
Tiszaújváros 
legjobbjai

Költségvetés,
pénzügyi döntések

/3. oldal /13-15. oldal

Lecsaptak a nyomozók

Három dolgos szombat 

Kilencven esztendő

Hosszú hétvégék

Születésnapi köszöntés

Idén valamivel kevesebb hosszú hétvége lesz, mint 
tavaly, de azért 2019-ben sem panaszkodhatunk. 
Igaz, „cserébe” három szombat is munkanap lesz. 

Már az évkezdet is hosszú hétvégével startolt, december 31-ével 
együtt rögtön négynapos hétvégével zártuk 2018-t, és indítot-
tuk 2019-et. 
Március 15-e péntekre esik, ennek köszönhetően háromnapos 
hétvégének örülhetünk. 
Húsvétkor (április 19-22.) négynapos lesz az ünnep, pünkösdkor 
(június 8-10.) pedig háromnapos. 
Az első, „bedolgozós szombat” augusztus 10-én lesz, ekkor au-
gusztus 19-ét, hétfőt kell bedolgozni, így alakul ki a négynapos 
hétvége augusztus 20- a alkalmából. 
Mindenszentek napja (november 1.) péntekre esik, ezért ekkor 
is lesz egy háromnapos hétvégénk. 
Karácsonykor maratoni, hatnapos ünnepnek örvendhetünk. Ám 
ennek ára van. December 24-e helyett (kedd) december 7-én, de-
cember 27-e (péntek) helyett pedig december 14-én kell szom-
baton dolgozni. 
A felsorolásból két munkaszüneti nap hiányzik. Május 1-je és 
október 23-a egyaránt szerdára esik, ezért csak egy-egy napig 
ünnepelhetünk. 

Bráz György polgármester és Dr. Juhos Szabolcs jegyző ottho-
nában köszöntötte az év végén a 90. születésnapját ünneplő Ko-
vács Jánost.
A feleségével élő idős férfi 1928. december 27-én született Ti-
szacsegén, innen került párjával a városba. János bácsi 30 évvel 
ezelőtt ment nyugdíjba, előtte közel 35 évig dolgozott a TVK-
ban. 
Szereti a politikát, szívesen beszélget politikáról, katonamúltjá-
ról, valamint a TVK jávorkúti üdülőjének építéséről. 
Feleségével 62 éve házasok, két fiúgyermekük született, három 
unokájuk és egy dédunokájuk van.
Két fiuk szintén Tiszaújvárosban él és rendszeres kapcsola-
tot tartanak szüleikkel, illetve szükség szerint segítik és ellát-
ják őket. 

Választások 
partnereinknél

A Felvidéken és két lengyel partnervárosunkban is helyhatósá-
gi választásokat tartottak a közelmúltban. Rimaszombat váro-
sában továbbra is Simkó József tölti be a polgármesteri posz-
tot, és a képviselő-testület újra alpolgármesterré választotta Ri-
gó Lászlót. 
Lengyel testvéreink „újítottak”, Swietochlowicében Daniel 
Beger lett a városi tanács elnöke, Zawiercie Járási Tanácsának 
elnökévé Malgorzata Benc asszonyt, a járási hivatal elnökévé 
pedig Gabriel Dars urat választották meg. 

Az év első babája

A tél igazi arcát mutatja

Testvérek gyűrűjében

Hófehérbe borult a város

Vati Ádám Péter lett 2019 Ti-
szaújváros legelső babája. Ja-
nuár 2-án 22 óra 55 perckor 
született 4050 grammal és 57 
centiméterrel, pont ugyan-
annyival, mint a bátyja, Baj-
tai Patrik.

- Nagymamámnál voltam, amikor anya 
telefonált, hogy megérkezett Ádi - mesé-
li Patrik.- Nagyon várom már, hogy kicsit 
nagyobb legyen, mert majd együtt fogunk 
játszani és megtanítom focizni.
- Én is nagyon vártam már, hogy megszü-
lessen - mondja Vati Nóra, Ádám nővére. 
- Szívesen segítek olyan dolgokban, ami 
nekem való feladat. Például, hozom a cu-
misüveget, ha szükség van rá.  
Ádám mozaikcsaládba született, ami azt 
jelenti, hogy az édesapának és az édes-
anyának is korábbi kapcsolatából már 
született egy-egy gyermekük. Így szép, 
nagy család veszi körbe az újszülöttet, 
aki harmadik gyerekként érkezett. A gon-
doskodás látszik a nagy testvéreken, egy 
percre sem mozdulnak el a kicsi Ádám 
mellől. Az újdonsült kistestvért azonban 
szemlátomást nem érdekli a felhajtás. A 
nagyok próbálják óvatosan ébresztgetni, 
hogy mi is meglássuk, milyen érdeklőd-
ve szemléli a körülötte lévő világot, de 
Ádám nem törődik velünk. Édesen az iga-
zak álmát alussza, olykor elmosolyodva, 
mintha huncutul azt gondolná: „Csinálja-

tok, amit akartok, én inkább alszom.”
- Ez a nagy nyugalom csak átmeneti álla-
pot - mondja mosolyogva Balog Andrea, 
az édesanya. - Éjszaka gondoskodik ró-
la, hogy ébren tartsa a családot. De nem 
panaszkodom, még nagyon az elején va-
gyunk, szokjuk egymást, az új helyzetet, 
hiszen még csak egy napja vagyunk itt-
hon. A terhesség problémamentes volt, 
szüléskor, bár rövid volt, fellépett egy kis 
komplikáció, a köldökzsinór a nyaka kö-
ré tekeredett, ami okozott némi ijedséget, 
de probléma szerencsére nem lett belőle.

- Szerintem én jobban aggódtam - mond-
ja meghatódva Vati János, a büszke apa. - 
Volt egy pont, ami nagyon nehéz volt ne-
kem. Láttam, hogy leesik a pulzusszám, 
elég nyugtalanító volt, de a végére min-
den jóra fordult, még meg is könnyeztük. 
Egy erős, egészséges gyermekünk szüle-
tett és ez a legfontosabb.
A baba nevét közösen választották. Az 
Ádám nevet a szülők együtt találták ki, 
apuka viszont szerette volna a Pétert is, 
így állt össze a Vati Ádám Péter.  
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Nem panaszkodhatnak a téli időjárás kedvelői. 2019 januárja valódi telet hozott. Néhány nap alatt két kiadós havazás is 
volt, így fehérbe öltözött Tiszaújváros. Időnként röpködtek a mínuszok is. Képriportunk a 6. oldalon. 

Családi körben. Ádám álmát négy szempár vigyázza. 

János bácsi szívesen beszélget a politikáról. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban 
kedd, csütörtök, péntek, szombati napokon a szentmisék 18.00 
órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi szent-
mise kezdete 11.00 óra.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00 - 11.00, Kedd: 
09.00 - 13.00, Szerda: 09.00 - 13.00, Csütörtök:  15.30 - 17.30,  
Péntek: 15.30 - 17.30

Református
Tiszaújváros
2019. január 10-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kez-
dődik.
2019. január 13-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. január 13-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap 
11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

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

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

 Bodolai Bertalan 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot január 13-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd január 14-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052) 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 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104
Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Modernebb, kényelmesebb

Elkötötte a csónakot

Új esetkocsi a mentőállomáson

Nem oda, budaörsi!

December 27-én egy új eset-
kocsi érkezett városunk men-
tőállomására. Negyven új au-
tót adtak át decemberben az 
országban, ezek egyike ke-
rült ide. 

- Tizenhárom évesnél idősebb jármű-
vet nem lehet mentőautóként használni - 
mondta lapunknak Lovas Attila, a Tisza-
újvárosi Mentőállomás vezetője -, nekünk 
egy Ford lett tizenhárom éves, így e helyett 
kaptuk az új Mercedest. Három Mercedes 
esetkocsink van immár, egy hároméves, 
egy egyéves, és ez a vadonatúj. Ennek az 
új autónak már más a felfüggesztése, lég-
rugóval van felszerelve, alkalmazkodik a 
bent lévő súlyhoz, így ha beszállunk az au-
tóba, automatikusan állítja be a rugózást. 
Az autó külseje is megújult, matricái a 70 
éves Országos Mentőszolgálatra és a Szív-
city alkalmazásra hívják fel a figyelmet - 
mondta Lovas Attila. 

Az újdonságoknak, fejlesztéseknek ezzel 
még nincs vége. Februártól az ország va-
lamennyi mentőautójában lecserélik a fel-

szerelések egy részét, egységesebbé téve 
így az esetkocsikat. 

FP

Lopás bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatott büntetőeljá-
rást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
B. Dávid 25 éves budaörsi lakossal szem-
ben. Tiszaújváros külterületén, egy -  a Ti-
sza-szigeten található - ingatlan hajókikö-
tőjéből 2018. november 12-én a délelőt-
ti órákban, az akkor még ismeretlen tettes 
motorcsónakot és horgászfelszereléseket 
tulajdonított el közel negyedmillió forint 
értékben. A nyomozás során a rendőrök 
megállapították az elkövető kilétét, majd 
a férfit 2018. december 6-án gyanúsított-
ként hallgatták ki. A nyomozók az eltulaj-
donított értékeket is megtalálták, és mara-
déktalanul visszaadták a tulajdonosának.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a 
szükséges eljárási cselekményeket elvé-
gezte, és az iratokat átadta az ügyészség-
nek.

2. oldal 2019. január 10.Sokféle

Pillangó
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik januá-

ri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Az új autó légrugóval van felszerelve. 

Az eltulajdonított értékeket megtalálták a nyomozók, és maradéktalanul visz-
szaadták a tulajdonosnak. 



Ülésezett az önkormányzat

Költségvetés, támogatások, kedvezmények
Az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelet módo-
sítása volt a képviselő-testület de-
cember 20-án tartott ülésének leg-
fontosabb témája.

Az ülés kezdetén Bráz György polgármester - 
ahogy minden ülésen - a szolidaritási hozzájá-
rulásról tájékoztatta a jelenlévőket, illetve a la-
kosságot. Mint mondta, az idei utolsó részletet 
is inkasszózta az állam, ez 130.116.813 forint 
volt. Ebből meg lehetne építeni a 35-ös út Örösi 
úti csomópontjában a régóta tervezett körfor-
galmat - tette hozzá. A 2018. évi szolidaritási 
hozzájárulás egyébként 1.626.460.208 forint 
volt. A 2018-as és 2017-es elvonás együttes 
összege 3.321.247.130 forint, ez a teljes önkor-
mányzati fenntartású intézményrendszer éves 
költségvetésének felel meg, beleértve a fizeté-
seket, járulékokat is. 
Az érdemi munkát zárt üléssel kezdte a testület, 
melyről Bráz György adott tájékoztatást. A gré-
mium elfogadta a TiszaSzolg 2004. Kft. üzleti 
tervének módosítását, illetve tulajdonosi dön-
tést is hozott a céggel kapcsolatban. A polgár-
mester elmondta, hogy a társaság zavartalanul 
működött 2018-ban, sikeres ingatlanértékesíté-
sek voltak az ipari parkban. A bevételek lehető-
vé teszik, hogy a pénzt értékes vagyonra vált-
sa át a kft., és lehetőség nyílik a termálfürdő 
környezetében lévő parkolók állapotának javí-
tására is. 
A testület 2020. június 30-ig meghosszabbítot-
ta az önkormányzati gazdasági társaságok fel-
ügyelőbizottsági tagjainak megbízását, 5 főnek 
pedig Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést 
adományozott. 
A képviselők jóváhagyták a fiatalok életkezdési 
támogatása iránti kérelmeket elutasító határo-
zatokat. Ezzel összefüggésben a polgármester 
kitért arra, hogy több kérelmező nincs tisztában 
a feltételekkel, ezért arra kérte a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy lapunk hasábjain adjon részletes 
tájékoztatást a feltételrendszerről. 

                                        

Módosított költségvetés

A 2018. évi költségvetés szeptemberi módosí-
tása óta a képviselő-testület az önkormányzatot 
és intézményeket érintően több pénzügyi hatás-
sal járó döntést hozott, de készült több polgár-
mesteri rendelkezés is, amelyek az előirányza-
tok módosítását eredményezték. A szeptemberi 
módosításkor a bevételek és kiadások előirány-
zatát 11.169.261.257 Ft-ban határozta meg a 
testület, ez most 11.269.045.616 Ft-ra emelke-
dett.
A 99.784.359 Ft-os növekmény döntően az ál-
lamháztartáson belüli működési célú támogatá-
sokból (49.207.549 Ft), illetve a működési be-
vételekből (35.842.528 Ft) származik.
Az előbbinél a legjelentősebb tétel, hogy a ren-
delőintézet költségvetésében az előirányzat 
47.408.705 Ft-tal növekedett a Nemzeti Egész-
ségbiztosítási Alapkezelő által utalt támogatá-
sok (ultrahang, kardiológia, labor, egynapos se-
bészet forgalmának növekedése miatti többlet-
bevétel: 41.121.505 Ft), továbbá az egészség-
ügyi dolgozók 2018. januári béremelése miatt 
utalt (6.287. 200 Ft) finanszírozás következté-
ben.

A működési bevételek előirányzata alapvetően 
a szolgáltatások ellenértéke és az ellátási díjak 
16-16 millió forintos növekménye miatt emel-
kedett. 
A növekmény kiadási oldalon működésre 
(74.870.447 Ft) és felhalmozásra (24.913.912 
Ft) fordítódik.

Megelőlegezett támogatások

A 2018. évi költségvetést érintő egyéb javasla-
tokról is tárgyalt a testület.
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség 
fenntartásában működő köznevelési intézmé-
nyek vezetői a fenntartó egyetértésével az-
zal a kéréssel fordultak a testülethez, hogy a 
2019. évi önkormányzati támogatás egy ré-
szét, a 2019. januári kötelezettségeik teljesíté-
séhez megelőlegezetten biztosítsa az intézmé-
nyek számára. A Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola 10 millió, a Tiszaújvárosi Re-

formátus Óvoda pedig 2 millió Ft támogatást 
kapott.
A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület hason-
ló „cipőben járt”, az első negyedév likviditá-
si gondjainak elkerülése érdekében a testület a 
2019. évi önkormányzati támogatás egy részét, 
1.250 ezer forintot megelőlegezett az egyesü-
letnek.
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
folyamatosan figyelemmel kíséri a kft. gazdál-
kodását, pénzügyi helyzetét, likviditását. Az
ügyvezető elkészítette a kft. üzleti tervének 
módosítását, melyben veszteséggel számol. A 
képviselő-testület novemberi határozatában 
egyetértett azzal, hogy az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok dolgozói is része-
süljenek jutalomban, továbbá azt is megfogal-
mazta, hogy ennek kifizetése nem okozhat lik-
viditási problémát és amennyiben szükséges a 
2018. évi támogatási összeg megemelése, ké-
szüljön javaslat a decemberi ülésre. A kedvező 
időjárás miatt a kft. november 30-áig végezte 
a térburkolat helyreállítási és aszfaltozási mun-
kálatokat alvállalkozó bevonásával, mely szin-
tén növelte kiadásait. 2018. január 1-jétől a ren-
delőintézet karbantartási feladatait is ellátta a 
kft.  A likviditás megőrzése, valamint a saját tő-

ke megfelelő szinten tartása érdekében továb-
bi 15 millió Ft támogatást biztosított a testület.
                       

Pályázati önrészek

Az önkormányzat a feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatásra pályázatot nyújtott be a 
Tündérkert óvoda épületének energetikai célú 
korszerűsítésére, mely alapvetően a tetőfödém 
és homlokzatok utólagos hőszigetelését céloz-
ta. A pályázat benyújtását a képviselő-testület 
támogatta és 16.275.081 Ft saját forrást biztosí-
tott, melyet a hiánypótlás során 16 453 264 Ft-
ra volt szükséges emelni. Az igényelt támoga-
tás összege 16.096.898 Ft, a munkálatok terve-
zői költségbecslés szerinti, ÁFA-val növelt ösz-
szege 32.550.162 Ft volt. A belügyminisztériu-
mi döntés szerint az önkormányzat 16.096.898 
Ft vissza nem térítendő költségvetési támoga-
tásban részesült. A közbeszerzési eljárás so-
rán 3 ajánlat érkezett, melyek ajánlati árainak 
ÁFA-val növelt összege meghaladja a pályá-
zatban szereplő bruttó 32.550.162 Ft-ot. A leg-
magasabb ajánlati ár ÁFA-val növelt összege 
4.344.000 Ft-tal haladja meg a kivitelezésre 
előzetesen jóváhagyott összeget, melyet most 
biztosított a testület. Ám amennyiben a szerző-
dést az értékelés alapján legkedvezőbb, vagy - 
annak visszalépése esetén - a második legked-
vezőbb ajánlat benyújtójával kötik meg, ak-
kor a keretösszeget csak a szükséges mértékig 
használják fel.
A képviselő-testület korábban úgy határozott, 
hogy az FC Tiszaújváros részére a 2018/19. évi 
TAO pályázat benyújtásához - mely a III. szá-
mú füves labdarúgó edzőpályán korlát építésé-
re és pályavilágításra, a stadionba eredményjel-
ző tábla kiépítésére vonatkozik -, a pályázaton 
való részvételhez szükséges önerő összegét (a 
beruházás nettó összértéke 30 %-ának megfe-
lelő összeg, maximum 12.080.000 Ft), a pályá-
zat pozitív elbírálása esetén biztosítja. A Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta az egye-
sület kérelmét, azonban az önerő mértéke el-
tér az előzetes kalkulációtól. A jóváhagyott tá-
mogatási összeg 33.459.166 Ft, melynek 30 

%-os önrésze 14.339.642 Ft. A képviselő-tes-
tület ezért 2.259. 642 Ft-tal kiegészítette a tá-
mogatást.
A Tiszaújvárosi Phoenix KK nagy mérték-
ben veszi igénybe a Sportcentrum mindkét fe-
dett csarnokát. Az igénybevétel egy része ver-
senyek rendezéséhez kapcsolódik, melyhez el-
engedhetetlen feltétel az eredményjelző táblák 
üzembiztos működése. A játékcsarnokban lévő 
tábla azonban már elöregedett, javítását, kar-
bantartását egyre nehezebb megoldani. Mér-
kőzések közben többször meghibásodott, ezzel 
félbeszakítva a találkozót. A táblát több mint 20 
éve helyezték üzembe, korszerűsége is megko-
pott, így a mai igényeket nem elégíti ki. A tábla 
cseréje minden szempontból indokolt. A Phoe-
nix mérkőzéseinek rendezésekor elengedhetet-
len feltétel egy megbízható, modern eredmény-
jelző. A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. is könnyebben tudna országos horderejű, 
akár nemzetközi szintű sportesemények rende-
zésére pályázni, amennyiben megfelelő lenne 
az eredményjelző.
Az eszköz beszerzéséhez a Phoenix pályáza-
tot nyújtott be, melyet a Magyar Kosárlabdá-
zók Országos Szövetsége kedvezően bírált el. 
A jóváhagyott támogatási összeg 21.796.498 
Ft, melynek 30 %-os önrészére 9.341.356 Ft-ot 
szavazott meg a testület.
                                             

Kedvezmények

A képviselő-testület korábban döntött arról, 
hogy a TiszaSzolg 2004 Kft. 2018. december 
31-ig munkanapokon a Tiszaújvárosi Gyógy- 
és Strandfürdőben 50 %-os belépésre jogosí-
tó kedvezményt biztosíthat a Hejőkürt telepü-
léskártyával rendelkező hejőkürti, a Tiszapal-
konya és Oszlár településkártyával rendelke-
ző tiszapalkonyai és oszlári, a Sajószöged te-
lepüléskártyával rendelkező sajószögedi, a Sa-
jóörös kártyával rendelkező sajóörösi, továb-
bá a Nagycsécs településkártyával rendelkező 
nagycsécsi lakosok részére, és 30 %-os belé-
pésre jogosító kedvezményről döntött a Mező-
keresztes településkártyával rendelkező mező-
keresztesi lakosok részére.
A települések polgármesterei kérték, hogy a la-
kosok továbbra is kedvezményesen vehessék 
igénybe a fürdőt, ezért - a környező települé-
sekkel ápolt, jó kapcsolatot figyelembe véve – 
a testület egy évvel meghosszabbította a ked-
vezményeket. 
A képviselő-testület a tulajdonában lévő ingat-
lanokban működő állami, illetve egyházi fenn-
tartású köznevelési intézmények számára egy 
2016 novemberében hozott határozata szerint 
biztosította a városi informatikai rendszer (vá-
rosi levelezőrendszer, internet és az IP telefo-
nok ügyviteli célra, vírusvédelem, web-tárhely) 
használatának lehetőségét, valamint a vagyon-
védelmi technikai távfelügyelet szolgáltatást, 
melynek határidejét - a jelzett igények alapján 
- 2017-ben 2018. december 31-ig meghosszab-
bította. Az állami és az egyházi intézmények 
fenntartói ismételt kezdeményezésére a hatá-
ridő most 2019. december 31-ére módosult. 

Ferenczi László

Jutott és maradt is
Az ülésen Bráz György polgármester bejelentette, hogy az állami és egyházi fenntartású köz-
nevelési intézményekbe is eljutott az önkormányzat év végi jutalma. 
- Nagyon örülök, hogy sikerült minden fenntartóval megállapodni, és időben átutalták a ju-
talmakat. Megkötöttük a Szerencsi Szakképzési Centrummal is a megállapodást az átadásra 
vonatkozóan, ám arról tájékoztattak minket, hogy nem veszik igénybe ezt a lehetőséget. Az a 
helyzet, és ezt őszintén el kell mondani, hogy mi következetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy 
azonos szintre egészítsünk ki. Nyilvánvaló, minden fenntartónak van lehetősége jutalmazni a 
dolgozókat, de számomra egy kicsit ellentmondásos, hogy - ez volt a lemondás oka -  nekik 
van fedezet a jutalomra, a másik fenntartónál - ez a tankerület - nincs semmi pénz. Én ezt so-
ha nem fogom megérteni. Még akkor sem, ha más minisztériumok vagy szervezetek felügye-
lete alá tartozik. Mi tehát készen álltunk, de ez a pénz (14,7 millió forint - A szerk.) nem ke-
rült átutalásra. A testület döntött, de ez a pénz megmaradt, majd valami másra fogjuk fordíta-
ni az elkövetkezendő időszakban – mondta Bráz György.
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Karácsonyi, ünnepi díszek között tanácskozott a testület. 

AZ önkormányzat nyújtotta önerő segítségével pályázati pénzből új eredményjelző tábla 
létesülhet a labdarúgó stadionban és a játékcsarnokban is. 



Újabb négy elismerés

Tiszaújvárost szolgálták
A képviselő-testület legutóbbi ülésén nyugállományba vonulása alkalmából újabb négy sze-
mély vette át az önkormányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetését.

Ivánné Tóth Irén
 csoportvezető fizikoterápiás asszisztens

1976-ban érettségizett. Mindig vonzotta az egészségügy, így jelentkezett az akkori Leninvárosi Rendelőinté-
zetbe, ahová 1977-ben nyert felvételt, és segédasszisztensként látott el helyettesítő feladatokat. Egyre inkább 
magával ragadta az itt végzett munka szeretete, így egészségügyi szakmai tanulmányokba kezdett, majd 1981-
ben általános ápoló és általános asszisztensi képesítést szerzett. 
A fizikoterápiás kezelésformák felkeltették érdeklődését, és tanulmányait tovább folytatva fizikoterápiás asz-
szisztensi szakképesítést szerzett 1982-ben, ezután ilyen jellegű szakmai feladatokat látott el. 
1999-ben a Tiszaújvárosi Termálfürdő átadását követően megkezdődött a hozzá tartozó gyógyászati részleg ki-
alakítása, az egység a Fiziko- és Balneoterápiás Részleg elnevezést kapta. A betegek kezelésére szolgáló gép-
park összetételének kialakítását szakmai tanácsaival segítette. Az újonnan felvett fizio- és fizikoterápiás asz-
szisztensek szakmai mentorálásával is megbízták, ehhez csoportvezetői kinevezést kapott.
Rendívül nagy munkaszeretete, felelősségtudata, empatikus készsége mind a betegek, mind a munkatársai kö-
rében tiszteletet, szeretetet vívott ki. 
Tevékenysége elismeréseként 1986-ban Miniszteri Dicséretet, majd 2013-ban Miniszteri Dicsérő Oklevelet ka-
pott. 1993-ban munkatársi cím adományozásában részesült, majd 1995-től főmunkatársi, illetve 2011-től főta-
nácsosi címmel is büszkélkedhet.
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a betegek ellátása területén végzett, több mint négy évtizedes beteg-
központú, példamutató munkavégzése, emberi helytállása, szakmai elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújvá-
ros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Majoros Lászlóné 
általános iskolai tanár

A tanárképző főiskola matematika-fizika szakát 1978-ban, a kémia szakot 1997-ben végezte el. Pedagógusi pá-
lyafutását 1980-ban kezdte Tiszaújvárosban.
Kiemelkedően fontosnak tartotta diákjai természettudományos kompetenciájának fejlesztését. A biztos elméle-
ti alapok lefektetésén túl nagy hangsúlyt helyezett a tanulók gyakorlati képzésére. 
2007-től jó szakmaisággal vezette az intézményi Ember és természet munkaközösség munkáját. Feladatait 
mindig pontosan és lelkiismeretesen végezte. 
Tanítványaiban igyekezett kialakítani az önálló ismeretszerzés, az önművelés igényét.  Pedagógiai munkájá-
ban alkalmazott módszerei sokrétűek, a gyerekek igényeihez alkalmazkodóak voltak. A tanórán kívüli szakkö-
röket, tehetséggondozó foglalkozásokat is nagy lelkesedéssel vezette. Megyei és országos versenyeken tanuló-
ival többször is kimagasló eredményt ért el.  
Igényes szakmai munkája mellett mindig sok időt fordított diákjai nevelésére. Osztályfőnökként elhivatottsága, 
gyermektisztelő, és -szerető tevékenysége kitartó következetességgel párosult. Határozott, pedagógiai elveiben 
következetes, ugyanakkor diákjai iránt megértő, segítőkész pedagógusként teljesítette feladatát.
Városunk érdekében végzett szakmai munkáját Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő- testülete „Tisza-
újváros Közneveléséért” életműdíjjal ismerte el.
Tiszaújváros oktatás-nevelési területén kifejtett közel négy évtizedes kimagasló munkavégzése, a pedagógia 
területén elért eredményei, szorgalma és szakmai elhivatottsága, áldozatkész magatartása elismeréseként a „Ti-
szaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

Nagyné Kemenesi Marianna 
általános iskolai tanító

1982-ben szerzett diplomát a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán általános iskolai tanító szakon, testneve-
lés szakkollégium specializációval.
1978-tól dolgozott az első és egyetlen munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskolában. Kezdetben napközis nevelői, majd a diploma megszerzése után osztályfőnöki megbízással vé-
gezte tevékenységét az intézményben. 
Pedagógusi munkáját áthatotta a gyerekek iránti szeretet és tisztelet. Tanítási óráin derűs, nyugodt légkör uralkodott. 
Tanítványai élményszerű, alkotó tanítási-tanulási folyamatban szerezték ismereteiket. Oktató-nevelő tevékenysége 
során kiemelt figyelmet fordított a tehetséges gyerekekre. Lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetően tanít-
ványai eredményesen szerepeltek tanulmányi versenyeken. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók sorsát is szívügyé-
nek tekintette. Rendszeresen tartott részükre fejlesztéseket és felzárkóztatásokat.
Az iskolai közösség aktív tagjaként számos rendezvény, verseny megszervezésében vett részt. Munkaközösségi ösz-
szekötőként összehangolta és hatékonyan segítette az alsó tagozatos pedagógusok munkáját. Az intézmény kulturális 
és sport életében is rendszeresen vállalt szerepet. Szakmai tudásával, tapasztalatával segítette kollégái tevékenységét. 
Munkája elismeréseként 1989-ben „Miniszteri Dicséret”-ben, 1991-ben „Vezető Pedagógus” cím kitüntetésben ré-
szesült.
Városunk oktatás-nevelési területén kifejtett négy évtizedes kiemelkedő és magas színvonalú szakmai munkája, lel-
kiismeretes és gyermekközpontú pedagógusi tevékenysége, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgá-
latáért Díj” kitüntetésben részesült.

Ujvári Irén
általános iskolai tanító

1981-ben szerzett diplomát a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán általános iskolai tanító sza-
kon, orosz és pedagógia szakkollégium specializációval.
1976-ban kezdett dolgozni városunkban, mint könyvtáros, a leninvárosi Derkovits Gyula Művelődési Köz-
pontban. Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában 1983-tól végezte munkáját egészen nyugdíjba vonulásáig. 
Tanítási óráira rendkívüli alapossággal és precizitással készült. Széleskörű módszertani ismereteivel, pontos, 
szakszerű magyarázataival egyaránt elősegítette a tehetséges és a tanulásban lemaradó gyerekek fejlődését. 
Évekig tartott fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokat a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek számára. Fej-
lesztő tevékenysége kiemelkedő volt. 
Tanítványait önálló gondolkodásra, problémamegoldásra ösztönözte. Rendszeresen készítette fel diákjait tanul-
mányi versenyekre, melyeken a tanulók kiváló eredményeket értek el. Szívesen vett részt tanórán kívüli prog-
ramok szervezésében és lebonyolításában is. A tanítványok szülei tisztelték szakmai tudását és tapasztalatát, 
elfogadták tanácsait. 
Folyamatosan fejlesztette szakmai-módszertani ismereteit. Megyei, iskolai versenyek és rendezvények ma-
gas színvonalú szervezése és megvalósítása is köthető nevéhez. Napközis feladatot ellátó tanítóként, osztály-
főnökként és munkaközösség-vezetőként is felelősségtudat, hozzáértés és együttműködés jellemezte munkáját.
Tiszaújváros közművelődésében és közoktatásában végzett több, mint négy évtizedes kiemelkedő szakmai te-
vékenysége, példaértékű munkavégzése, a pedagógus életpálya melletti elkötelezettsége elismeréseként „Ti-
szaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 
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Ünnepi gondolatok

Lokálpatriotizmus, konszenzus, békesség
Szép hagyomány, hogy az év utol-
só önkormányzati ülését követő-
en a testületet alkotó pártok, szer-
vezetek képviselői köszöntik a vá-
roslakókat. A jó kívánságok mel-
lett egyfajta évértékelést is tartva. 
Ezúttal Dr. Kébel Zsolt, a Városért 
Egyesület képviselője, Dr. Fülöp 
György alpolgármester, a szocia-
lista - ahogy ő fogalmazott, a ba-
lodali lokálpatrióta - frakció veze-
tője, és Bráz György polgármester 
kért szót. (A jobbikos Balla Gergő 
és a fideszes Tóth Sándor nem vett 
részt az ülésen.)

Dr. Kébel Zsolt igen röviden fogalmazott, sze-
retetteljes, kellemes ünnepeket kívánt a város-
lakóknak, az új évre pedig egészséget és meg-
felelő fizetést.
Dr. Fülöp György bőbeszédűbbnek bizonyult.
- Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtár-
saim, kedves tiszaújvárosiak, akik most, vagy 
az ismétlés során nyomon követik a munkán-
kat. Itt az év vége, s ha év vége van, akkor ez 
a számvetés ideje is - kezdte köszöntőjét az al-
polgármester.  - A 2018-as esztendő esemé-
nyekben dús, békés és sikeres év volt Tiszaúj-
város életében. Ha voltak problémák, akkor azt 
közösen az itt élőkkel mindig meg tudtuk ol-
dani. Ha jelzőt keresnénk ahhoz, hogy milyen 
volt a 2018-as év akkor a legtalálóbb az lenne, 
ha azt mondanánk,  hogy a jövőnket alapvető-
en meghatározó év volt. Ebben az évben vált 
véglegessé, hogy olyan beruházások fognak 
megvalósulni Tiszaújvárosban, amelyek lehe-
tővé teszik azt, hogy Tiszaújvárosnak az elkö-
vetkező 50 éve legalább olyan sikeres legyen, 
mint az elmúlt, mögöttünk hagyott 52 eszten-
dő. Ezt a tiszaújvárosi lokálpatrióták, a balol-
dali lokálpatrióta frakció nevében is mondha-
tom. Kérdezik tőlem néha, hogy miért használ-
juk ezt a kifejezést. Azért, mert persze mind-
annyian politikusok vagyunk, de azért itt hely-
ben, én azt gondolom, hogy az értékrendünket, 
azt, hogy baloldaliak vagyunk, azt, hogy lo-
kálpatrióták vagyunk, azt nem mindig és nem 
feltétlenül a pártpolitika fejezi ki. Hogy vala-
ki baloldali, az alapvetően egy értékrend, nem 
feltétlenül pártpolitika. Ezt a testületi ülések 
is bizonyítják. Itt nem csak a baloldalról van 
szó, vagy a jobb oldalról, vagy a civil szerve-
zetekről, hanem minden képviselőről. A dönté-
seink nagy részét konszenzussal hozzuk. Néz-
zük meg a mai ülést. Ékes példája ennek. Min-
den döntésünk egyhangúlag született. Mi, helyi 
képviselők hiszünk abban mindannyian - ezt 
nem csak a frakció nevében mondom, hanem 
mindannyiunkéban - hogy a helyi politika a he-
lyi emberekről, és a helyi emberekért szól. Ezt 
a helyi politikát mi képviselők alakítjuk. Mi 
hozzuk a döntéseket, mi vállaljuk ennek a fele-
lősségét. Mondhatnám egyszerűen úgy is, hogy 
a helyi politika minőségét mi, a politikusok kell 
hogy biztosítsuk. Kell, hogy biztosítsuk, hogy a 
helyi politika tisztességes legyen, becsületes le-
gyen, a város döntő többségének érdekeit szol-
gálja, átlátható legyen, és ne csak a jelen prob-
lémáit oldja meg, hanem a jövő problémáit is. 
Nagyon szépen köszönöm minden képviselő-
társamnak, hogy együttműködött, hogy fele-

lősségteljesen tette a dolgát. Azt is köszönöm, 
hogy nem került sor az elmúlt évben, sőt azt 
kell mondjam, az elmúlt években sem, hogy az 
alapvető erkölcsi normákat ez a képviselő-tes-
tület áthágta volna. Konszenzus van abban kö-
zöttünk, hogy mi a jog, a törvényesség erejé-
ben hiszünk, és nem az erő jogában. Erővel is 
lehet döntéseket hozni, de azt gondolom, hogy 
az árt. Árt a képviselő-testületnek, és árt a vá-
rosban élő embereknek. 
Azokat a döntéseket, amiket itt meghoztunk, 
azokat a hivatal, az intézményeink és a gazda-
sági társaságaink munkavállalói hajtották vég-
re. Ezt szeretném nekik is - valamennyi képvi-
selőtársam nevében is - megköszönni. Van egy 
latin közmondás, ami így szól: res ipsa loqui-
tur, azaz: a dolog önmagáért beszél. Az a mun-
ka, amit a mi kollégáink elvégeztek, önmagáért 
beszél. Csak végig kell sétálni a városban, szét 
kell nézni és látjuk, hogy milyen szép, csodá-
latos, tiszta, rendezett városban élünk. Minden 
képviselőtársam tudja, hogy - persze mi hoz-
zuk a döntéseket - ez igazából a munkatársaink 
munkájának köszönhető. Ezért vannak azok az 
év végi rendezvények, ahol ezt megköszönjük 
nekik. 
Természetesen szeretnénk megköszönni nem 
csak a képviselőknek, nem csak a kollégáink-
nak, hanem valamennyi városlakónak a tá-
mogatást, az együttműködést. Olykor a jogos, 
vagy kevésbé jogos kritikákat is. Fontos, hogy 
hallassák a hangjukat, és azért teremtünk annyi 
fórumot a városban, hogy tudjunk találkozni a 
helyben élő polgárokkal, mert az ő észrevétele-
ik, tanácsaik segítenek bennünket abban, hogy 
megfelelő döntéseket hozzunk. 
Könnyű helyzetben vagyunk, mondtuk teg-
nap a szépkorúak rendezvényén. A városala-
pító, városépítő nemzedék elég világosan ki-

jelölte az utat számunkra, hogy merre kell en-
nek a városnak fejlődni. Ennek a városnak úgy 
kell fejlődni, hogy ez a tisztesség, a becsület és 
a szabadság helye legyen. És ez akkor tud jól 
működni, ha áll mögöttünk egy helyi erős gaz-
dasági bázis. Azt gondolom, hogy annak ide-
jén 2013-ban meghoztuk azokat a döntéseket, 
amely miatt mi képviselők és a helyben élő pol-
gárok nyugodtak lehetnek. Ennek a városnak 
nem csak szép múltja, sikeres jelene, de boldog 
jövője is lesz. 
Azért a jövőről is kell szót ejteni, ha év vége 

van. A jövő év, a 2019-es év biztosan nem lesz 
könnyű, hiszen választások lesznek. Választá-
sok, amelyeken politikai vagy civil szervezetek 
mérettetik meg magukat. Mi, lokálpatrióták az 
tudjuk mondani, hogy az elért eredményeinkre, 
az értékeinkre fogunk a kampányban odafigyel-
ni. Azt, hogy ellenfeleink mit gondolnak er-
ről, milyen kampánystratégiával indulnak, azt 
nem tudom. Olykor látom és tapasztalom, hogy 
alantas eszközöket használnak. Mi azt tudjuk 
ígérni, hogy tűrjük, ameddig tűrhetjük a kriti-
kát, viszont ha az egy adott szint alá kerül, ak-
kor kénytelenek leszünk mi is felemelni a han-
gunkat. Mondhatom úgyis, ha kell, akkor meg-
védjük magunkat. De mi nem kívánunk senkit 
támadni, sem nemes, sem nemtelen eszközök-
kel. Egy biztos, mi azért fogunk - minden kép-
viselőtársammal - dolgozni, hogy Tiszaújvá-
ros 2019-es éve is biztonságos legyen. Legyen 
mindenkinek az életében kiszámíthatóság, 
ahogy Kébel Zsolt fogalmazott, elég magas jö-
vedelem, magas nyugdíj, de hozzáteszem: ke-
vés túlórával - hogy Pap Zsolt hozzászólására 
is utaljak. Én azt remélem, hogy nincsen senki-
ben félelem a jövőt illetően, hiszen ennek a vá-
rosnak stabil, kiszámítható jövője lesz. 
Szeretném még egyszer mindenkinek megkö-

szönni, valamennyi képviselőtársamnak azt, 
hogy segítették a munkánkat, azt, hogy felelő-
sen jártak el. Valamennyi önkormányzati cég, 
intézmény és a hivatal alkalmazottjának. Sze-
retném még egyszer megköszönni a városla-
kóknak külön az együttműködést, a megértést, 
a toleranciát. Arra biztatom őket, hogy a jövő-
ben is segítsenek bennünket, mert együtt tu-
dunk sikeresek lenni. 
Bráz György polgármester az ünnepi jó kíván-
ságok mellett a békességről beszélt köszöntő-
jében. 
- Az egészen biztos, hogy nagyon sokat dolgoz-
tunk közös otthonunkért Tiszaújvárosért, az itt 
élő emberekért - mondta. - Az is biztos, hogy 
mi is odatettük magunkat. Időben meghoztuk a 
döntéseket. Jól előkészített anyagokat tárgyalt 
a képviselő-testület. Nagyon jó dolgok történ-
tek a város intézményeiben, a gazdasági társa-
ságainkban. Nagyon sok támogatást kaptunk és 
tanácsot az itt élő emberektől. És nagyon fon-
tos, hogy végig normálisak tudtunk maradni és 
tisztességesen tudtuk végezni a munkánkat. 
Ahogy az ember halad előre az életkorban, 
sok mindenről elgondolkodik. Attól fontosabb 
nincs, amikor békesség hatja át a város életét. 
Az is rendkívül fontos, amikor arról tudunk 
beszámolni, hogy a közéletben tisztaság van. 
Nagyon sok helyen sajnos ezt nem tudják el-
mondani ilyen vagy olyan okok miatt. És az is 
rendkívül fontos, hogy úgy tudunk békesség-
ben élni egymással, hogy együtt is tudunk len-
ni. Az is békesség, ha valaki él az egyik lakás-
ban, vagy otthon az egyik szobában, a másik a 
másik szobában, de az az igazi békesség, ami-
kor együtt tudunk lenni és együtt tudunk ün-
nepelni. Ha visszagondoltok, és a városlakók 
is, hogy mennyi közös ünnepünk volt, ahol na-
gyon sokan voltunk együtt! Különböző gondol-
kodású emberek, különböző életkorú emberek 
és mégis jól megvoltunk egymással. Ha vala-
mit lehet kívánni, az elkövetkező évben is így 
legyen! Meg úgy legyen, hogy 2019-ben a vá-
lasztások évében is normálisak tudunk marad-
ni. Jó, tudom, ez illúzió egy kicsikét, mert lát-
juk, hogy már most is mozgolódnak egyes em-
berek, és nem férnek a bőrükbe, de hát ilyen 
van. De nyilvánvaló, hogy a közös otthonunk 
érdekében, azért a békességért, amit közösen 
hoztunk létre az elmúlt évben, meg évtizedek-
ben, azért tényleg felemeljük a szavunkat. 
Köszönöm a képviselő-testület minden tagjá-
nak a munkáját, köszönöm a jelenlévő és nem 
jelen lévő intézmények, szervezetek vezető-
inek, a civil szervezeteknek a munkáját. Kö-
szönöm a város gazdaságában dolgozóknak, 
hogy dolgoznak és termelik közös ügyeinkhez 
a pénzt. És köszönöm a városlakóknak is, hogy 
lehetőséget adtak nekünk arra, hogy tisztesség-
gel és becsülettel szolgálhassuk ezt a várost. 

F.L.

Szép, tiszta, rendezett városban élünk.

5. oldal2019. január 10. Értékelés

A döntések nagy részét konszenzussal hozta meg a képviselő-testület. 

A városalapító, városépítő nemzedék világosan kijelölte az utat a jelenlegi városvezetők-
nek is. 



A Tiszapalkonyai Erőmű alapítása 6.
A Tiszapalkonyai Erőmű telephely-dokumentációja

Miután az Államgazdasági Bizottság a ti-
szapalkonyai telepítés javaslatát változta-
tás nélkül hagyta jóvá, az Országos Vá-
ros- és Helykijelölő Bizottság (OVHB) 
1951. november 13-i, erőműtelephely-ki-
jelölési ülése gyakorlatilag formális-
sá vált. Az ülésen több mint húsz érin-
tett szerv, hivatal, tervezővállalat képvi-
selője vett részt. Mivel csak Tiszapalko-
nya maradt talonban, így a tárgyaláson in-
kább az ár- és belvízhelyzetre, a feltöltés-
re, a szúnyogkérdésre, a vasút nyomvona-
lára, a salaktérre és a készültségi (készen-
léti) lakótelepre fókuszáltak. Utóbbi elhe-
lyezésének ügyében végül azért nem hoz-
tak határozatot, mert nem tudták eldönte-
ni, hogy egybe vagy külön építsék-e meg 
a vegyi kombinát és az erőmű készenlé-
ti lakótelepét. A vegyi kombinát az ülésen 
többször is szóba került, amelynek pal-
konyai telepítését a delegáltak - szűk egy 
évvel a hivatalos határozat előtt - gyakor-
latilag tényként kezelték. A pontos elhe-
lyezés volt ismeretlen, és ez az oka an-
nak, hogy az erőmű készültségi lakóte-
lepét egyelőre ideiglenesen jelölték ki és 
önállóan tervezték, noha kikötötték, hogy 
a kombinát telepítésénél erre még vissza-
térnek. A jegyzőkönyv alapján a hozzá-
szólásokat így lehet összegezni:
1/a. A kijelölt terület a Tisza domború 
kanyarulata mellett van, így a hűtővizet 
a sodorvonalban, vagyis a meder mély-
pontjáról lehet kivenni, ahol a víz a leghi-
degebb és legkevésbé melegedhet fel ala-
csony vízállás idején.
1/b. A tervezett Sajó-csatorna, amelynek 
alsó, kb. 3 km-es szakaszát már kiemel-
ték, közvetlenül a területtől délre halad el 
és torkollik a Tiszába. A csatorna kiépí-
tésének időpontja bizonytalan, de a vízi 
szénszállítás költsége csak 1/7-ét teszi ki 
a vasúti szállításnak, ezért a vízi úton tör-
ténő szállítás lehetőségét figyelembe kell 
venni.
1/c. A terület kb. 300 m-re van a Tiszá-
tól, így csak egy rövid, friss- és meleg vi-
zet szállító vasbeton-ikercsatornára van 
szükség, melynek létesítési költsége - te-
kintettel a nagy vízmennyiségre - jelen-
tős. A Tisza közelsége következtében a 
csatorna esése mindössze pár centimé-
ter, így az erőmű tervezett 95.80 m ten-
gerszint feletti magassága esetén az ed-
dig előforduló legmagasabb tiszai ví-
zállás mellett is biztosítható a meleg víz 
visszavezetése. Az erőmű csak addig tud 
üzemben lenni, amíg a meleg víz a Tiszá-

ba vissza tud folyni vagy más módon el-
vezethető.
1/d. A terület magassági fekvése lehetővé 
teszi, hogy kevés földmunkával az erőmű 
az e helyen eddig észlelt legmagasabb 
árvízszint magasságában épüljön meg. 
A Sajó-csatorna déli oldala alacsonyabb 
fekvésű terület.
1/e. Tiszakisfalud települést 7 fő lakja, 
így a település megszüntetése vagy átte-
lepítése nem okozna nagy költséget.
1/f. A végzett talajfúrások szerint 3-7 m 
mélységben 2,5 kg/cm2-es, megfelelő te-
herbírású, kavicsos homokréteg van, a ta-
lajvíz pedig nem agresszív.
1/g. Tiszapalkonya község a kijelölt te-
lephelytől minimálisan 1 km távolság-
ra van, és bár az uralkodó szél irányába 
esik, a tervezett 120 m magas kémény és 
pernyeleválasztó berendezések a szeny-
nyeződésektől részben megóvják. A köz-
ség és az erőmű közötti fásítás is tervbe 
van véve.
2. A készültségi lakótelep javasolt terü-
lete az erőmű környezetében a legmaga-
sabb fekvésű, így a talajvíz a magas tiszai 
vízállások mellett sem éri el az épületek 
alapjait, ami az alapozásnál és szigetelés-
nél költségmegtakarítást jelent.
3. Az eddig kialakult álláspont szerint a 
tervezett vegyi kombinát készültségi la-

kásai nem telepíthetők össze az erőmű 
készültségi lakótelepével, mert a kombi-
nát minimális távolságának az erőműtől 
biztonsági okokból legalább 1,5 km kell, 
hogy legyen, vagyis a két lakótelep cent-
rális elhelyezése az üzemektől legkeve-
sebb 750 m-re volna. Ez a távolság - kü-
lönösen vegyi üzemeknél - nem felel meg 
a készültség rendeltetése szempontjából.
4. A vasútvonalra az UVATERV két alter-
natívát dolgozott ki. Az északi, ún. „A” 
nyomvonal a Nyékládháza-mezőcsáti vo-
nal elsőrendűsítését követelte meg. Ezt, 
továbbá az állomások vágányszükségle-
tét figyelembe véve az „A” nyomvonal 2 
km-rel rövidebb, anyagszükséglete keve-
sebb, üzemeltetési költsége pedig olcsóbb 
volt, mint a „B” alternatíváé. Az „A” 
nyomvonal olyan községeket kapcsol be 
a vasúti forgalomba, melyek eddig attól 
távol estek, míg a „B” változat közvet-
lenebb kapcsolatot létesített volna a Me-
zőcsát és Hejőbába közötti helységek és 
az ipartelep között. Bár a „B” nyomvo-
nalnál lényeges előnyként jelentkezett, 
hogy 1952-ben kevesebb sínanyagra len-
ne szükség, a bizottság az üzemeltetési 
költségeknél előálló különbséget fogadta 
el döntő érvként. 
(folyt. köv.)

Kákóczki Balázs

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium

tájékoztatása a központi írásbeli vizsgákról

Kedves Jelentkező!

A központi írásbeli vizsga helye: 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium, 
Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.
Ideje: 2019. január 19. (szombat) 10:00 óra 

Légy szíves, ezen a napon legkésőbb 9:45-kor foglald el a he-
lyedet a bejárati ajtón elhelyezett lista szerinti teremben. 
A központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas 
igazolványt – diákigazolványt, vagy személyi igazolványt – 
hozz magaddal!

Csak tollat, körzőt, vonalzót és szögmérőt használhatsz (szá-
mológépet vagy egyéb segédeszközt NEM – kivéve azokat a 
tanulókat, akiknek ez külön határozatban engedélyezett).
10:00-től 10:45-ig a magyar nyelvi feladatlapot töltöd ki (ki-
zárólag TOLLAL), ezt 15 perc szünet követi.
11:00-től 11:45-ig írod a matematika írásbeli feladatlapot (ki-
zárólag TOLLAL, ceruzával és körzővel csak szerkeszteni le-
het).

Ha neked föl nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) 
miatt nem tudsz megjelenni, jelezd a 49/540-096-os számon, 
és a pótfelvételit január 24-én (csütörtökön) 14:00 órától ír-
hatod meg a fentebb ismertetett forgatókönyv szerint.
A kijavított dolgozatok megtekintésére és az értékelőlapok 
átvételére 2019. január 25-én (pénteken) 8:00-16:00 óráig 
biztosítunk lehetőséget iskolánk N0-ás termében.

Iskolánk az emelt szintű angolra jelentkezők számára an-
gol nyelvi szóbeli felvételi vizsgát is tart 2019. február 27-én 
14:00 órakor (pótnapok: március 04., március 05. 14:00 óra).
A dráma-média tagozat szóbeli felvételi vizsgáját 2019. feb-
ruár 25-én, 15:00 órakor tartjuk (pótnapok: március 06., már-
cius 07. 14:00 óra).

 Erdélyi Lajos
 intézményvezető

6. oldal 2019. január 10.Mindenes

Az OVHB 1951. november 21-én döntött a „T” Erőmű telephelyéről Tiszapalko-
nya mellett. A két legfontosabb járulékos beruházást, az „A” vasúti nyomvona-
lat és a készenléti lakótelepet pirossal emelték ki.



A Tisza TV műsora
Január 10., csütörtök 

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tiszaújváros 
Szolgálatáért - Új laborrend - Új esetkocsi - Fenyőfaszállítás 

- Első baba - Sport
9:15 Hétről-Hétre: a Vándor Sándor Zeneiskola jubileumi 

koncertje
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Január 16., szerda
18:00 Héthatár: Influenza - Kamarakiállítás - Panoráma Vi-

lágklub - Angolozó - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Évzáró-évnyitó természetjárók - Közel-

múlt - Sport

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Január 18. (péntek) 15.00 óra
MyraArt Stúdió
grafikai kiállítása
Látogatható: február 25-ig 

Január 21. (hétfő) 18.00 óra
Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor
Légy jó mindhalálig!
musical a Kassai Thália Színház előadásában

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Január 18. (péntek) 17.00 óra
„Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás megnyitója
Törő Irén festőművész alkotásaiból
Látogatható: március 14-ig.

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Óvárosi KULT Galéria
Január 17. (csütörtök) 17.00 óra
(disz) Harmónia
című festménykiállítás megnyitója
Farkas Judit alkotásaiból
Látogatható: március 16-ig.

Január 21. (hétfő) 17.00 óra
Csillaglesen
A 2019-es év várható eseményei, valamint a csillagászati 
alapismeretek áttekintése
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Az erőmű és a készenléti lakótelep  
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása
Látogatható: január 12-ig
Január 11. (péntek) 17.00 óra
Természetjárók „nyáridéző” sorozata 
Hajóval Savonától Mauritiusig
Előadók: Tölgyesi József és Tölgyesiné Liktor Mária
Január 12. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
Január 16. (szerda) 
Kortárs magyar költők - kamarakiállítás
Látogatható: március 2-ig.
Január 25. (péntek) 17.00 óra
„ A könyv nagyítóüveg” - olvasókör
A hazugság ezer arca

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Január 11. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Január 15. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja

A programokkal kapcsolatos részletes információkról az in-
tézmény honlapján, facebook oldalán, illetve a megjelenő ha-
vi programfüzetből és plakátokról tájékozódhatnak.

kronika@tiszatv.hu

„Adjon az isten bort, búzát, békességet!”
A hagyományteremtés szándékával de-
cember 23-án a kántálás régi-régi hagyo-
mányát elevenítettük fel, természetesen 
olyan formában, ahogy azt a mai városi 
lét lehetővé teszi, tette. A negyedik vasár-
nap délutánján szépen öltözött 10-15 em-
ber, kezében gyertyával énekelve elindult 
a Rózsa utcából az Ezüsthíd Gondozó-
házhoz, ahol - kezükben az énekek szö-
vegével - izgatottan vártak a lakók. A régi 
emlékek és az újdonság hatására is meg-
hatódott, könnyes szemű idősek hálás kö-
szönete után folytattuk utunkat a városi 
könyvtárhoz. Közös énekünket - addigra 
már 25-30-an lehettünk - gitár- és trombi-
takíséret tette emelkedettebbé. Folyama-
tosan csatlakoztak a lakók hozzánk, nyíl-
tak az ablakok, villogtak a vakuk. Min-
denki boldog mosollyal nyugtázta tevé-
kenységünket. A főtéren már 40-50 fő áll-
ta körül a város karácsonyfáját, és közö-
sen szállt az ének mindenfelé. A végén 
még kisebb csoportokban is folytatták az 
éneklést az emberek. 
Bizonyára voltak, lehettek szkeptikusok 
az ötlet hallatán, de a támogatók, a pozi-
tív visszajelzések arról győztek meg ben-
nünket, hogy ezt folytatni kell, és az ad-

venti ünnepkör alkalmaiban helye van a 
jövőben is.

Druzsbovszki Istvánné

Nagyszerű volt a kántálás

Nagyon nagy ötlet és nemes cselekedet 

volt, hogy decemberben a városban elő-
ször láthattunk kántálást. Én személyesen 
nem ismerem az ötletgazdákat, de így is 
fogadják szívből jövő elismerésemet és 
köszönetemet. A téren nagyon sokan vol-
tunk és olyan megható volt, hogy együtt 
énekelt mindenki. Legyen jövőre is ilyen! 

Magyar Gyuláné Klára

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Karácsonyi angyalok

Országos döntőben 
az Eötvös programozói

Tizenkét egyedül élő idős embert 
lepett meg titokban egy kedves csa-
lád karácsony viliáján. Egy kedves 
gesztus, egy ölelés, egy jó szó kü-
lönösen jól esik annak, aki a min-
dennapjait többnyire magányosan, 
az ünnepeket pedig egyedül tölti. 
A lépcsőházunkban sokan laknak 
egyedül, rájuk gondolt, és őket lep-
te meg egy apró kedvességgel egy 
figyelmes család. 12 embernek ti-
tokban 12 díszt akasztottak az aj-
tajára, egy fenyőágat, melyen két szem szaloncukor lógott. Az 
idősek meglepődve álltak a lépcsőházban, amikor észrevették az 
ajtajukra akasztott ajándékot. Meghatódtak, hogy ebben a roha-
nó világban rájuk is szeretettel gondol valaki karácsony estéjén. 
Ezzel a néhány sorral mondunk köszönetet a Pereszlényi csa-
ládnak.

A megajándékozottak

kronika@tiszatv.hu

Adtak 
és kaptak

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai 
szüleik támogatásával ajándékcsomagokat gyűjtöttek a Girin-
csen lévő, Dőry kastélyban működő gyermekotthon lakóinak.

*
Az iskola 3.b osztályos tanulói a két tanító nénijükkel, szüleik-
kel, testvéreikkel, december 4-én felejthetetlen délutánt töltöt-
tek a Diósgyőri Mikulásvonaton. A feldíszített vagonokban iga-
zi vaskályha ontotta magából a meleget. Az igazi csoda Lillafü-
reden várta őket. Mesék birodalmába csöppentek. Sok-sok ked-
ves mesehősükkel találkozhattak és természetesen ott várta őket 
a jó öreg Mikulás is, aki minden gyereket csomaggal ajándéko-
zott meg a hatalmas ládájából. Annyira jól érezte magát min-
denki, hogy el is határozták, jövőre is meglátogatják Lillafüre-
den a Mikulást! 
Boldog új esztendőt kívánok a katolikus iskola dolgozói és ta-
nulói nevében a Krónika valamennyi olvasójának és munkatár-
sának!

Gál Benjáminné
igazgató

A Dusza Árpád Országos Programozói Emlékverseny egy szoft-
verkészítő csapatverseny. Célja, hogy a diákok négy óra alatt 
közösen készítsenek programot egy komplex probléma megol-
dására egy általuk választott fejlesztői környezetben. A döntőbe 
az egész országból csak 10 csapat kerülhetett be.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium 3 fős csapata maximális pontszámmal lett megyénk 
legjobbja a regionális fordulóban, így holtversenyben az élen áll 
az országos döntő előtt.
A csapat tagjai: Karikó Csongor Csanád 12.b, Kiss Péter és Zsó-
ri Ádám 10.h osztályos tanulók.
A diákok az OKTV és Nemes Tihamér Nemzetközi Informati-
kai Tanulmányi Verseny programozás kategóriájában egyéniben 
is szépen teljesítenek, a középdöntőbe jutottak. 
A felkészülésben Ferenczyné Szabó Zsuzsanna tanárnő segíti a 
gimnazistákat.

Erdélyi Lajos intézményvezető
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A képen: Ádám, Csongor és Peti.

A Városháztéren 40-50 fő állta körül a város karácsonyfáját. 

A Mikulás Lillafüreden várta a gyerekeket. 

Sok-sok csomag gyűlt össze. 



Jó kommunikáció, jobb teljesítmény

Szülő, edző, gyerek 
Szilárdi Katalin egykori sportoló, 
sportpszichológus, kaja-kenu mes-
teredző tartott előadást a TKKSE 
Szülői akadémia januári program-
jában. E hármas minőségében ho-
zott hasznos gondolatokat a szülő, 
edző, gyermek trió közti kommu-
nikáció fontosságáról. Napjaink-
ban egyre többször előkerül ez té-
ma, hiszen, mint azt a szakmabe-
liek mondják a gyermek sporttel-
jesítményét és eredményét is nagy-
ban befolyásolja ennek a hármas-
nak a működése. 

 - Sportolóként, hogy emlékszik vissza, an-
nak idején, évtizedekkel ezelőtt is fontos volt 
a szülő, gyermek és edző közti jó kommuniká-
ció vagy egyszerűen csak beíratták a gyereket, 
ő eljárt sportolni, az az ő „munkahelye”volt?
- Amikor én sportoltam, akkor még nem volt 
jellemző a szülők ilyen mértékű részvétele a 
gyerek sportolásában, versenyzésében. Ránk 
volt hagyva, hogy mit sportolunk, milyen in-
tenzitással. Nekem nem volt probléma, hogy 
nem voltak kint a szüleim a versenyeken, én at-
tól ugyanolyan motivált voltam.
- Mit gondol, az jó, hogy sok szülő együtt él és 
lélegzik a gyermeke sportjával?
- Attól függ, hogy ezt hogyan teszik. Ha ügyel-
nek arra, hogy a gyerek belső motivációja meg-
maradjon, ha a gyerek öröme a legfontosabb a 
szülő számára is ebben, akkor jó. Ha viszont 
túlzásba esnek, és arra törekszenek, hogy tud-
janak dicsekedni a gyerek eredményeivel a fa-
cebookon, a kollégáknak a munkahelyen. Te-
hát, ha a saját meghosszabbításuknak élik meg 
a gyereket, akkor ez nem szerencsés, vagy ha 
üzleti befektetésnek tekintik, hogy leviszem 
minden reggel edzésre, megveszem neki a ha-
jót, lapátot, akármilyen sporteszközt, és akkor 
mint egy vállalkozási befektetésnél, utána kö-
vetelem tőle az eredményt, akkor a gyerek örö-
me elsikkad ebben a helyzetben.
- Vannak túlbuzgó szülők is, teli elvárásokkal. 
Ez akár rombolni is tud?
- Persze, de azért megvan az az időszak, amikor 
még a gyerek elsősorban a szüleire hallgat. Ha 
akkor pozitív megerősítést kap azzal kapcsola-
tosan, hogy milyen nagyszerű az, amit ő csi-
nál, mennyire hasznos, hallja, hogyan dicsek-
szik vele anyuka a nagymamának, hogy mi-
lyen szépen fejlődik, hogy képes rendszeresen 
menni edzésekre, és nem az a gyerek, aki foly-

ton csak a számítógép előtt ül, hanem erőfeszí-
téseket tesz azért, hogy fejlessze magát, akkor 
ezek a pozitív visszhangok megerősítik a gye-
rek kedvét arra vonatkozóan, hogy nagyszerű, 
amit csinál.
- Vannak vehemensebben szurkoló szülők, akik 
mérkőzés vagy verseny közben az edzőt is túl-
harsogva próbálják biztatni, „irányítani” a 
gyereket, ami sokszor nem is biztatásnak hang-
zik, hanem inkább egy ideges, csalódott felnőtt 
kiabálásának. Én nem szívesen lennék ilyenkor 
gyerek a pályán. 
- Ez valóban nem szerencsés. Az edző kompe-
tenciája, hogy értékelje a gyerek teljesítményét 
a pályán. Az edző az, aki ennek a szakértője. Ő 
tudja pontosan, mit ér a gyerek teljesítménye. 
Szerintem, ha a szülő tud mértéket tartani, ak-
kor jó, ha ott van. Én azt tenném, hogy megkér-
dezném a gyerekemet, hogy szeretné-e, hogy 
kimenjek a meccsére. Mert van a fejlődésnek 

is olyan fokozata, például be nem automatizált 
cselekvéseknél, ahol a néző tekintete nem erő-
síti, nem tesz jót ha nézik. De ezek olyan sport-
ágak, ahol számolni kell azzal, hogy nézők 
lesznek. Ehhez is hozzá kell a gyereknek erő-
södnie. Annak ellenére, hogy nagyon sokan fi-
gyelik őt, arra kell fókuszálnia, amit éppen csi-
nál. Ez is hathat fejlesztően, de ha érzi magán a 
szülő erős elvárását, hogy ő nem hibázhat, csak 

tökéletesen cselekedhet, akkor nyilván ez fölé-
píthet benne egy teljesítménygátat. 
- Eddzük a testet, a lelket is kell? 
 - A sporttevékenység során spontán edződik 
a lélek is. Nagyon szerencsés, hogy ezekben a 
sportágakban a gyerekek megtanulják az önálló 
döntéshozást nagyon hamar, mert egyedül kell 
nekik helytállni egy kajakpályán, ahol villám-
gyors döntéseket felnőtt felelősséggel kell meg-
hozniuk, tehát önmaga a tevékenység is fejlesz-
tő. Aztán ha valaki eljut odáig, hogy már világ-
versenyeken vesz részt, vagy hazai versenyeken 
is szeretne nagyon jó szerepelni, és azt tapasztal-
ja, hogy nem tudja ugyanazt hozni ott, mint amit 
az edzésen, akkor szerencsés, ha sportpszicho-
lógust keres meg és az segít neki. A sportpszi-
chológus segít abban is, hogy hogyan regenerál-
ja magát egyik edzésről a másikra, vagy két ver-
senyszám között. Sokféle módszert tud tanítani 
a sportpszichológus, aminek hasznát veszi a föl-
készülés és a versenyzés során is a versenyző. 
Például a mentáltréning, ami a versenyzésre ké-
szít fel. Egy imaginációs technikát tudunk taní-
tani a versenyzőnek, hogy a fókuszát azon tudja 
tartani végig, amit csinál, hogy ne terelje el sem-
mi a figyelmét, ne törődjön azzal, hogy ki nézi, 
ki nem, hogy a legtöbbet tudja kihozni magából 
azáltal, hogy arra figyel, amit éppen csinál. Az-
tán van az autogén tréning is, ami abban segít, 
hogy pontosabbak legyenek a mozgásai, mert a 
mozgáskoordinációt javítja, másrészt a regene-
rálódás képességét is elősegíti. Aztán van a bel-
ső beszéd kialakítása, hogy hogyan tudja magát 
motiválni verseny közben, hogyan tudja lenyug-
tatni magát, ha szükséges. 

- A szülő, edző, gyermek hármasban mi a szülő 
dolga, vagy feladata?
- A szülőnek elsősorban az a dolga, hogy a fel-
tételeket biztosítsa a gyereknek ahhoz, hogy ott 
tudjon lenni edzésen, ott tudjon lenni a verse-
nyen. Versenyszezonban egy kajak négyesből 
ne rántsa ki a gyerekét, hogy ott maradjon há-
rom gyerek versenyzőtárs nélkül, és hiába ké-
szüljön egy versenyre. Alkalmazkodást igényel 
a szülőtől egy versenyszerűen sportoló gyerek-
nél a versenynaptárjához való igazodás. Aztán 
a napi rendszerességű beszélgetés arról, hogy, 
hogy érezted magad edzésen, nem az, hogy 
mennyit mentél időre, meg kit vertél meg, kit 
szúrtál meg, hanem arról beszélni, hogyan 
érezte magát, és milyen volt a barátaival, mit 
élt meg. Érzelmi támasz kell nekik adni, meg 
elfogadni azt, amit ő mond, és nem az érzései-
vel vitatkozni. Ezek fontos dolgok.
- És hol van ebben a trióban az edző? Milyen 
útmutatást adna nekik? 
 - Az edzőknek azt, hogy legyen türelmük a 
szülőkkel kommunikálni, értsék meg a szülők 
aggodalmait is, értsék meg a szülők szempont-
jait is. Fordítsanak arra időt, hogy szülői érte-
kezletet is tartsanak. Időben adják a szülők ke-
zébe a versenynaptárt, hogy ők is a szerint tud-
ják a szabadságukat tervezni. Ha rendszeresen 
kommunikálnak, van türelem az edző részéről a 
szülőnek elmagyarázni, akkor jó lesz az együtt-
működés, és végül nem öntik ki a mosdóvízzel 
a gyereket a kettőjük konfliktusában, hanem a 
gyerek öröme megmarad a sportolás iránt.

 berta
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Szülők, edzők és gyerekek hallgatták az előadást. 

Szilárdi Katalin



Hagyományosan az év végi rendezvényekkel zárult az óév Tiszaújvárosban. Elsőként a 
szépkorúak karácsonyát tartották meg a Sportcentrumban, ezt követően az önkormányza-
ti tulajdonú gazdasági társaságok évértékelőjére és ünnepi ebédjére került sor. December 
21-én a közalkalmazottak és köztisztviselők ülték körül a karácsonyfát, ahol az év közben 
ágazati kitüntetésben részesített kollégákat is köszöntötték. Másnap, hagyományosan a ki-
emelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolókat díjazták a Sportgálán, amely ez alkalom-
mal azért is volt különleges, mert a Sportcentrum 20 éves évfordulójának is szenteltek né-
hány percet a szervezők. Mindegyik rendezvényen nívós fellépők gondoskodtak a jó han-
gulatról, képösszeállításunkban ezekből szemezgettünk egy kicsit.
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2019. január 16-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2019. január 14-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

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

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2019. január 16-án (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, negyedórás 

beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2019. január 11. (péntek)

  TiszaújvárosiVárosgazda Nonprofit Kft.
    üzemeltető

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, 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 kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

A Polgármesteri Hivatal felhívja a hulla-
dékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a 
kábel TV előfizetési díjtámogatásban ré-
szesülő 65. életévüket betöltött személyek 
figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a 
jogosultsági feltételek fennállását érintően 
2019. évben felülvizsgálatot végez.
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal 
kéri a hulladékszállítási díjtámogatásban, 

és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámoga-
tásban részesülő személyeket, hogy a tá-
mogatásokra való jogosultságuk megálla-
pítása óta körülményeikben (pl.: lakóhely 
változás, tiszaújvárosi életvitelszerűség 
megszűnése, a lakóingatlanon fennálló 
tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszű-
nése) bekövetkezett változásokat, szíves-
kedjenek legkésőbb 2019. január 31. nap-

jáig személyesen a Polgármesteri Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztályán (I. em. 115. iroda, tel.: 49/548-
038), vagy postai úton (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7.) jelezni. 
További információk a http://www.varos-
haza.tiszaujvaros.hu honlapon olvasha-
tók. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás
hulladékszállítási díjtámogatásban és/vagy kábel TV előfizetési díjtámogatásban 

részesülő 65. életévüket betöltött személyek részére

Pályázat civil szervezeteknek, egyesületeknek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerve-
zetek 2019. január 1. és 2019. december 
31. között megrendezendő rendezvényeit 
támogatja, valamint az érintett szerveze-
tek 2019. évi működési költségeihez kí-
ván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,

• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A pályázatok benyújtásának módja, 
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-

újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint az Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán lehet benyújtani ügy-
félfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2019. február 1.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2019. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározásra kerül a tá-
mogatásra biztosított összeg, a felhasz-
nálás célja és határideje, az elszámolás 
módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

 Laborvizsgálat másképp
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. január 1-jétől 
a laborvizsgálatra időponttal rendelkező betegnek, valamint a sür-
gős beutalóval érkező páciensnek is, először a kartonozóban kell 
megjelenni. Itt kapja meg a sorszámot, amit a beutalóra is felve-
zetnek. A sorszámmal ellátott beutalót a rendelőintézet I. emele-
tén, a labor ablakában elhelyezett dobozba kell bedobni. A vizsgá-
lat menete ezt követően a megszokottak szerint történik.
Megértésüket köszönjük.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdé-
sében és a kerékbilincs közterület-felügye-
let általi alkalmazására, a járművek elszál-
lítására, valamint a felmerült költségek-
re vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. 
(X.16.) IRM rendelet 17. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a közte-
rület-felügyelet által elszállított járművet 
ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági vég-
rehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 123–
129. §-aiban foglalt rendelkezések vonat-
koznak.
A jármű adatai
Gyártmány: RENAULT, típus: Megane 
1,4 RL, forgalmi rendszáma: GSG-476.
A gépjármű használt és üzemképtelen. A jár-
művön előárverezési joga nincs senkinek.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár 
a becsérték, melyet szabad licitálás követ. 
A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az leg-
alább a licitküszöb összegével meghalad-
ja az előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa Renault Megane
Becsérték 40.000.-Ft

Biztosíték 10.000.-Ft
Licitküszöb 1.000.-Ft
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a 
gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés iga-
zolása.
Jelentkezési lapok:
Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. 
irodájában.
Beadás határideje, helye: 2019. január 
28. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal 206. sz. irodájában.
Az árverés helye: Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló
ideje: 2019. január 30. 10:00 óra
Megtekintés: Egyeztetett időben. 
Érdeklődni lehet: Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal 206. sz. iroda, Bazsó 
Gábor munkatársnál, Tel: 49/ 548-043, 
e-mail: gbazso@tujvaros.hu 
Az árverés során a legtöbbet ajánló árve-

rési vevő a teljes árverési vételárat a meg-
vett jármű elárverezését követően azon-
nal, a helyszínen köteles készpénzben, 
egy összegben kifizetni. Ha nem fizeti ki 
az árverési vételárat, az árverést újra kell 
kezdeni. A fizetést elmulasztó árverező 
nem vehet tovább részt az árverésben. Ha 
az újabb árverezés során a járművet ala-
csonyabb áron vették meg, mint ameny-
nyit a fizetést elmulasztó árverező aján-
lott, a két ár közötti különbözetet a fize-
tést elmulasztó köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifi-
zetésével és a közúti közlekedési nyilván-
tartásba történő bejegyzéssel száll át az 
árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántar-
tásba történő bejegyzésének költségei az 
árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, 
hogy a megvett járművet köteles haladék-
talanul elszállítani!
Az árverésre kérjük, hozza magával sze-
mélyi igazolványát és lakcímkártyáját!

dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 

Jegyzője

Árverési hirdetmény

A közterület-felügyelet által elszállított
 jármű értékesítése

10. oldal 2019. január 10.Közlemények
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Állást keres? Váltani szeretne? Legyen csapatunk tagja
A Tisza Automotive Kft., az AD Plastic cégcsoport tagjaként a régió dinamikusan fejlődő, 
műanyag autóipari és más műszaki termékek gyártója és szállítója. Termékeinket modern fröcs-
csöntési és extrúziós fúvási technológiával állítjuk elő. Büszkék vagyunk arra, hogy a régió 
több száz munkavállalójának tudunk hivatalosan bejelentett, hosszú távú stabil munkahelyet 
biztosítani.
Az alábbi pozícióba keresünk új munkatársat:

Kontroller
Feladatok
• Termék utókalkuláció
• Havi pénzügyi jelentések készítése
• A menedzsment információval való ellátása (ad-hoc feladatok)
• Elemzések készítése
• Üzleti terv elkészítésében közreműködés
• Anyagszámlák rögzítése
• KSH adatszolgáltatás
• A Számviteli törvény által előírt szabályzatok és utasítások betartása

Elvárások
• Felsőfokú / középfokú közgazdasági, számviteli vagy kontrolling szakirányú végzettség
• Minimum 2-3 éves kontrolling területen szerzett tapasztalat
• Magas szintű Excel tudás
• Rugalmas, önálló, terhelhető, proaktív
• Kiváló elemző képesség, analitikus gondolkodásmód

Előnyt jelent
• Angol nyelvtudás

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkahely
• Stabil céges háttér
• Béren kívüli juttatás
• Egyéb dolgozói juttatási csomag

Jelentkezés
Amennyiben a munkalehetőségünk felkeltette érdeklődését, jelentkezzen önéletrajz benyújtá-
sával bérigény és munkakör megjelöléssel a banok.zsuzsa@alfahuman.hu e-mail címen.

További információ: a 06-70/455-8090-es telefonszámon hétfőtől péntekig 8:00-16:00-ig.

12. oldal 2019. január 10.Rendezvények/Hirdetés



Sportgála 2018

Díjazták a legjobb tiszaújvárosi sportolókat
A hagyományoknak megfelelően 
az év végi sportbaráti találkozón 
több kategóriában is díjazták a 
legjobb tiszaújvárosi sportolókat. 
A december 22-én rendezett - mű-
sorral, vacsorával „fűszerezett” – 
gálán Bráz György polgármester 
köszöntötte a sportembereket.

- Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden-
kit ezen az ünnepen. Ünnep van, a sportnak 
az ünnepe. A tiszaújvárosi sportnak az ünne-
pe - kezdte köszöntőjét Bráz György. - Enged-
jék meg, hogy rögtön az elején, köszöntsek két 
urat, aki közöttünk van. Azért, mert részesei 
voltak annak a döntésnek, aminek az lett a kö-
vetkezménye, hogy ma ilyen körülmények kö-
zött lehetünk itt. A két úr: Farkas Zoltán, Ti-
szaújváros volt polgármestere, és Dr. Heiszman 
Géza címzetes főjegyző. Úgy van minden szer-
vezetben, hogy ahhoz, hogy a dolgok létrejöj-
jenek, a vezetőknek is kell dolgozni. Így történt 
ez annak idején, és azért lehetünk itt, mert a 
döntések megszülettek, és utána egy profi csa-
pat jött létre, és Gál Csaba ügyvezető igazga-
tó úr vezetésével 20 éve szakadatlanul dolgoz-
nak azért, hogy a tiszaújvárosi sportnak legyen 
otthona. Gratulálok és köszönjük szépen nekik. 
Engedjék meg, hogy kicsit visszaugorjak az idő-
ben. A várossá nyilvánítás 52. évének érünk las-
san a végére, de első pillanattól fogva, amikor 
ideérkeztek az emberek építeni a gyárakat, ott-
hont építeni, azonnal hozzáfogtak ahhoz, hogy 
legyenek sportlétesítmények Tiszaújvárosban. 
Akkor ugye még nem így nevezték a várost, ak-
kor még Tiszaszederkény volt a neve. Melyik 
volt az a sportág, ami azonnal szárba szökkent? 
Az a sport, amit egyébként szidnak Magyaror-
szágon rengetegen, de mégiscsak az egyik leg-
kedveltebb sport az egész világon, a labdarúgás. 
Azonnal lett a labdarúgásnak is megfelelő kör-
nyezet, pálya. Utána jött a többi sportág. A te-
lepülés adottságainak megfelelően, kihasználva 
a Tisza közelségét, elindult a kajak-kenu. Aztán 
jött a kosárlabda, és még ki tudja mennyi-meny-

nyi sportág. Én most rácsodálkoztam, amikor 
bejöttem ide, hogy ma már milyen sokan ve-
szünk részt ezen az ünnepi eseményen. 
Persze abban az időben is voltak mecénásai a 
sportnak. Mint ahogy most is. Akkor elsősorban 
a nagyvállalatok karolták fel a sportot, és min-
dent megtettek azért, hogy épüljenek a sportlé-
tesítmények. Ahol most vagyunk, itt is valami-
kor egy sporttelep volt, amit elsősorban a Tiszai 
Vegyi Kombinát épített, de besegített a többi cég 
is, a Tiszai Erőmű Vállalat és a TIFO is. A lé-
nyeg, hogy 20 éve eljött az idő, hogy változtat-
ni kell, és építeni kell egy olyan sportkomplexu-
mot, ahol a különböző sportágaknak helye van. 
Azért ez másképp épült, mint az ország jelenle-
gi sportlétesítményei. Ugyanis ezt a komplexu-
mot a város, Tiszaújváros saját gazdasági erejé-
ből építette, ebben nem volt állami támogatás. 
Ezt mi építettük. Nyilvánvaló, hogy a nagyvál-
lalatok gazdasági eredményét felhasználva jó 
döntés volt és ma már büszkék lehetünk arra, 
hogy nemcsak hogy megépítettük, de azóta to-
vábbépítjük és képesek vagyunk szinte önállóan 
fenntartani. Mindig is úgy gondolkodott a város 
vezetése, hogy olyan létesítményt szabad építe-
ni, aminek a fenntartására hosszú távon képesek 

vagyunk. Tudjuk, hogy még lehetne sok min-
dent építeni, és fogunk is. Elképzeléseink között 
van sportépületek, sportlétesítmények további 
idetelepítése a sportcentrum területére. Szépen 
megyünk előre, és amikor meglesz a pénzünk, 
és amikor meg vagyunk győződve arról, hogy a 
fenntartásáról is tudunk gondoskodni, akkor to-
vább fogjuk építeni. 
Nagyszerű eredmények voltak a város törté-
netében és büszke vagyok arra, hogy ilyen 
sok sportág működik Tiszaújvárosban, és eny-
nyi nagyszerű eredményt értek el sportolóink. 
Azokkal a sportvezetőkkel, edzőkkel, akik irá-
nyították a munkájukat. Ma este is fogunk örül-
ni azoknak a fiatalabb, vagy idősebb, koroso-
dó sportolóknak, azoknak a nagyszerű eredmé-
nyeknek, amit elértek 2018-ban. 
Persze most is kellenek szponzorok és támo-
gatók. Vannak is. A rendszerváltás után Ti-
szaújváros önkormányzata vette át elsősorban 
a sport támogatását. De az iparvállalatok sem 
hagyták magára a várost, és egyre több pénz-

zel támogatják a különböző sportágak mű-
ködését. És persze miközben erősödött a ver-
senysport, erősödött a diákport is, és erősödött 
a szabadidő sport is. Ha valaki végigmegy Ti-
szaújvárosban, láthatja, hogy mennyi szabadté-
ri sportlétesítménye van a városnak. Szabadté-
ri kis edzőközpontokat hoztunk létre, nem csak 
Újvárosban, hanem minden városrészben. Mert 
úgy gondolkodunk erről a városról, hogy min-
den városrész egyenrangú, és akik ott élnek, 
megérdemlik, hogy legyen lehetőségük a spor-
tolásra. Megújítottunk egy olyan szabadtéri lé-
tesítményt is, ami közkedvelt volt a régi idő-
szakban is, de úgy éreztük, hogy ráfér egy kis 
felújítás. Felújítottuk az Ifjúsági parkot. Egy 
nagyszerű kis szabadtéri edzőközpont, szaba-
didő központ jött létre, és úgy látom, hogy na-
gyon sokan használják, és örülnek annak, hogy 
ez a létesítmény újjáépült. 
Tiszaújváros önkormányzata költségvetésé-
nek több mint 4%-át fordítja a sport támoga-
tására, működtetésére. Ez 454 millió forint je-
len pillanatban. Persze ez a pénz is kevés. Örü-
lünk annak, hogy az országos szövetségek tá-
mogatást biztosítanak, akár működési támo-
gatást, akár egy-egy eseménynek a támogatá-

sát. Büszkék lehetünk arra, hogy nemzetkö-
zi versenyeket rendezünk évről- évre Tiszaúj-
városban. A legnagyobb szabású, a triatlon vi-
lágkupa önmagáért beszél. Sok ezren vagyunk 
ott, igazán nem lehet azt mondani, hogy nem 
népszerű, évről-évre várják az emberek, jönnek 
országhatáron túlról is. Ez az a sportesemény, 
ami nemzetközi hírnevet hozott városunknak. 
Vannak más nemzetközi versenyek is. Öröm-
mel adunk otthont akár itt a sportcentrum terü-
letén is ezeknek a versenyeknek. 
A diáksportról szeretnék külön is szólni, mert 
ez az, ami a felnőtt sportolást megalapozza. El 
kell kezdeni fiatal korban. Örülök annak, hogy 
folyamatosan olyan testnevelő tanárok dolgoz-
nak a városban, olyan sportszerető emberek, 
akik odafigyelnek a felnövekvő nemzedék tes-
tedzésére. Nagyon fontos dolog ez, mert a fia-
talok, ha sportolnak, egyrészt jót tesznek a saját 
testüknek, de reménykedünk abban, hogy ők is 
törődni fognak a fiatalokkal és valamilyen mó-
don ők is visszatérnek majd, vagy példamutató 
szülőként, vagy példamutató edzőként, sport-
vezetőként segítik a felnövekvő nemzedék tes-
tedzését.  
Köszönöm mindenkinek, aki ide ma este el-
jött - jó sokan vagyunk - és jövőre a remény az, 
hogy ha így összefogunk mindannyian, és min-
denki odateszi magát, a támogatók, az orszá-
gos szövetségek, a gazdasági társaságok, az ön-
kormányzat, a sportvezetők, az edzők, a spor-
tolók, akkor 2019-ben is ilyen nagyszerű, vagy 
még nagyszerűbb eredményeknek örülhetünk 
együtt. 
Engedjék meg, hogy év vége közeledtével min-
denkinek megköszönjem az éves munkáját, a 
nagyszerű teljesítményeket, melyekkel öregbí-
tették Tiszaújváros hírnevét, és kívánok sike-
rekben, sportsikerekben gazdag újesztendőt - 
zárta köszöntőjét a polgármester. 

f.l.

Utánpótlás- és diáksport terü-
letén kiemelkedő eredményt 

elért sportolók díjazása
 ILLÉS NIKOLETT
A Tiszaújvárosi DSE sportolójaként atlétika és 
duatlon sportágban is kiemelkedő eredményt 
ért el 2018-ban, legjelentősebb a megyei mezei 
futó diákolimpián megszerzett egyéni 4. helye-
zése, az atlétika diákolimpián 300 m síkfutás-
ban elért 3. helyezése.
HAJDÚ DÁVID
A Tiszaújváros DSE tagjaként a Tiszaújváro-
si Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola III. korcsoportos labdarú-
gó csapatának alapembere, magasabb korosz-
tályban is képes helytállni. A labdarúgás mel-
lett szép eredményeket ért el az atlétika sport-
ágban is.
BORJUS VIRÁG
Sokoldalú és áldozatkész sportoló. Igazi csa-
patember. Kiemelkedő eredményeket ért el at-
létika, úszás és duatlon sportágakban a Tiszaúj-
városi DSE sportolójaként.
GONDOS ALEXANDRA
A Tiszaújvárosi DSE tagjaként a DVTK ÉLK-
SK Tiszaújváros kadet csapatának játékosa. 
Szorgalma, kitartása átlag feletti, a játék min-

den elemét elsajátította,annak csiszolásán fo-
lyamatosan dolgozik. A Tiszaújvárosi Széche-
nyi István Általános Iskola kosárlabda csapatá-
val országos elődöntőt játszottak a D4-es kor-
osztályban.
LENKE ADÉL és KOVÁCS ÉVA
A Tiszaújvárosi DSE sportolóiként a DVTK 
ÉLKSK Tiszaújváros kadet- és serdülőcsapatá-
nak játékosai. Az országos döntő 6. helyezett 
csapatának tehetséges, szorgalmas tagjai. A ko-
sárlabdán kívül más sportágakban is szép ered-
ményeket értek el, és a tanulásban is kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak.
PETRÁNYI DORINA
A Megyei Atlétika Diákolimpia egyéni verse-
nyen leány távolugrásban 3. helyezést szerzett 
a Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesü-
let sportolójaként.
FÓNAGY-ÁRVA ZSÓFIA
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egye-
sület és a TSC Asztalitenisz Szakosztályának 
sportolójaként az újonc országos bajnokságon 
3. helyen végzett, az Asztalitenisz Diákolim-
pia Országos Döntő I-II. korcsoportban 4. he-
lyezést ért el.
MOLNÁR BENCE
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület tag-
ja és a Phoenix KK U20-as, valamint felnőtt 
csapatának játékosa. A csapatok ikonikus alak-
ja, érti, és jól játssza a kosárlabdát. Több mér-
kőzésen is szerepet kapott, ahol bizonyította rá-
termettségét.
TASKÓ ISTVÁN
A Phoenix KK U20-as csapatának játékosa. 
Egyik legkitartóbb sportolója az egyesület-
nek. Nagy munkabírással rendelkezik, renge-
teg plusz időt szán arra, hogy jobb legyen. En-
nek köszönhetően elérte, hogy az idei évben a 
felnőtt csapat keretébe is meghívót kapott, és 
lehetősége volt a pályán bizonyítani.
 SZILÁGYI VIKTÓRIA
Kiemelkedő edzésmunkájának köszönhető-
en a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium röplabda csapa-
tának egyik legmegbízhatóbb és legmeghatáro-
zóbb játékosává vált. Jeles tanulmányai mellett 
2018-ban is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy 
fejlődjön a röplabda sportág területén.
TÓTH RÉKA
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium kiváló röplab-
dázója, a jövő nagy ígérete. Rengeteget fejlő-
dött az elmúlt évben, folyamatos, lelkiismere-
tes, alázatos munkájának köszönhetően a tava-
szi amatőr országos döntő egyik meghatározó 
játékosa volt.
VARGA BENCE
A Tiszaújvárosi Sport Club Asztalitenisz Szak-
osztályának serdülő versenyzőjeként 2018-
ban megnyerte a serdülő páros versenyszámot 
a B-A-Z megyei utánpótlás bajnokságon, vala-
mint az I. Edelény Open Asztalitenisz versenyen 
U16 korosztály egyéniben a 9. helyen végzett.
MÉSZÁROS ANETT
A TSC Asztalitenisz Szakosztály versenyző-
jeként 2018-ban az Észak-magyarországi Ré-
gió Újonc Asztalitenisz Bajnokságán U11 kor-
osztályban két alkalommal végzett a 2. helyen, 
míg az U13-as korosztályban három alkalom-
mal szerzett bronzérmet.
MÉSZÁROS ÁRON
Tagja volt az újonc országos csapatbajnoksá-
gon 2. helyezést elért 3 fős csapatnak, emel-
lett egyéniben az Észak-magyarországi Régió 
Újonc Asztalitenisz Bajnokságán U13-as kor-
osztályban két alkalommal ezüst, egy alkalom-
mal bronzérmet szerzett a TSC Asztalitenisz 
Szakosztály versenyzőjeként.
RÉTI MÁRTON
A Tiszaújvárosi Sport Club Súlyemelő Szakosz-
tályának ifjúsági korú versenyzőjeként 2018-
ban súlycsoportjában megnyerte a Szűcs Lajos 
Emlékversenyt, valamint az Ördögh István, il-
letve a Kőszegi György Emlékversenyt is.
MÉSZÁROS TAMÁS
A Football Club Tiszaújváros U19 csapatának 
meghatározó játékosa, aki a felnőtt csapat ke-
retével készül. Hozzáállása az edzésekhez és 
a mérkőzésekhez is példaértékű. A mérkőzés 
eredményétől függetlenül mindig igyekszik a 
maximumot kihozni magából, ezzel is példát 
mutatva a csapat többi tagjának.
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Az önkormányzat költségvetésének 4 %-át fordítja a sportra - mondta  a polgármester. 

Húsz éve jött el az idő, hogy új sportkomplexum épüljön. 



HÁRTÓ PÉTER
Az egyik legügyesebb játékosa az FCT U15 
korosztályos csapatának. 5 éves kora óta iga-
zolt sportolója a tiszaújvárosi labdarúgó klub-
nak. A mérkőzéseken a középpálya elnyűhe-
tetlen motorja, rengeteg futással és labdaszer-
zéssel segíti csapatát, cselező képessége átla-
gon felüli.
KASSAI BÁLINT
Az FCT U11-es csapatának egyik legjobb já-
tékosa, de az U13-as csapatban is rendre meg-
állja a helyét. Az edzéslátogatottsága 100%-os, 
aminek köszönhetően sokat fejlődött az elmúlt 
évben, szorgalmát, kitartását kitűnő tanulmányi 
eredménye is tükrözi.
LUKÁCS ISTVÁN
Óvodás kora óta a labdarúgás elhivatottja, je-
lenleg az U9-es csapat tagja. A mérkőzéseken, 
a Bozsik-fesztiválokon megbízhatóan teljesít, a 
rábízott feladatokat mindig megpróbálja maxi-
málisan végrehajtani. Tudása alapján támadás-
ban és védekezésben is bevethető tehetséges já-
tékos.
GÁSPÁR BALÁZS
A Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub fel-
nőtt csapatának egyik legponterősebb húzóem-
bere. Több mérkőzésen is győzelemre vezet-
te csapatát, de tovább kíván fejlődni, tanulni, 
hogy feljebb kerüljön azon a bizonyos létrán. 
Igazi csapatember, magabiztos jelenléte pozitív 
erőt ad társainak is.
JÓNÁS BENCE
A Phoenix KK U20-as csapatának kiemelkedő 
kosárlabdázója. Folyamatosan fejleszti magát, 
alázatosan készül minden mérkőzésre, igyek-
szik úgy beosztani idejét, hogy a jó tanulmányi 
teljesítménye mellett a kosárlabda sport álljon 
az első helyen. Munkamorálja és játék intelli-
genciája eredményeként az idén a felnőtt csa-
pat keretébe is meghívást kapott.
EREMIÁS KRISTÓF
Három éve kezdte a kosárlabdázást, nagyon 
gyorsan fejlődik, alázatos munkájának és aka-
ratának köszönhetően. Az U18-as és az U20-as 
csapatnak is meghatározó játékosa. Edzéseken, 
mérkőzéseken mindig a maximumot teljesíti.
BÉLTECZKI BALÁZS
Hosszú évek óta a Phoenix KK játékosa, aki 
mindig szorgalmasan jár edzésekre, mérkőzé-
sekre, ennek gyümölcseként az idei szezonban 
már a kadet csapat stabil kezdőembere és a ju-
nior csapatban is szerepet kap.
FEDOR SZABOLCS
Korosztályának egyik legrégebbi motorosa, fi-
atal kora ellenére nagyon tapasztalt és meg-
bízható kosárlabdázó. Erőssége a védekezés, 
de támadásban is egyre többször veszélyes az 
ellenfél gyűrűjére, amely a hatalmas fejlődési 
vágyának köszönhető. Hozzáállása mindenki 
számára példaértékű.
TARJÁNYI ÁRON
Tehetséges játékosként a Phoenix KK U11-
es és az U12-es csapatban is meghatározó, az 
egyik legponterősebb. Lelkes, kitartó és szor-
galmas, ennek köszönhetően fejlődése szembe-
tűnő, a sportág iránt alázatos.
MÁTYUS LILI
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzőjeként 
a Junior Európa Kupán 3. helyezést, a Triatlon 
Klubcsapatok Országos Bajnokságán váltóban 
1. helyezést szerzett. Az év duatlon sportolója.
VÁGÁSI ZOLTÁN
A Triatlon Országos Bajnokságon 3. helyezést 
vívott ki magának. Zoltán 2018-ban a Triatlon 
Magyar Ranglista 3. helyezettje.
MOLNÁR SÁRA
Triatlon versenyzőként a Klubcsapat Országos 
Bajnokságon 1. helyet, a Junior Európa Kupán 
10. helyet, az Aquathlon Országos Bajnoksá-
gon 1. helyet szerzett.
KOVÁCS ANNA
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője-
ként a Duatlon-, valamint a Triatlon Országos 
Bajnokságon is 3. helyezést, továbbá a Triat-
lon Klubcsapat Országos Bajnokságon 1. he-
lyezést ért el.
MEZEI BALÁZS
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület verseny-
zőjeként a Maraton Országos Bajnokságon 
MK-1 fiú kölyök kategóriában 1.000 m-en 6. 
helyet, az Országos Kölyök Bajnokságon, va-
lamint az Országos Diákolimpián 2.000 m-en 
9. helyezést szerzett.
PÁSZTOR DÁNIEL
VARGA BÉLA
DUDÁS CSONGOR

A Tiszaújvárosi Víz Sportegyesület versenyző-
iként az Ifjúsági Országos Bajnokságon K-1 ifi 
3x200 m-es váltóban 5. helyezést értek el.
MÁRTON TÜNDE
A Tiszaújvárosi Kajak-kenu és Sárkányhajó 
Egyesület versenyzőjeként magyar bajnoki cí-
met szerzett 2018-ban, a serdülő válogatott tag-
ja.
KŐSZEGI MILÁN
A TKKSE versenyzőjeként Országos Diáko-
limpiai bajnok, ifjúsági válogatott kenus.
HORVÁTH MAJA
Az idei évben háromszor is magyar bajnoki cí-
met szerzett, a serdülő válogatott tagja.
TÓTH NÓRA
A TKKSE versenyzőjeként kétszeres magyar 
bajnok, az országos kölyök válogatott tagja.
MANNHEIM MELITTA
A TKKSE kenu sportágának versenyzőjeként 
magyar bajnoki 3. helyezést ért el 2018-ban.
SZEGI ZSOMBOR
A TKKSE kenus versenyzőjeként magyar baj-
noki 3. helyezést szerzett és a kölyök válogatott 
tagja lett 2018-ban.
KOVÁCS FANNI ANIKÓ
Kétszeres magyar bajnoki címet vívott ki ma-
gának. A régiós kölyök válogatott tagja lett.
KŐHALMI VIRÁG
A TKKSE versenyzőjeként kétszeres magyar 
bajnok és tagja a régiós kölyök válogatottnak.
KISS PETRA
KAPCZÁR NOÉMI
A Tiszaújvárosi Gimnasztráda Csoport sporto-
lóiként kiemelkedő teljesítményükkel, elköte-
lezettségükkel jelentősen hozzájárultak a csa-
pat Szlovákiában a Nemzetközi Gimnasztráda 
Fesztiválon elért 1 arany és 1 ezüstérem, vala-
mint 2 kategória győzelméhez.
IFJ. TÓTH IMRE
A Justitia Fuji-Yama Sportegyesület tiszaújvá-
rosi csoportjának versenyzőjeként a Nyílt Shito 
Országos Bajnokságon formagyakorlatban és 
küzdelemben is 1. helyezést, továbbá a IV. Sa-
jó Kupán formagyakorlatban 1. helyezést, va-
lamint az Avas Kupán 7. helyezést ért el kor-
osztályában.

A Civil Szalon díjazottjai

A sportgálák történetében idén először egy ti-
szaújvárosi civil szervezet, a Civil Szalon is el-
ismerte sportolóink sikereit. Két fiatal sportolót 
támogatnak, akiknek eddigi eredményei előre-
vetítik sportolói karrierjük világszínvonalú ki-
bontakozását.
ZSÍROS ZSOMBORT 50.000 Ft sportruháza-
ti vásárlási utalvánnyal, BRAGATO GIADÁT 
pedig 200.000 Ft anyagi hozzájárulással tá-
mogatja a Tiszaújvárosi Civil Szalon. Mind-
két sportoló a Tiszaújvárosi Kajak-kenu és Sár-
kányhajó Egyesület versenyzője. 

Felnőtt sportolók díjazása

TÖLGYESINÉ LIKTOR MÁRIA
A Tiszaújvárosi DSE, majd a Tiszaújvárosi Re-
formátus Diáksport Egyesület turisztikai cso-
portjának vezetőjeként 31 évig irányította, ve-
zette aktívan csoportját. Elsősorban belföl-
di túrákat szervezett a Bükkbe, a Mátrába és a 
Zempléni-hegységbe. A kirándulásokat kedve-
lő gyermekekkel járt a szlovák paradicsomban, 
a Tátrában is. Több éven keresztül szervezője 
volt a nagysikerű turisztikai táboroknak is. 31 
év alatt kb. 900 gyermek kirándulhatott Mari-

kával, aki figyelt arra is, hogy a tanulók egész-
ségi, és erőnléti állapotának megfelelő túrákat 
szervezzen.
SALAP JULIANNA
A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró 
Szakosztály túrázója, aranyjelvényes termé-
szetjárója. Kiemelkedő a hosszú gyalogos telje-
sítménytúrák teljesítésében. Kiemelkedő ered-
ményei 2018-ban: teljesítette a Kinizsi Százas, 
a Kazinczy 200-as, valamint a Vadrózsa telje-
sítménytúrákat.
BOROSNÉ FODOR IRMA
A Tiszaújvárosi Sport Club Természetjáró 
Szakosztály aktív túrázója, az egyesület Elle-
nőrző Bizottságának tagja. Kiemelkedő szere-
pet vállal a szakosztály általszervezett prog-
ramokban. Kiválóan teljesítette az Országos 
Kéktúra 1160 km-ét és elkezdte a Dél-Dunán-
túli Kékkör teljesítését is.
MOLNÁR ZOLTÁN
1986-tól folyamatosan Tiszaújváros labdarúgá-
sának kapus egyénisége, 2009-től kapusedző, 
2016-tól a klub elnökségének tagja. Sportolói 

múltja magáért beszél. Kapusedzőként szak-
mai tudása vitathatatlan. Mind az elnökség tag-
jaként, mind a felnőtt csapat kapus- és máso-
dedzőjeként meghatározó tagja az egyesület 
szakmai vezetésének. Hiteles sportember, sok 
fiatal kapus példaképe.
FILTERMEISZTER ERIKA
A Tiszaújvárosi Fitness Sportklub masters erő-
emelő versenyzőjeként a Tisza-Kupa Területi 
Bajnokságon erőemelésben 1. helyezést, fekve-
nyomásban 2. helyezést ért el. A II. Betyár Fek-
venyomó Kupán 2. helyezett, a Masters Fekve-
nyomó Magyar Bajnokságon 3. helyezett lett. 
A Power Challenge ezüst minősítésen senior 
különdíjban részesült, hiszen a megmozgatott 
súly 2927,5 kg.
Hosszú éveken át tartó lelkiismeretes és fárad-
hatatlan munkájának elismeréseként városunk 
önkormányzata és az FC Tiszaújváros elisme-
résben részesítette TÓTH LAJOST.
 

Sportági legjobbak, 
és általános-, illetve 

középiskolások díjazása

Tiszaújváros önkormányzata idén is felkért 6 
sportegyesületet hogy a 2018. évi eredménye-
ik alapján nevezzék meg legsikeresebb sporto-
lójukat. 
Tiszaújváros legjobbja általános iskola diáko-
limpia kategóriában
BAGI ZOLTÁN, úszó
A Tiszaújvárosi Református Diáksport Egye-
sület sportolójaként a Diákolimpia Országos 

Döntőben az I-II. korcsoportban, 50 m gyor-
súszásban 2. helyezést ért el, valamint a Jö-
vő Bajnokai tehetségkutató program kereté-
ben megrendezett országos úszóbajnokságon 
100 m-es pillangóúszásban 1. helyezést szer-
zett korosztályában.
Tiszaújváros legjobbja középiskola diákolim-
pia kategóriában
SZILASI BENCE, kosárlabdázó
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület tag-
jaként a gimnázium fiú kosárlabdacsapatának 
legkiemelkedőbb alakja. Játéktudásával több-
ször is győzelemhez segítette csapatát. A Tisza-
újvárosi Phoenix Kosárlabda Klub U20-as csa-
patának vezére, valamint a felnőtt keret tagja, 
ahol minden mérkőzésen a kezdő ötös biztos 
résztvevője. Minden képessége, tudása megvan 
ahhoz, hogy magasabb szinten űzze a kosárlab-
da sportot.
Tiszaújváros legjobbja súlyemelés sportágban
LUCZ LEVENTE, a Tiszaújvárosi Sport Club 
Súlyemelő Szakosztályának versenyzője
Nemzetközi eredményei mellett az Ifjúsági Or-
szágos Bajnokság győztese. Az Ördögh Ist-
ván, a Szűcs Lajos Emlékversenyek, valamint 
a Palota Kupa győztese. A Kőszegi György 
Súlyemelő Emlékversenyen súlycsoportjában 
első helyezést ért el és a legjobb tiszaújvárosi 
versenyzőnek járó kupát is elnyerte. Az U17-
es válogatott és a Héraklész Bajnok Program 
tagja. Korosztálya egyik legeredményesebb és 
legdinamikusabban fejlődő versenyzője.
Tiszaújváros legjobbja atlétika sportágban
KISS CSABA, a Tiszaújvárosi Sport Club At-
létika Szakosztályának versenyzője
Az U23-as korosztályban az országos váloga-
tott keret tagja. A nemzetközi eredményei mel-
lett, a felnőtt országos bajnokságon 400 m-en 
síkfutásban 4. helyezést szerzett. Korosztályá-
ban az ország egyik legtehetségesebb atlétája. 
Kitartása példamutató a versenyek és az edzé-
sek során is.
Tiszaújváros legjobbja asztalitenisz sportágban
FÓNAGY-ÁRVA PÉTER, a Tiszaújvárosi 
Sport Club Asztalitenisz Szakosztályának ver-
senyzője
A nemzetközi eredményei mellett 2018-ban há-
rom alkalommal is dobogóra állhatott országos 
versenyeken. Az újonc és serdülő országos baj-
nokságon U13-as korosztályban 3. helyezést, 
az újonc országos csapatbajnokságon 2. helye-
zést ért el a 3 fős csapatban, míg a MOSTSZ 
Kupa I. osztályú országos ranglista versenyt 
szintén ezüstéremmel zárta.
Tiszaújváros legjobbja labdarúgás sportágban
TÓTH CSABA, a Football Club Tiszaújváros 
játékosa
Egész évben kiegyensúlyozott, kiváló telje-
sítményt nyújtott, amivel teljes mértékben rá-
szolgált az elismerésre. Csapatkapitány helyet-
tesként egyik vezéregyénisége a közösségnek, 
edzéseken és mérkőzéseken is példamutató a 
hozzáállása. A civil életben is megtalálta szá-
mításait, komoly munkája mellett családapa, 
kiegyensúlyozott személyiség, mely egyértel-
műen hozzájárul sikerességéhez.
Tiszaújváros legjobbja kosárlabda sportágban
SZABÓ NORBERT, a Tiszaújvárosi Phoenix 
Kosárlabda Klub játékosa
A Phoenix KK felnőtt csapatának tősgyöke-
res tagja. Jelenlétével, játéktudásával mindig 
új színt, új lendületet visz a játékba. Edzése-
ken igyekszik mindig maximális teljesítményt 
nyújtani. Nehezen viseli, ha valaki nem ad bele 
mindent az edzésen, vagy a mérkőzéseken. Az 
ellenfelek mindig egy kellemetlen, nehezen ki-
ismerhető bedobót találnak magukkal szemben 
a pályán. Ez a tulajdonsága viszi gyakran győ-
zelemre a Phoenix KK NB-I-es csapatát.
Tiszaújváros legjobbja triatlon sportágban
LEHMANN CSONGOR, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub versenyzője
A junior világbajnoki cím mellett a Triatlon 
Európa-bajnokságon egyéniben 3. helyezést, 
a Triatlon Elit Európa-kupán 1. helyezést szer-
zett. Az Év Junior Triatlonistája.
Tiszaújváros legjobbja kajak-kenu sportágban
MÁRÓ ANNA, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és 
Sárkányhajó Egyesület versenyzője
Az Ifjúsági Európa-bajnokságon szerzett ezüs-
térme mellett az Olimpiai Reménységek Verse-
nyén női 15 évesek K-1  200 m-en 2. helyezést, 
K-1  500 m-en 1. helyezést, K-1 1000 m-en 2. 
helyezést, valamint női 15-17 évesek verse-
nyén K-4  500 m-en 3. helyezést ért el.
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Tóth Lajos több mint 50 éve dolgozik a he-
lyi labdarúgásért. 

Tiszaújváros legjobbjai. 



A Sportcentrum eseményei   
Január 12. (szombat)

Labdarúgás
10.00 Senior Teremlabdarúgó Torna   
   Játékcsarnok
Természetjárás
14.00 Évnyitó-évzáró közgyűlés    
   Súlyemelő csarnok

Január 13. (vasárnap)
Sakk
10.00 TSC – Encs Sakk csapatbajnokság   
   Zászlós terem

Január 15. (kedd)
Úszás
13.00 I-II. korcsoportos úszás diákolimpia   
   Uszoda

Január 16. (szerda)

Úszás
13.00 III-IV. korcsoportos úszás diákolimpia   
   Uszoda

Kosárlabda

Triatlon

Új év, új siker

A célok nem fogynak el

A jelenleg utolsó előtti he-
lyen álló Tiszaújvárosi Phoe-
nix KK legyőzte a tabella élén 
álló Bajai Bácska FKE csapa-
tát, felborítva minden papír-
formát. Hazai pályán nyerte 
meg a mérkőzést csapatunk, 
egy kimondottan Dávid és 
Góliát küzdelem során.

Phoenix KK - Bajai Bácska 82-71 
(18-19, 21-22, 22-14, 21-16)

Phoenix KK: Kiss Balázs (8/3), Gás-
pár Balázs (14/3), Szabó Norbert (16), 
Jaywuan Hill (11/3), Molnár Bence (4). 
Csere: Jónás Bence (-), Pöstényi Zoltán 
(10/6), Dorvekinger Richárd (-), Szabó 
Dániel (-), Pongrácz Gergely (5/3), Szila-
si Bence (9/3), Kovács Zoltán (5)
 Bajai Bácska FKE: Vukicevic M. (13/3),  
Ágfalvi B. (10/6), Kollár B. (-), Pongó M. 
(14/6), Kővágó-laska M. (19). Csere: Ko-
vács B. (3/3), Nagy D. (8), Pálkerti T. (4), 
Goldring G.(-)
Fej-fej melletti első félidőt játszott egy-
mással a tabella két végén álló csapat. 
A bajaiak talán kicsit lekezelték a hazai 
brigádot, és egy hatalmas pofonba szalad-
tak bele Tiszaújvárosban. Az első félidő-
ben egy ki-ki meccset láthattak a nézők, 
az eredmény is ezt jelezte, ugyanis 39-
41-el vonulhattak pihenőre a játékosok. 
A hazaiak hozzáállása azonban kifizető-
dő volt, ugyanis alázatos játékuk sikerre 

vezetett. A második félidőt már uralták, 
és kiszolgálták a közönség igényeit. A 3. 
negyedet 8 ponttal nyerték, és az utolsó 
negyedben is 5 ponttal sikerült ellenfelük 
fölé kerekedni. 
Szendrey Zsombor: Csak gratulálni tu-
dok a fiúknak, hiszen több szívet tettünk 
a pályára, mint az ellenfél. Ez egy olyan 
csapatsport, amibe ha mindenki akar, és 
együtt akarjuk, akkor győzelem lehet a 
végén. Nagyon örülünk és bízunk abban, 
hogy most nem állunk meg, és tudunk 
még ilyen jót nyújtani.

Cservék Csaba: Úgy gondolom, ha a saját 
játékunkat játsszuk, nem lett volna prob-
léma. Akár támadásban, akár védekezés-
ben. Nem akarom a kifogásokat keresni, 
de nem tudtuk a saját játékunkat játszani, 
és ez volt a legnagyobb hiba. Gratulálok 
az ellenfélnek. Gyenge napot fogtunk ki, 
ma ennyire volt elég.
Az U20-as csapatunknak sem hiányzott 
sok a bravúrhoz. Nagyon szoros mérzkő-
zésen csupán 3 ponttal kaptak ki.

Phoenix KK – Bajai Bácska 81-84 
(14-17, 25-28, 26-26, 16-13)

Huszonhatodik szezonját zár-
ta 2018-ban a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub (TTK). Az el-
múlt egy év eredményeit, si-
kereit értékelték a Tiszaújvá-
rosi Sportcentrum zászlós ter-
mében.  

- Büszke és hálás vagyok - kezdte kö-
szöntő beszédét Dr. Fülöp György alpol-
gármester. - Nagy dolognak tartom, hogy 
egy ilyen kis városban, ilyen nagy telje-
sítményű klub képes ilyen sikeresen mű-
ködni. Hiszen valljuk meg, ez a klub nem-
csak sportegyesületként működik, hanem 
jelentős közösségépítő erővel is bír. Ter-
mészetesen az önkormányzat továbbra is 
támogatja az egyesületet, és lehetőségei-
hez mérten javítani fogja a klub működé-
si feltételeit. 
- Elsősorban utánpótlás nevelésben gon-
dolkodunk - nyilatkozta lapunknak Leh-
mann Tibor, a TTK vezetője. - Az a nem 
titkolt célunk, hogy minél több eredmé-
nyes versenyző kerüljön ki a kezeink kö-
zül. Azt gondolom, az évtizedek alatt fel-
épített struktúránk jól vizsgázik, hiszen 
2018-ban mi voltunk Magyarországon a 
legeredményesebb triatlon klub. Ha a lét-
számunkat tekintjük, több mint százan 
vagyunk, ez a szám az átlagosnál maga-
sabb. Büszkék vagyunk rá, hogy itt a kör-
nyéken nagyon sok gyermek úgy dönt, 
hogy ezt a sportot választja. Ha az ered-
ményeinket nézzük,  magasan a legjob-
bak lettünk az elmúlt szezonban, hiszen 

világbajnokot adtunk a városnak és Ma-
gyarországnak. Négy sportolónk pedig - 
Putnóczki Dorka (junior triatlon), Mátyus 
Lili (junior duatlon), Hankó Dávid (fel-
nőtt középtáv), Lehmann Csongor (juni-
or triatlon) - az „Év sportolója” lett. De 
ezen felül is nagyon büszke vagyok min-
den gyerekre, fiatalra és felnőttre, akik 
kemény munkájukkal és hozzáállásukkal  
hozzájárultak a klub sikereihez.
- Én 2012-ben kezdtem ezt a sportot - 
mondta Varga Martin. - Nagyon szere-
tek futni és úszni, ezért azt gondoltam, 
hogy a triatlont kipróbálom. Nagyon tet-
szik, szeretek ide járni, mert sok barátom 
van itt, és az edzéseket is nagyon szere-
tem. Versenyeken is indultam már, a leg-
jobban a 2016-os Tisza Triatlon sikerült, 
mert megnyertem.
A klub eredményességéhez nagyban hoz-
zájárult, hogy Lehmann Csongor Auszt-
ráliában világbajnok lett. 
- Általában minden év végén el szok-
tam mondani, hogy ez volt az eddigi leg-
eredményesebb évem - mondta Lehmann 
Csongor mosolyogva. - Ami úgy gondo-
lom igaz is volt, hiszen, akkor, abban a 
szezonban mindig a legjobbat, a legtöb-
bet nyújtottam, ami évről-évre egymás-
ra rakódott. Most úgy állok itt, hogy a 
2018-as évem volt az eddigi legjobb, amit 
az eredményeim is alátámasztanak, mert 
idén több világversenyen is sikerült a do-
bogóra állnom, melyek közül a csúcs az 
ausztráliai világbajnoki dobogó legmaga-

sabb foka volt. Jövőre korosztályt váltok, 
juniorból U23 kategóriába lépek, ami azt 
jelenti U23 és felnőtt versenyeken indul-
hatok. A célom, hogy a magasabb korosz-
tályban is kamatoztatni tudjam az eddig 
megszerzett tudásomat. 
- Természetesen a terveink sosem fogy-
nak el - veszi vissza a szót Lehmann Ti-
bor. - Azt gondolom, hogy ezek a sike-
rek nem azt jelentik, hogy most már hátra 
dőlhetünk, ez pontosan valami nagy do-
lognak a kezdete. Azon dolgozunk, hogy 
megvédjük a legjobb klub címet, amihez 
mindenki munkájára szükség van. A spor-
toló gyerekeknek, az edzőknek, szakem-
bereknek és nem utolsó sorban a szülők-
nek, akik partnerek és nem áldozathoza-
talnak érzik, hogy a gyerekeket edzésre, 
versenyekre viszik, hanem egy hosszú tá-
vú befektetésnek fogják fel.   
A fiatalok edzése és versenyeztetése mel-
lett a triatlon klub az önkormányzattal kö-
zösen minden évben Triatlon Nagyhetet 
szervez, ami világkupa futammal zárul. A 
szervezések már most elkezdődtek. 
- Július közepén lesz a Triatlon Nagy-
hét, a záró verseny július 13-án - tudtuk 
meg a klub vezetőjétől. - Az előkészüle-
tek már elkezdődtek, a nagy bejelentéssel 
azonban még várunk, de annyit elmond-
hatok, hogy koncepcióváltásban gondol-
kodunk. Szeretnénk haladni a korral és 
egy korszerű rendezvénnyé formálni ezt 
a népszerű programsorozatot. 
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Kiemelkedő nemzetközi eredményeket 
elért sportolók díjazása

Lucz Levente – Tiszaújvárosi Sport Club Súlyemelő Szakosztá-
lyának versenyzője Az U15 és U17 Európa-bajnokságon elért 
12. helyezéséért.
Kiss Csaba – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztá-
lyának versenyzője A Tiszaújváros XVIII. Nemzetközi Atlétika 
Verseny férfi 100 m síkfutásban elért 4. helyezéséért.
Fónagy-Árva Péter – a Tiszaújvárosi Sport Club Asztalitenisz 
Szakosztályának versenyzője. A Hungarian Mini Cadet Open 
versenyen U13 fiú párosban elért 9-16. helyezéséért.
Mészáros Liza – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztá-
lyának versenyzője A 34. Honvéd Kupa Nemzetközi Versenyen 
ifjúsági 100 m síkfutásban elért 5. helyezéséért.
Köllő Ábel – a Tiszaújvárosi Sport Club Asztalitenisz Szakosz-
tályának versenyzője A Hungarian Mini Cadet Open versenyen 
U13 fiú párosban elért 9-16.helyezéséért.
Kiss Eszter – a Tiszaújvárosi Sport Club Atlétika Szakosztá-
lyának versenyzője A Tiszaújváros XVIII. Nemzetközi Atlétika 
Verseny újonc 80 m síkfutásban elért 4. helyezéséért.
Lehmann Csongor – a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője
A Triatlon Junior Világbajnokságon elért 1. helyezéséért.
Putnóczki Dorka – a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője
A Triatlon Európa-bajnokságon mix váltóban elért 5. helyezé-
séért.
Lehmann Bence – a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője 
Triatlon Elit Európa-kupán elért 9. helyezéséért.
Bóna Kinga – a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője A Tri-
atlon Ifjúsági Európa-bajnokság „B” döntőjében elért 23. helye-
zéséért.
Bodolai Fanni – a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyző-
je A Quadratlon Sprinttávú Világbajnokságon női felnőtt elit ka-
tegóriában elért 3. helyezéséért.
Lőrincz Tibor – a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzője
A Quadratlon Középtávú Világbajnokságon férfi felnőtt elit ka-
tegóriában elért 6.helyezéséért.
Kiss Attila – a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzője A 
Quadratlon Sprinttávú Világbajnokságon férfi felnőtt elit kate-
góriában elért 10. helyezéséért.
Rakusz Éva – a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzője
A 11. IDBF Klub Legénység Sárkányhajó Világbajnokságon se-
nior B női, 10 személyes kenu csapat kategóriában 500 m-en el-
ért 3. helyezéséért.
Béke Kornél – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület versenyzője A FISU Egyetemisták és Főiskolások Vi-
lágbajnokságán férfi felnőtt K-2 1000 m-en elért 1. helyezéséért.
Bragato Giada – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület versenyzője Az Ifjúsági és U23 Világbajnokságon 
U23 C-2  500 m-en elért 4. helyezéséért.
Gábor Netta – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület versenyzője Az Ifjúsági és U23 Európa-bajnokságon 
K-1 junior női 200 m-en elért 2. helyezéséért.
Máró Anna – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület versenyzője Az Ifjúsági és U23 Európa-bajnokságon K-4 
junior női 500 m-en elért 2. helyezéséért.
Kovács Mirtill – a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület versenyzője Az Olimpiai Reménységek Versenyen 
női 17 évesek kategóriában K-2 500 m-en elért 6. helyezéséért.
Kujbus Annabella – a Justitia Fuji-Yama Sportegyesület tiszaúj-
városi csoportjának versenyzője Az Avas kupa – 12. Csordás Jó-
zsef nemzetközi karate emlékversenyen a 16-17éves junior lány, 
küzdelem kategóriában elért 5. helyezéséért.
Tiszaújváros önkormányzata a triatlon junior világbajnoki címé-
ért külön elismerésben részesítette LEHMANN CSONGORT, a 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolóját.

Lendületes és eredményes volt a Phoenix. 

Több mint százan sportolnak az egyesületben. 

Lehmann Csongor révén világbajnoka 
is volt a TTK-nak. 



16. oldal 2019. január 10.Rendezvények


	TKRO_001_00_0110_uj
	TKRO_002_00_0110
	TKRO_003_00_0110
	TKRO_004_00_0110
	TKRO_005_00_0110
	TKRO_006_00_0110
	TKRO_007_00_0110
	TKRO_008_00_0110
	TKRO_009_00_0110
	TKRO_010_00_0110
	TKRO_011_00_0110
	TKRO_012_00_0110
	TKRO_013_00_0110
	TKRO_014_00_0110
	TKRO_015_00_0110
	TKRO_016_00_0110

