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Kedvező időjárás

Zajlik a jég, csökken a belvíz 

A következő napok időjárá-
sa kedvező az árvízi hely-
zet szempontjából, hiszen az 
újabb jégképződéshez nem 
lesz elég hideg, de ahhoz igen, 
hogy a folyók vízutánpótlása 
alacsony szinten maradjon - 
áll az Országos Vízügyi Fő-
igazgatóság legfrissebb tájé-
koztatójában. 

Az elmúlt napokban több gondot is oko-
zott a jégzajlás, Tiszacsegén a kompot 
sodorta el a jég, az éjjeliőrt helikopter-
rel kellett kimenekíteni. Tokajnál pedig a 
Bodrogot duzzasztotta vissza a Tiszán ha-
ladó jégtorlasz, hajókat, kikötőket sodor-
va el. 

Az előző időszak csapadékos és enyhe 
időjárása következtében a lehullott csa-
padék és a hóolvadás hatására sokfelé, 
elsősorban a Tisza vízrendszerén ala-
kultak ki kisebb-nagyobb vízszintemel-
kedések. Ezek a Tiszán és a mellékfo-
lyókon folyamatosan bontották, illetve 
bontják fel maguk előtt az álló jeget. Je-
lenleg a Tisza, a Sajó és a Bodrog egyes 
szakaszain - összesen közel százötven 
kilométeren - kell harmadfokon véde-
kezni, másodfokú készültség pedig csak 
harminc kilométeren van. A belvízzel 
borított területek nagysága viszont há-
romezer hektárral csökkent, és ez a ten-
dencia folytatódni is fog. 

A vérüket adtákBeteg iskolások
Az elmúlt héten csütörtökön 105-en, míg pénteken 78-an jelent-
keztek a Vöröskereszt helyi szervezete által szervezett véradás-
ra. A Hamvas Béla Városi Könyvtárban így összesen 183-an ad-
tak vért a két nap alatt. A donorokat legközelebb a Phőnix-Med 
rendelőbe várják március 16-án és 17-én. 

Nem csökkent, de nem is nőtt az influenzaszerű tünetekkel or-
voshoz fordulók száma az elmúlt héten - mondta el kérdésünkre 
Dr. Szabó Éva, a népegészségügyi szolgálat tisztifőorvosa. Bár 
országos szinten négy hét tartós emelkedés után csökkenni kez-
dett a betegek száma, városunkban szinte ugyanannyian fordul-
tak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, mint egy héttel koráb-
ban. Az újonnan megbetegedettek jelentős része iskolás. 

Közös múlt, közös jövő

Osztrák partnerváros
Február 16-án partnervárosi együttműködési megállapodást köt 
Tiszaújváros és az ausztriai Neuhofen an der Krems.
 Szinte valamennyi szomszédos ország valamely településével 
van már együttműködési megállapodása Tiszaújvárosnak, a ki-
vételek egyike Ausztria. Pedig a magyar és az osztrák nép kap-
csolata több évszázados múltra tekint vissza, különösen kiemel-
kedő az 1867 és 1918 között működő dualizmus időszaka. Ti-
szaújváros önkormányzata az utóbbi időben már kereste a kap-
csolatfelvétel lehetőségét az együttműködésre ugyancsak nyi-
tott osztrák településsel. Ebben nagy segítségére volt a város-
nak Günther Wenth, a tiszaújvárosi telephellyel rendelkező In-
no-Comp Kft. tulajdonosa, aki Neuhofen an der Kremsben él.  
Tiszaújváros delegációja 2016 szeptemberében látogatott a fel-
ső-ausztriai városba. A kedvező fogadtatás eredményeképpen 
Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala elkészítette a megállapodás 
tervezetét, melyet az osztrák város képviselő-testülete és váro-
si tanácsa tavaly novemberben, Tiszaújváros képviselő-testüle-
te pedig decemberi ülésén fogadott el. A megállapodás értelmé-
ben a felek főként a kultúra és a művészet terjesztése, sportren-
dezvények, turisztikai programok szervezése, ifjúsági- és diák-
csere programok lebonyolítása terén kívánnak együttműködni.

Influenzahelyzet Az idei első
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Justitia, ég veled!
Istennőként csodáltalak, tiszteltelek, imádtalak Justitia!
Csalódtam benned.
Mérleget tartó karod megremegett, a bűnösökre lesújtó kardodat lá-
baid elé helyezted. Szemlesütve kellene járnod! Persze mindegy, ken-
dő takará azt úgyis.
Hogy tűrhetted el ezt az égbekiáltó igazságtalanságot? Ezt a gaz-
ságot.
Azt még lenyeltem, hogy engedted, hogy elvegyék tőlünk iskoláink 
fenntartói jogát. Lenyeltem, de nem emésztettem meg. Ahogy azt 
sem, hogy immáron a működtetői jogunktól is megfosztott pártunk 
és kormányunk. Mindkét falat mócsingként ingerli gyomromat. 
Te meg állsz itt remegő karral, leengedett karddal.
Eltűrted azt is, hogy háromszor nagyobb sarcot vessenek ki ránk, 
mint amennyiből működtettük - nem akármilyen színvonalon - az 
intézményeket. Mi több, azt a picinykére zsugorított állami támoga-
tást sem adják ide, ami megilletne bennünket.
A klasszikus vicc jut eszembe. Záróra után az éttermi cigányzene-
kar kontrása megkérdi a prímást: főnök, nekem nem jár a borrava-
lóból? Járni jár, csak nem jut - feleli a prímás.
Így jártunk mi is. A legfőbb prímás elveszi a baksist, de nem ad 
belőle a város működtetésére. Elveszi azt is, amit mi - cégek, ön-
kormányzat, itt élő emberek - ésszel, tisztességgel előteremtettünk. 
Hogy hová viszi, melyik stadionba, kisvasútra, nagy álomba önti, 
öli - nem tudjuk. Csak azt, hogy nem iskoláinkba teszi.
Te meg, Justitia, állsz itt némán, bénán. Persze nem csoda. Utána 
néztem előéletednek. A mérleget, a kardot Aequitastól oroztad el. 
Ő a jogegyenlőség, a méltányosság istennője volt. Amíg hidegre nem 
tették a derék rómaiak. 
Ez lesz a te sorsod is.
Justitia! Lassacskán mindenki elfeled. Ég veled!

-efel-

Az ártéri út Szederkénynél. 

A jég sok, helyenként nagy kárt okozott a Tiszán. 



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
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szom-
aton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban. A vasárnapi szentmise keretében lesz a 
gyertyaszentelés.
Február 16-án, csütörtökön 16:30-kor az elsőáldozásra készülő 
gyermekek szüleinek szülőértekezletet tartunk a plébánia kö-
zösségi termében. Elsőáldozásra és bérmálkozásra még 
jelentkezni lehet a hitoktatóknál.
Napközis hittantábort szervezünk július 10-14-ig hittanos 
gyermekek részére a plébánián. Jelentkezni szintén a hitok-
tatóknál lehet.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton a halottak emlé-
kezetét tartjuk, a Szent Liturgia 11 órakor kezdődik. 17:00 
vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. 
17:00 vecsernye. 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 zenés 
istentisztelet lesz a városban.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
id. KratancsiK nándorné

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám,
Kopcsó MiKlósné 

(szül: luKács ErzsébEt)
 hosszú betegség után 80 éves korában, 

2017. február 12-én elhunyt. 
Temetése 2017. február 21-én, kedden 14.30-kor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben. 
Gyászoló lánya

Nekrológ egy közösségi emberről
„Egy napsugárral kevesebb a Földön, egy csillaggal több az égen.”
Ismét szegényebbek lettünk egy önzetlen emberrel. Döbbenten állunk és kérdezzük, hogy mi-
ért? Hogyan történhetett ez?  2017. február 10-én jött a hír: nincs többé Varga Gyöngyi…Gyön-
gyike! A város egyik aktív nyugdíjasa, a TIFO Nyugdíjas Klub vezetője rövid, súlyos betegség 
után 2017. február 9-én elhunyt. Pályafutását a TVK Központi Laboratóriumában kezdte, majd a 
TIFO laboratóriumában folytatta. A vállalat átszervezése után a TIFO szállót vezette. Egész éle-
tét, munkásságát átitatta a közösségért végzett tevékenységek sorozata. Mint a TIFO KISZ Bi-
zottság titkára, szálló- és MHSZ vezető mindig másokért dolgozott.
Amikor 2013 júliusában 25 év után Dr. Fehér Csabáné lemondott a TIFO Reménység Nyugdí-
jas Klub vezetéséről, akkor a következőket fogalmazta meg: „Őszintén kívántam, hogy helyemet 
olyan valaki vegye át, aki töretlenül biztosítja a folyamatos működést, lelkiismeretesen és szere-
tő törődéssel szervezi egykori munkatársaink programjait. Vágyam valóra vált.

Gyöngyike mindent megtett, hogy a klub hagyományai folytatódjanak, időt és erejét nem kímélve tette felejthetetlenné az el-
múlt 3 év rendezvényeit. Mindezt úgy, hogy közben a működés anyagi feltételei megnyugtatóan biztosítottak voltak. Nagyon 
nehéz most nekem ennél többet mondanom, mert szerettem Őt, bíztam abban, amiben Ő is, hogy a klub megalakulásának 30 
éves jubileumát jövőre együtt ünnepelhetjük.
Ezt a sors most már végérvényesen meghiúsította, de emlékét nem feledjük.”
Köszönjük Gyöngyike… Nyugodj békében!

Sóvágó Gábor elnök
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
Hadzsi lászlóné 

(szül.: Vitáli Katalin)
életének 71. évében, 2017. február 8-án elhunyt.

Kívánságára szülőfalujában, Tiszatardoson helyeztük 
örök nyugalomra.

A tiszaújvárosi Mária, Magyarok Nagyasszonya római 
katolikus templomban 2017. február 17-én, 18.00 órától 

lesz érte gyászmise.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
 nagy FErEncné 

(szül: szabó irMa)
 temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Mikor elmentél kialudt egy csillag,
Az angyalok a mennyországba hívtak. 
De sajnos itt lent elvesztettünk Téged, 
A legtisztább angyalát földnek és az égnek!

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy
Varga gyöngyi

2017. február 9. napján, életének 66. évében örökre 
itt hagyott minket.

Felejthetetlen halottunktól 2017. február 17-én (péntek) 
12:30 órakor Sajószögeden, a Tiszaújvárosi Városi Teme-

tőben veszünk végső búcsút.
 A gyászoló család

Köszönet 
a figyelmességért

A minap a Tesco áruház üzletsorán vásároltam az újságos bolt-
ban. Sajnálatos módon figyelmetlenségből az üzletben felejtet-
tem a pénztárcámat, szerencsémre azonban az eladó hölgy - mi-
után távoztam és ő észrevette -, utánam szaladt a pénztárcám-
mal a kezében. Ezúton is szeretném megköszönni figyelmét és 
figyelmességét, lám, vannak még rendes, becsületes emberek a 
mai világban. 

Köszönettel: Boros József

Szorgalom
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.

2. oldal 2017. február 16.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot február 19-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd február 20-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.  

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

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

Meghívó

Nyugdíjas 
közgyűlés

Tájékoztatom a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének 
tagjait, hogy  2017. február 28-án 14.30 órakor tartjuk  éves 
közgyűlésünket, amelyre ezúton tisztelettel meghívom. Ha-
tározatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés 15.00 órától 
lesz.
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 napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelené-
sére feltétlenül számítok.

Sóvágó Gábor
  elnök



Ülésezett az önkormányzat

Újratervezés, céges célok
A szavazás február 23-án 
lesz, de első olvasatban feb-
ruár 9-én már tárgyalta Ti-
szaújváros képviselő-testüle-
te az önkormányzat 2017. évi 
költségvetését. Az állami el-
vonások és az ugyancsak tör-
vény által előírt kiadások mi-
att a feladatok újragondolá-
sára kényszerül a város ve-
zetése. A grémium elfogad-
ta az önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaságok üz-
leti terveinek főbb célkitűzé-
seit is.

Kevesebb bevétel, 
több kiadás

A város vezetése a költségvetés össze-
állítása során szembesült azzal, hogy az 
előző évhez képest olyan bevételt csök-
kentő és a költségvetést terhelő új kiadá-
si tételek jelennek meg, amelyek jelen-
tősen befolyásolják a lehetőségeket. Be-
vételt csökkentő tételek az egyes támoga-
tások elvonása, új kiadást növelő tételek a 
szolidaritási hozzájárulás, a minimálbér, 
a garantált bérminimum emelés, melyhez 
nem kap központi forrást az önkormány-
zat. Az állami elvonások miatt összesen 
2.012.807.722 forinttal csökkennek a fel-
használható források, a minimálbér, ga-
rantált bérminimum emelése pedig városi 
szinten közel 140 millió forint többletfor-
rást igényel az önkormányzattól.
A költségvetési bevételek tervezett elő-
irányzata 5.876.842.973 forint, melyet 
az előző évi maradvány 494.101.206 
forinttal, a kincstárjegy visszaváltása 
3.300.000.000 forinttal egészít ki. Így a 
bevételek főösszege 9.670.944.179 fo-
rint.
A kiadások tervezett előirányzata 
9.649.486.879 forint. Ebből a működé-
si költségvetés kiadásainak előirányzata 
8.099.232.504 forint, a felhalmozási költ-
ségvetés kiadás 1.550.254.375 forint, me-
lyet növel a 21.457.300 forint finanszíro-
zási kiadások előirányzata, így a kiadások 
főösszege 9.670.944.179 forint.
A főösszegek egyezősége ellenére a költ-
ségvetési hiány (költségvetési bevételek 
– költségvetési kiadások) 3.772.643.906 
forint. Ennek csökkentése érdekében fo-
lyamatosan figyelemmel kell kísérni a ki-
adások csökkentésének és a bevételek nö-
velésének lehetőségét.

Az újratervezés éve

2017 az „újratervezés éve” lesz, állapítot-
ták meg a képviselők. A gazdasági prog-
ramban megfogalmazott legfontosabb 
célok - Tiszaújváros továbbra is élhető, 
fenntartható és versenyképes legyen - el-
érése érdekében a feladatokat újra át kell 
gondolni.
 Az újratervezés legfőbb oka, hogy 2017-
ben közel 1,7 milliárd forint szolidaritási 
hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli 
az önkormányzatot. (lásd Kétmmilliárdot 
vesznek el című írásunkat.) Ezt havonta 
a nettó finanszírozás keretében kell telje-
síteni (januárban 12%-ot, majd ezt köve-
tően minden hónapban 8-8 %-ot). Mind-
emellett tartani szükséges a 1,5 %-os he-
lyi iparűzési adó mértéket, továbbá jelen-
leg nincs pozitív eredménye az uniós pá-
lyázatoknak. Ugyanakkor prioritást kell, 
hogy élvezzen az ágazatok közötti bérfe-
szültségek csökkentése, valamint a jog-
szabálynak megfelelően a minimálbér és 
garantált bérminimum rendezése - me-
lyekre nincs központi forrás -, és az egyéb 
illetményelemek rendezése.
Az újratervezés célja, hogy biztosíta-
ni lehessen a zavartalan működést, befe-
jeződhessenek a megkezdett, folyamat-

ban lévő, szerződéssel lekötött beruházá-
sok, felújítások, megmaradjanak a meg-
szokott támogatások, folytatódjon a táv-
hőszolgáltatás rekonstrukciója a Tisza-
Szolg 2004 Kft.-nél képződő források se-
gítségével.
A költségvetés bevételi oldala azonban 
biztosítja a célkitűzések megvalósítását, 
a közszolgáltatások, szolgáltatások meg-
szokott színvonalát - áll az előterjesztés-
ben, melyről február 23-án lesz végszava-
zás. A testület most csupán egy határoza-
tot hozott, melyben felkérte a polgármes-
tert, hogy a zökkenőmentes feladatellátás 

érdekében folytassa a 2017. évi igények 
felülvizsgálatát az intézmények, gazdasá-
gi társaságok, támogatások, beruházások, 
felújítások területén egyaránt, és gondos-
kodjon a végrehajtás részletszabályainak 
határozati javaslatokban való megfogal-
mazásáról.

Céges célok

A testület határozott az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi 
üzleti terveinek fő célkitűzéseiről is.
Valamennyi önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaság eredményesen végezte 
2016-ban feladatait, ezzel nagymérték-
ben hozzájárultak a város zavartalan mű-
ködéséhez és fejlődéséhez. Folytatódott a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
járműparkjának megújítása, a Tiszaújvá-
rosi Sport-Park Nonprofit Kft.-nél a ren-
dezvények színvonalas lebonyolításához 
szükséges asztalok és székek beszerzé-
se is megtörtént. Lezajlott a TiszaSzolg 
2004 Kft. üzemeltetésében lévő táv-
hő-vezetékek rekonstrukciójának I. üte-
me, mely 2017. évben folytatódik, vala-
mint megkezdődött a több éves kihatású 
fürdőfejlesztési munkálatok előkészítése. 
A Tisza Média Kft. eszközparkjának tel-
jes cseréje és a kiszolgáló helyiségek fel-
újítása valósult meg 2016-ban.

A szolidarítási hozzájárulás bevezetésé-
vel nagyban megváltoztak a város lehe-
tőségei. A kiadásokat csökkenteni szük-
séges, s ez mind a gazdasági társaságok 
működésére, mind a további fejlesztések-
re kihatással lesz.
Elsődleges szempont, hogy csak azok a 
fejlesztések indulhatnak meg 2017-ben, 
melyekre megtörtént a szerződéskötés, 
vagy közbeszerzést bonyolítottak le, és 
folyamatban van a szerződés megkötése. 
A TiszaSzolg 2004 Kft. esetében a sike-
res ingatlanértékesítések nyújthatnak fe-

dezetet további fejlesztésekre, a távhőre-
konstrukció további helyszíneit is vizs-
gálni szükséges. 
A határozatban megfogalmazódtak a tu-
lajdonosi általános elvek, alaki és tartal-
mi szempontok, illetve cégenként azok 
a speciális irányelvek, melyeknek figye-
lembevételével kell 2017-ben gazdálkod-
nia az önkormányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságoknak.
Két fontos, a dolgozókat érintő irányelvet 
is tartalmaz a határozat. Jelenleg az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok-
nál a cafetéria keret egységesen 200.000 
Ft/fő/év, melynek mértéke 2017-ben nem 
változik, ezzel kell számolni az üzleti terv 
készítése során. A dolgozók bérfeszültsé-
geinek enyhítésére január elsejei hatállyal 
minimum 5%-os béremelést, illetve a kö-
telező minimálbér, és garantált bérmini-
mumra történő emelést kell végrehajtani. 
az alábbiak szerint. Azon munkavállalók, 
akik megkapták a minimálbér, illetve ga-
rantált bérminimum emelést és az megha-
ladta az 5%-ot, további béremelésre nem 
jogosultak. Azon munkavállalók, akik 
megkapták a minimálbér, illetve garantált 
bérminimum emelést, de az nem haladta 
meg az 5%-ot, további béremelésre jogo-
sultak összesen 5%-os mértékig.

                                    Ferenczi László

Működés, fejlesztés

A gazdálkodás 
alapelvei

A fenntartható működés és fejlesztés érdekében 2017-ben is a 
több éve megfogalmazott, alábbi alapelveket kell érvényesíteni 
az önkormányzati gazdálkodás folyamatában:
1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok elsődlegessége.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az önkormányzati vagyon tervszerű karbantartása.
5. Tudatos városüzemeltetés és városfejlesztés.
6. Indokolt támogatások biztosítása.
7. Beruházások kivitelezése akkor indítható, amennyiben a for-
rás biztosítása nem veszélyezteti az előzőekben megfogalmazott 
elveket.
8. Az önkormányzati tulajdonú társaságok költséghatékony mű-
ködése.
9. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészé-
nek megteremtése.

A törvény szerint: „A köznevelési intézmények működtetésé-
vel kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává vál-
nak, a források biztosítása érdekében a magas jövedelemterme-
lő képességgel rendelkező önkormányzatok (32 ezer forint egy 
lakosra jutó adóerő-képesség felett) a beszámításnál figyelem-
be vett számított bevételük támogatáscsökkentéssel figyelembe 
nem vehető része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek.”
A szolidaritási hozzájárulás számításának alapja a számított be-
vétel. A számított bevétel a 2015. évi helyi iparűzési adóbeval-
lásokból számított városra jutó adóalap 0,55%-a, mely össze-
get differenciálni szükséges az egy lakosra jutó adóerő-képes-
ség szint törvényben meghatározott kategória százalékos mérté-
kével. Tiszaújváros esetében ez a legmagasabb kategória, vagy-
is a korrekciós tényező 120%-os mértékű. Mindezekből követ-
kezően:
- a 2015. évi bevallásokból számított iparűzési adóalap: 
304.970.866.672 Ft.
- a számított bevétel (az adóalap 0,55%-a):  1.677.339.768 Ft.
- a korrigált számított bevétel (támogatáscsökkentés teljes ösz-
szege): 1.677.339.768 Ft x 120% = 2.012.807.722 Ft.
2017-ben települési önkormányzatok működésének különbö-
ző támogatása jogcímeken az önkormányzatot összességében 
318.020.800 Ft állami támogatás illetné meg, de a magas adóe-
rő-képesség okán ezt nem folyósítják.
A támogatás-elvonáson túl Tiszaújváros önkormányzatát szo-
lidaritási hozzájárulás címén a korrigált számított bevétel ál-
lami támogatás-elvonással csökkentett része után további 
1.694.786.922 Ft befizetési kötelezettség is terheli.

Szolidaritási hozzájárulás

Kétmilliárdot 
vesznek el
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Bráz György polgármester mélységesen igazságtalannak nevezte a szolidaritási 
hozzájárulást, az állami elvonásokat. 

Az állami iskolák működtetése is állami feladat. 

Beruházások csak akkor indíthatók, ha nem veszélyeztetik 
az alapelvek érvényesülését.

A gazdasági társaságoknál is csak azok a fejlesztések indulhatnak meg, melyek-
re már szerződést kötöttek.



Ingatlanpiaci helyzetkép

Maradnak a magas árak
Aki nem érintett vagy érde-
kelt manapság ingatlanel-
adásban, -vételben vagy ki-
adásban, és mégis találkozik 
egy-egy ajánlattal, igencsak 
kapkodhatja a fejét, hiszen 
az elmúlt években jelentősen 
megemelkedtek az ingatlaná-
rak városunkban is. Az okok-
ról, a kialakult helyzetről és 
a várható tendenciákról Kor-
mos Attilával, a Tisza Ingat-
lan- és Hitelközvetítő Háló-
zat irodavezetőjével beszél-
gettünk. 

- Mikor kezdődött az áremelkedési hul-
lám, és mi okozta?
- Valamikor 2015. végén - mondta Kor-
mos Attila -, a Családi Otthonteremtési 
Kedvezmény (CSOK) bevezetése, a vá-
rosban megvalósuló ipari beruházások 
gerjesztették, de jelentős szerepet játszott 
benne az is, hogy a brókerbotrány után 
sokan ingatlanba fektették a pénzüket. Az 
árak emelkedését jelentősen befolyásolta 
az is, hogy míg a kínálat gyenge, a ke-
reslet nagy. Míg öt éve 130.000 forintos 
négyzetméteráron keltek el a panellaká-

sok, napjainkban 180-210 ezer forint az 
átlag négyzetméterár. 
- Nem csak lakás, albérlet is kevés van, 
szinte rögtön lecsapnak az érdeklődők 
egy-egy lakásra. 
- Az albérletárak is emelkedtek, itt vi-
szont kettéválasztanám a kínálatot. A be-
fektetők általában felújítandó lakást vásá-
rolnak, ezeket aztán felújítják, új konyha, 
fürdőszoba, bútorok. Így - számlaképesen 
-, 100-120 ezer forintért adják ki, jobbá-
ra a beruházások miatt itt tartózkodó kül-
földi szakembereknek. Azoknak viszont, 

akik nem akarnak ebbe fektetni, nem ér-
demes magas árat kérniük, hiszen egy át-
lagos panellakásra is mindig van igény, 
a szerényebb minőség azonban az árak-
ban is megjelenik, 40-50 ezer forintot le-
het ilyen lakásokért elkérni. Ez biztonsá-
gosabb is az olcsóbban kiadóknak, mert a 
kevesebb bérleti díjat nagy valószínűség-

gel tudják is folyamatosan fizetni a bér-
lő családok, ezáltal is rengeteg kellemet-
lenségtől megóvja magát a kiadó és a bér-
lő is.
- Milyen lakások iránt van most vásárlói 
kereslet?
- A panelprogramos lakások a legkereset-
tebbek, és szerencsére ezekből van több a 
városban. Vannak olyan lakóközösségek, 
amelyek ilyen-olyan okból nem szavaz-
ták még meg a panelprogramot, azonban 
a fűtési költség jelentős csökkenése és az 
esztétikai megújulás mellett fontos az is, 
hogy egy panelprogramos lakás mindig is 

forgalomképesebb, tehát sokkal gyorsab-
ban és jobb áron el lehet adni. Ezt a szem-
pontot is figyelembe kéne venniük véle-
ményem szerint a tulajdonosoknak, illet-
ve ha továbbra is hosszabb távon ott sze-
retnének lakni, a hosszú távon fizetett ala-
csonyabb rezsi is kifizetődőbb.
- Mi a helyzet a téglaépítésű házakkal, il-
letve a kertvárosi övezettel?
- Az, hogy valaki tégla- vagy panellakást 
keres, elsősorban saját meggyőződése 
alapján teszi. A Kertvárosban jelenleg ki-
csi a társasházi kínálat, az igény azonban 
nagy az újépítésű társasházi lakásokra. 
Tavaszra már átadják a Keleti-Városkapu 
Lakópark első ütemét, itt - a Szederkényi 
úton - négy ütemben 55 lakás épül majd, 
a keresletet mutatja, hogy ezek jó része 
már elkelt. Az arányok is beszédesek: a 
lakások mintegy harmadát a CSOK-ot 
igénybevevő családok vásárolták meg. 
A családi házas övezet is bővül, hiszen a 
Babits Mihály út környékén a közeljövő-
ben egy sorházas övezet terve és megépí-
tése a rövid távú cél.
- Várható-e bármiféle változás az árak-
ban?
- Úgy gondolom a közeljövőben nem (ter-
mészetesen nem vagyok jós), de körülbe-
lül öt-tíz évig még hasonló árak várható-
ak,  így most igazán jó tiszaújvárosi la-
kástulajdonosnak lenni. Az évről-évre je-
lentkező tendenciák azonban kismérték-
ben most is megmutatkozhatnak. Hiszen 
általában tavasszal picit lejjebb mennek a 
panellakások árai, sokan vágynak ilyen-
kor kertes házba, ez az árakon is megmu-
tatkozik. Ősszel viszont a panelek kere-
settebbek. Ez nem jelent majd óriási kü-
lönbségeket, az ingatlanpiacon ez egyfaj-
ta „körforgás”.

Fodor Petra

Illemtan, protokoll

Szerelmi etikett

Ezen a héten, kedden volt Bálint-nap, Valentin-nap, a Szerelme-
sek napja vagy ki hogyan nevezi. Vannak, akik várják és olya-
nok is, akik gyűlölik ezt az ünnepet. Nem tisztem sem az egyik, 
sem a másik hozzáállást véleményezni. Azt gondolom, hogy a 
szeretetet az év minden napján gyakorolhatjuk, mégis szép gesz-
tus egy napra felhívni rá a figyelmet.
Az a szerelmi etikett, amit most bemutatok, talán a fiatalok szá-
mára megmosolyogtató, hiszen a mobiltelefonnal ma már min-
dent meg lehet oldani. Mégis, kérem, ezt a néhány illemszabályt 
olvassák el! Vigyázat! Olyan szavakat is használhatok, mint ran-
devú, lovagias, udvarlás, tisztelet, kapcsolat.
Remélem az a szó, hogy randevú még ma is jelent valamit. Úgy 
illik, hogy erre a találkára a fiú öt perccel előbb érkezzen, míg a 
lánynak percre pontos megjelenés az illdomos. Ezzel is kifejez-
ve a kölcsönös tiszteletet. 
A közös programoknak valószínűleg anyagi vonzatai is vannak. 
Előnyös nyíltan megbeszélni, hogy ne kerüljön a pár kínos hely-
zetbe. Amikor a találkozó nyilvános helyen, egy étteremben, ká-
vézóban vagy csehóban zajlik le, érdemes előre megállapodni a 
fizetés módjáról. Általában a fiú fizet, de visszatetsző, ha a lány 
folyamatosan elvárja ezt. Talán a következő mozijegyet, vagy 
színházjegyet a lány intézheti. Az est végén a fiúnak illik haza-
kísérni a lányt és megvárni, míg belép a házba. Lovagias visel-
kedésre vall.
Hogyan udvaroltak a fiatalok az okostelefonok és a facebook 
adta „áldásos” lehetőségek előtt? Ha valaki megtetszett, azt úgy 
adták egymás tudtára, hogy a kiválasztott személyre mosolyog-
tak, tekintetükkel felhívták magukra a figyelmet, szem előtt tart-
va, hogy a túlzott közeledés a másikból akár távolodást vált-
hat ki. Ezeknek a megnyilvánulásoknak a valódi érzelmeket kell 
tükrözni.  Az ismerkedés első percétől kezdve adjuk meg és kö-
veteljük meg a tiszteletet.
Az együttjárásnál vegyünk figyelembe néhány szempontot. 
Akkor életképes egy kapcsolat, ha mindkét fél alapvető érték-
rendje összhangban van. A szerelem nevében nem kell olyan 
dolgokat tenni, melyek ellentétben állnak a személyiségünkkel, 
hiszen a kapcsolat alatt „beleragadhatunk” egy olyan viselke-
désformába, mely nem a sajátunk és később áldozatként élhet-
jük meg.
Szexuális kapcsolatnál közösen kell dönteni a védekezésről, 
mert ez közös felelősség és nem csak az egyik fél kötelessége.
A felek tartsák tiszteletben egymás szabadságigényét, hiszen az 
érzelmek mellett eltérő lehet az egyéniségek mozgástere. Az ér-
zelmek kinyilvánításánál legyen önkontroll, hiszen a túláradó 
érzések fojtogatóak lehetnek a másiknak és menekülést válthat-
nak ki.
A féltékeny társnak nem a másik a fontos, hanem önös érdeke-
ket képvisel. Ez megronthat egy kapcsolatot, mint ahogy az is, 
ha alá-fölérendelt szerepek vannak. Ezek érzelmi bizonytalansá-
got szülnek, letörik az önbizalmat, és nem hagyják egyik fél sze-
mélyiségét sem építeni. 
A párkapcsolatban fontos az illemszabályok betartása. Talán 
még fontosabb intelligensen véget vetni a köteléknek, ha erre 
mégis sor kerül. Egy válás során értékeljük önmagunkat annyi-
ra, hogy akivel kapcsolatban voltunk, az az ember megérdem-
li a tiszteletet. Ha mégis elválás a vége, akkor gyorsan és hatá-
rozottan vigyük véghez a döntésünket! A hosszú bizonytalanko-
dás csak a fájdalmat növeli.
Tegyük mindezt úgy, hogy ne teremtsünk megalázó helyzete-
ket. Ne vágjuk egymás fejéhez a viszonyunk alatt megtapasz-
talt hibáit! A szakítás legjobb indoka a két ember közötti külön-
böző értékrend és elvárás. Amikor bekövetkezik a végső elhatá-
rozás, felesleges olyan ígéreteket tenni, hogy „maradjunk bará-
tok”, ez önámítás és a másik félben hamis bizakodást kelt. Egy 
kapcsolat vége mindkét fél számára fájdalmas, mégis ne telefo-
non, e-mailben, facebookon, más valakivel megüzenve tegyük 
ezt meg. Ez nem csak neveletlenségről, hanem gyávaságról is 
tanúskodik.
A szerelmi etikett szerint élni egy kapcsolatban egyértelműen 
megmutatja egy ember általános kulturáltságát, intelligenciáját, 
jellemét.

                                               Medina

kronika@tiszatv.hu

Cicák, galambok számkivetve
Az emberek ősidők óta társukká fogad-
ták az állatokat. Köztük kutyát, macskát 
(házőrzés, egérfogás). A cicáknak még 
szobrot is emeltek. (Egyiptom).
Tiszaújvárosban is sokan fogadnak csa-
ládtaggá kutyusokat, cicákat. Ez nagyon 
szép dolog, hiszen az állatok jelenléte jó-
tékony hatással van az emberek (főleg az 
egyedül élők) lelkivilágára. 
Nem csak a kutyusok, a cicák is! De amíg 
a kutyát le kell vinni, hogy a dolgát elvé-
gezze, addig a cicák ebben is önállóbbak, 
sőt még el is tüntetik, bekaparják az ürü-
léküket, így a városban nem virít, mint a 
kutyáké!
A befogadott cicáknak is gondozásra van 
szükségük (oltások: veszettség, ivarta-
lanítás, stb.) plusz speciális körömvágó 
ollóra, hogy a kisgyermek kezét ne tud-
ja megkarmolni. Ez bizony pénzbe (20-
30 ezer forint) kerül. Ezt már nem vállal-
ják a gazdik, inkább kirakják a közterek-
re, így lesz belőlük hajléktalan, kóbor ci-

ca. Ehhez jönnek még a nyáron a hétvé-
gi házaknál tartott cicák, akiket ősszel be-
hoznak és elengednek a városban, mivel 
télen nem „fáradnak ki”, hogy megetes-
sék őket. Pedig a kóbor cicának is van jó 
tulajdonsága, például megfogja az egeret! 
Vannak azért jószívűek, akik sajnálják a 
kidobott állatokat és megetetik őket na-
ponta, ahogy a madarakat is. 
Ide tartozom én is! Ezért aztán érnek ám 

támadások, lelketlen önző emberek ré-
széről! Volt, hogy még a hivatalos szerve-
ket (közterület-felügyelőket) is rám hív-
ták! Érzéketlenek, pedig nemcsak övé-
ké a föld, az ország, a város. Más élőlé-
nyeknek is joguk van itt élni! Milyen né-
ma lenne tavasszal a környezetünk a ma-
darak dalolása, csicsergése nélkül! A ter-
mészet így egész. Ezt tudomásul kellene 
venniük azoknak is, akik feljelentgetnek.
A galambokat már „kitelepítették”. Pedig 
a galamb régen a béke jelképe volt. De 
ma már béke sincs a kutya-, macskatar-
tók között. Hol vannak ilyenkor az állat-
védők? Lehet, hogy itt a városban nem lé-
teznek? 
Az lenne a kérésem, hagyják békén a 
hontalan állatokat, (van nekik elég bajuk, 
hogy élelmet találjanak), és tartsanak ön-
vizsgálatot!

Anonim állatbarát
(cím a szerkesztőségben) 
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Kormos Attila a Keleti Városkapu Lakópark első ütemében épülő társasháznál. 

Keresettek a panelprogramos lakások. 

A galambokat már „kitelepítették”.

Akkor életképes egy kapcsolat, ha a két fél alapvető érték-
rendje összhangban van. 



Labdarúgás

Fontos lenne az extra jó rajt
Az NB III-as bajnokság - a 
kiírás szerint február 18-án 
- hazai pályán, a REAC ellen 
folytatódik a Tiszaújváros 
számára. A várakozás nagy, 
és a tét sem kicsi. Erről és a 
Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros felkészüléséről kérdeztük 
Gerliczki Máté vezetőedzőt.

- Először is szeretném örömömet kifejez-
ni, hogy lehetőségem nyílik szurkolóin-
kat is beavatni egy picit a kulisszatitkok-
ba- mondta a vezetőedző - hiszen min-
denki azért kezd sportolni, hogy először 
kedvét lelje benne, később viszont máso-
kat is szeretne szórakoztatni, nekünk pe-
dig nagyon fontos a közönségünk szóra-
koztatása, kiszolgálása. A kérdésre visz-
szatérve más volt a felkészülés alatt el-
végzett munka mint korábban, de koránt-
sem a tét nagysága miatt. Sokkal inkább 
arról van szó, hogy a felkészült edző sze-
retné mindig a legmodernebb edzésmód-
szerekkel edzeni a csapatát. Ez a módszer 
ciklusokra bontja az alapozást és később 
a bajnoki ritmust is. Szinte csak labdás 
edzéseink voltak és lesznek, erre a tisza-
újvárosi körülmények egyértelműen lehe-
tőséget nyújtanak.
- A játékoskereten a téli időszakban nehéz 
változtatni, ehhez képest a négy távozó és 
az öt érkező jelentős változás. Kik érkez-
tek és miért jelentenek erősítést? A veze-
tőedző minden álma teljesült?
- Egyáltalán nem, hiszen Korhut, Dzsu-
dzsák és Böde volt az álmom. A viccet 
félre téve, az őszi szezonunk az utolsó há-
rom mérkőzéstől eltekintve szenzációsan 
sikerült, de pont ezek a meccsek mutat-
ták meg, hogyha így marad a keretünk, 
akkor bajba kerülhetünk. A mi büdzsénk 
nem engedi, hogy az osztály sztárjátéko-
sait csábítsuk hozzánk, ezért kénytelenek 
vagyunk más megoldást találni az erősí-
tésekre. Ez jóval nagyobb és időigénye-
sebb kutatómunkát igényel, de nem le-
hetetlen küldetés. Alacsonyabb osztály-
ban is vannak csiszolt, vagy csiszolatlan 
gyémántok, erre tökéletes példa a Kristófi 
esete. Nyáron még Szabolcs megyét kivé-
ve szinte senki sem ismerte, ma viszont 
sorban állnak érte a csapatok, meggyőző-
désem, hogy nyáron egy igazán komoly 
helyre tud eligazolni, ha töretlen lesz a 
fejlődése. Ami az érkezőket illeti, Farkas 
Márton és Orosz Máté Sényőről, Nagy 
Dávid Nyírbátorból, Lukács Bence Ra-
kamazról, Istenes Erik Balmazújvárosból 
érkezett. Farkas Marci védekező közép-
pályás, egy csupa szív játékos, fegyelme-
zett, rengeteget ütközik, és ami a poszt-

ján külön erény, hogy még futballozni is 
tud! Orosz Mátét már évek óta üldözöm 
és le akartam igazolni, nagyon örülök, 
hogy most végre sikerült. Bal lábas táma-
dó, technikailag kifejezetten képzett és 
nagyon lendületes futballista. Nagy Dá-
vid tipikus center, akinek még a hátáról is 
bepattan a labda, ha jó formában van. Je-
lentős mérkőzéshiánnyal érkezett, remé-
lem, minél hamarabb utoléri magát és ak-
kor nagy hasznunkra lesz a góljaival. Lu-
kács Bence a támadó posztok bármelyi-
kén bevethető, nagyon képzett, hihetetlen 
megoldásokra képes, ha kiegyensúlyozott 
lesz, akkor rengeteg örömöt fog szerez-
ni mindenkinek. Istenes Erik fiatal, de na-
gyon tehetséges játékos, nem véletlenül 
igazoltuk le, remélem minél hamarabb a 
kezdő csapat kapuján fog döngetni.
- A játékoskeret mellett a szakmai stáb is 
kiegészült erőnléti edzővel, fizioterape-
utával és sportpszichológussal is. Miért 
van szükség rájuk egy harmadosztályú 
csapatnál?
- Azért, mert már említettem, hogy költ-
ségvetésben nem tudjuk felvenni a top-
csapatokkal a versenyt, viszont a csapat 
számára nyújtott feltételrendszerrel már 
igen, így lehet kompenzálni. Egyébként 
is csak megelőzzük a korunkat, hiszen az 
MLSZ kötelezővé fogja tenni ilyen szak-
emberek alkalmazását a harmadosztályú 
csapatoknál is. Azt már mondanom sem 
kell, hogy mekkora segítséget jelent a 
munkájuk a sérülések megelőzése és a re-
generáció terén. Azt szeretném egyébként 
elérni, hogy csak nevében legyen amatőr 
a csapatunk, szerencsére az elnökség 
minden támogatást megad ezen a téren is.

- A közönséget végeredményben a muta-
tott játék mellett az eredményesség érdek-
li, de a felkészülési mérkőzések eredmé-
nyei nem túlságosan fényesek. Mennyire 
fog más képet mutatni a csapat játéka az 
őszihez képest?
- Szerettem volna egy új játékrendszert 
megvalósítani, amiről azt hittem, hogy 
képesek leszünk megoldani az új játé-
kosok ékezésével. Az első három edző-
meccs erre rá is ment. Kiderült, hogy ezt 
a rendszert legfeljebb hátrányban lehet 
majd előhúzni. Egyébként hasonló lesz 
a felfogásunk, viszont reményeim szerint 
többet tudjuk majd birtokolni a labdát és 
több gólt fogunk szerezni.
- Az edzésmunkát mindenképpen nehezí-
tette az extrém hideg, de ez minden kon-
kurensnek hasonló volt. Hogyan sikerült 
a felkészülés összességében, a sérülések 
mennyire nehezítették a munkát?
- Nehezítették, de döntően nem befolyá-
solta, végig kiegyensúlyozott edzésmun-
kát tudtunk végezni a Sport-Park munka-
társai áldozatos munkájának köszönhető-
en, amiért nagyon hálásak vagyunk ne-
kik.
- Fontos alapelv, hogy a csapat mindig 
csak a következő feladatra koncentráljon, 
mi lesz az eredmény az első tavaszi mér-
kőzésen?
- Jászberénybe, Monorra vagy Kazinc-
barcikára is nyerni megyünk, aztán majd 
a mérkőzés képe megmondja, hogy ez 
mennyire reális. Extra fontos a jó rajt, hi-
szen pont a saját példánk mutatta, hogy 
mennyit ér, tehát egyértelműen a győze-
lemre törünk.
                                                        borza

Tavaszi menetrend
19. forduló: 2017.02.18., szombat, 14:00, Jászberény – Tály-
lya, Tiszaújváros – REAC, Salgótarján – Hatvan, Monor – Rá-
kosmente, 2017.02.19., vasárnap, 11:00, Újpest – Nyírbátor, 
2017.02.19., vasárnap, 14:00, ESMTK – Hajdúböszörmény, 
Putnok – MTK Budapest II., BKV Előre – KBSC FC, DV-
SC-DEAC II. - DVTK II.
20. forduló: 2017.02.25., szombat, 14:00, KBSC FC – Monor, 
Hatvan - BKV Előre, Nyírbátor – Salgótarján, Tállya – Tisza-
újváros, Hajdúböszörmény – Putnok, 2017.02.26., vasárnap, 
14:00, REAC - Újpest FC II., MTK Budapest II. – Jászberény, 
DVSC-DEAC II. – ESMTK, Rákosmente - DVTK II.
21. forduló: 2017.03.04., szombat, 14:30, Jászberény – Haj-
dúböszörmény, Salgótarján – REAC, Monor – Hatvan, Rákos-
mente - KBSC FC, 2017.03.05., vasárnap, 11:00, DVTK II. – 
ESMTK, Újpest FC II. – Tállya, 2017.03.05., vasárnap, 14:30, 
Putnok - DVSC-DEAC II., Tiszaújváros - MTK Budapest II., 
BKV Előre – Nyírbátor 
22. forduló: 2017.03.11., szombat, 14:30, Nyírbátor – Monor, 
REAC  - BKV Előre, Tállya – Salgótarján, Hajdúböszörmény 
– Tiszaújváros, Hatvan – Rákosmente, 2017.03.12., vasárnap, 
14:30, MTK Budapest II. – Újpest FC II., DVSC-DEAC II. – 
Jászberény, ESMTK – Putnok, KBSC FC - DVTK II.
23. forduló: 2017.03.18., szombat, 15:00, Jászberény – ES-
MTK, Monor – REAC, Rákosmente – Nyírbátor, KBSC FC – 
Hatvan, 2017.03.19., vasárnap, 11:00, DVTK II. – Putnok, Új-
pest FC II. – Hajdúböszörmény, 2017.03.19., vasárnap, 15:00, 
Tiszaújváros - DVSC-DEAC II., Salgótarján - MTK Budapest 
II., BKV Előre – Tállya 
24. forduló: 2017.03.26., szombat, 16:00, Tállya – Monor, 
MTK Budapest II. – BKV Előre, Hajdúböszörmény – Salgótar-
ján, DVSC-DEAC II. – Újpest FC II., ESMTK – Tiszaújváros, 
Putnok – Jászberény, Nyírbátor - KBSC FC, REAC  - Rákos-
mente, Hatvan - DVTK II.
25. forduló: 2017.04.01., szombat, 16:30, Tiszaújváros – Put-
nok, Rákosmente – Tállya, KBSC FC – REAC, Hatvan – Nyír-
bátor, 2017.04.02., vasárnap, 11:00, DVTK II. – Jászberény, 
2017.04.02., vasárnap, 16:30, Újpest FC II. – ESMTK, Salgó-
tarján - DVSC-DEAC II., BKV Előre – Hajdúböszörmény, Mo-
nor - MTK Budapest II.
26. forduló: 2017.04.08., szombat, 16:30, Hajdúböszörmény 
– Monor, Jászberény – Tiszaújváros, REAC – Hatvan, Tállya 
- KBSC FC, 2017.04.09., vasárnap, 16:30, DVSC-DEAC II. 
- BKV Előre, ESMTK – Salgótarján, Putnok – Újpest FC II., 
MTK Budapest II. – Rákosmente, Nyírbátor - DVTK II.
27. forduló: 2017.04.15., szombat, 16:30, Salgótarján – Putnok, 
Rákosmente – Hajdúböszörmény, Hatvan – Tállya, Nyírbátor – 
REAC, 2017.04.16., vasárnap, 11:00, DVTK II. – Tiszaújváros, 
Újpest FC II. – Jászberény, BKV Előre – ESMTK, 2017.04.16., 
vasárnap, 16:30, Monor - DVSC-DEAC II., KBSC FC - MTK 
Budapest II.
28. forduló: 2017.04.22., szombat, 17:00, Putnok – BKV Elő-
re, Jászberény – Salgótarján, Tállya – Nyírbátor, Hajdúböször-
mény - KBSC FC, 2017.04.23., vasárnap, 11:00, Tiszaújváros – 
Újpest FC II., 2017.04.23., vasárnap, 17:00, ESMTK – Monor, 
MTK Budapest II. – Hatvan, DVSC-DEAC II. – Rákosmente, 
REAC - DVTK II.
29. forduló: 2017.04.29., szombat, 17:00, Salgótarján – Ti-
szaújváros, Monor – Putnok, Rákosmente – ESMTK, Hatvan 
– Hajdúböszörmény, REAC – Tállya, 2017.04.30., vasárnap, 
11:00, DVTK II. – Újpest FC II., 2017.04.30., vasárnap, 17:00, 
BKV Előre – Jászberény, KBSC FC - DVSC-DEAC II., Nyírbá-
tor - MTK Budapest II.
30. forduló: 2017.05.06., szombat, 17:30, Jászberény – Monor, 
Tiszaújváros - BKV Előre, Hajdúböszörmény – Nyírbátor, Put-
nok – Rákosmente, 2017.05.07., vasárnap, 11:00, Újpest FC II. 
– Salgótarján, 2017.05.07., vasárnap, 17:00, Tállya - DVTK II., 
2017.05.07., vasárnap, 17:30, MTK Budapest II. – REAC, DV-
SC-DEAC II. – Hatvan, ESMTK - KBSC FC
31. forduló: 2017.05.13., szombat, 17:30, Monor – Tiszaúj-
város, Rákosmente – Jászberény, KBSC FC – Putnok, Hatvan 
– ESMTK, 2017.05.13., szombat, 18:00, REAC – Hajdúbö-
szörmény, 2017.05.14., vasárnap, 11:00, DVTK II. – Salgótar-
ján, 2017.05.14., vasárnap, 17:00, Tállya - MTK Budapest II., 
2017.05.14., vasárnap, 17:30, BKV Előre – Újpest FC II., Nyír-
bátor - DVSC-DEAC II.
32. forduló: 2017.05.20., szombat, 18:00, Salgótarján - BKV 
Előre, Hajdúböszörmény – Tállya, Putnok – Hatvan, Jászbe-
rény - KBSC FC, Tiszaújváros – Rákosmente, 2017.05.21., va-
sárnap, 11:00, Újpest FC II. – Monor, 2017.05.21., vasárnap, 
18:00, DVSC-DEAC II. – REAC, ESMTK – Nyírbátor, MTK 
Budapest II. - DVTK II.
33. forduló: 2017.05.27., szombat, 18:00, Monor – Salgótar-
ján, KBSC FC – Tiszaújváros, Hatvan – Jászberény, Nyírbátor – 
Putnok, REAC – ESMTK, 2017.05.28., vasárnap, 11:00, DVTK 
II. – BKV Előre, 2017.05.28., vasárnap, 17:00, Tállya - DV-
SC-DEAC II., 2017.05.28., vasárnap, 18:00, Rákosmente – Új-
pest FC II., MTK Budapest II. – Hajdúböszörmény 
34. forduló: 2017.06.04., szombat, 18:00, BKV Előre – Monor, 
DVSC-DEAC II. - MTK Budapest II., ESMTK – Tállya, Put-
nok – REAC, Jászberény – Nyírbátor, Tiszaújváros – Hatvan, 
Újpest FC II. - KBSC FC, Salgótarján – Rákosmente, Hajdúbö-
szörmény - DVTK II.
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A vezetőedző bízik abban, hogy tavasszal gólerősebb lesz a csapat. 



Mamma Mia!

ABBA-slágerekben utazik a Sodrás
Finiséhez érkeztek a Sodrás 
Társulat legújabb színpadi 
produkciójának próbái. A ti-
szaszederkényi amatőr tár-
sulat ezúttal a Mamma Mia! 
című musicalt álmodta szín-
padra. 

Szerda esténként és szombat délelőttön-
ként Abba zenétől hangos az óváros mű-
velődési háza. Ekkor próbál a csapat, ki 
munka után, ki műszak előtt, sokan pedig 
az iskolából futnak be a nagyterembe. 
A zene szól, épp a lépéseket gyakorolják. 
Van is mit, hiszen a korábbi darabokkal 
ellentétben a mostani legfőképp a táncra 
épül. A színpad zsúfolásig, - talán már ki 
is nőtték, - a nézőtéren Madár Éva, a ko-
reográfus üti a ritmust és vezényli a moz-
dulatokat. 
 - Ez egy olyan darab, amiben a tánc do-
minál, 5-6 koreográfia készül, plusz még 
az egyéni jelenetekhez tartozó táncok 
- mondja. - Nagyon akarnak és nagyon 
odateszik magukat, így haladunk elő-
re hétről-hétre. Saját kútfőből, saját ko-

reográfiával dolgozom, direkt nem néz-
tem meg a Madách Színházban futó da-
rabot. 
Több új szereplője is van a musicalnek. 
Vannak, akik most csatlakoztak a csapat-
hoz, van, aki a hátsó sorokból táncolt elő-
re, mint Kiss Dezső is, aki a történetben 
szereplő három apa egyikét, Bill Austint 
alakítja. 
- Civilben a TVK-ban dolgozom, az LD-
PE üzem egyik vezetőjeként, szabad-
időmben pedig a hobbimnak, a színész-
kedésnek szentelem az időmet - mond-
ja. - A darab egy görög szigeten játszó-
dik, van benne szerelem, csábítás, nekem 
például van egy szerelmes jelenetem Ro-
sie-val, akivel egész jól összemelegedünk 
a végére. 
Ez az első főszerepe Vincze Klaudiának, 
a főhős lányát, Shopie-t alakító fiatalnak. 
Ő és Mészáros Zoltán gyakorlott színész-
jelöltek, hiszen évek óta tagjai a Miskol-
ci Musical és Dalszínháznak. Beválogat-
ták mindkettőjüket a Sodrás legújabb pro-
dukciójába. Zolit Sky szerepére. 
 - Hobbiszinten csinálom én is, Klaudia 
hívott, hogy próbáljuk meg. Jöttünk és 
sikerült, egy párt alakítunk. Úgy gondo-
lom, hogy egy nagyon jó csapat állt ösz-
sze. Láttam már több előadásukat is. Jól 
felkészültek, összetartó társaság, a pes-
ti színes világ után, mi inkább a színészi 
karakterekre rájátszva fogunk egy nagyon 
jó előadást összeállítani - mondja. 
Tóth Ildikó darabbeli szerepe Donna, a 
keményszívű, érzőlelkű asszony, akinek 
egy lány gyermeke született egy régi sze-
relemből. A kérdés csak az, hogy melyik-
ből. Így szövődik a romantikus darab és a 
szerelmek a görög szigetre érkező exek és 
Donna köré.
 - Ez már a harmadik nagy volumenű 

előadása a társulatnak - kezdi Ildikó. - 
Donna szerepét kaptam meg, boldogan 
vállaltam. Mindannyiunk előtt a film le-
beg, ami három - próza, tánc, ének- sí-
kon fut, s ennek a hármasnak kell most 

tökéletesnek lennie. Húsz, huszonkét AB-
BA slágert viszünk színpadra, túlzás nél-
kül állíthatom, ez az eddigi legnehezebb, 
amibe belefogtunk. 
Donna egyik barátnője Tánya, akinek a 
bőrébe Jézsó Éva, a darab rendezője bújt. 
Kettős a feladata, hiszen hol a színpadon 
játszik, hol a nézőtéren instruál. 
 - A Mágnás Miska operett után teljesen 
mást akartunk, más műfajban. A Mam-
ma Mia! hirtelen jött ötlet volt, egyéb-
ként ez a kedvenc filmem, így ez is ben-
ne van a választásban. Láttam a történet 
színházi változatát és a filmet is, én in-
kább a filmet próbáltam meg színpadra 
vinni. Nincs húsz éve képzett hangunk, 
nincs táncos múltunk, talán nagy falat ne-
künk, de megbirkózunk vele. A jelmez sa-
ját készítésű lesz, úgy, ahogy a díszlet is. 
A szöveggel még küszködünk, mivel nem 
igazán magyaros a forgatókönyvünk, de 
ezen majd finomítunk - mondja Éva.
A musical bemutatója április 22-én 18 
órakor lesz a Tiszaszederkényi Művelő-
dési Házban. A további előadások idő-
pontja április 23., május 6. és 7. 

 berta 

Régmúlt idők üzenetei

Csütörtöki töri

Képeslapok 
mesélnek

A kiugrási kísérlet

Amíg nem volt chat, SMS, vagy e-mail, addig képeslapokon 
üzentek egymásnak a fiatalok. A régmúlt idők üzeneteire emlék-
szik most vissza az Óvárosi KULT Galériában nyílt kiállítás. A 
képeslapok között vannak első világháborús példányok is, csak-
úgy, mint a 30-as, 40-es évekből származó, kézzel írt és rajzolt 
különlegességek. A kiállítás március 16-ig látogatható. 

Újabb történelmi érdekességet vettek górcső alá a 
Tiszaszederkényi Művelődési Ház ismeretterjesztő 
sorozatán, a Csütörtöki törin. A legutóbbi előadá-
son a második világháború egyik magyar vonatko-
zású eseményét, a kiugrási kísérletet ismerhették 
meg az érdeklődők.

1944. október 15-én kezdődött az az eseménysor, melynek ered-
ményeként román mintára, az akkor már Magyarország terül-
tén előrenyomuló szovjet csapatok oldalára állt volna a magyar 
hadsereg.
A kiugrási kísérlet, részben a románok példájából okult német 
hadvezetés, részben a magyarországi nyilas, illetve németszim-
patizáns parancsnokok miatt meghiúsult.
Ezt a történelmi eseményt boncolta előadásában Lukács Árpád 
középiskolai történelemtanár.
- A román fegyverszüneti egyezmény úgy szólt, hogy Erdély 
döntő részét Románia kapja - mondta. - Csak egy néhány ezer 
négyzetkilométeres rész volt függőben. Ennek a kérdése maradt 
terítéken, de a szovjetek, a rendelkezésre álló források szerint, 
ennek az átadását is ellenezték, így gyakorlatilag semmi nem 
változott volna a kiugrás sikeressége esetén sem.
A második világháború ugyan már több mint 70 éve véget ért, 
mégis sokak számára még mindig kézzelfogható, hiszen ha nem 
is ők, de szüleik, rokonaik átélték azt.
- Édesapám érintett volt benne - mondta az előadásra érkezett 
Csonka Péter.  - Ő hadifogoly is volt, nagyapám pedig sokat me-
sélt az akkori történésekről, mert szerette a történelmet. 
A Csütörtöki töri legközelebb március 23-án várja a történelem 
szerelmeseit, akkor Tóth Réka az első világháborúval kapcsola-
tos előadásával várja az érdeklődőket.

                                                                     borza

Kaffkás beiratkozás
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub értesíti régi és 
leendő tagjait, hogy a beiratkozás csütörtöki napokon 9-től 
11 óráig a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete székhelyén 
/Kazinczy út 3./ március 15-ig, a Pedagógus Szakszervezet 
Nyugdíjas Tagozatába ugyanitt február 28-ig lehetséges.
Várjuk szeretettel a friss nyugdíjasokat is körünkbe!

Várkonyi Ilona
klubvezető
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Szívélyes és szerelmes üdvözletek.

Lukács Árpád történelemtanár elemezte az eseményeket. 

Öt-hat koreográfia készül. 

Évák dirigálnak. Madár Éva koreográfus és Jézsó Éva színész-rendező. 

A szereplők és a segítők is élvezik a darabot. 

Jézsó Éva, Tóth Ildikó és Petrikné Kiss Edina a színpadon. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
A 2107. február 21-i, A szív hídjai című előadásra min-
den jegy elkelt. 
Városi Kiállítóterem: Moments of Art - kiállítás Koscsó 
László festőművész alkotásaiból.

Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2017. február 17-ig.
Derkó Minigaléria: Meserajzok - László Judit grafikáinak ki-
állítása. Helyszín: Derkovits Kulturális Központ, aula. Láto-
gatható:2017. március 15-ig.
Óvárosi KULT Galéria: Régmúlt idők üzenetei - képeslap ki-
állítás. Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2017. március 16-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Február 17. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridé-
ző” sorozata. 6000 méter fölött Kirgizisztánban. Előadó: Ko-
vács Albert. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Február 21 – április 11.
2017 - Arany János emlékév - „Ember lenni mindég, minden 
körülményben.”
Kamarakiállítás Arany János születésének 200. évfordulója 
alkalmából. Helyszín: a könyvtár földszintje.
Február 24. (péntek) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK 
- „A könyv: nagyítóüveg” gondolatébresztő beszélgetés. Té-
mánk: „A barátság titka, hogy az egyből kettő lesz.” Fontos-e 
a barátok jelenléte életünkben? Vezeti: Kázsmér Ágnes fej-
lesztő biblioterapeuta. Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Február 21. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi já-
tékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

Tisza-parti Fiókkönyvtár
Február 23. (csütörtök) 15.30 óra: Téli betegségek megelőzé-
se „házi praktikákkal”. Tapasztalat-, ötletcsere a Tisza-parti 
Kultúrkör tagjaival. Helyszín: Tisza-parti Idősek Klubja.

A TiszA TV műsorA
Február 16., csütörtök 

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Árvízhelyzet 
- Csütörtöki töri - Farsang az iskolákban - Kultúrházak éj-

jel-nappal - Erőfelmérő - Kosárlabda - Fittness
9:15 Hétről-Hétre: Társasházi ügyek - Mamma Mia! a Sod-
rás előadásában - Közelmúlt: egynapos sebészet - Labdarú-

gás (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 20., hétfő
18:00 Sporthétfő: A TFCT-REAC bajnoki labdarúgó mérkő-

zés közvetítése felvételről 

Február 22., szerda
18:00 Héthatár:  Új testvérváros - Ülésezett a Foglalkoztatá-

si Tanács - Farsang - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Színház – Közelmúlt: vizitdíj

Február 23., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

Kultúrházak éjjel-nappal

Egy este a Derkovitsban
A Derkovits Kulturális Köz-
pont a Magyar Népművelők 
Egyesületének felhívására csat-
lakozott a Kultúrházak éj-
jel-nappal országos rendez-
vényhez.

- Most egy kicsit más oldalról mutat-
juk meg az intézményünket - nyilatkozta 
Bognár Imre, a Derkovits Kulturális Köz-
pont szakmai igazgató-helyettese. - Az a 
célunk, hogy becsaljunk olyan látogató-
kat, akik esetleg ritkán vagy abszolút nem 
fordulnak meg nálunk. Minden háznak és 
minden évnek más-más tematikája van. 
Mi idén azt választottuk, hogy a saját ha-
gyományainkat, a saját amatőr művészeti 
együtteseinket mutatjuk be.
Négy amatőr művészeti csoport háttér-
munkájába pillanthattak bele azok, akik 
szombat délután ellátogattak a Derkóba. 

A rendezvényt a Guzsalyas Díszítőmű-
vészeti Szakkör és a Tiszavirág Foltvar-
ró Kör nyílt foglalkozása kezdte. Ladá-
nyi Kitti fiatal kora ellenére meglepő ké-
zügyességgel és türelemmel készít frivo-
litást, más néven hajócsipkét. Nem csoda, 

hiszen rendszeresen jár a Százszorszép 
Kézműves Szakkörbe.
- Sok mindent készítettem már. Rongyba-
bát, tolltartót, karkötőt. Most fülbevalót 
csinálok hajócsipkéből - mondja.
Tamás Antalné egészen más anyagot és 
technikát mutat be. Kukoricacsuhéból 
edényalátét készül a kezei alatt. 
- Ritkán készítek használati tárgyakat, in-
kább a dísztárgyakat szeretem. Karácso-
nyi ajándékként angyalkákat, kicsi haran-
gokat készítettem csuhéból. Nagyon sze-
retem ezeket csinálni, és nagyon szeretem 
elajándékozni, mert mindenki örül neki, 
hiszen ez nem egy boltból megvásárolt 
ajándéktárgy, hanem az én kezem munká-
ja - mondja és közben a keze meg sem áll.
A kézműveseket magukra hagyva a Der-
kovits aulájában egy nagy táblába bot-
lunk. Festékes tenyérrel járkáló gyerekek 

és felnőttek hagynak nyomot maguk után. 
Fekete Andrea is éppen tenyérlenyomatot 
készít a táblára. 
- Már kettőt is csináltam - mutatja büsz-
kén. - A nevemet is oda írtam, hogyha ké-
sőbb előkerül tudják, hogy ki készítette.
Még hat óra sincs, de már hangszeres ze-
ne szűrődik ki a színházteremből. A Der-
kovits Fúvószenekar tart nyílt próbát. Ez 
egy kivételes alkalom, most meg lehet 
nézni, hallgatni. A közel 20 tagból álló ze-
nekar március 15-ére gyakorol. Legköze-
lebb a nemzeti ünnepünkön fognak köz-
reműködni. 
Ugyan a fúvósok és a mazsorettek mun-
kája szorosan összekapcsolódik, ezen a 
rendhagyó délutánon mégis külön próbál-
tak. A botforgató lányok egy másik olda-
lukról mutatkoztak meg. Katlan Judit tán-
coktató vezetésével estébe nyúló zumbá-
zással zárták a Kultúrházak éjjel-nappal 
rendezvényt.       

        ema

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Vándor Sándor Zeneiskolájába 
beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje 
2017. február 28-án lejár.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig 
van lehetőség  a Vándor Sándor Zeneiskola épületében  (3580 
Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)
Kérem, hogy a befizetést mindenki időben teljesítse.
Köszönöm.

    Hok Csaba
intézményvezető

Zongoraversenyen

Boglár sikere

Február 4-én rendezték meg Miskolcon a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei zeneiskolások VI. zongoraversenyét. A Tiszaújváro-
si Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sán-
dor Zeneiskolája növendéke, Balázs Boglár a 3. osztályosok kö-
zött versenyzett és előadásáért dicséretben részesült. Felkészítő 
tanára: Bakos Irina.
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Nemzeti ünnepünkre készülnek a Derkovits fúvósai. 

Ladányi Kitti „munka” közben. 

Fekete Andreának Tóth Ferenc segéd-
kezik a tenyérlenyomat készítésében. 

Két ötöst érdemel a rendezvény. 



Triatlon

Mernek nagyot álmodni, olimpiára készülnek
A megalakulásának 25. évforduló-
ját idén ünneplő Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub vezetése, versenyzői eb-
ben az esztendőben is szeretnének 
nagy lépéseket tenni azon az úton, 
melynek legfőbb célja az ötkarikás 
játékokon való szereplés. 

- Egy meglehetősen jó 2016-os szezont tudha-
tunk magunk mögött - kezdte beszélgetésün-
ket Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnök-vezetőedzője. - Nemzetközi sikere-
ink közül Putnóczki Dorka és Lehmann Cson-
gor junior Európa-kupa dobogós helyezése-
it, Dévay Márk világkupa 8. helyét, Lehmann 
Bence junior Eb 9. helyét valamint az ifi Eb-n 
elért két egyéni 4. helyünket és a mix-váltóval 
kivívott ezüstérmünket emelném ki. Ez utób-
bira azért is vagyunk büszkék, mert a négy-
tagú magyar válogatottból hárman - Putnócz-
ki Dorka, Dévay Zsombor, Lehmann Csongor 
- klubunkat képviselték. A mexikói junior vi-
lágbajnokságon Lehmann Csongor 13. és  Le-
hmann Bence 17. helye olyan eredmény, mely-
re 10 éve nem volt példa a  magyar triatlon-
ban. A fent említett eredményeinkre a neves 
külföldi szakemberek is felkapták a fejüket. Itt-
hon 15 egyéni és 21 csapat magyar bajnoki ara-
nyéremmel zártuk a tavalyi évet. A csapat ara-
nyakban ráadásul jó páran többszörösen is ér-
dekeltek voltak, ami a klub erejét mutatja, hi-
szen nem 1-2 versenyző hozza az eredménye-
ket, hanem sokan, vagyis az átlag is megfele-
lő. A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) „Év 
sportolója” választásán a különböző kategóri-
ákból hétben hoztuk el a díjat. A 2016. évi ered-
mények alapján idén 11 válogatott versenyzőnk 
van, közülük négyen az olimpiai keret tagjai. 
A „Tokió 2020” keretben szereplő Putnócz-
ki Dorka, Dévay Márk, Lehmann Bence, Le-
hmann Csongor lényegesen több versenyzési, 
edzőtáborozási lehetőségre számíthat a szövet-
ségtől is. A rövid-pályás gyorskorcsolyázók re-
mek példát mutatnak arra, hogy minél több és 

színvonalasabb nemzetközi versennyel hogyan 
lehet mind jobb eredményeket elérni. 

 Kihagyhatatlan táborok

- Ami a 2017-es jó szerepléshez szükséges, 
szakmai szempontból kihagyhatatlan edzőtá-
borainkat illeti, Dévay Márk és Lehmann Ben-
ce január 29- február 12. között Rio Maior-ban, 
a portugálok olimpiai edzőközpontjában az ot-
tani szakmai vezető, a többek között a világ-
bajnok, olimpiai ezüstérmes Vanessa Fernan-
dez-t felkészítő Sergio Santos közreműködésé-
vel készülhetett - folytatta az MTSZ szakmai 
alelnökeként is tevékenykedő sportvezető. - Az 
úszást teljes mértékben a kinti csoporttal, míg a 
futást és kerékpározást fele részben végezhet-
ték el velük együtt. Hankó Dávid és Orosz Ger-
gő február 4 - 25. között Cipruson, kerékpáros 
központú edzőtáborozáson vesz részt. A hosz-
szú távú tekerésekben a Mogyi SE ötöse, Ifj. 
Faldum Gábor, Király István, Czigány András, 

Karai Botond, Flander Márton is csatlakozik 
a mieinkhez. A bulgáriai Belmeken városában 
Putnóczki Dorka, Dévay Zsombor, Lehmann 
Csongor, valamint Mátyus Lili, Balogh Bence 
vezetésével három héten át, február 27-ig  ma-
gaslati körülmények között gyakorol együtt.

Nagy lépésekkel az úton

- Idén - a tavalyihoz hasonló hazai sikerek mel-
lett - az elit kategóriás viadalokon Lehmann 
Bencétől, Dévay Márktól, és a nagyatádi iron-
man-en hosszútávon bemutatkozó Hankó Dá-
vidtól várunk szép eredményeket - hangsúlyoz-
ta Lehmann Tibor. - Augusztus 5-től a Velen-
cei-tónál rendezik meg az U23-as korcsoport 
triatlon Európa-bajnokságát, ahol Márk és Ben-
ce is  esélyes a top 10-be kerülésre. Ide kap-
csolódó tiszaújvárosi érdekeltségű hír, hogy a 
versenyigazgatói posztot Nagy Alpár tölthe-
ti be. Első éves juniorként is top 10-es helye-
zést remélünk a kontinens viadalon Putnóczki 

Dorkától és Lehmann Csongortól. A junior Eu-
rópa-kupákon – az említett két sportolón kívül 
- Jakab Ilka, Mátyus Lili, Szegedi Sára okoz-
hat kellemes meglepetést. Tavaly Dévay Zsom-
bor 6. lett az ifjúsági Eb-n, ebben az évben reá-
lis elvárás tőle az éremszerzés. A fentieken kí-
vül szép számban vannak olyan sportolóink, 
akik nemzetközileg még nem lépnek porondra, 
de aprólékosan megtervezzük az ő fejlődésüket 
is. Álszerénység nélkül, már most nagyon ered-
ményes klubnak mondhatjuk magunkat, de vé-
leményem szerint még sokkal nagyobb lehető-
ségek állnak előttünk. Mertünk és merünk na-
gyot álmodni, amikor a 2020-as és a 2024 ötka-
rikás játékokat „beixeltük” a naptárunkba. Az 
eddigiek mind-mind egy állomást jelentettek 
az oda vezető úton. Jól építkezünk, időarányo-
san jó helyen állunk! A klubban felépítettük a 
továbblépéshez, a fejlődéshez szükséges struk-
túráját, mely az országos módszertan meghatá-
rozó részét is képezi. Mindezt persze felelős-
ségteljesen működtetni  kell. Kollégáim, Fo-
dor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás, Filep 
Csaba, valamint jómagam és elnökségünk tag-
jai arra törekszünk, hogy a jövőben is minden 
rendben legyen. Törekvéseinket elsősorban Ti-
szaújváros önkormányzata és az MTSZ segíti, 
támogatja.
  

Idei rendezvények

Ami a klub 2017-es rendezvényeit illeti, már 
javában készülnek a várhatóan áprilisban star-
toló Jabil 3próba szabadidősport eseménysoro-
zatra. Május 20-21-én jöhet a 26. Tisza Triat-
lon a klubcsapat országos bajnoksággal, egyé-
ni ranglistaversennyel, és az újrainduló Olim-
piai ötpróba triatlonos felvonásával. A 19. Tri-
atlon Nagyhéttel július 15-23. között várják a 
sportbarátokat, akiknek igyekeznek még a ta-
valyinál is színvonalasabb, változatosabb prog-
ramokat kínálni. 

SZIS
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Jelenésre váró Hunyadi-nyuszik. Fogj egy sétapálcát, és légy vidám!

Indulhat a farsangi körmenet!

Szédületes nyitótánc Szent István módra.

Első(s)bálosok. Kormoskák.

Hogy a kakas csípje meg!

Az ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmet szereztek a magyarok. A mixváltóban három 
tiszaújvárosi volt. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz. választókerület
képviselője

2017. február 22-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

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.

Bölcsőde nyáron
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

Hirdetmény

Hullámtéri veszély

Értesítjük a Tisza és a Sajó folyók hullámtéri területén ingatlan-
nal rendelkező tulajdonosokat, hogy az elmúlt időszakban hul-
lott csapadék és a vízgyűjtőn levő hó egy részének elolvadása 
miatt a Tiszán árhullám vonul le, amely a mélyebben fekvő hul-
lámtéri területek elöntését eredményezheti.
A jégzajlás miatt esetlegesen kialakuló jégtorlaszok előre nem 
látható vízszintemelkedést okozhatnak.
A hullámtéren érintett ingatlantulajdonosok gondoskodjanak az 
ott található értékeik és ingóságaik biztonságba helyezéséről.
  Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.

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.)

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017.
február 23-án, csütörtökön 10 
órától ülést tart a Városháza 3. 
emeleti tanácskozó termében. 

Napirendi javaslat: 
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adomá-
nyozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
3. Javaslat ipari parki terület értékesítésé-
vel kapcsolatos döntésre 
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 5/2016. (II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésére (kiegészítő javaslat)

3. Javaslat az anyakönyvvezető közre-
működését igénylő rendezvények hivata-
li munkaidőn kívüli, valamint hivatali he-
lyiségen kívüli engedélyezéséről és a fi-
zetendő díj mértékéről szóló önkormány-
zati rendelet megalkotására
4. Javaslat a középületek és közterüle-
tek fellobogózásáról szóló önkormányza-
ti rendelet megalkotására
5. Javaslat a közterületek használatának 
rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
6. Javaslat Tiszaújváros 2017. évi városi 
rendezvényeinek támogatására
7. Javaslat az intézményekben folyó fel-
nőtt étkeztetés térítési díjának meghatá-
rozására
8. Javaslat a települési önkormányza-
tok számára nyújtható könyvtári és köz-

művelődési érdekeltségnövelő támogatás 
igénylésére
9. Javaslat a fogászati ügyeleti ellátás mű-
ködtetésére
10. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata és az egyházi fenntartású köz-
nevelési intézmények fenntartói között 
kötött megállapodások módosítására
11.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság 
helyzetéről
11. b. Jelentés az éjszakai járőrszolgálat 
ellátásáról, valamint javaslat a feladat to-
vábbi ellátására
11.c.Tájékoztató a kamerás térfelügyele-
ti rendszer működésének tapasztalatairól
12. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbe-szerzési eljárásokról
Kérdések 

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!

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére

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

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. február 22-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

9. oldal2017. február 16. Önkormányzat/Közlemények

A Sajó hullámtere Tiszaszederkényben. 



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

25 éve a társasházak szolgálatában!

KAROLAH Ingatlanforgalmi és Szolgáltató Kft.

www.karolah.hu     Alapítva: 1992. február

A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában legalább 5 napra

 (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

A Trans-Sped Kft.
RENDSZERKEZELŐ ÉS 

ANYAGÁTVEVŐ-KIADÓ-
TARGONCAVEZETŐ

munkatársat keres tiszaújvárosi telephelyére.

FŐ FELADATOK:
- kiszerelő gépsorok üzemeltetése
- pneumatikus szállítórendszer üzemeltetése,
  illetve
- a raktárba érkező anyagok szakszerű átvétele, 
  betárolása, nyilvántartásba vétele
- a raktárból kivételezendő anyagok szakszerű ki-
  készítése, kiadása, bizonylatolása
- gépi rakodás targoncával

ELVÁRÁSOK:
- NKH vezetőüléses targonca jogosítvány
- OKJ szakirányú végzettség (könnyűgépkezelő, 
  nehézgépkezelő, targoncavezető)
- számítógépkezelői jártasság
- targoncával végzett anyagmozgatásban való
  jártasság
- megbízható, pontos, precíz munkavégzés

MUNKAREND:
- 4 műszak és folyamatos 2 műszak

JELENTKEZÉS: 
hr@delog.hu

A Trans-Sped Kft.
ÁRUÖSSZEÁLLÍTÓ-DISZPONENS

munkatársat keres tiszaújvárosi telephelyére.

FŐ FELADATOK:
- szállítójárművek vezetőinek fogadása, okmá-
   nyok ellenőrzése
- a vevőrendelésekhez tartozó szállítási doku-    
   mentumok elkészítése, szétosztása 
- napi raktári forgalomról jelentések készítése
- adminisztrációs munkák végzése

ELVÁRÁSOK:
- középfokú végzettség
- felhasználói szintű számítógépkezelői ismeretek
- megbízható, pontos, precíz munkavégzés

ELŐNY:
- logisztikai végzettség

MUNKAREND:
- 2 műszakos

JELENTKEZÉS: 
hr@delog.hu
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A Sportcentrum eseményei 
Február 18. (szombat)

Labdarúgás
14.00 TFCT - REAC bajnoki labdarúgó mérkőzés  
     Centerpálya
08.00: Utánpótlás teremlabdarúgó torna U11 korosztály 
   Játékcsarnok
08.00 Utánpótlás teremlabdarúgó torna U13 korosztály 
   Edzőterem
14.00: Utánpótlás teremlabdarúgó torna U7 korosztály 
   Játékcsarnok
14.00 Utánpótlás teremlabdarúgó torna U8 korosztály  
   Edzőterem
Asztalitenisz
11.00: TSC II - Sajókeresztúr asztalitenisz mérkőzés  
   Asztalitenisz csarnok
15.30 TSC - Pegazus-Andornaktálya asztalitenisz mérkőzés 
   Asztalitenisz csarnok

Február 19. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 TFCT U17 - Tiszakeszi edzőmérkőzés   
   Műfüves pálya
13.00 Sajószöged ifi - Taktaharkány edzőmérkőzés  
   Műfüves pálya
08.00: Utánpótlás teremlabdarúgó torna U10 korosztály 
   Játékcsarnok
08.00 Utánpótlás teremlabdarúgó torna U9 korosztály  
   Edzőterem
14.00: Utánpótlás teremlabdarúgó torna U15 korosztály 
   Játékcsarnok
14.00 Utánpótlás teremlabdarúgó torna U14 korosztály 
   Edzőterem
Sakk
10.00 TSC - Szendrő  csapatbajnoki mérkőzés  
   Zászlós terem  

Kosárlabda

Kajak-kenu

Tarjánban végre megtört a jég

Az erő legyen veletek

A férfi kosárlabda NB I/B Ke-
leti csoportjának 16. forduló-
jában a Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő Phoenix KK ide-
genben lépett pályára szom-
baton a Salgótarjáni KSE el-
len. Az idén még nyeretlen 
alakulat az előző fordulóban 
elszenvedett fiaskó után si-
kerre éhesen utazott a nógrá-
di megyeszékhelyre, és sike-
rült is csillapítani az éhséget.

Salgótarjáni KSE – TT Phoenix KK
72-75 (12-16, 25-17, 11-21, 24-21)

Salgótarján, 300 néző. V.: Bognár T., Jó-
zsa A., Major.
Salgótarján: Jakab P. (21/9), Blasko-
vits (17/6), Csapai (10), Harris (10), Bé-
res (9/3), Mucibabic (3/3), Dániel P. (2), 
Debreceni G. (-), Tóth R. (-).
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: 
Szabó N. (-), Papp B. (20/6), Pongrácz 
(8/6), Kilyén (3), Hill (22) Pöstényi (6), 
Kovács Z. (2), Magyar L. (2), Benőcs D. 
(12/3). Edző: Szendrey Zsombor
A Madár és Debreceni nélkül felálló csa-
pat remek teljesítményt nyújtva egyéni 
bravúroktól sem mentes játékkal múlta 
felül a házigazdákat. Hill 22 pontja mel-
lé 20 lepattanót szerzett, de Papp Ben-
degúz 20 pontja – mely 14 próbálko-
zásból 12 sikeres büntetőt is tartalmaz – 
ugyancsak tiszteletet parancsoló. A mér-
kőzésen sérülés miatt nem állt pályára 
Madár és Debreceni, ám a vezetőedző el-
mondása szerint a két játékos már nem is 
tér vissza a csapathoz, elválnak útjaik. 
A győzelem lélektanilag talán a legjobb-

kor jött a Phoenixnek igaz továbbra is a 
hatodik helyen áll a bajnokságban.
Molnár István, vezetőedző: - Mi készül-
tünk az ellenfélből, de azt nem tudtuk, 
hogy két játékos hiányozni fog a Tisza-
újvárosból. Ez megzavarta a csapatot, de 
úgy gondolom ezen az estén a Phoenix 
jobban akarta a győzelmet és tudatosab-
ban is játszottak.
Szendrey Zsombor, vezetőedző: - Amit 
az edzéseken gyakoroltunk, azt sikerül 
megvalósítani minden tekintetben, véde-
kezésben és támadásban is. Talán a na-
gyobb szív, a nagyobb akarat győzött a 
mai meccsen, persze az is kellett, hogy 
mindenki extrát nyújtson, hogy csapat-
ként jól teljesítsünk. Gratulálok a fiúk-
nak, jó példát mutattak a jövő generáci-

ónak. Szeretném a mai első NB I-es győ-
zelmemet édesapámnak, Szendrey Tibor-
nak felajánlani, akitől nagyon sok min-
dent tanultam, és akinek nagyon sokat kö-
szönhetek.

Egyesületi évzáró

Baráti beszélgetés. így aposztrofálják azt 
az elmúlt naptári évet értékelő rendez-
vényt,melyet a Tiszaújvárosi Phoenix KK 
tartott valamennyi korosztályának rész-
vételével. A közel 120 aktív játékost és 
segítőiket felvonultató rendezvényen el-
ismeréseket vehettek át a kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó sportolók és a „hátté-
remberek”.

A szokásos helyszíneken, 
Győrben, Pakson és Tiszaúj-
városban rendezték meg a té-
li Héraklész fizikai felmérő 
versenyeket. A Sportcentrum 
edzőtermében és az atlétikai 
pályán összesen 461 fiatal állt 
rajthoz.

Lassan vízre szállnak a kajakosok, kenu-
sok, de előtte még fizikai erőfelmérő ver-
senyen vettek részt.  A téli felkészülést se-
gítő verseny már hagyományos eleme a 
tiszaújvárosi kajak-kenu életnek.
- Nagyon jó látni azt, hogy évről évre töb-
ben vannak ezen az eseményen - mondta 
Weisz Róbert, a maratoni és parakenu sza-
kág szövetségi kapitánya. - Ha jól emlék-
szem, ebben az évben ötvennel több ver-
senyző vesz részt, mint tavaly és az azt 
megelőző években.
Fekve nyomás, húzódzkodás, lábemelés 
és futás. Ezekben a számokban küzdöttek 

a sportolók, akik az ország szinte minden 
részéből érkeztek.
- Én Tokajból jöttem - mondta Májer Sán-
dor János. - Három éve kajakozom és na-

gyon készültem erre a versenyre. Szeret-
nék egy jó eredményt elérni.
Bár a verseny szárazon zajlik, mégis jó 
visszajelzést ad a sportolóknak és edzőik-
nek a vízreszállást megelőzően.
- Lassan befejeződik a fizikai alapozás - 
mondta Rakusz Éva, a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetséggel közösen szervező Ti-
szaújvárosi Vízi Sportegyesület társadal-
mi elnöke. - Most meglátjuk, hogy a téli 
munkát hogy végeztük el.
Ahhoz azonban, hogy a vízen is megfe-
lelő teljesítményt nyújtsanak, az erőn túl 
megfelelő technika is kell. 
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület versenyzői az erőfelmérőt 
az élen zárták. Sportolóik összesen 158 
pontot gyűjtöttek. Fiú kenusaik a mezőny 
második legjobbját hozták, fiú és lány ka-
jakosaik pedig a legjobbaknak bizonyul-
tak. A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 
összességében a nyolcadik helyen vég-
zett. Fiú kajakosaik a hetedik, lány kaja-
kosaik a hatodik helyen zártak.

  borza

Asztalitenisz

Labdarúgás

Vereség Diósgyőrben

Győzelem a főpróbán

Az asztalitenisz NB III. Észak-Magyarország „B” csoportjának 
legutóbbi játéknapján idegenbe látogatott a TSC elsőszámú csa-
pata. A miskolci kirándulást sajnos nem koronázta siker, a Diós-
győr harmadik csapata magabiztos győzelmet aratott.
DVTK III. Diósgyőr - Tiszaújváros 12-6
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Gulyás 1, Balázs 1.
A vereség ellenére jelenleg a bajnokságban a tabella harmadik 
helyén áll a TSC.

Győzelemmel zárta a felkészülési mérkőzések sorát a TFCT. 
A parázs hangulatú mérkőzésen három gólt lőtt a Tiszaújváros, 
amire a Felsőtárkánynak nem volt válasza.
TFC Tiszaújváros - Felsőtárkány 3 - 0
Gólszerzők: Viscsák 2, Kristófi
TFCT: Herceg - Molnár F, Fabu, Fodor, Molnár L - Hussein, 
Farkas, Kristófi, Viscsák, Orosz - Lukács
Cserék: Tóth, Nagy D, Kerekes, Balogh, Somogyi, Horváth,
Hiányzók: Dajka, Bussy, Istenes, Szegő, Tóth, Nagy, Papp

Utánpótlás torna

A hétvégén nem csak a felnőtt csapatnak indul a bajnokság, az 
utánpótlás is rangos versenyen vehet részt. 
Február 18-án és 19-én összesen 8 korosztályban rendez terem-
tornát a TFCT Labdarúgó Egyesület a Sportcentrum játékcsar-
nokában és edzőtermében.
A mérkőzéseket mindkét napon 8 és 19 óra között rendezik. A 
résztvevő csapatok között a Mészöly Focisuli, a DVTK, a Nyír-
egyháza, a Balmazújváros, a Kazincbarcika, és a Mezőkövesd 
utánpótlás csapata is jelen lesz.
Szombaton délelőtt a 2005-ös és 2006-os, délután a 2009-es és 
2010-es korosztály, míg vasárnap délelőtt a 2007-es és 2008-as, 
délután a 2002-es és 2004-es korosztályok csapatai lépnek pá-
lyára.

11. oldal2017. február 16. Sport

Sok tárkányi sem győzött tiszaújvárosit. 

Hill (20) 22 pontot ért el. 

Összesen 461 fiatal állt rajthoz. 

Az atlétikai pályán a lábé, no meg az erőnlété volt a főszerep. 
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