű feladata a döntés-
hozatalnál.
Első helyen végzett a Stefán Zoé Hanna - Peszlen Genovéva 
duó koreográfiája. Második helyezést ért el Vékony Kitti és Or-
tó Krisztina, szólótáncukra azonos pontszámot kapva. Harma-
dik helyen végzett, szintén azonos pontszámmal Nagy Viktória 
és Papp Zsuzsanna, illetve Farkas Kármen Babett és Illés Zsófia 
duója. A Fitt-Dance tánccsapat vezetői:
                                       Katlan Judit és Bócsi Attila táncoktatók

Speciális kéményseprési ügyek 
Minden olyan társasházban és lakásszö-
vetkezeti lakóépületben, ahol a kémény 
osztatlan közös tulajdonban van, a ka-
tasztrófavédelem kéményseprőipari szer-
ve végzi az égéstermék-elvezetők rend-
szeres ellenőrzését, függetlenül attól, 
hogy az egyes lakások vagy önálló ren-
deltetési egységek milyen tulajdonban 
vannak. A tüzelő-, fűtőberendezés típusá-
tól függően esedékes évi vagy kétévi el-
lenőrzés a tervezett sormunka részeként, 
azaz külön megrendelés nélkül történik.
Az ellenőrzés során a szakemberek ada-
tegyeztetést végeznek. Az ingatlan tulaj-
donosa, amennyiben magánszemély, kö-
teles megadni a születési és utónevét, la-
kóhelyének, tartózkodási és értesítési he-
lyének a címét, az ingatlan címadatait; 
amennyiben gazdálkodó szervezetről van 
szó, a szervezet nevét, székhelyét, telep-
helyét, fióktelepét, képviselőjének nevét, 
cégjegyzékszámát, vagy egyéb nyilván-
tartási számát. Amennyiben a társasház-
ban lévő önálló rendeltetési egység nem 
természetes személy tulajdonát képezi, a 
kéményseprő az ellenőrzés elvégzéséért 
számlát állít ki a cég nevére. A kiszámlá-
zott díj az elvégzett kéményseprőipari te-

vékenység költségének az érintett ingat-
lanra jutó arányos része. A katasztrófavé-
delem a kéményseprőipari tevékenységet 
közfeladatként látja el, ezért a számlán 
szereplő összegnek nincs általános for-
galmi adótartama (ÁFA), a fizetést átuta-
lással kell rendezni.
 Az ellenőrzés során megállapított eset-
leges hibák orvoslása annak függvénye, 
hogy az a közös tulajdonú kéményhasz-
nálathoz, vagy az ingatlanon belül fellelt 
állapothoz köthető. Az égéstermék-elve-
zető egészére, illetve az önálló rendelte-
tési egységekben a bekötésekre, és az ösz-
szekötő elemekre vonatkozó megállapítá-
sok a közösséget, míg a légáramlást befo-
lyásoló tényezők, a működtetett berende-
zések műszaki állapota, illetve a tisztító-
ajtó állapota vagy eltakarása miatt meg-
állapított hibák kijavítása az ingatlan tu-
lajdonosát terhelik. A felelősségvállalást 
illetően a társasházak saját alapító okira-
tukban foglaltak szerint eltérhetnek.
 A törvényben meghatározott gyakoriságú 
sormunka elvégzése mindenkire kötele-
ző. A társasházakban működő gazdálko-
dó szervezeteknek csak akkor kell meg-
rendelniük ezt, ha az ellenőrzést és felül-

vizsgálatot a kéményseprők által meg-
ajánlott első két időpont egyikében sem 
sikerült elvégezni.
 Azok a magánszemélyek, akik valami-
lyen okból elmulasztották az ingyenes el-
lenőrzési időpontokat, az időszakos elle-
nőrzés második meghiúsult időpontjától 
számított 30 napon belül szintén kötele-
sek időpontegyeztetést kezdeményezni, 
a kéményseprőipari szerv tevékenységét 
igénybe venni és a kiszállási díjat meg-
fizetni.
Ennek legegyszerűbb módja, ha a ka-
tasztrófavédelem tájékoztatási és ügyfél-
szolgálati honlapján kezdeményezik az 
időpontfoglalást. A weblap elérhetősé-
gei:www.kemenysepres.katasztrofavede-
lem.hu vagy www.kemenysepres.hu
A tervezett sormunka keretében történő 
ellenőrzés a szilárd tüzelésű berendezé-
sekhez kapcsolódó égéstermék-elveze-
tők esetében évente, a gázüzemű és a zárt 
rendszerű tüzelőberendezésekhez kap-
csolódó kémények vagy kéményrendsze-
rek esetén kétévente történik, a kémények 
teljes nyomvonalának műszaki felülvizs-
gálata pedig négyévente kötelező.

(Forrás: baz.katved.hu)

Élet
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik febru-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végéig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.
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Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot február 12-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd február 13-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

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

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



Hetvenezernél több vendégéjszaka Veszélyek, feladatok

Forgott az idegen 
városunkban

Havazás, fagy, olvadás, víz

Fellendülőben van az idegenforgalom Tiszaújvá-
rosban. A fürdő-, sport- és rendezvényturizmus 
mellett ebben jelentős szerepet játszik a gazdasági 
élethez kapcsolódó úgynevezett hivatásturizmus is. 

- A turizmus Európa számos országában, így Magyarországon is 
erősödött az elmúlt években – nyilatkozta lapunknak Gál Csen-
ge, a TiszaSzolg 2004 Kft. marketing munkatársa. - A 2015-
ös rekordév után 2016-ban ismét csúcsot döntött hazánkban az 
ágazat: 2016. novemberéig 25,9 millió vendégéjszakát regiszt-
ráltak, amely 6,5 %-kal több az előző év azonos időszakához 
képest.
- Hol áll ebben a versenyben Tiszaújváros?
- A turizmus fellendülése Tiszaújvárosban is egyértelműen ér-
zékelhető, az elmúlt hat évben megduplázódott a településen el-
töltött vendégéjszakák száma. Kétségtelen tény, hogy városunk 
idegenforgalmi szempontból legvonzóbb attrakciói: a Gyógy- és 
Strandfürdő, a Sportcentrum, valamint a legnagyobb érdeklő-
désnek örvendő rendezvény, a Triatlon Nagyhét. Látjuk és ta-
pasztaljuk, hogy sok vendég érkezik egész évben létesítménye-
inkbe, és ezreket vonz a Nagyhét belföldről, külföldről egyaránt. 
- Számokkal kifejezve mit jelent ez?
- A tendencia és az érdeklődés valóban elsősorban a számok tük-
rében pontos és érdekes. 2016-ban rekordot döntött a vendég-
forgalom: a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a váro-
sunkba érkező vendégek 2016 novemberéig 73.640 éjszakát töl-
töttek el a kereskedelmi szálláshelyeken, ami közel 35%-os nö-
vekedést jelent az előző év adataihoz képest A vendégek többsé-
ge - mintegy 65 %-a - külföldi volt, az átlagos tartózkodási idő 
3,6 napra emelkedett.
- Hazai és nemzetközi viszonylatban is jelentős cégek működ-
nek Tiszaújvárosban. Ezek milyen hatással vannak az idegen-
forgalomra?
- Az erősödő kereslet nem csak az előbb felsorolt vonzerőink-
nek tulajdonítható, városunkban jelentős szerepe van a hivatás-
turizmusnak is. A befektetőbarát környezetnek, az önkormány-
zat vállalkozásbarát döntéseinek köszönhetően a településen 
működő vállalatok, valamint a folyamatban lévő beruházások 
is nagymértékben hozzájárulnak az idegenforgalmi mutatók po-
zitív alakulásához. Ebből a szempontból az prognosztizálható, 
hogy mind a vendégek, mind az itt töltött éjszakák száma idén 
ismét növekedni fog, melyet a folyamatban lévő, illetve terve-
zett beruházások tovább erősíthetnek.

                                           F. L.

Január 14-16. között megkö-
zelítőleg 40 centiméter hó hul-
lott városunkra és környéké-
re. Hetekig csúszkáltunk, hó-
buckákat másztunk, szitko-
zódtunk vagy éppen hólapátot 
ragadtunk, amivel megköny-
nyítettük a magunk és mások 
dolgát.

Hogy ki melyiket választotta a felsorol-
tak közül a rendkívüli hóhelyzetben, ter-
mészetesen sok mindentől függ, de főleg 
a hozzáállástól. A napokban a rengeteg hó 
megolvadt, elolvadt, újabb feladatot adva 
mindenkinek.
- Régen volt ilyen nagy hó és ennyire hi-
deg. A nagy hideg után meg szinte ta-
vasz jött. Ez szörnyű. Nagyon megvise-
li a szervezetet - mondta Molnár Pálné.
A havas-jeges időszakban a mentősöknek 
is megnőtt a forgalma.  
- Január 20-ától keddig harminc traumás 
esetet kellett ellátni és kórházba szállítani 
- nyilatkozta lapunknak Lovas Attila, a Ti-
szaújvárosi Mentőállomás vezetője. - Ezek-
nek jó része eleséses balesetekből szárma-
zott, de több esetben gépkocsi baleseteknél 
is aktívan részt kellett vennünk az ellátás-
ban. Most, a melegedő időjárás más egész-
ségügyi problémát vet fel. Az, hogy két he-
te még kemény mínuszok voltak, most pe-
dig 5-10 fokot is mérhetünk, bizony megvi-
seli az egészséges embert is, a beteget meg 
főleg. Nagyon megszenvedik ezt a hőmér-
sékletkülönbséget a magas vérnyomásos és 
a stroke-ra hajlamos betegek. Sőt, a megér-
kező melegfront a szülések számát is nagy-
mértékben megemeli. A napokban főleg 
ezekre az esetekre készülünk.
A hóolvadás és a hirtelen jött enyhe idő 
nem csak a szervezetünket viseli meg, ha-

nem az utakat és a csatornákat is. 
- Én már nagyon vártam a havat, mert ré-
gen volt igazi fehér tél - mondja Károly 
László.- Viszont ez a sok hó sok munkát 
is ad. Én vidéki vagyok, ott nem nagyon 
járt hókotró. Nekünk kellett a havat ella-
pátolni, hogy közlekedni tudjunk. Sajnos 
a sok hóból sok víz lesz - folytatja. - Jön a 
belvíz. A kertemben már bokáig ér a víz, 
csak gumicsizmában lehet kimenni.
Tiszaújvárosban valamivel könnyebb a 
helyzet, hiszen van csatornarendszer, 
amely elvezeti a megolvadt hóból kelet-
kezett vizet.
- A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. dolgozói az elmúlt héten megkezd-
ték a víznyelők tisztítását, annak érdeké-
ben, hogy a víz akadálytalanul el tudjon 
folyni - mondta Krajnyák László, a cég 
műszaki vezetője. - Az olvadék először a zárt csatornába, majd a Lévay úttal pár-

huzamosan húzódó nyílt vízgyűjtőbe ke-
rül, amely a gátőrházig fut, onnan pedig a 
Tiszába folyik. Bár a víznyelőket kisza-
badítjuk, mégis tapasztalunk vízmegál-
lást egyes területeken. Ennek az az oka, 
hogy ezeken a helyeken nincs elvezetés-
re lehetőség.    
A csatornák mellett az utakat is karban 
kell tartani, hiszen a repedésekbe folyt víz 
megfagy és egyre nagyobb hézagok ke-
letkeznek. Ezeknek a hidegasztfaltozása 
is megkezdődött az elmúlt napokban, az 
önkormányzat pedig a valódi tavasz be-
álltával felméri, hogy hol van szükség ko-
molyabb beavatkozásra, felújításra.
Újabb fagykárok is keletkezhetnek. Lap-
zártánk időpontjában ismét havazik, 
hőérzetünket a szél is rontja. Még nem et-
te meg a kutya a telet.

ema

Újabb pofátlanság

Csökkenő távhő ártámogatás
Egyes településeknél - így Ti-
szaújvárosban is - igen ko-
moly problémákat okoz, hogy 
változott a távhő ártámoga-
tás.

- Tavaly év végén szembesültünk azzal, 
hogy komponáltak egy új képletet, ami 
alapján jelentősen csökken a hőszolgáltató 
TiszaSzolg 2004 Kft. árbevétele - nyilat-
kozta lapunknak Bráz György polgármes-
ter. - Eközben a rezsicsökkentést harsogja 
minden média. Nem is lenne ezzel semmi 
baj, csak az a helyzet, hogy a költségek nö-
vekednek. Ott is vannak minimálbéres dol-
gozók, akiknek emelni kell a bérét, a rend-
szereket karban kell tartani, fejleszteni is 
kell. A lényeg az, hogy a lakosságtól re-
zsicsökkentett módon lehet csak beszed-
ni a díjat, amit pedig távhő ártámogatás-
ként megkap a cég, az is csökken. Bizony 
ez együttesen jelentős forráscsökkenés.
- Milyen összegről van szó?
- Itt most 100 millió forintról beszélünk, 
vagy lehet, hogy még többről. Nyilvánva-
ló, hogy ez is egy olyan pofátlanság, mint 

a szolidaritási hozzájárulás. Nem csak Ti-
szaújvárossal, a magyar önkormányza-
tokkal szórakoznak így az urak odafönn. 
Szerintem nem is tudják, hogy egy-egy 
döntésnek mi a következménye. Ezekkel 

mi szembesülünk, nekünk kell átgondol-
kodni, hogy hogyan fogjuk ezeket a prob-
lémákat kezelni. Mert, hogy kezelni fog-
juk, az biztos. 

                                               f.l.

Véradás a könyvtárban
A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezete két-
napos véradást szervez Tiszaújvárosban. A donorokat a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban várják február 09-én és 10-én, 
csütörtökön és pénteken 8-tól 16 óráig.
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A TiszaSzolg hátrányára, a fűtőmű előnyére változott az ártámogatás. 

Kétségkívül a gyógy- és strandfürdő a legfőbb attrakció. 

A nagyheti tömegsport versenyek és kulturális rendezvé-
nyek is sok vendéget vonzanak. 

Fontos feladat a víznyelők tisztítása, a csapadék elvezetése. 

Nem tó. Hóolvadék. 

A Sajó Kesznyétennél. A vízszint kedden két óra alatt 40 centimétert emelke-
dett.



Ösztöndíjosztók

Mecenatúra fiataloknak

Ösztöndíjas tanulók

A múlt héten, kedden a gim-
názium tanulói kapták meg a 
Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány ösztöndíját. Csü-
törtök délelőtt az általános 
iskolákban osztották, majd a 
déli órákban a Brassai zárta 
a sort.

Összesen 87 általános- és középiskolás
kapott pénzjutalmat az első félévben 
nyújtott kiemelkedő tanulmányi ered-
ményéért. Az alapítvány képviseletében
Makrai Marianna, valamint dr. Fülöp 
György alpolgármester adta át a jó tanu-
lóknak a megérdemelt oklevelet, a vele 
járó összegről szóló dokumentumot. Az 
alpolgármester köszöntőjében a helyi is-
kolások támogatásának fontosságát hang-
súlyozta.
- Függetlenül attól, hogy ki az iskolák 
fenntartója szükség van erre az ösztöndíj-
ra, mert a város jövője az iskolákban dől 
el. Mivel nekünk fontos a város jövője, 
ezért fontos, hogy támogassuk a fiatalo-
kat és szeretnénk motiválni őket ezzel az 
ösztöndíjrendszerrel is - mondta dr. Fülöp 
György.
Ötödik évfolyamtól osztályonként egy-

egy tanulót javasol a tantestület Mecénás 
ösztöndíjra. A tanulmányi eredmény mel-
lett számít a közösségi munka is. A gyere-
kek személyenként 25.000 forintot kaptak. 
Nagy Nelli most nyolcadikos, a miskolci 
Herman Ottó Gimnáziumban szeretne to-
vábbtanulni. 
- Elsős koromtól kitűnő vagyok - mondta 

Nelli, aki a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskolába jár .- Ezt az ösztöndí-
jat már másodszor nyertem meg. Nagyon 
örülök, hogy megint sikerült. Minden 
zsebpénzemet félreteszem, köztük ezt az 
ösztöndíjat is, és majd telefont szeretnék 
venni.
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Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
Bodnár Brigitta 5/1., Löfcsik András Zol-
tán 5/2., Dienes Ivett 5/3., Illés Dávid 
6/1., Varga Bence 6/2., Gruber Noémi 
6/10., Károly István 7/1., Eperjesi Tímea 
7/2., Kuti Kíra 8/1., Baumgartner Leona 
8/2., Víg Viktor 8/10.
Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola
Balázs Boglár 5.a, Varga András 5.b, Da-
nó Melinda 6.a, Kosina Réka 6.b, Bárdos 
Dóra 7.a, Bárány Zsanett 7.b, Nagy Nelli 
8.a, Danó Ádám 8.b
Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola
József Henriett 5.a, Bartha Viola 5.b, Ko-
leszár Boldizsár 6.a, Szitárcsik Eliza 6.b, 
Szatmári Réka 7.a, Nagy Zsófi 8.a, Szil-
ágyi Tamás 8.b
Szerencsi SzC Tiszaújvárosi 
Brassai Sámuel Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája
Horváth Péter 1/9.L, Kosina Csaba Péter 
1/9.V, Páhány Tamás 1/9.H, Apostol Ti-
bor 2/10.D, Fróna Balázs 2/10.L, Bodó 
Zsolt 3/11.C, Balogh Dávid Zsolt 3/11.D, 
Zsikin Péter 3/11.L, Izsák Imre 1/9.E, 
Molnár Zsolt 1/9.MG, Lovas Laura 1/9.
TG, Jónyer Martin 2/10.E, Kácsándi Vik-

tória 2/10.V, Széplaki János 2/10.G, Der-
bák Dominik 3/11.E, Gagyi Henriet-
ta 3/11.V, Balogh László 3/11.G, Halász 
Zoltán 4/12.E, Mecsei Brigitta 4/12.V, 
Pásztor Annamária 1/13.A, Répási Nán-
dor 1/13.G, Lakomecz Nikoletta 2/14.A, 
Magyarosi Balázs 2/14.G
Tiszaújvárosi Széchenyi István 
Általános Iskola

Fülöp Kende 5.a, Illyés Lara 5.b, Nagy 
Alexandra Natália 5.c, Kacsa Dávid Pé-
ter 6.a, Koncz Emese 6.b, Sipos Adrienn 
6.c, Kováts Alíz 7.a, Szmicsek Levente 
7.b, Nagy Dominik Bence 7.c, Bodri Bri-
gitta 8.a, Darnai Fanni 8.b, Takács Bog-
lárka 8.c
(Az Eötvös középiskola ösztöndíjasainak 
névsora a múlt héten jelent meg.)

Odafigyelnek a jövőre

kronika@tiszatv.hu

Vigyázó szemek

Informatika
a katolikus iskolában

A köznevelési intézményrendszer általános iskolai és középfo-
kú részét teljes egészében államosították, januártól a működte-
tői jogok is elkerültek az önkormányzatoktól. Tiszaújváros ön-
kormányzata különböző szerződéseket kötött az állami szervek-
kel annak érdekében, hogy működőképes maradjon a helyi köz-
nevelési rendszer, és folyamatosan figyelemmel kíséri a megál-
lapodásban foglaltak teljesülését.
A jogszabályok által előírt átadás-átvételi megállapodásokat, 
vagyonkezelési szerződéseket határidőre megkötötte az önkor-
mányzat. Ám egy külön megállapodást is kötött, felsorolva eb-
ben, hogy mit vállal, mi az, amiben együttműködést kér, mi-
lyen támogatásokat tud biztosítani. Mindezt annak érdekében, 
hogy ne legyenek zökkenők a megszokott működtetési színvo-
nalban.  Fontos azonban, hogy a szerződésekben, megállapodá-
sokban foglaltak  teljesüljenek is. 
Ezzel összefüggésben legutóbbi ülésén a képviselő-testület fel-
kérte a polgármestert, hogy a jövőben minden testületi ülés ele-
jén tájékoztassa a testületet arról, hogyan alakul az állami fenn-
tartású köznevelési intézmények működtetői feladatainak átadá-
sakor kötött vagyonkezelési szerződésben és a külön megálla-
podásban, illetve a megváltozott körülményekre tekintettel, az 
egyházi fenntartású iskolákra vonatkozó testületi határozatban 
foglalt jogok, kötelezettségek és vállalások teljesítése.
- Azt gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt dolog - kommen-
tálta a döntést Bráz György polgármester. - Nekünk oda kell arra 
figyelni, hogy mi történik az iskolákban. Ha már elvették az 1,7 
milliárd forintot, itt olyan nem lehet, hogy a szerződésben fog-
lalt kötelezettségüket nem teljesítik. Természetesen olyan lehet, 
hogy átmeneti problémák merülnek fel, zavar keletkezik. Akkor 
kérjenek pénzt, hozzanak ide pénzt, oldják meg, hogy a megszo-
kott fenntartói, működtetői színvonal meglegyen. Mert hiszen 
gyermekeinkről, a jövőről van szó. 

                                                                                     F.L.

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola idén is 
kiemelt figyelmet fordít az informatika oktatására. Most új in-
formatikai eszközöket szereztünk be a robotika és a biztonságos 
internet népszerűsítésére. 
Az NI-Mentor programnak és egy szülői felajánlásnak köszön-
hetően eszközállományunk jelentősen megnőtt. A National Inst-
rumentstől a tanévre 2+2 LEGO robotot kaptunk, a DSSmith 
cég VR-szemüveget ajándékozott, a MAZOFOL Kft. pedig egy 
LEGO Mindstorms NXT robotot vásárolt intézményünknek. A 
tavalyi témahéten nyert EV3 robotjainkkal együtt összesen már 
7 készlet áll a tanulók rendelkezésére a robotpogramozáshoz. A 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (Safer Internet konzorci-
um) pedig 5 darab társasjátékkal támogatta tanulóinkat. A Lájk-
vadász társasjáték segítségével megtanulhatjuk a biztonságos 
internetezés szabályait.

*
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola progra-
mozó diákjai idén is remekül szerepeltek a LOGO országos szá-
mítástechnikai tanulmányi verseny regionális fordulóján, Sáros-
patakon. 
Az I. korcsoportban (negyedikesek) Szilágyi Bálint a 2. helye-
zést érte el, Andrássy Dénes a 6. helyen végzett. 
A II. korcsoportban (hatodikosok) Bartal Ákos a 4. helyen, Hor-
váth Levente a 7. és Koleszár Boldizsár a 8. helyen zárta a for-
dulót. Reméljük, hogy teljesítményükkel bekerülhetnek az or-
szágos döntőbe is! Felkészítő tanár: Kőteleki Andrea Éva.

*
Tisztelt Szülők!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az elmúlt évben 
különböző felajánlásokkal segítették a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskolában folyó munkát. 
Kérjük Önöket, hogy a továbbiakban adójuk 1%-ával támogas-
sák A Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány működését. Adó-
számunk: 18412798-1-05.
Tisztelettel:
 Gál Benjáminné
 igazgató
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Az ösztöndíjakat a kuratórium elnöke, Makrai Marianna és dr. Fülöp György al-
polgármester adta át. 

Ösztöndíjasok a Brassai könyvtárában. 

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaTiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola

Az önkormányzat oda akar figyelni arra, hogy mi történik 
az iskolákban. 



Kocsonyabál

Dermedt disznóságok
Ismét megtelt a Központi Ét-
terem a kocsonyát szerető 
bálozókkal. A Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ 
idén is megrendezte a hagyo-
mányos Kocsonyabált.

A rendezvényen Pap Zsolt önkormányza-
ti képviselő mondott köszöntőt.
- Hálával tartozunk önöknek, hiszen fel-
építették a városunkat. Mi pedig a kész-
be születtünk. Nekünk már csak működ-
tetni kell - mondta a képviselő .- Éppen 
ezért, biztosíthatom önöket, hogy bár az 
önkormányzat költségvetése ettől az évtől 
szűkebb lesz, igyekszünk lehetőségeink-
hez mérten a szépkorúakról gondoskodni.
A tiszaújvárosi nyugdíjasoknak rende-
zett bálra volt, aki a párjával érkezett, de 
voltak egészen nagy baráti társaságok is. 
Több mint 200 tányér kocsonya került a 
terített asztalokra. 

- A jó kocsonya sokáig fő, legalább 8 
órán át. A köröm mellett füstölt csülköt 
is szoktunk bele rakni. Majd le kell róla 

szedni a zsírt és akkor jó, ha gyönyörű, át-
látszó lesz, mint az üveg - mondta Sallér 
Géza, aki párjával érkezett a bálra. Min-
den évben eljönnek, mert szeretik a ko-
csonyát és a jó zenét. - Nagyon szeretünk 
táncolni - tette hozzá. - Vacsora után mi-
énk a táncparkett, azért jöttünk, hogy le-
táncoljuk a cipőnket. 
Papíron táncolás, célba dobás, lufitánc, 
gyümölcskocsonya evés és kacsatánc. A 
vállalkozó kedvű nyugdíjasok vetélke-
dőn is részt vehettek. Az 5 játékos kedvű 
párból került ki az idei Kocsonyabál kirá-
lya és királynője. A hölgyekre és az urak-
ra külön kellett szavazni, minden bálo-
zó egy-egy szavazatot adhatott le. A leg-
több voksot Csenge József és Csengéné 
Bányász Terézia kapta. Az ő fejükre ke-
rült fel a vándorkorona. Ez a tisztség nem 
csak erre az estére szólt, „cserébe” aktív 
nyugdíjas éveket és példamutatást kértek 
tőlük a szervezők. 
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Illem, protokoll

A borjú és az új kapu

A magyar nyelv csodálatos. Olyan árnyalt kifejezőeszközei van-
nak, melyek más nyelvben nem lelhetők fel. A közmondások 
viccesek és találók, és ami fontos: kifejezők. Ilyen közmondá-
sunk a „Bámul, mint borjú az új kapura.” Most erről beszélünk 
egy kicsit.
Nincs is addig gond, míg a kicsi gyermek mindent megnéz ár-
tatlan, kikerekedett szemekkel. Ám idővel a gyermeknek is meg 
kell tanítani, hogy nem bámulhat másokat leplezetlenül.
Ha valaki túl fiatal, túl öreg, túl férfi, túl nő, vagy éppen földön-
kívüli, mindegy, hiszen a jó modort követve nem lehet huzamo-
sabb ideig vizslatni. Meg kell elégedni egyetlen figyelmes pil-
lantással, amely a jelenség lényeges momentumának befogadá-
sára elég.
Igaz, arról is beszélni kell, hogy az emberek nagy része éppen 
azzal kíván kitörni a szürke hétköznapokból, hogy feltűnően öl-
tözködnek, esetleg viselkedésükkel is felhívják a többiek figyel-
mét.
Különösen óvakodni kell a bármilyen vonatkozásban sérült em-
berek feltűnő fürkészésétől. Ezzel ugyanis fokozottan épp az a 
rendellenesség kap hangsúlyt, amellyel egyébként is együtt kell 
élni az illetőnek.
Kérek mindenkit, találjuk meg azt az egyensúlyt, mely segít ab-
ban, hogy ne sértsünk meg mást kendőzetlen tekintetünkkel, de 
álljunk készen segítséget nyújtani, ha arra van igény. Ne men-
jünk el elesett emberek mellett a jó modorra hivatkozva!

    Medina

5. oldal2017. február 9. Mindenes

Keringő a Hunyadi iskolában. 

Modern tánc a Hunyadi aulájában. 

Az elmaradhatatlan Kazinczy-palotás. 

Hunyadi-fáraó. Pattogtak a Kazinczy kukoricái. 
Kazinczys jelmezesek. 

Remek volt a hangulat. 

Több mint 200 tányér kocsonya készült. 



Az év sportolói

Bragato és a triatlonos lányok az élen
A tiszaújvárosiak közül négy 
triatlonos és két kajak-kenus 
sportoló, illetve csapat is ér-
dekelt volt az Észak-Magyar-
ország című megyei napilap 
„Év sportolója” díjátadó ün-
nepségén. 

A Észak-Magyarország, valamint régi-
ónk internetes portálja, a Borsod Online, 
és az eszak.hu kiadója, a Russmedia Kft. 
hét kategóriában írta ki a 2016-os ered-
ményeken alapuló versenyt. A sportoló-
kat szakavatott újságírókból álló, tíz tagú 
zsűri értékelte. 
Elsőként az utánpótlás leány kategória 
dobogósait szólították, ahol az első he-
lyet Bragato Giada,  a Tiszaújvárosi KK-
SE kenusa  érdemelte ki.
- Sajnos tavaly volt egy lábtörésem, de 
összeszorított fogakkal küzdöttem tovább
- mondta a kiváló sportoló. - Végül az 
ifjúsági Eb-n Plovdivban harmadik let-
tem, míg a brandenburgi maratoni világ-
bajnokságon győztem az ifjúsági lányok 
között, ami mindenért kárpótolt. Idén sze-
retnék kijutni a korosztályos síkvízi és a 
maratoni világbajnokságra, a jó folytatás 
reményében - mondta Giada, aki már ja-
vában készül az idei szezonra. 
Az utánpótlás korcsoportos lányoknál a 
második helyet Putnóczki Dorka, a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub ifjúsági Eb 
mix-váltó ezüstérmese, egyéni 4. helye-
zettje, a junior Európa-kupa második he-
lyezettje érdemelte ki.
- Örülök, hogy a megyében is elismerik a 

teljesítményemet - mondta Dorka -, min-
den sportolónak fontos a visszajelzés. 
A tavalyi eredményeim közül az ifjúsá-
gi Európa-bajnoki második helyezésem-
re, valamint a junior Európa-bajnokságon 
elért 13. helyezésemre vagyok a legbüsz-
kébb. 
Az azonos korú fiúknál az ifjúsági Eb 
mix-váltó ezüstérmes, egyéni 4., junior 
Ek-bronzérmes, junior világbajnoki 13. 
helyezett Lehmann Csongort (Tiszaúj-
városi Triatlon Klub) sorolta a második 
helyre a zsűri.
- Életemben először nyertem el ezt a he-
lyezést - mondta Csongor -, természete-
sen nagyon örülök neki, ez sok erőt ad a 

jövőben. Remélem, hogy az elkövetke-
zendő években, mint első helyezett is áll-
hatok majd itt. Idén igyekszem még jobb 
eredményeket elérni a versenyeken, mint 
tavaly, hogy még sikeresebb évet zárhas-
sak. 
Az utánpótlás csapatok között a Tisza-
újvárosi Triatlon Klub Putnóczki Dor-
ka, Mátyus Lili, Szegedi Sára összeállítá-
sú klubcsapat magyar bajnok triója bizo-
nyult a legjobbnak.
A folytatást a felnőtt női kategória elitjé-
nek díjazása jelentette, ahol szintén két ti-
szaújvárosi érdekelt volt. Másodikként 
rangsorolták az újságírók Váczi Anitát, 
a Tiszaújvárosi VSE parakajakosát, aki 
a riói olimpián K-1-200 méteren 6. lett, 
míg a moszkvai Eb-n a 4. helyet szerez-
te meg. 
- A tavalyi egy nagyon kemény év volt - 
kezdte Anita -, nagyon sok küzdelemmel 
és sérüléssel, úgyhogy örülök, hogy dí-
jazzák azt, amit csinálok. A moszkvai Eb 
és a riói paralimpia volt a két legnagyobb 
versenyem, előbbin negyedik, utóbbin 
hatodik lettem, de ezt tudjuk be a beteg-
ségnek. Ígérem, négy év múlva sokkal 
jobb leszek. 
A képzeletbeli dobogó harmadik foka az 
aquatlonban és duatlonban egyéniben, 
míg a váltó tagjaként egyaránt országos 
bajnoki címet ünneplő Szabolcsi Fruzsi-
nának (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) ju-
tott, ő nem tudott jelen lenni az ünnepsé-
gen. 

FP - SZIS

TKKSE évadzáró 

Szép év, 
szép remények

A Sportcentrum zászlóstermében tartotta évzá-
róját a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület (TKKSE). Az ünnepségen a Magyar 
Kaja-Kenu Szövetség újonnan megválasztott veze-
tése is részt vett. 

Nem csak a helyi vezetés, hanem az országos is elismerően nyi-
latkozott a TKKSE 2016-os eredményeiről. Az egyesület min-
den tekintetben felülmúlta önmagát. A megalakulása óta eltelt 
hat esztendő legsikeresebbje volt a tavalyi, amit a megszerzett 
érmek mellett a sportágfejlesztési törekvések is alátámasztanak. 
A város vezetése nevében dr. Fülöp György alpolgármester kö-
szöntötte a sportolókat és edzőiket. Az elismerő szavak után arra 
kérte a jelenlévőket, hogy azon dolgozzanak, hogy az év végére 
legyen egy a jelenlegi két kajak-kenu egyesületből.
 - Tiszaújvárosban két egyesület is van, mindkettő eredményes 
volt a múltban és a jelenben is. Béke Kornél tavalyelőtt ifjúsá-
gi világbajnok lett, sok társa került be a serdülő-, illetve ifivá-
logatottba, ami nagy szó egy újonnan alakult egyesülettől. Már 
most látszik, hogy megvan a háttérbázisa annak, hogy akár a 
felsőbb korosztályokban is eredményes legyen az egyesület. Ha 
nem is Tokióban, de talán már a 2024-es olimpián számíthat erre 
a korosztályra a válogatott - nyilatkozta lapunknak Hüttner Csa-
ba felnőtt szövetségi kapitány.
Az egyesület legeredményesebb versenyzője Bragato Giada lett, 
akinek világbajnoki címe előkelő helyet foglal el éremgyűjte-
ményében, de említhetnénk még jó néhány nevet az élvonalból.
- Kőszegi Milán is kijutott az idei Olimpiai Reménységek Ver-
senyére, ahol egy 5. és 6. helyet sikerült elérnie egyes hajóban 
200-on és 500 méteren. Nagyon jó eredmény ez a fiú kenuban, 
hiszen különösen erős a mezőny az ő korosztályában, minde-
mellett büszke vagyok a kicsikre, akik folyamatosan csipeget-
ték a pontokat a magyar bajnokságon és egyéb versenyeken - di-
csérte versenyzőit Krucsay József edző.
A kiemelkedő eredményeket elért versenyzőket díjazták is az 
egyesület évzáróján. A MKKSZ új szakmai igazgatója, Doma 
Gergő is elismerően szólt a helyi fiatalokról és felkészítőikről. 
- Korábban egy klubot vezettem, már akkor is irigykedve néz-
tem a tiszaújvárosiakat, hogy milyen fantasztikus utánpótlás 
eredmények születtek itt. Bekerültek a Top 10-be, mindezt fel-
nőtt eredmények nélkül tudták elérni. Ma már alap, hogy a szö-
vetség egy európai szintű klubrendszert épít ki, európai körül-
ményekkel. Az utánpótlás és az infrastruktúra fejlesztésében 
nyújtott tiszaújvárosi teljesítmények után bátran mondhatom, 
hogy merjenek nagyot álmodni az itt élők, a versenyzők, edző-
ik és a helyi támogatói kör. Amit itt láttam, az rend, tisztaság, 
fegyelem. Jó szakmai munka van, ami elengedhetetlen ma egy 
olyan versenyben, ahol a sportágak is versenyeznek a gyereke-
kért és azért, hogy hosszútávon meg tudják őket tartani. Min-
den évben csepegtet pénzt, illetve újabb beruházásokra ad tá-
mogatást a Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A tiszaújvárosi bá-
zis is beletartozik ebbe, komolyan számolunk velük, mert látjuk, 
hogy van miért ideadni, mert dinamikusan fejlődik, és jól gaz-
dálkodnak a pénzekkel. Az idén folytatódnak itt is a fejlesztések, 
ami turisztikai és szakmai egyaránt. Ezekből profitál a szakma 
is, hiszen ahogy szépül, újul az egyesület, úgy egyre több gye-
reket fogadhat majd be és a szülők is nagyobb kedvvel viszik le 
gyerekeiket a vízitelepekre, ahol megtaláhatják azt a közeget a 
fiatalok, ahol értékesen eltölthetik az idejüket - mondta a szak-
mai igazgató. 
- Most fordult célegyenesbe annak a kétéves előkészítő mun-
kának az eredménye, ami a Bejárható Magyarország keretprog-
ramon belül valósulhat meg. Elnyertünk egy jelentős összeget, 
amelyből épületeket újítunk fel. 2017-ben kezdődnek az első 
kapavágások, a csónakház felső részén kialakítunk egy 24 fé-
rőhelyes szálláshely-szolgáltató bázist, elsősorban vízitúrázók-
nak, de más egyesületeknek is biztosítunk majd edzőtáborozási 
lehetőséget. Ez egyrészt hozzájárul versenyzőink fejlődéséhez, 
másrészt az ebből származó bevétel az egyesületünk fenntartha-
tó fejlődésének is lehet egy láncszeme - válaszolta az egyesü-
let jövőbeni terveivel kapcsolatos kérdésünkre Béke László, az 
egyesület elnöke. -  Ami az elmúlt egy évet illeti, továbbléptünk 
a versenysportban, meghaladtuk tavalyi eredményünket, beke-
rültünk a Top 10-be, az országos egyesületi ragsorban a 8. he-
lyet szereztük meg. Továbbléptünk a sportág népszerűsítése te-
rületén és az egyesület infrastruktúrájának fejlesztésében is. Ti-
szaújváros önkormányzatának támogatásával 2015-ben megvá-
sároltuk Tisza-parti ingatlanunkat, tavaly az alsó részt újítottuk 
fel, idén a felső rész következik. Európai szintű edzőközpont 
lesz itt egy év múlva, remélem erről számolhatunk majd be az 
újabb sportsikerek mellett.

berta

Teremlabdarúgás

Forgács László emléktorna
Forgács Lászlóra, a me-
gyénkből származó egykori 
országos rendőr-főkapitány-
ra emlékeztek az elmúlt hét-
végén a Sportcentrumban. 

A már hagyományos teremlabdarúgó tor-
nára, melyet idén rendeztek meg 17. alka-
lommal, idén is az ország szinte minden 
szegletéből érkeztek a rendvédelmi szer-
vek csapatai.
- Tavaly sikerült a torna történetében el-
ső ízben megnyernünk a kupát - mondta a 
Zala megyei RFK csapatának kapitánya, 
Németh István. - Szerettük volna megvé-
deni a címünket, de már van egy veresé-
günk, így erről lemondhatunk.
A 12 csapat két csoportban körmérkőzés-
sel döntötte el a sorrendet, majd az azo-
nos helyezettek egymás ellen játszva ala-
kították ki a végeredményt. 
- A rendőrök számára fontos a sport - 
mondta a BAZ Megyei Rendőr-főka-
pitányság csapatának vezetője, Turcsik 
Zsolt. - Különböző felméréseink vannak, 
ezért mindenki sportol valamit, sokan ép-
pen fociznak. Ezért is olyan népszerű ez 
a torna.
Forgács László 2000-ben, 51 éves korá-
ban hunyt el. A tiszaújvárosi önkormány-
zat és a megyei rendőr-főkapitányság kö-

zös szervezésében 2001-től őrzik emlé-
két a teremtornával. A rendezvény célja 
ezen túl elősegíteni a 40. év feletti állo-
mány fizikai felkészültségének javítását 
és a szervezeten belüli sportbaráti kap-
csolatok ápolását.  Ezt a sportbarátságot 
idén 120 sportoló és több mint 30 meghí-
vott vendég öregbítette.
- Egy baráti, beosztotti kezdeményezés-
ből mára egy rangos sporteseménnyé 
vált a Forgács torna - mondta dr. Verecz-

kei Csaba B-A-Z megyei rendőr-főkapi-
tány. - Hatalmas a küzdelem a kupáért, de 
mindazonáltal a legfontosabb a sportsze-
rű játék és a barátságok elmélyítése.
A tornát végül a Budapesti Rendőr Spor-
tegyesület csapata nyerte, megelőzve az 
Országgyűlési Őrség és a Hajdú-Bihari 
MRFK csapatát. A borsodiak éppen le-
maradtak a dobogóról, negyedikek let-
tek. 

                                                  borza

A díjazottak
Utánpótlás leány
1. Bragato Giada - TKKSE
2. Putnóczki Dorka - TTK
3. Nagy Kinga - Diósgyőri VE
Utánpótlás fiú
1. Feczkó Csanád - MVSC
2. Lehmann Csongor - TTK
3. Sejkoczki Dávid - Miskolci Ju Jitsu 
Egyesület
Utánpótlás csapat
1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub ifjúsági 
leány triatlon csapata - Putnóczki Dor-
ka, Mátyus Lili, Szegedi Sára
2. Miskolci Jégvirág KK szinkronkor-
csolya csapata
3. Fráter György Katolikus Gimnázium 
leány kosárlabda csapata
Felnőtt nők
1. Gercsák Szabina - Miskolci Judo Klub

2. Váczi Anita - TVSE
3. Szabolcsi Fruzsina - TTK
Felnőtt férfiak 
1. Elek Ákos - DVTK
2. Mészáros László - MVSC
3. Fábián Kristóf - Harc- és Táncművé-
szeti SE
Felnőtt csapat
1. Alinvent DVTK NBI-es női kosárlab-
da csapata
2. DVTK Jegesmedvék jégkorong csa-
pata
3. Miskolci Steelers amerikaifutball csa-
pata
Edző 
1. Miguel de Jesús López Alonso - Alu-
invent DVTK
2. Flórusz János - Miskolci Judo Klub
3. Jason Morgan - DVTK Jegesmedvék
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A tiszaújvárosi díjazottak Balogh Bence és Jancsár László edzővel.

Védőőrizetben a támadó. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: Moments of Art - kiállítás Koscsó 
László festőművész alkotásaiból.
Látogatható: 2017. február 17-ig.
Óvárosi KULT Galéria: Női szemmel - női kézzel - kiállítás 
Füredi Zsuzsanna népi játék- és kismesterség oktató munkái-
ból. Látogatható: 2017. február 11-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
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 gondolatbu-
borékok során keresztül vezeti el a gyermekeket és felnőtte-
ket a Lázár Birodalomba.
Várjuk szeretettel az óvodai és iskolai csoportokat. Előzetes 
bejelentkezés szükséges a 49/542-006 telefonszámon, igény 
szerint ingyenes tárlatvezetést biztosítunk.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
Február 17. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridé-
ző” sorozata. 6000 méter fölött Kirgizisztánban. Előadó: Ko-
vács Albert
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Február 9. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután a Ti-
szaszederkényi Idősek Klubja tagjaival.
Február 14. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

A TiszA TV műsorA

Február 9. csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Mecénás-ösztöndíjak - Kocsonyabál - Lék-
horgászat - Farsang - Sport
Hétről-hétre: Év sportolója - Közelmúlt
Polgármesteri fogadóóra
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Február 15., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Csütörtöki tö-
ri - Farsang - Sport
18:15 Hétről-hétre: Kultúrházak éjjel-nappal - Közelmúlt

kronika@tiszatv.hu

Mulatság, móka, munka
Nem telt eseménytelenül az utóbbi idő-
szak a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskolában. A diákok és tanára-
ik minden szabadidejüket arra áldozták, 
hogy színvonalas farsangi produkcióikkal 
kápráztassák el vendégeinket és szülei-
ket. A befektetett munka meghozta gyü-
mölcsét. Csak ámultunk és bámultunk a 
fergeteges előadás sokszínűségén. Kö-
szönjük a szülők segítségét, hiszen csak 
együttes erővel válhatott ily emlékezetes-
sé a farsang. 
Természetesen a tanulmányi munka sem 
szünetelt. A Csorba György Országos Ter-
mészettudományos Feladatmegoldó Ver-
senyen biológiából Tóth Botond 8.b osz-
tályos tanuló a legjobbnak bizonyult. Fel-

készítő tanára: Rontóné Durucz Éva. Ma-
tematikából a 8.a osztály két tanulója, 
Sajgó Zsófia II., Nagy Nelli V. helyezett 
lett. Őket Ruszkai Gizella készítette fel.
A LOGO Országos Számítástechnikai Ta-
nulmányi Versenyen Nagy Levente a III. 

korcsoportosok versenyét megnyerte, Da-
nó Melinda  6.a osztályos tanuló a II. kor-
csoportosok között III. helyezést ért el. 
Felkészítőjük Ruszkai Gizella. 
 A Jane Haining Angol Nyelvi Emlékver-
senyen Soltész Blanka Gemma 8.a osz-
tályos tanuló a református iskolák verse-
nyében III. helyezést ért el. A Jézus éle-
te rajzpályázaton Járai Krisztián 3.b osz-
tályos tanuló alkotását különdíjjal jutal-
mazták, valamint kiállításra érdemesnek 
találták Kádár Anna és Kundrák Lina 1.a 
osztályos kisdiákjaink művét. Mindany-
nyiukat Kaló Krisztina segítette a felké-
szülésben. 

Dorony Attiláné 
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Széchenyis 
eredmények

Január 27-én rendezték meg Sárospatakon a Logo Országos Szá-
mítástechnika Tanulmányi verseny megyei döntőjét. A Tiszaúj-
városi Széchenyi István Általános Iskolából I. kategóriában (3-4. 
osztály) 1. helyezést ért el Tóth Ádám 4. b osztályos tanuló (fel-
készítő tanára: Böröcz Léda). II. kategóriában (5-6. osztály) 1. 
helyezést ért el Suszter Roland 6. a osztályos tanuló (felkészítő 
tanára: Kovácsné Pintér Éva). III. kategóriában (7-8. osztály) 2. 
helyezést ért el Szmicsek Levente 7. b osztályos tanuló (felkészí-
tő tanára: Böröcz Léda).
Ugyancsak január 27-én rendezték meg Miskolcon a Csorba 
György Természettudományos feladatmegoldó verseny döntő-
jét. Iskolánkból Hegedűs Nóra 8. c osztályos tanuló biológiából 
4. helyezést ért el (felkészítő tanára: Böcsödiné Hadházi Anikó), 
míg kémiából 5. helyezést ért el Csató Lilla 8. a osztályos tanuló 
(felkészítő tanára: Kovácsné Pintér Éva).

 Kovácsné Pintér Éva
Reál munkaközösség-vezető
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Állatian jó jelmezek. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület
képviselője

2017. február 15-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató
Dr. Hronszky Regina,

az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei referense, 

esélyegyenlőségi fogadóórát tart
2017. 02. 09. napján, csütörtökön 

a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
(Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám alatt), 

10.00 órai kezdettel. 
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

A tanácsadás térítésmentes. 

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

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

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

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

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

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

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

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.

Ülésezik 
az önkormányzat

Bölcsőde nyáron

Tiszaújváros képviselő-testülete 2017. február 9-én 10 órai kez-
dettel ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat ipari parki terület értékesítésével kapcsolatos dön-
tésre 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapí-
tására
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésére
3. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
2017. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseire

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

                       Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Tájékoztató

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

Tájékoztató

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

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

Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2017. 
június 26. - július 21. 

között

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

2017. 
július 24. - augusztus 18. 

között

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

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2017.
 június 26. - július 21. 

között

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

2017. 
július 24. - augusztus 18.

 között

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

• A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szük-
séges kiengedni ahhoz, hogy utána az ürítő rendszer víztele-
níteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem enge-
dünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg, és a kút elfagy-
hat.
• Tilos a kúttal „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni, úgy, hogy 
a víz bár megindul, de nem folyik ki. Ha a nyomókart lenyom-
juk, minden esetben ki kell engedni a fent jelzett mennyiséget, 
hogy az elfagyás ne következzen be.
• Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb 
módon kiolvasztani. Ez további károkat okozhat, ami megne-
hezítheti, késleltetheti a javítását.
• Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn ke-
resztül tölteni kannákat, edényeket, mert így az egész ivóvíz-
hálózat elfertőződhet. Ennek az az oka, hogy a visszaürítés so-
rán a tömlőn keresztül a közkifolyó visszaszívhatja azt a vizet, 
ami az edényben van. Az ivóvíz élelmiszer!
Ha rendellenességet észlel a kút működését illetően, kérjük, je-
lezze az alábbi elérhetőségeken: 
Központi diszpécserszolgálat (0-24 óra): +36-48/514-550

További elérhetőségeinken a működési területet érintő hibabe-
jelentések esetén kollégáink munkaidőben készséggel állnak 
rendelkezésre:
Csúcsvízmű: +36-46/ 594-042
Salgótarján:  +36-32/ 311-000
Szécsény:  +36-32/ 371-475
Tiszaújváros:  +36-49/ 341-700
Parád:   +36-36/ 364-102
Ózd:   +36-48/ 471-111
Tisztelettel:

ÉRV ZRt.

Figyelemfelhívás

A települési közkifolyók (közkutak) 
helyes használata télen

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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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. február

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!

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, előkészí-
tése
- 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 Város 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.

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére

09. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

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

Tisza-parti Szabadidő Ház 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

14. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

15. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

20. hétfő Tiszaszederkényi Idősek 
Klubja

10.30 - 12.00 Szociális étkezők

21. kedd Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

22. szerda” Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 09.00 és 14.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert,Katica és Szivárvány 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

23. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

 27. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

 28. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Pályázati felhívás

Közterület-felügyelői 
munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot hir-
det a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői mun-
kakör betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan 
időre szóló kinevezéssel. 
Pályázati feltételek:
- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/
2012. (III.7.) Korm. rendelet 30. pontjának I. vagy II. besorolási 
osztályban felsorolt végzettségek, szakképesítések, 
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- helyismeret.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló tör-
vény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) 
rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt 
a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.
Az állás 2017. március 1-től tölthető be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyző-
jéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szakreferensnél lehet. 
Tel: 49-548-085.

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, gyártá-
si év: 1983., üzemóra állása: 8511 üó. Eddigi tulajdonosok szá-
ma: 2.
A mezőgazdasági gépet árverésen értékesítjük a kihirdetett ala-
párról induló szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 600.000,- 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. február 15-én 12.00 óráig a kft. titkárságán.
Árverés ideje, helye: 
2017. február 17-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Árverési hirdetmény

Használt 
mezőgazdasági gép 

értékesítése

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolájába 
beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határide-
je 2017. február 28-án lejár.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig 
van lehetőség  a Vándor Sándor Zeneiskola épületében  ( Ti-
szaújváros, Teleki B. u. 5.)

    Hok Csaba
intézményvezető

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők! 
Intézményünk a 2017/2018-as tanévben a 
következő osztályokat indítja:

1. Hat évfolyamos, 1 osztály, 30 fő.               
Tagozatkód: 0001
A rangsor kialakítása az 5. év végi és a 
6. félévi tanulmányi eredmények átlaga 
alapján történik. 
A jelentkezést a központilag kiadott je-
lentkezési lapon közvetlenül is el lehet 
küldeni intézményünknek. Ezzel egyi-
dejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül 
kell megküldeni a Felvételi Központnak 
(9001 Győr, Pf. 694.) 2017. február 15-ig. 
Az adatlapcsomag iskolánk titkárságán 
átvehető, valamint honlapunkról (http://
www.eotvos-tuj.sulinet.hu) is letölthető.
2.  Négy évfolyamos, általános tantervű, 2 
osztály, 60 fő.  
Tagozatkód: 0002
A felvétel a tanulmányi eredmények, va-
lamint a magyar nyelv és a matemati-

ka írásbeli eredménye alapján történik. A 
felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 
7. év végi és a 8. félévi tanulmányi ered-
mények átlaga, 25-25%-ban a két írásbeli 
eredménye számít.
3.  Négy évfolyamos, emelt matematika, 
0,5 osztály, 15 fő.  
Tagozatkód: 0003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a 
matematika írásbeli eredménye alapján 
történik. A felvételi pontszámba 50%-ban 
az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmá-
nyi eredmények átlaga, 50%-ban a mate-
matika írásbeli eredménye számít.
4.  Négy évfolyamos, emelt informatika, 
0,5 osztály, 15 fő.  
Tagozatkód: 0004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a 
matematika írásbeli eredménye alapján 
történik. A felvételi pontszámba 50%-ban 
az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmá-
nyi eredmények átlaga, 50%-ban a mate-
matika írásbeli eredménye számít.

5. 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészí-
tő osztály, 1 osztály, 30 fő. Tagozatkód: 
0005
Intézményünk a nyelvi előkészítő osz-
tály esetében szóbeli vizsgát is szervez 
angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi 
eredmények, a szóbeli, valamint a ma-
gyar nyelv és a matematika írásbeli ered-
ménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 25%-ban az 5., 6., 7. év végi és 
a 8. félévi tanulmányi eredmények átla-
ga, 25%-ban a szóbeli, 25-25%-ban a két 
írásbeli eredménye számít. 
A szóbeli vizsga egy motivációs beszél-
getésből áll, melynek témakörei meg-
tekinthetőek honlapunkon (http://www.
eotvos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás 
2017/18 menüpont alatt.
A szóbeli vizsga ideje: 2017. február 22. 
15:00 óra.
Helye: a gimnázium épülete, I. emelet.
  Erdélyi Lajos
  intézményvezető

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium felvételi 
tájékoztatója a 2017/2018. tanévre

(OM azonosító: 029265, feladatellátási hely kódja: 001)
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Tiszaújvárosban, a 
Mátyás király úton 
panelprogramos, 
8.emeleti, 37 nm-
es, bútorozott la-
kás alacsony rezsi-
vel, hosszú távra 
kiadó.
Érd.: 
06-30-278-7796

Eltűnt Tiszaszederkényből 
egy 1 éves Shih-tzu fiú kutya. 

Aki megtalálta, esetleg információt tud 

róla adni, pénzjutalom ellenében, 

kérem hívja a 06/70 426-0260-as 

telefonszámot.

25 éve a társasházak szolgálatában!

KAROLAH Ingatlanforgalmi és Szolgáltató Kft.

www.karolah.hu     Alapítva: 1992. február

Szurkolói ankét
A Football Club Tiszaújváros szurkolói ankétot tart.

Ideje: 2017. február 15. (szerda) 17:30 óra
Helye: a Sportcentrum labdarúgó klubházának tárgyalóterme.

A találkozón az érdeklődők tájékoztatást kapnak a 2016/2017. bajnoki 
évad tavaszi szezon felkészüléséről és átigazolási hírekről.

Minden kedves szurkolót, sportbarátot, érdeklődőt szeretettel vár 
a vezetőedző és szakmai stábja!

10. oldal 2017. február 9.Hirdetés/Rendezvények

Sajószögedi cég keres 
sajószögedi telephelyén 

végzendő munkára
  lakatos (fémszerkezeti)

 jártassággal 
rendelkező segédmunkásokat

   vagy betanított munkásokat.
  Érdeklődni lehet: 

+36 70 333 8036 telefonon. 



A Sportcentrum 
 eseményei 

Február 07-10.: FTC U17, U16 csapat: labdarúgó edzőtábor

Február 11. (szombat)

Kajak-kenu
09.00 Regionális fizikai felmérő verseny   
   Edzőterem, atlétika pálya
Labdarúgás
11.00 TFCT - Felsőtárkány edzőmérkőzés   
   Műfüves pálya
15.00 Sajószöged –Tiszapalkonya edzőmérkőzés  
  Műfüves pálya

Február 12. (vasárnap)

Labdarúgás
11.00 TFCT- Tiszakeszi U19 edzőmérkőzés   
   Műfüves pálya
13.00 TFCT- Tiszakeszi U17 edzőmérkőzés   
    Műfüves pálya
15.00 Sajószöged ifi - Tiszapalkonya ifi edzőmérkőzés 
   Műfüves pálya

Labdarúgás

Kosárlabda

Vereséget vereség követett

Továbbra is gödörben a gárda

Újabb két edzőmérkőzésen 
van túl a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros csapata.

A Kazincbarcika ellen idegenben léptünk 
pályára és a listavezető ellen, bár jól ját-
szott a csapat és Kristófi révén gólt is lőtt, 
mégis kikapott.
KBSC - Termálfürdő FC Tiszaújváros 

2-1 (1-0)
Gólszerző: Kristófi
Kezdő: Herceg - Molnár F, Dajka, Fodor, 
Molnár L - Fabu, Farkas, Kristófi, Husse-
in, Orosz - Lukács
Cserék: Tóth, Kerekes, Balogh, Viscsák, 
Somogyi, Horváth
A játékban egyenrangú ellenfelek vol-
tunk a Barcikával. A felfogás és játékfe-
gyelem alakulóban van, az egyéni hibá-
kon kell javítani, és a góllövő cipőt elő-
venni - áll a klub mérkőzést értékelő ösz-
szefoglalójában.
A hétvégi mérkőzésre megérkezett a  ci-
pő, ám ez sem volt elég.

TFC Tiszaújváros - Nyírbátor 
2-3 (1-2)

Gólszerzők: Farkas, Kristófi

Kezdő: Tóth - Molnár F, Dajka, Fodor, 
Molnár L - Fabu, Farkas, Lukács, Husse-
in, Orosz - Nagy
Cserék: Herceg, Kristófi, Kerekes, Ba-
logh, Viscsák, Somogyi, Horváth,
Ezen a mérkőzésen sajnos nyoma sem 
volt a kazincbarcikai bíztató játéknak. A 
teljes mérkőzést könnyelmű játékfelfogás 

jellemezte, leginkább a védelem soraiban, 
aminek meg is lett az eredménye. 
Öt edzőmérkőzés mérlege: 1 győzelem 1 
döntetlen és 3 vereség. Az utolsó felké-
szülési mérkőzésen a Felsőtárkányt fo-
gadja a TFCT február 11-én, szombaton 
11:00 órától.

Először játszott az egészség-
ügyi problémák miatt lemon-
dott Brunyánszky edző nél-
kül a Phoenix. A tabellán mö-
göttünk álló Nagykőrös csa-
patához látogattak, a papír-
forma azonban nem érvénye-
sült. Nagyon nem.

Nagykőrösi Sólymok KE -Tiszaújváro-
si Phoenix KK

95-61 (16-13, 26-17, 30-15, 23-16)

Nagykőrös, 200 néző. V.: Varga-Záray, 
Vadász, Nyilas.
Nagykőrösi Sólymok KE: Fehér Á. 
(21/12), Mácsai K. (11/3), Jurászik L. 
(6/3), Molnár M. (22/6), Tóth V. (25/3), 
Dézsi R. (2),  Kovács M. (2), Király H. 
(-), Chiovini Á. (-), Kovács S.  (3), Kónya 
L. (3), Szablics P. (-).
Phoenix KK: Szabó N. (9), Kovács Z. (-), 
Papp (7/3), Debreceni (4), Hill (8), Madár 
(5/3), Pöstényi (13), Kilyén (3), Magyar 

(2), Pongrácz (9), Mayer (1), Zsuga (-).
Csak az első negyedben volt ellenfele a 
Nagykőrösnek a Phoenix. A második-
tól kezdve egyre jobban kiütközött ezen 
az estén a két csapat közötti különbség. 
Egyelőre úgy tűnik a gödör, amibe négy 
mérkőzés óta került a csapat, elég mély. A 
kérdés az, mikor sikerül onnan kimászni.
Bányai Viktor, elnök: - Idén még nem 
volt győzelmünk. Nagyon szerettük vol-
na, hogy sikerüljön felszabadultan játsza-
nunk és ez most sikerült. Ezzel feltörtük 
az ellenfél védelmét és védekezésben is 
mindenki odatette magát. Ez volt a sike-
rünk titka.
Szendrey Zsombor, vezetőedző: - Sajnos, 
ma minden mutatóban felülmúlt bennün-
ket a Nagykőrös. Így, ennyi szerzett pont-
tal idegenben sem lehet mérkőzést nyerni. 
Amit az edzéseken gyakoroltunk, azok-
ból szinte semmit sem tudtuk megvalósí-
tani, csak asszisztáltunk a hazaiak sikeré-
hez. Megpróbáljuk a hibákat kijavítani és 
ebből a hullámvölgyből kilábalni.

Siker a csikóknál

Ami nem sikerült a nagyoknak, sikerült 
az utánpótlásnak. A Phoenix U20-as ala-
kulata nagy csatában, két ponttal múlta 
felül a hazaiakat.
Nagykõrösi Sólymok KE - Tiszaújvárosi 
Phoenix Kosárlabda Klub 68-70

Asztalitenisz

Kajak-kenu

Kézilabda

Karate

Döntetlen és győzelem

Téli megmérettetés

Alapozás, igazolás

Mindenki felállt a dobogóra

Nem gyakori az asztalitenisz csapatmeccseken a döntetlen. 
Most ezt sikerült elérnie a TSC második gárdájának a megyei 
bajnokság „A” csoportjában. A 11 forduló másik tiszaújvárosi 
érdekeltségű mérkőzésén a Brassai DSE Sajókeresztúrban győ-
zött magabiztosan. 
Pataki Asztalitenisz SC II - TSC II 9-9
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 4 és a Kavi-
csánszki-Mag páros.
Sajókeresztúri SE - Brassai DSE 5-13
A győzelmeket szerezték: Koncsik 3, Lovász 3, Tóth 3, Jakab 2, 
illetve a Koncsik-Lovász és Jakab-Tóth páros.

Február 4-én a budapesti Aquaworldben hatodik alkalommal 
rendezte meg a Magyar Kajak-kenu Szövetség a kajak ergomé-
teres és medencés sárkányhajó kupát. Az eseményen mindkét 
tiszaújvárosi kajak-kenu egyesület részt vett és szép sikereket 
ért el.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület színei-
ben Erős Patrik és Gábor Netta is megnyerte az ifjúsági kate-
góriát. A felnőtt nők között Somodi Viktória óriási versenyben 
szorult le a dobogó legfelső fokáról. Mellettük Molnár Martin 
5., Kovács Mirtill 6., míg Béke Kornél a felnőttek „B” döntőjé-
ben az 5. helyet érte el. 
A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület 9 fővel vett részt a verse-
nyen. A felnőtt mezőnyben az olimpiát is megjárt versenyzők 
között Lőrincz Tibor 8. helyezést ért el. A többi utánpótlás korú 
versenyző, - akik 2-3 évvel idősebb versenyzőkkel mérték össze 
tudásukat - a középmezőnyben végeztek. 

Jelenleg az erőnléti edzések dominálnak a TSC női kézilabda 
szakosztályának alapozásán. A megyei bajnokságban a Kazinc-
barcika mögött a második helyén álló csapat némileg frissült ke-
rettel vág neki a március 12-én induló tavaszi idénynek. 
Két új játékos érkezett, egy szélső, és egy beállós. Ez utóbbira 
azért volt szükség, mert a csapat eddigi beállósa külföldre köl-
tözött és posztjára muszáj volt igazolni új játékost. Bár a baj-
nokság kezdéséig még bő egy hónap van hátra, nem maradnak 
mérkőzések nélkül a kézilabdát szeretők, hiszen hamarosan - 
még nem egyeztetett időpontban - több edzőmérkőzést is ját-
szik majd a csapat.

A hétvégén rendezték meg a III. Sajó kupa 
meghívásos karate bajnokságot Szirmabe-
senyőn. A barátságos versenyen mindenki 
kipróbálhatta magát, a rutinosabb verseny-
zőktől egészen az először indulókig.
  A Justitia Fuji-Yama Se tiszaújvárosi cso-
portjából 13-an vettek részt a versenyen és 
valamennyien éremmel tértek haza. Min-
denki katában (formagyakorlat) indult, és 
az életkor, valamint fokozat szerinti kate-
góriában a következő eredmények szület-
tek:
Besenyei Sára, Magasi Lili és Grenczel 
Áron 1.hely. Kurucz Hanna, Tóth Imre, 
Kósa Áron, Kósa Ádám és Besenyei Mar-
tin 2.hely. Gyürky Eszter, Gyürky Sza-
bolcs, Erdei Ágnes, Magasi Zoltán és Tu-
róczi Roland 3.hely. A felkészítő mesterek 
Barta Péter és Oláh Sándor.

Új vezetőedző a Phoenixnél
Új vezetőedzője van a Tiszaújvárosi Phoenix KK csapatának. Brunyánszky István 
egészségügyi okokból - műtétre vár - vissza-
vonul, posztját az eddigi másodedző, Szendrey 
Zsombor tölti be.
A leköszönő vezetőedző 1996-ban került Ti-
szaújvárosba, a TSC kosárlabda szakosztályá-
ba. A Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub 
alapító tagja, és egyben az egyetlen olyan spor-
tember, aki a kezdetektől a mai napig a csapat 
tagja volt, 15 évig játékosként, majd edzőként. 
Tiszaújváros képviselő-testülete 2011-ben 
Szent István Emlékérem kitüntetésben, 2015-
ben „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj kitünte-
tésben részesítette. 
A klub vezetősége sok sikert kíván Szendrey 
Zsombornak vezetőedzői munkájához, va-
lamint mielőbbi jobbulást, felépülést kíván 
Brunyánszky Istvánnak.
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Szendrey Zsombor

Kell az erő, ha bajnok akar lenni a TSC. 

Nem bírtunk a Nyírbátorral.
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