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Véradás a könyvtárban 
A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezete feb-

ruár 11-én és 12-én szervezi soron következő véradását a ti-

szaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtárban. A donorokat 

mindkét napon 8 és 16 óra között várják. 

Rendkívüli testületi
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2016. feb-
ruár 11-én, csütörtökön 14.00 órakor rendkívüli ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapí-
tására
2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetésére
3. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ módosított hétéves 
továbbképzési tervének jóváhagyására
Kérdések

Mecénás támogatás 

Tanulmányi ösztöndíj a fiataloknak

Tiszaújváros önkormányzata 
kiemelt feladatának tekinti a 
fiatalok tanulmányainak tá-
mogatását. Alapítványa, a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közala-
pítvány félévente osztja ki el-
ismeréseit az általános- és kö-
zépiskolás tanulóknak.

Decemberben a főiskolák és egyetemek 
tiszaújvárosi lakhellyel rendelkező nap-
pali tagozatos hallgatóinak adta át ösz-
töndíjait a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány. A múlt héten városunk oktatá-
si intézményeiben osztották ki az ösztön-
díj megítéléséről szóló okleveleket. 
Az általános iskola felső tagozatától a kö-
zépiskola végzős évfolyamáig félévente 
minden osztályból ösztöndíjjal ismernek 
el egy-egy tanulót. A 25 ezer forintos ju-
talom a kimagasló tanulmányi eredmény 
után jár a tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
kező nebulóknak. 
- Az intézményvezetők nyújtják be a ja-
vaslatot - mondta Makrai Mariann, az 
alapítvány kuratóriumi elnöke. - A díja-
zottról lényegében a nevelőtestület dönt, 
az osztályfőnökök javaslatára. A tanulók-
nak kiemelkedő tanulmányi eredményt 
kell elérniük, de a közösségi tevékenység 
is számít. Az első félév eredményei alap-
ján 87 tanuló kapta meg az ösztöndíjat. 
Így az általános- és középiskolások ösz-
szesen 2.175.000 forintot kaptak. A kö-
vetkező ösztöndíjosztás a tanévzárókon 
lesz, akkor a második félévi teljesítmé-
nyeket ismerjük majd el.
- Ez az ösztöndíj rendkívül fontos, mert 
ezáltal ismerjük el azoknak a fiataloknak 
a teljesítményét, akik egy adott osztály-
közösségen belül kiválóan teljesítenek - 
mondta dr. Fülöp György alpolgármester. - 

Úgy gondolom, hogy Tiszaújvárosnak ku-
tya kötelessége, hogy elismerje ezt a tel-
jesítményt. Az ösztöndíj azt a célt is szol-
gálja, hogy a fiatalok még jobban kötődje-
nek a városhoz, és kialakuljon bennük a lo-
kálpatrióta érzés. Ezzel a többi fiatalnak is 
példát mutatunk arra, hogy érdemes tanul-
ni, és ha jól tanulsz, nem csak anyagi, ha-
nem erkölcsi elismerés is jár vele.
Az alpolgármester azt is hozzátette, hogy 
amikor 2013. január elsején megtörtént az 
államosítás, akkor az önkormányzat elég 
világosan kifejtette, hogy nem ért egyet a 
folyamattal, de továbbra is szívügyének 
tekinti az oktatást.
-  Annak ellenére, hogy az önkormány-
zat nem fenntartó, csak működtető az is-
kolákban - az egyházi iskolák és Brassai 
esetében még az sem - a helyi fiatalok tel-

jesítményének elismerését kiemelt fela-
datunknak tekintjük. Ez is egyfajta ka-
pocs a város és a fiatalok között - mondta 
dr. Fülöp György.
A támogatás fennállása óta egyébként ja-
vulás figyelhető meg az iskolák tanulmá-
nyi átlagaiban.
- A diákok között egyre nagyobb jelen-
tősége van annak, hogy kinek milyen a 
tanulmányi eredménye - mondta Pogo-
nyi-Simon Edit, az Eötvös középisko-
la intézményvezetője. -  A diákok között 
versenyszellem alakult ki, melyben érzé-
kelhető az ösztöndíj hatása is. Egyre na-
gyobb a jelentősége annak, hogy félévkor 
vagy az év végén ki kapja meg az ösztön-
díjat. (Az ösztöndíjasok névsora lapunk 8. 
oldalán.)

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója al-
kalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, me-
lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 
2016. március 15-én (kedd) 18.30 órától a Petőfi szobornál, 
hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvé-
teli szándékukat írásban március 9-én (szerda) 16.00 óráig a 
Derkovits Kulturális Központ igazgatójánál. Az írásos jelent-
kezésben kérjük megjelölni a szervezet és a koszorúzó sze-
mély(ek) nevét. 
A koszorúkat a kulturális központban március 15-én 10.00 
órától 12.00 óráig és 14.00 órától 16.00 óráig lehet leadni. 
( Tiszaújváros, Széchenyi út 2. Tel/fax: 49/542-004, e-mail: 
derkovits@tujvaros.hu)
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai 
szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán
     igazgató

Kikeleti hóvirág

Február derekán járunk, mégis, hó helyett hóvirágot látunk. Vá-
rosunkban is. Jó tudni, a hóvirág 2005 szeptembere óta védett 
növény, eszmei értéke 10 ezer forint. 
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A Brassai ösztöndíjasai.

Az Eötvösben egyre nagyobb a jelentősége annak, hogy ki kap ösztöndíjat.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot február 14-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd február 15-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 -

Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön és pénteken reggel fél 9-kor, szombaton 17 óra-
kor fatimai engesztelő mise. Vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a 
szentmise templomunkban.  
Február 11-én, csütörtökön Betegek világnapja, a szentmisé-
ben a 60 év feletti testvéreknek kiszolgáltatjuk a betegek 
szentségét.
Nagyböjt idején minden pénteken reggel ¾ 8-tól keresztúti áj-
tatosságot végzünk a szentmise előtt a templomban. Szeretet-
tel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. A keresztútjárás se-
gít bennünket, hogy egyre jobban elmélyedjünk a megváltás 
misztériumában. Ha ezt megértjük, akkor mindennapi áldo-
zatainkat, életünket is könnyebben tudjuk Jézus Krisztushoz 
kapcsolni, terheinket hordozni.

Görögkatolikus
Csütörtökön 17:00 vecsernye. Pénteken 17:00 Előreszentelt 
Adományok Liturgiája. Szombaton 8:30 Szent Liturgia, 16:00 
vecsernye. Vasárnap 9:45 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 16:00 
vecsernye. Hétfőn és kedden 17:00 vecsernye. Szerdán 17:00 
Előreszentelt Adományok Liturgiája.
„A vallásos életben az önmegtartóztatás kiemelkedően fontos 
időszaka a böjt. A böjtölő ember nem csak a nehéz ételektől 
tartóztatja meg magát, hanem a szórakozástól, a haszontalan 
élvezetektől is, mindentől, ami lefelé, a földi dolgok felé húz-
za. A böjt idején másként szerveződik az ember élete, megsza-
badul a lényegtelen, felesleges dolgoktól, ami hozzájárul ah-
hoz, hogy az ember lelkének jobbik énje kerekedjék felül.” 
(Pavel Velikanov atya)

Református
Csütörtökön17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz isten-
tisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az ima-
házban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni alkalmat 
követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Ballók József

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

A gyászoló család

Meghívó

Nyugdíjasok közgyűlése
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2016. február 24-én 
15.00 órától tartja éves közgyűlését, melyre ezúton  tisztelet-
tel meghívja tagjait. Határozatképtelenség esetén az ismételt 
közgyűlést 15.30 órakor tartjuk meg. A közgyűlés helye: köz-
ponti étterem, Kazinczy út 2.

Sóvágó Gábor elnök

Lezárt ügyek

Garázdaság félrevezetéssel
Vádemelési javaslattal élt a rendőrség két 
férfival szemben, akik Tiszapalkonyán 
bántalmazták egymást, majd egyikük azt 
állította a rendőrségen, hogy őt ki is ra-
bolták. Később kiderült ez nem volt igaz.
Garázdaság vétség elkövetésének meg-
alapozott gyanúja miatt folytatott bün-
tetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság A. J. 41 éves és K. Zs. 22 éves ti-
szapalkonyai lakosokkal szemben. A nyo-

mozás adatai szerint a gyanúsítottak janu-
ár 6-án 23 óra körül Tiszapalkonyán, a 
Dobó úton előzetes szóváltást követően 
bántalmazták egymást.
 Az incidens után a fiatalabbik arról tett 
bejelentést, hogy őt kirabolták. Támadó-
ja elvette 5000 forint készpénzét, illet-
ve mobiltelefonját. A nyomozás eredmé-
nyeként azonban kiderült, hogy ez utóbbi 
bűncselekmény nem történt meg. A rend-

őrök ugyanis a telefont megtalálták a hó-
ban, illetve a 22 éves fiatalember a közeli 
italkimérésben költötte el a pénzét.
 A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a ga-
rázdaság ügyében folytatott eljárást befe-
jezte, az iratokat megküldte az illetékes 
járási ügyészségnek. A hatóság K. Zs.-val 
szemben feljelentést is tett az ügyészség 
felé hatóság félrevezetése vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt.

Településünk várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmá-
ból a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Emléknapot ren-
dez.
Az emléknapon való részvételre, az együttemlékezésre várjuk 
azok jelentkezését, akik
- 50 éve, vagy régebben bejelentett városlakók, vagy
- a várossal egyidősek, 2016-ban 50 évesek, vagy
- a városban végzett társadalmi munkáért „Közösségért” jel-
vényt, vagy elismerést kaptak.
A jelentkezéseket név és elérhetőség megjelölésével személye-
sen hétfőn, kedden 8-11 óráig, 
Telefonon a 49/440-660-as számon, e-mailben a tnyugdija-
sok98@gmail.com címen várjuk.
Az emléknappal kapcsolatos információkról, hely, időpontok 
stb., később fogunk tájékoztatást adni.
Jelentkezésüket várva, üdvözlettel:   

Sóvágó Gábor
      elnök

Másé
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik febru-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Ünnepeljünk 
együtt!

2. oldal 2016. február 11.Sokféle

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

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

E-mail: kronika@tisztv.hu

50 évünk képeken
Kedves Olvasó!

A TVK Nyugdíjasok Baráti Köre városunk 50 éves évfordu-
lója alkalmából fotókiállításon, képeken szeretné bemutatni 
az időszak minden, fotókon megmaradt emlékét. (Bemutatva 
városunk építését, környezetünk szépítését, történéseit, ese-
ményeit, ünnepeit, sporteseményeinket, a sok-sok társadal-
mi- és brigádmunkát, stb.) 
Kérjük, ha rendelkeznek a témába vágó bármilyen méretű ké-
pekkel, akár egy darabbal is, összegyűjtve a másolás idejére 
bocsássák rendelkezésünkre.
Az időpont egyeztetése ügyében hívja a 30/432-4416 telefon-
számot.

Sóvágó Gábor



Nevelés és egészségügy

Állatok a családban 

Mire kell figyelni, ha egy kutyás családba kisbaba 
születik? Mikor vegyünk kutyát egy gyermeknek?  
Ilyen kérdésekre keresték a választ a Pöttöm Ba-
ba-Mama Klub legutóbbi rendezvényén. 

Dr. Kovács Julianna állatorvos és Palágyi András kutyakikép-
ző volt a hallgatóság segítségére. Míg a pöttömök játszottak, az 
anyukák kérdeztek. Így Miklósi Adrienn is, akinek már megvolt 
Mákos nevű dalmatája, amikor a gyerekek születtek.
- Sokkal kevesebb idő jutott a kutyára kezdetben - mondta -, de 
Mákos elfogadta ezt a helyzetet, ma már együtt játszik a gyere-
kekkel. 
Sok esetben nagyon megváltozik a kutya viselkedése, ha új tag-
gal bővül a család, s ezeket a változásokat sokszor nem értjük. 
- Látnunk kell, hogy egy gyermek születésével megváltozik a ku-
tyával való kapcsolatunk - mondta Palágyi András -, kevesebb 
időnk van a kutyával foglalkozni. Arra mindenképpen oda kell fi-
gyelni, hogy naponta minimum 20-25 percet csak a kutyával le-
gyünk, hogy ne érezhesse úgy, mintha a gyermek születése miatt 
ő kikerült volna a családból. Ha a kutya falkavezérnek tartja gaz-
dáját, úgy tekint a gyermekre, mint egy nagyon nagy kincsre az ő 
családjában. A kutya látja, hogy mi hogyan viszonyulunk a gye-
rekhez, milyen gondoskodóan foglalkozunk vele, és ebből ő is ki 
szeretné venni a részét. Ezt hagynunk kell - tette hozzá. 
Dr. Kovács Julianna állatorvoshoz elsősorban egészségügyi kér-
désekkel fordultak az anyukák. 
- Nagyon lényeges, hogy minden védőoltását megkapja a kutya 
és rendszeres legyen a féreghajtás is - mondta. - Ezen túl pedig 
ajánlott félévente egy teljes körű állatorvosi kivizsgálásra is el-
vinni kedvencüket, ezzel nagyon sok problémát ki lehet szűrni. 
A védőoltások mellett pedig a megfelelő táplálás is fontos. Ér-
demes állatorvos segítségével összeállítani, hogy az adott fajtá-
nak mire van igénye az adott korban. 

fp

Ülésezett a foglalkoztatási tanács

Munkaerőpiac és szakképzés
Ülést tartott a Tiszaújváro-
si Térségi Foglalkoztatási Ta-
nács. A rendezvényt megelő-
zően a fórum vendégével, 
Cseresnyés Péter munkaerő-
piacért és képzésért felelős ál-
lamtitkárral beszélgettünk.

- 2010 óta több mint 550 ezerrel több a 
foglalkoztatott, ebből 320 ezer van a ver-
senyszférában - nyilatkozta az államtit-
kár. - Ez azt jelenti, hogy a gazdaság fej-
lődött és a cégek igénnyel léptek fel a 
munkaerőpiacon. Ma Magyarországon 
vannak olyan földrajzi területek, illetve 
vannak olyan foglalkozások, ahol mun-
kaerőhiány van, míg máshol jelentős a 
munkanélküliség. A foglalkoztatásra és a 
hiányszakmákra hatással van az is, hogy 
jó néhányan elmentek külföldre dolgozni. 
Ebbe nem szabad belenyugodni. A mun-
kaerőhiányt képzéssel kell pótolni, a kor-
mányzat pedig programok segítségével 
hazahívja a munkavállalókat. 
- Mennyire tudják a képzésekkel követni a 
piaci igényeket?
- Az elmúlt egy-két év azzal telt el, hogy 
előbb gondolatban átalakítsuk a szakkép-
zési rendszert. Majd jött a döntés, hogy 
a munkaerőpiaci igényeknek megfele-
lő képzettséget tudjunk adni azoknak az 
embereknek, akik szakmát akarnak tanul-
ni. Ez az átalakítási folyamat most ott tart, 
hogy szeptembertől teljesen új rendszer-
ben fogják a szakmunkásokat képezni. 
Ez biztosítani fogja, hogy a piaci feltéte-
leknek megfelelő legyen a képzés. Ennek 
egyik biztosítéka, hogy a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara is részt vesz azok-
nak a szakmáknak, szakmacsoportoknak 
a meghatározásában, melyeket az egyes 
iskolák oktatnak majd. Emellett a má-
sodik szakma megszerzése ingyenes lett 
Magyarországon, így, akinek erre igénye 
van, akár 55 évesen is szakmát szerezhet 
ingyen.
- Ha már az idősebb korosztálynál tar-

tunk, vannak olyan munkakörök, melye-
ket egy 60 éves ember már nem tud teljes 
értékűen ellátni, ezt a problémát sok eset-
ben az előrehozott nyugdíj oldaná meg. 
Gondolkodnak ennek valamilyen formá-
ján?
- Erre a problémára folyamatosan keres-
sük a megoldást, úgy, hogy minél több 
ember minél hosszabb ideig legyen a 
munka világában. Mindenki tudja, hogy a 
munka segíti az önbecsülésünket is, más-
részt a társadalomnak is szüksége van ar-
ra, hogy minél tovább dolgozzon az, aki 
jó minőségű munkát végez. Létezik egy 
munkavállalói, munkáltatói és kormány-
zati tárgyalás, és február végén, márci-
usban lesz szó arról, hogy a Munka Tör-
vénykönyvét e tekintetben hogyan lehet-
ne „megnyitni”.

                                        borza
 *

A foglalkoztatási tanács ülésére meghí-
vást kapott ugyan a Tisza Média Kft., de 
csak az elején, mindössze öt percig lehet-
tünk jelen. Pedig több nagy érdeklődésre
számot tartó napirendi pont is volt. A 

MOL-csoportban, ezen belül a MOL Pet-
rolkémia Zrt.-ben bekövetkezett változá-
sok, a beruházások kivitelezésének hely-
zete, a Jabil státuszjelentése a létszámhely-
zetről, gazdasági terveiről, a Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
tájékoztatója a térség helyzetéről, a köz-
munka-programról, a képzésekről.
Ezekről, és az ülésen történtekről írásos 
tájékoztatót ígértek. Ezt kaptuk:
„Estébe nyúlóan ülésezett a Tiszaújvárosi 
Térségi Foglalkoztatási Tanács, melynek 
vendége Cseresnyés Péter munkaerőpia-
cért és képzésért felelős államtitkár volt. 
Napirenden szerepelt államtitkár úr mun-
kaerőpaci tájékoztatója, a MOL Petrolké-
mia Zrt. fejlesztéseihez kötődő és a vegy-
ipari dolgozók munkavállalási feltételei-
vel kapcsolatos kérdések. Továbbá a je-
lenlévők beszámolót hallhattak Lengyel 
Lászlónétól a Foglalkoztatási Osztály ve-
zetőjétől a térség foglalkoztatási helyze-
téről, végezetül a JABIL Circuit Hunga-
ry Kft. képviseletében Cservenné Boros 
Andrea HR vezető tájékoztatójára került 
sor.”

Katasztrófavédelmi állománygyűlés

Önkéntesség, tájékoztatás
Évértékelő állománygyűlést 
tartott a Tiszaújvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendelt-
ség. 

Természeti szélsőségek szempontjából 
csendes, nyugodt év volt a tavalyi - hang-
zott el -, változások azonban mind a szer-
vezetnél, mind a kirendeltség épületében 
történtek. 
- A tavalyi év egy elég nyugodt év volt - 
mondta Macz János, a Tiszaújvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője -, 
hiszen nem volt olyan esemény, amely or-
szágos szervezet beavatkozását igényel-
te volna. A kirendeltségen több személyi 
változás is történt tavaly: a hatósági osz-
tály osztályvezetője, a parancsnokság pa-
rancsnoka és helyettese is változott. Az 
év folyamán az önkéntes mentőszerve-
zetek is megjelentek szervezetünk életé-
ben, Mezőcsáton pedig októberben egy 
katasztrófavédelmi őrs kezdte meg mű-
ködését. Ha az épületünket nézzük, szá-
mos fejlesztés történt, hiszen polgári vé-
delmi irodát alakítottunk ki, valamint új 
edzőtermi felszereléssel gazdagodtunk és 
felújítottuk az edzőtermet is, mindezt Ti-
szaújváros önkormányzatának támogatá-
sával, ennek összköltsége mintegy 2 mil-
lió forint volt. 
- Milyen tervek, irányelvek fogalmazód-
tak meg erre az évre?
- Alapvetően az önkéntesség rendszeré-
nek fokozása az elsődleges szakmai fela-
datunk, hiszen a települési önkéntes men-
tőszervezetek 1-es és 2-es kategóriás be-
sorolású településeknél további fejleszté-
sekre várnak még. Ezek a szervezetek sok 
településen már megalakultak, az első fél-
évben a minősítő gyakorlatuk zajlik majd 
- mondta Macz János. 
Az ünnepélyes állománygyűlésen részt 
vett Lipták Attila tűzoltó dandártábor-
nok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-
tója is.
- Természeti szélsőségek szempontjából
csendes, nyugodt év volt a tavalyi - 
mondta -, nem volt annyi gond az időjá-
rással, mint a korábbi években. Az eset-
számok azonban beszédesek, hiszen még 
mindig magasabb a külterületen bekövet-
kezett tűzesetek száma az épített környe-
zetéhez képest. Az a munka tehát, amit 
2015-ben elkezdtünk, idén is folytatódni 
fog: lejjebb kell szorítani ezeket a külte-
rületi eseményeket. 
- A téli időszaknak is megvannak a tipi-
kus esetei. E tekintetben történt változás?
- Még mindig magas a kéménytüzek és a 
szénmonoxid-mérgezések száma. A ké-
ménytüzeknél érezhető, hogy sokkal na-
gyobb hatósági felügyeletre van szükség, 
illetve sokkal inkább szükséges, hogy tá-
jékoztassuk az embereket, hogy igenis 
fontos, hogy beengedjék a kéménysep-
rőket és végeztessék el az időszakos el-
lenőrzéseket, karbantartásokat mind a ké-
ményeknél, mind a tüzelőberendezések-

nél. Azt látjuk, hogy a szénmonoxid-érzé-
kelők terjedésével ugyan csökken a mér-
gezéses és a halálesetek száma, ugyanak-
kor a riasztásaink száma nőtt. Kiemelt fel-
adatunk idén is az önvédelmi képességek 
fejlesztése, szeretnénk felhívni az állam-
polgárok figyelmét arra, hogy ha akarnak, 
akkor tudnak tenni a saját biztonságuk ér-
dekében, megfelelő ismeretekkel és oda-
figyeléssel nagyon sok esemény megelőz-
hető lenne. Folytatjuk az önkéntes prog-
ramot is, a területi illetve a járási szin-
tű önkéntes mentőcsoportok létrehozását 
követően folytatni szeretnénk a települé-
si mentőcsoportok megalakítását. A me-
gyében 77-ig jutottunk el 2015-ben, szak-
mai céljaink között az szerepel, hogy idén 
megduplázzuk számukat. Amennyiben 
rendelkezésünkre állnak az anyagi for-
rások, gyakoroltatjuk, képezzük ezeket a 
csoportokat és fejlesztjük felszerelésüket 
is - mondta Lipták Attila.

                   FP

Tiszaújvárosban nincs jelen a vírus

Influenzajárvány van 
a megyében

Megyénkben az elmúlt hetekben folyamatosan nőtt 
az inlfuenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz for-
dulók száma. Tiszaújvárosban is emelkedett ez a 
szám, a vírus azonban még nincs jelen a városban. 

A megyében az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvo-
sok jelentései alapján  január 25-e és 31-e között mintegy nyolc-
szor annyian fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, mint 
az előző héten. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Főosztályának tájékoztatása szerint Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében 100.000 lakosra számítva 384 
ember betegedett meg influenzavírustól. Járványról akkor be-
szélünk, ha 100.000 lakosból legalább 150 ember betegszik 
meg, így kijelenthető, hogy megyénkben járvány van. Tiszaúj-
városban még nincs jelen a vírus, az elmúlt héten tíz influenza-
szerű megbetegedést regisztráltak a figyelőszolgálatban résztve-
vő tiszaújvárosi orvosok. 
A tájékoztató kitér arra is, hogy az influenza megelőzésének leg-
hatékonyabb módja az időben megkapott védőoltás, aminek be-
adatása még most sem késő. A bizonyos kockázati csoportba tar-
tozó betegek részére térítésmentes az oltóanyag, mely elérhető a 
háziorvosi, illetve gyermekorvosi rendelőkben, térítés ellenében 
pedi orvosi vényre a gyógyszertárakban.
 Ha tünetek jelentkeznek, a legfontosabb teendő, hogy a beteg 
maradjon otthon, igyon sok folyadékot, és szükség esetén csilla-
pítsa lázát. Amennyiben a beteg krónikus alapbetegségben szen-
ved, vagy hirtelen rosszabbodni kezd az állapota, esetleg szö-
vődmények lépnek fel (például néhány napos láztalanság után 
újból jelentkező, vagy hosszan, 3-4 napon túl elhúzódó láz, fül-
fájás, nehézlégzés) akkor vegye fel a kapcsolatot a háziorvossal 
vagy a gyermekorvossal, hiszen ő dönthet a megfelelő kezelés-
ről és az esetleges kórházi beutalásról. A lázas csecsemőt, kis-
gyermeket, várandós nőt, idős- és krónikus beteget feltétlenül 
látnia kell orvosnak - hívja fel a figyelmet a kormányhivatal né-
pegészségügyi főosztálya. 

Fp
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Estébe nyúlóan ülésezett a foglalkoztatási tanács. 

Katasztrófavédelmi szempontból nyugodt volt a tavalyi év. 

Míg a pöttömök játszottak, a mamák kérdeztek. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő 

2016. február 17-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 

képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2016. február 15-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: 
Polgármesteri Hivatal 

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással. Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

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. 

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

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

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

üzenetrögzítő rögzíti. 

Közlemény

Megújul a Tiszaújváros Kártya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. 
évfordulója alkalmából az önkormány-
zat megújult arculatú Tiszaújváros Kár-
tyát bocsát ki. A jelenleg használatban 
lévő Tiszaújváros Kártyák érvényessége 
2016. március 31-én lejár, az új kártyá-
val április 1-jétől vehetők igénybe a ked-
vezmények. 
Az új Tiszaújváros Kártya első alkalom-
mal ingyenes, elvesztése, megrongálódá-
sa esetén azonban az újonnan igényelt 
kártya előállításának költségeit a kártya 
használójának meg kell térítenie. A kár-
tya a jogosultság fennállása esetén öt évig 

lesz érvényes, nem kell évente érvénye-
síteni. 
Az új kártyát tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező, vagy Tiszaújváros önkormány-

zatának tulajdonában lévő lakást szolgá-
lati jelleggel bérlő magánszemély, illet-
ve ez utóbbi magánszeméllyel jogszerűen 
együttlakó hozzátartozó igényelheti. 
A jogosultak az új Tiszaújváros Kártya 
iránti igényüket 2016. február 1. napjától 
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
ti irodájában nyújthatják be. Az igénylőla-
pok benyújtása során - a jogosultság meg-
állapítása érdekében - a személyazonosság 
igazolására alkalmas és a lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, valamint a szolgálati 
jelleggel bérelt lakás esetén a bérlet igazo-
lására alkalmas okmány szükséges. 

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény

Használt gép értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata érté-
kesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő 
alábbi használt eszközt:
Faipari szalagfűrész Plovdiv BU-801 
A kikiáltási ár bruttó 175.000 Ft.
- gép magassága: 250 cm
- tömege: 950 kg
- asztallap mérete: 120x90
- munkaasztal magassága: 95 cm, billent-
hető
- hasznos vágási szélesség: 79 cm, ma-
gasság: 50 cm
- átlagos állapotú
- gyártási éve:1972, bolgár gyártmány
- öntvény váz+kerék, alsó lapvezetésű

- 3 KW-os fékes villanymotorral.
A licit induló összege (alapár): a bruttó 
kikiáltási ár.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal 
az eszközök megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte.
A gép megtekinthető: Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. telephelyén (Ti-
szaújváros, Tisza út 2/E.). 
Jelentkezési lap átvétele és benyújtási ha-
tárideje: 

A jelentkezési lap átvétele 2016. febru-
ár 16-án 11.30 óráig Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal 214-es irodájában Fe-
hér-Jósvai Anita pénzügyi munkatársnál, 
a leadása 2016. február 16-án 12 óráig Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Titkár-
ságára.
Licit lépcső:
- 1.000 Ft, vagy annak egész számú több-
szöröse.
Árverés ideje, helye:
2016. február 17-én 10.00 óra Tiszaújvá-
rosi Polgármesteri Hivatal 3. emeleti tár-
gyalójában.

Tiszaújváros Város Önkormányzata

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.

Tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi 
rendelete alapján a déli meleg főétkezést 
ingyenesen biztosítja azon általános vagy 
középfokú iskolával tanulói jogviszony-
ban álló, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő kiskorú gyermek 
részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, 
vagy bejelentett tartózkodási hellyel ren-
delkezik és életvitelszerűen bejelentett 
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a tavaszi 

szünetben valamennyi, azaz 3 munkana-
pon keresztül (2016. március 24., 25., 29.) 
a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.), valamint a Tiszaszederkény 
városrészben élők esetében az Esély Nap-
közi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. 
u. 2.) helyben fogyasztással vehető igény-
be.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülő, törvényes 
képviselő, vagy a szülő, törvényes kép-
viselő által megbízott személy számára a 
gyermek részére biztosított étel ételhor-
dóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek 
betegsége esetén az étel ételhordóban tör-
ténő elvitele orvosi igazolás benyújtása, 
illetve a szülő, törvényes képviselő ál-
tal megbízott személy számára az elvi-
tel írásbeli meghatalmazás alapján lehet-
séges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-

nyomtatványon igényelhető, melynek be-
nyújtási határideje 2016. március 23.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honalapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 111. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Villanyszerelő 
karbantartó munkakör 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580, Tiszaúj-
város, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet villanyszerelő karban-
tartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerin-
ti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésé-
vel 1 év határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosz-
szabbítható.
Pályázati feltételek:
- villanyszerelői végzettség (szakmunkás vagy szakközépis-
kolai végzettség)
- hasonló munkakörben eltöltött minimum 3 év szakmai gya-
korlat
- büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél má-
solatát
- jogosítvány másolatát
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, in-
gatlanok elektromos hálózatának és a hálózathoz tartozó be-
rendezések, eszközök javítása és karbantartása.
Bér megegyezés szerint.
A munkakör legkorábban 2016. március 01. napjától tölthe-
tő be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 23.
A pályázat elbírálásnak határideje:  2016. február 29.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft.-nek (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) 
címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu 
e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Fi-
geczky Rita személyügyi ügyintézőnél 49/540-636

Kerékgyártó István
ügyvezető igazgató
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Így néz ki az új kártya.



Gimnázium 
1. Hat évfolyamos, 1 osztály, 34 fő.                 
Tagozatkód: 001
A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi 
vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi tanul-
mányi eredmények átlaga alapján történik.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében intézményünk 
nem szervez felvételi vizsgát. Az ide történő jelentkezés esetén 
a tanuló vagy a szülője a jelentkezést a központilag kiadott je-
lentkezési lapon közvetlenül is megküldheti intézményünknek. 
Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül kell megkül-
denie a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 694.) 2016. feb-
ruár 12-ig.
2.  Négy évfolyamos, általános tantervű, 1 osztály, 34 fő. 
Tagozatkód: 002 
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelv 
és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján 
történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi 
és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két 
központi írásbeli eredménye számít.
3. Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 17 fő. 
Tagozatkód: 003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi 
eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írásbeli 
eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 17 fő. 
Tagozatkód: 004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi 

eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írásbeli 
eredménye számít.
5. 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osztály, 
34 fő.                   
Tagozatkód: 005
Intézményünk a nyelvi előkészítő osztály esetében szóbeli 
vizsgát is szervez angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi ered-
mények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelv és a mate-
matika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A 
felvételi pontszámba 25%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 
tanulmányi eredmények átlaga, 25%-ban a szóbeli vizsga, 25-
25%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
A nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők számára angol 
nyelvi szóbeli felvételit is tartunk. 
A szóbeli vizsga ideje: 2016. február 20. 9:00.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), I. eme-
let.
A szóbeli vizsga egy motivációs beszélgetésből áll, mely-
nek témakörei megtekinthetők honlapunkon (http://www.eot-
vos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás 2016/17 menüpont alatt.
Szakgimnázium
1. Négy évfolyamos, közgazdaság ágazat, 1 osztály, 34 fő.                    
Tagozatkód: 011
A felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelv és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján törté-
nik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. 
félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két köz-
ponti írásbeli eredménye számít.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A jelentkezési lap átvehető az Eötvös gimnázium titkárságán, 
de letölthető az iskola vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról is. 
(http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_el-
jaras/2015_2016beiskolazas/adatlapcsomag_egyeni_jelent-
kezoknek).
A kitöltött jelentkezési lapot 2016. február 12-éig kell isko-
lánkhoz eljuttatni, a kitöltött tanulói adatlapot - célszerű-
en ajánlott küldeményként - szintén 2016. február 12-éig az 

alábbi címre kell postára adni: Felvételi Központ 9001 Győr, 
Pf. 694.
Intézményünk OM-azonosítója: 029265
A hat évfolyamos gimnázium tagozatkódja: 001
Szeretettel várunk Benneteket iskolánkba!

Pogonyi-Simon Edit
   intézményvezető

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

Az intézmény OM azonosítója: 029265

Az Eötvös hat évfolyamos gimnáziumába jelentkezők figyelmébe!

Álláspályázat

Esetmenedzser munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 
pályázatot hirdet 1 fő részére esetmene-
dzser munkakör betöltésére a Család- és 
Gyermekjóléti Központba.
Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, 
krízishelyzetek kezelése, 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 
15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés. 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM ren-
delet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátá-
sok – 1/a. Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont - esetmenedzserre vonatkozó képesí-
tési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek meg-
felelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi 
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben 
meghatározott kizáró okok nem állnak 
fenn.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-

tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 696/2016., valamint a 
munkakör megnevezését: esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2016. február 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2016. február 29.
A munkakör 2016. március 01. napjától 
tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni 
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-ös telefonszámon lehet. A
pályázati felhívás az NKI honlapján 
696/2016. azonosító számon 2016. feb-
ruár 09. napján megjelent.

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
MŰSZAKI  MUNKATÁRS

munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határo-
zatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A műszaki munkatárs feladata a  cég 
műszaki, beruházási feladatainak előkészítése, koordinálása, 
pályáztatási eljárások lebonyolítása. 
Pályázati feltételek:
• műszaki területen szerzett egyetemi/főiskolai végzettség 
(előnyt jelenthet: gépész és/vagy építész végzettség),
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• motivációs levelet,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
vagy nyilatkozatot arról, hogy a munkaszerződés megkötésé-
ig vállalja a beszerzését,
• oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 18.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „műszaki munkatárs” feltüntetésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 26.
A bérezés megállapítása a társaság Javadalmazási szabályza-
tában foglaltak figyelembevételével történik.
Az állás 2016. március 01-től tölthető be.
Érdeklődni a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél lehet.
Telefon: 49-544-310 vagy 544-325

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet:
ÜZEMELTETÉSI   MUNKATÁRS

munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határo-
zatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A távhőszolgáltatási üzem műszaki, 
karbantartási, beruházási feladatainak előkészítése, koordi-
nálása, az üzemvezető munkájának támogatása.
Pályázati feltételek:
• műszaki területen szerzett (gépészmérnöki vagy villamos-
mérnöki) végzettség,
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:  
• energetikai szakirányon szerzett végzettség.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• motivációs levelet,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
vagy nyilatkozatot arról, hogy a munkaszerződés megkötésé-
ig vállalja a beszerzését,
• oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 18.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „üzemeltetési munkatárs” feltüntetésé-
vel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 26.
A bérezés megállapítása a társaság Javadalmazási szabályza-
tában foglaltak figyelembevételével történik.
Az állás 2016. március 01-től tölthető be.
Érdeklődni a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél lehet.
Telefon: 49-544-310 vagy 544-325

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesí-
ti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Napkö-
zi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja 
a gyermekek óvodai ellátását.  A karbantartá-
si munkálatok elvégzése érdekében az egyes 
óvodai épületek zárvatartása, illetve nyitva-
tartása az alábbiak szerint alakul:
2016. június 27. - július 22. között zárva-
tart:
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
• Szederinda óvodája (Tiszaújváros, Dó-
zsa u. 9.)
• Bóbita óvodája (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 1.)

• Szivárvány óvodája (Tiszaújváros, Paj-
tás köz 13.)
Ebben az időszakban nyitvatart és össze-
vont ellátást biztosít:
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
• Katica óvodája (Tiszaújváros, Irinyi Já-
nos út 1.)  
• Tündérkert óvodája (Tiszaújváros, Al-
kotmány köz 1.)  
2016. július 25. - augusztus 19. között 
zárvatart:
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
• Katica óvodája (Tiszaújváros, Irinyi Já-
nos út 1.)  

• Tündérkert óvodája (Tiszaújváros, Al-
kotmány köz 1.) 
Ebben az időszakban nyitvatart és össze-
vont ellátást biztosít:
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
• Szederinda óvodája (Tiszaújváros, Dó-
zsa u. 9.)
• Bóbita óvodája (Tiszaújváros, Kazinczy 
út 1.)
• Szivárvány óvodája (Tiszaújváros, Paj-
tás köz 13.)
2016. augusztus 22-től minden épület tel-
jes nyitvatartással üzemel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Rendkívüli nyitvatartás
 a NAV tiszaújvárosi 
ügyfélszolgálatán 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a NAV Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóság tiszaújvárosi 
kirendeltségén (3580 Tiszaújváros, Kazinczy utca 3.) 2016. 
február 05. és 2016. június 30. között az alábbi ügyfélfogadá-
si rendben fogadjuk ügyfeleinket. 

NAV B-A-Z Megyei Adó- és Vámigazgatóság

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Ügyfél-
fogadási 
idő 

8-14 - 8-17 8-14 8-12 

Ruszin ülés
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 
2016. február 15-én (hétfőn) 15.00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám (I. emelet)

       Tudlik Ferencné elnök Tájékoztató

Óvodák zárva, óvodák nyitva
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18. forduló
2016.02.13. szombat, 14:00
Rákosmente KSK - TFC Tiszaújváros
Cigánd SE - Tállya KSE
KBSC FC - Jászberényi FC
FC Hatvan - Nyírbátori FC
2016.02.13. szombat, 15:00
REAC - Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry
2016.02.14. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Somos SE
2016.02.14. vasárnap, 14:00
DVTK II. - Ceglédi VSE
DVSC-DEAC II. - Nyíregyháza Spartacus FC
Szabadnapos: Putnok FC

19. forduló
2016.02.20. szombat, 14:00
TFC Tiszaújváros - KBSC FC
Jászberényi FC - FC Hatvan
Ceglédi VSE - Rákosmente KSK
Putnok FC - REAC
Somos SE - Cigánd SE
2016.02.21. vasárnap, 14:00
Nyírbátori FC - DVSC-DEAC II.
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - DVTK II.
Nyíregyháza Spartacus FC - Újpest FC II.
Szabadnapos: Tállya KSE

20. forduló
2016.02.27. szombat, 14:00
FC Hatvan - TFC Tiszaújváros
Rákosmente KSK - Felsőtárkány - M.kö-
vesd-Zsóry
KBSC FC - Ceglédi VSE
Nyíregyháza Spartacus FC - Nyírbátori FC
2016.02.27. szombat, 15:00
REAC - Tállya KSE
2016.02.28. vasárnap, 14:00
DVTK II. - Putnok FC
DVSC-DEAC II. - Jászberényi FC
Cigánd SE - Újpest FC II.
Szabadnapos: Somos SE

21. forduló
2016.03.05. szombat, 14:30
Jászberényi FC - Nyíregyháza Spartacus FC
Ceglédi VSE - FC Hatvan
FElsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - KBSC FC
Putnok FC - Rákosmente KSK
Somos SE - REAC
2016.03.06. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Nyírbátori FC
2016.03.06. vasárnap, 14:30
TFC Tiszaújváros - DVSC-DEAC II.
Tállya KSE - DVTK II.
Szabadnapos: Cigánd SE

22. forduló
2016.03.12. szombat, 14:30
Rákosmente KSK - Tállya KSE
KBSC FC - Putnok FC

FC Hatvan - Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry
Nyíregyháza Spartacus FC - TFC Tiszaújváros
Nyírbátori FC - Jászberényi FC
2016.03.12. szombat, 16:00
REAC - Cigánd SE
2016.03.13. vasárnap, 14:30
DVTK II. - Somos SE
DVSC-DEAC II. - Ceglédi VSE
Szabadnapos: Újpest FC II.

23. forduló
2016.03.19. szombat, 15:00
TFC Tiszaújváros - Nyírbátori FC
Ceglédi VSE - Nyíregyháza Spartacus FC
Putnok FC - FC Hatvan
Tállya KSE - KBSC FC
Somos SE - Rákosmente KSK
2016.03.20. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Jászberényi FC
2016.03.20. vasárnap, 15:00
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - DVSC-DEAC 
II.
Cigánd SE - DVTK II.
Szabadnapos: REAC

24. forduló
2016.03.26. szombat, 15:00
KBSC FC - Somos SE
FC Hatvan - Tállya KSE
Nyíregyháza Spartacus FC - Felsőtárkány-M.
kövesd-Zsóry
Nyírbátori FC - Ceglédi VSE
Jászberényi FC - TFC Tiszaújváros
Rákosmente KSK - Cigánd SE
2016.03.27. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - REAC
2016.03.27. vasárnap, 16:00
DVSC-DEAC II. - Putnok FC
Szabadnapos: DVTK II.

25. forduló
2016.04.02. szombat, 16:30
Ceglédi VSE - Jászberényi FC
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - Nyírbátori FC
Putnok FC - Nyíregyháza Spartacus FC
Somos SE - FC Hatvan
Cigánd SE - KBSC FC
2016.04.03. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - TFC Tiszaújváros
2016.04.03. vasárnap, 16:30
Tállya KSE - DVSC-DEAC II.
2016.04.03. vasárnap, 17:00
REAC - DVTK II.
Szabadnapos: Rákosmente KSK

26. forduló
2016.04.09. szombat, 16:30
Nyíregyháza Spartacus FC - Tállya KSE
Nyírbátori FC - Putnok FC
Jászberényi FC - F.tárkány-M.kövesd-Zsóry
TFC Tiszaújváros - Ceglédi VSE

Rákosmente KSK - REAC
FC Hatvan - Cigánd SE
2016.04.10. vasárnap, 16:30
DVSC-DEAC II. - Somos SE
DVTK II. - Újpest FC II.
Szabadnapos: KBSC FC

27. forduló
2016.04.16. szombat, 16:30
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - TFC Tiszaúj-
város
2016.04.16. szombat, 17:00
Putnok FC - Jászberényi FC
Tállya KSE - Nyírbátori FC
Somos SE - Nyíregyháza Spartacus FC
REAC - KBSC FC
2016.04.17. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Ceglédi VSE
2016.04.17. vasárnap, 17:00
Cigánd SE - DVSC-DEAC II.
DVTK II. - Rákosmente KSK
Szabadnapos: FC Hatvan

28. forduló
2016.04.23. szombat, 17:00
Nyírbátori FC - Somos SE
Jászberényi FC - Tállya KSE
TFC Tiszaújváros - Putnok FC
Ceglédi VSE - Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry
FC Hatvan - REAC
Nyíregyháza Spartacus FC - Cigánd SE
2016.04.24. vasárnap 11:00
Újpest FC II. - Rákosmente KSK
2016.04.24. vasárnap, 17:00
KBSC FC - DVTK II.
Szabadnapos: DVSC-DEAC II.

29. forduló
2016.04.30. szombat, 17:00
Putnok FC - Ceglédi VSE
Tállya KSE - TFC Tiszaújváros
Somos SE - Jászberényi FC
Cigánd SE - Nyírbátori FC
Rákosmente KSK - KBSC FC
2016.05.01. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry
2016.05.01. vasárnap, 17:00
DVTK II. - FC Hatvan
2016.05.01. vasárnap 18:00
REAC - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Nyíregyháza Spartacus FC

30. forduló
2016.05.07. szombat, 17:00
TFC Tiszaújváros - Somos SE
2016.05.07. szombat, 17:30
Ceglédi VSE - Tállya KSE
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - Putnok FC
FC Hatvan - Rákosmente KSK
Nyíregyháza Spartacus FC - REAC
Jászberényi FC - Cigánd SE

2016.05.08. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - KBSC FC
2016.05.08. vasárnap, 17:30
DVSC-DEAC II. - DVTK II.
Szabadnapos: Nyírbátori FC

31. forduló
2016.05.15. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Putnok FC
2016.05.15. vasárnap, 17:30
Cigánd SE - TFC Tiszaújváros
Tállya KSE - Felsőtárkány - M.kövesd-Zsóry
Somos SE - Ceglédi VSE
DVTK II. - Nyíregyháza Spartacus FC
Rákosmente KSK - DVSC-DEAC II.
KBSC FC - FC Hatvan
2016.05.15. vasárnap, 18:00
REAC - Nyírbátori FC
Szabadnapos: Jászberényi FC

32. forduló
2016.05.21. szombat, 18:00
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - Somos SE
Putnok FC - Tállya KSE
Nyíregyháza Spartacus FC - Rákosmente KSK
Jászberényi FC - REAC
Ceglédi VSE - Cigánd SE
2016.05.22. vasárnap, 18:00
DVSC-DEAC II. - KBSC FC
Nyírbátori FC - DVTK II.
FC Hatvan - Újpest FC II.
Szabadnapos: TFC Tiszaújváros

33. forduló
2016.05.29. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Tállya KSE
2016.05.29. vasárnap, 18:00
REAC - TFC Tiszaújváros
Somos SE - Putnok FC
Cigánd SE - Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry
DVTK II. - Jászberényi FC
Rákosmente KSK - Nyírbátori FC
KBSC FC - Nyíregyháza Spartacus FC
FC Hatvan - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Ceglédi VSE

34. forduló
2016.06.05. vasárnap, 18:00
TFC Tiszaújváros - DVTK II.
Tállya KSE - Somos SE
Nyíregyháza Spartacus FC - FC Hatvan
Nyírbátori FC - KBSC FC
Jászberényi FC - Rákosmente KSK
Ceglédi VSE - REAC
Putnok FC - Cigánd SE
Újpest FC II. - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry

(A mérkőzések kezdési időpontjai még változ-
hatnak.)

majd reggel 
megcsinálom 
szépen, ügye-
sen

Az NB III. Keleti csoportjának tavaszi menetrendje
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Béka királyi párt is választottak 

Kocsonyabál vetélkedőkkel 
Az elmúlt héten a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Köz-
pont szervezésében, és a nyug-
díjas klubok részvételével 
rendezték meg az immár ha-
gyományos Kocsonyabált a 
központi étterem ebédlőjé-
ben.

 A rendezvényt, melyen részt vett a képvi-
selő-testület néhány tagja is, szokásos hu-
moros stílusában Bráz György polgármes-
ter nyitotta meg. Elmondta, hogy megha-
tottan nézi a szépkorúakat, akik jóked-
vűen, vidáman beszélgetnek, aktív éle-
tet élnek, s ígéretet tett arra is, hogy a vá-
ros költségvetésének tükrében, az idén is 
lesz mindenre elegendő forrás, ami ahhoz 
kell, hogy minden korosztály jól érezze itt 
magát. Végül áttért a tréfálkozásra.
- Nemrégiben egy bálon vettem részt, ahol 
arra kérték a keringőző diákokat, hogy 
kérjék fel táncolni édesanyjukat, édesap-
jukat. Teljesen megdöbbentem, amikor az 
egyik leányzó engem választott párjának. 
Remélem, a mai estén senki nem lep meg 
ilyen dologgal - mondta a polgármester, 
hozzájárulva a még vidámabb hangulat 
megalapozásához.
 A talpalávalót szintetizátoron Tóth Attila 
szolgáltatta, s a nyugdíjasok alaposan ki-
tettek magukért: az első percektől kezd-
ve megtelt a parkett, s jókedvűen ropták 
a táncot. 
- Hányadik alkalommal rendezték meg 
a kocsonyabált? - kérdeztem Propatich 

Pétert, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ vezetőjét. 
- Őszintén megvallva, pontosan, fejből, 
nem tudom megmondani, de az biztos, 
hogy több mint tizedszer.
 - Hány jegy kelt el? 
- 220-at adtunk el, s mint látható, meg is 
telt az étterem. Ez az éves nyitórendezvé-
nyünk, és évről- évre nagy érdeklődés kí-
séri. Bátran mondhatom, hogy a Kocso-
nyabál hagyománnyá vált városunkban, s 
természetesen jövőre is szeretnénk majd 
megtartani.
 A belépőjegyhez járó kocsonya és a po-
hár bor elfogyasztása után a nyugdíjasok 

mókás vetélkedőbe kezdtek, egymás fülét 
fogva táncoltak, óriási papír dobókocka 
segítségével különböző kérdésekre vála-
szoltak, végül megválasztották az idei év 
békakirályát és békakirálynőjét. Az előb-
bi címet Huszár András, az utóbbit Bartók 
Anna nyerte el.
A versenyzők végül ajándékokat is kap-
tak: bőr tükörkompozíciót, textilbékát, 
koronát. A mulatság este 10 óráig tartott, 
s közben a zenének, játéknak köszönhető-
en egyetlen szépkorú vendégnek sem vol-
tak unalmas percei. 

T. M.

Kazinczy-farsang

Szabtak, varrtak - táncoltak
Zenés, táncos produkciókkal 
készültek az osztályok a Ka-
zinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola farsangjára. A 
szülőket és rokonokat idén is 
a Derkovits Kulturális Köz-
pontba várták három előa-
dásra.

Sok kis Pinokkió és Geppetto, a 101 kis-
kutya és Szörnyella De Frász és még szá-
mos mesehős elevenedett meg a színpa-
don, a Kazinczy-farsangon. Más és más 
volt a jelmez, de a maskarák mögé néz-
ve látszott, mindenki szereti a farsangot.
- Mi stewardess-ek leszünk, a fiúk pe-
dig pilóták - mondta a harmadikos Ispán 
Panna. - Én azért szeretem a farsangot, 
mert jelmezbe lehet öltözni és sokat lehet 
táncolni.
A farsangi előkészületekből a diákok és a 
pedagógusok mellett a szülők is alaposan 
kivették a részüket. 
- Én találtam ki, még a téli szünetben, 
hogy minek is öltözzünk a farsangon - 
mondta a másodikosok osztályfőnöke, 
Marjánné Bacsó Csilla. - A szülők ké-
szítették a jelmezt, beszereztek, szabtak, 
varrtak, mi meg próbáltunk.

A negyedikesek és a végzősök báli ru-
hát öltöttek ezen az estén. A református 
iskolában már hagyomány, hogy a nyol-
cadikosok keringőznek, az alsó tagozattól 
idén búcsúzók pedig palotást táncolnak.
- Nagy nehezen, egy félév alatt össze tud-
tuk rakni, úgy érzem sikerülni fog - mond-

ta a végzős Kovács Marcell. - Már nem 
izgulunk, szerintem jól megy majd.
Így is volt. Pénteken az Éltes, szomba-
ton a Széchenyi iskola karneváljával zá-
rulnak az általános iskolák farsangi mu-
latságai.

 borza  

A február mindig a farsangok, bálok időszaka. A télűző, álarcok-
kal hangoskodó farsangot a báli mulatság koronázza meg. A far-
sangok mindig szabadabbak, néha pajzánabbak voltak. A han-
goskodással az utcára kitódulva kergették el a gonoszt, a telet, a 
sötétséget. Mindezt vígan táncolva, énekelve tették. Milyen jó is 
az; álarc mögé bújni, valaki másnak látszani és egymást ugrat-
ni buta kis tréfákkal!
A farsangolás mellett sokkal kötöttebb illemszabályokkal szer-
vezték meg a bálokat, talán ezzel akarták az előkelőségét fitog-
tatni. A klasszikusnak tekintett báli protokoll XIV. Lajos udva-
rában csiszolódott ki, ahol az arisztokrácia mulatozott. Először 
csak a király, később az ő engedélyével a főurak is szerveztek 
bált. Még később a megyék, a céhek szerveztek ilyen jeles ese-
ményeket.
Uraim! Most vegyék elő szmokingjukat. Hölgyeim! Keressék 
elő a táncrendjüket és máris indulhatunk a bálba. Semmi feszen-
gés, hiszen a vérünkben van a könnyed, jókedvű szórakozás. 

Ha mégis szükség lenne jó tanácsra, 
íme, szolgálhatok néhánnyal. 
Érkezéskor a férfi épületen belül se-
gítse le a hölgy kabátját, s csak ez-
után vegye le a sajátját. Távozáskor 
éppen fordítva illik. 
Érkezzünk időben, hiszen nincs an-
nál kínosabb, ha a vendégek már a 
helyükön ülnek, és minden szempár 
ránk szegeződik, esetleg még máso-
kat is fel kell állítani a helyükről.
Az asztaltársaságnak mindig az 
újonnan érkezők köszönnek - férfiak 
a hölgyeknek, fiatalabbak az időseb-

beknek. Ha az asztalnál ülők nem ismerik egymást, a bemutat-
kozás nem maradhat el, még akkor sem, ha az asztalon névkár-
tya van.
Legyünk udvariasak, ne zavarjunk senkit vacsora vagy társalgás 
közben, és ne tartsuk fel hosszasan.
Öltözködésünk ne legyen feltűnő. Sokat segít, ha a meghívón 
feltüntetik a megkívánt toalettet. Amennyiben magunkra ha-
gyatkozhatunk, akkor a „kevesebb több” elvet kövessük. A to-
alett alatt az egész megjelenést értjük: öltözködés, smink, par-
füm, ékszer és egyéb kiegészítők. 
A bálba ne érkezzünk éhesen. A vacsoráig biztosan elfogy né-
hány pohár pezsgő, ami következtében hamar kapatosak lehe-
tünk. Az sem illendő, ha farkasétvággyal esünk neki a vacsorá-
nak. Gondoljunk arra, hogy az étkezés gasztronómiai és társa-
dalmi élmény.
A nyitótáncot követően elkezdődik a mulatság. A férfiak az asz-
taltársaság minden hölgy tagját kérjék fel táncolni, de két tánc 
után kísérjék vissza az asztalhoz a táncpartnerüket. Tánc közben 
a férfi kezdeményezzen beszélgetést, szórakoztassa a hölgyet. 
Tánc közben nincs lekérés. A tánc végét a hölgy kezdeménye-
zi. Táncoljunk a partner szintjén, sose hibáztassuk egymást ron-
tás esetén. Legyünk tekintettel a táncparkett méretére, és a többi 
táncosra, ügyeljünk egymás testi épségére, ruhájára. Ételt, italt 
ne vigyünk a táncparkettre.  Ha a hölgy nem fogadja el a felké-
rést, akkor rövidebb ideig mással sem mehet el táncolni. A férfi 
más asztalnál ülő hölgyet csak akkor vihet el táncolni, ha partne-
rétől megkérdezte azt. Tánc után a férfinak vissza kell kísérnie 
táncpartnerét az asztalához, és segítenie kell elfoglalnia a helyét. 
A táncot a nőnek természetesen illik megköszönni.
Az érkezés mellett a távozás is szabályozott. Éjfél előtt nem illik 
hazamenni. Távozáskor elköszönni csak az asztaltársaságunk-
tól kell. 
Ha hazaértünk, gyönyörű báli ruhánkat tegyük el a szekrény mé-
lyére, mert jövőre a tavalyi ruha tabu.

M. Edina

Valentin ajándékai
Mit vegyek Neked Kedvesem? Milyen ajándékot szeretnél a 
szerelem ünnepére? Ruhát, ékszert vagy valami mást?
Ruha nem kell, nehogy bőröd selymét és illatát tompítsa, elta-
karja vállad ívét és csípőd gödröcskéit. Egy divatguru szerint 
egy nő legfontosabb ruhadarabja a szeretett férfi karja. Én na-
ponta ölellek.
Az ékszer is felesleges, hiszen két gyönyörű szemed, mint ékkö-
vek ragyognak. Elszabadult, huncut tincseid a nyakláncod, és 
jó szíved rajta a medalion. Arany? A két kezed az, ahogy kisfi-
unkat fürdeted, ételünket készíted, vagy engem simogatsz.
Akkor hát mit, Csillagom? Jóságot, szeretetet, szerelmet nem 
árulnak. Pedig én ezt fogom hozni Neked! Fogadd el tőlem, 
és fogadj el engem, ahogy vagyok, ha néha széjjel is hagyom 
a zoknijaimat, vagy nem mosom el a sörös poharat. Szeretlek!
„Száz rózsát adok, s a szívemet./Szeress Te is, ez az üzenet!”
Eszedbe ne jusson ajándékot venni! Nekem Te vagy az. Napon-
ta láthatlak, hallhatom gyöngyöző kacagásodat és szíved do-
bogását.

Érinthetlek, szerethetlek, Veled lehetek nappal és éjjel. Ez ne-
kem az igazi ajándék.
Kedves Valentinok! Siessetek haza, várnak Titeket. Várnak öle-
lő karok és forró ölek. Ne okozzatok csalódást, szeressetek és 
engedjétek, hogy szeressenek! Ez az élet szépsége, értelme és 
ajándéka. A virágárusok egész nap nyitva vannak.
Egy mai Valentin megbízásából lejegyezte:

K. Tóth Imre

Csütörtöki csitri-csacsogás

… avagy mit tud egy 
vidéki lány az illemről?
Kedves Olvasó! Van néhány szó - és azok mögött tartalom 
- amit ha meghallunk, szűknek érezzük a bőrünket. Egy-
részt azért, mert nem ismerjük a pontos jelentését, másrészt 
azért, mert úgy gondoljuk, mások biztosan jobban értenek 
hozzá. Kalandozásra hívom most azokat, akik így éreznek a 
protokoll, az etikett és az illem szavak hallatán. Hétről-hét-
re fellebbentjük a fátylat hétköznapi életünk előírt vagy ép-
pen íratlan magatartási szabályairól. Kezdjük a legaktuáli-
sabb eseményekkel: a farsangokkal, bálokkal és egyéb han-
goskodó alakoskodásokkal.

7. oldal2016. február 11. Jeles napok

Toalett alatt az egész 
megjelenést értjük. 

Az első perctől kezdve ropták a táncot.

Hóemberkék tánca.



Kedves Szülők és Óvodások!

ISKOLAKÓSTOLGATÓ 
programunkhoz várjuk az érdeklődő, is-
kolába készülő gyerekeket és szüleiket!

A foglalkozások témája:
Angol interaktív feladatok

Informatikai játékok
A számok világa

Képességfejlesztés
Magyar nyelvi játékos foglalkozás

Környezetismereti foglalkozás
Meseillusztráció készítése

Drámajátékok
Húsvéti előkészületek

Angol dalok, mondókák
Tavaszi komplex foglalkozás

A foglalkozások a Hunyadi Mátyás 
Iskolában tartjuk 

csütörtökönként 17:00-17:30 óráig! 
A részvétel ingyenes! 

Mecénás támogatás

Ösztöndíjas fiatalok
A 2015/2016-os tanév I. félévi tanulmányi eredményük alapján 
87 általános-, illetve középiskolai tanuló részesült 25 ezer forin-
tos tanulmányi ösztöndíjban. Az anyagi elismerést a Tiszaújvá-
rosi Mecénás Közalapítvány ítélte oda a tantestületek javasla-
ta alapján, az ösztöndíjak fedezetéről Tiszaújváros önkormány-
zata gondoskodik minden évben, támogatást nyújtva az alapít-
ványnak.

Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

Illés Dávid 5/1., Varga Bence 5/2., Varga Botond Péter 5/10., 
Kovács Gréta 5/7., Koncz Emese 5/8., Pap Szimonetta 5/9., 
Oláh Péter Sándor 6/1., Eperjesi Tímea 6/2., Gondos Vanda 6/6., 
Szmicsek Levente 6/7., Nagy Dominik Bence 6/8., Balogh Adri-
enn Kitti 7/1., Vitányi Csenge 7/2., Víg Viktor 7/10., Szabó Or-
solya 7/7., Szladics Bence 7/8., Hegedűs Nóra 7/9., Tóth Anna 
8/1., Szabó Péter 8/2., Nagy Vanessza Roberta 8/6., Kelemen 
Alíz 8/7., Ortó Krisztina Mónika 8/8.

Kazinczy Ferenc 
Református Általános Iskola

Kiss Gábor Botond 5.a, Kosina Réka 5.b, Venglovecz Bence 6.a, 
Novák Henriett 6.b, Szűcs Hanna 7.a, Kocsis Simon Márk 7.b, 
Porubjánszki Zsanett 8.a, Rácz Katalin 8.b.

Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola

Koleszár Boldizsár 5.a, Szitárcsik Eliza 5.b, Berencsi Lili 6.a, 
Marosi Eszter Réka 7.a, Szilágyi Tamás 7.b, Tállai Borbála 
Csenge 8.a.

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Zsóri Ádám 7.H, Sebe Anett 8.H, Oláh Mózes 9.A, Klein Ani-
ta 9.B, Daragó Fruzsina 9.H, Perge Eliza 9.Ny, Kovács Evelin 
9.M, Mayer Flóra 10.A, Tóth Bettina Beatrix 10.B, Orbán Gré-
ta 10.H, Orosz Fanni 10.M, Szabó Petra 11.A, Nagy Máté 11.B, 
Makrányi Dávid 11.H, Kiss Andrea 11.M, Jancsár Patrícia 12.A, 
Bárdos Vera 12.B, Horváth Eszter 12.H, Grebely Péter 13.N, 
Nagy Ildikó 9.K, Tóth Gellért 10.K, Gyulai Mercédesz Anett 
11.G, Ujhelyi Máté 11.K, Kozma Csilla 12.G, Vatta Viktor 12.K, 
Fülöp Zsanett 13.K.

Szerencsi Szakképzési Centrum 
Brassai Sámuel Szakképző Iskolája

Ágoston Alex 9.C, Apostol Tibor 9.D, Fróna Balázs 9.L, Bo-
dó Zsolt 10.C, Horváth Martin Róbert 10.D, Zsikin Péter 10.L, 
Pogonyi Patrik 11.C, Fekete Máté Zsolt 11.D, Balogh György 
Márk 11.L, Nagy Ákos 2/10.C, Burai Krisztián 2/10.D, Jónyer 
Szilveszter 2/12.F, Jónyer Martin 9.E, Széplaki János 9.G, Ká-
csándi Viktória 9.V, Derbák Dominik 10.E, Balogh László 10.G, 
Gagyi Henrietta 10.V, Konkoly Anita Tünde 11.V, Békési Lász-
ló 12.E, Vatta Vanessza 12.V, Lakomecz Nikoletta 1/13.A, Ma-
gyarosi Balázs 1/13.G, Bejó Bella 2/14.A, Kazai Csaba 2/14.G.

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Eötvösös gimnazisták sikerei

Jane Haining nyomában

A gimnázium tanulói kiváló-
an szerepeltek különböző ta-
nulmányi versenyeken.

A Nemes Tihamér Országos Informati-
kai Tanulmányi Verseny programozás ka-
tegória középdöntőjébe Kiss Ádám 10.H 
és Kristály Csanád 10.B osztályos tanu-
lók jutottak tovább. A január elején meg-
rendezett megyei forduló eredményeként 
3 versenyző vehet részt az országos dön-
tőben, köztük Kiss Ádám (felkészítő ta-
nár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna). 
Alkalmazások kategóriában a középdön-
tőben Kanda Dániel 10.B (felkészítő ta-
nár: Takácsné Pelles Erika) és Kiss Ádám 
10.H (felkészítő tanár: Ferenczyné Szabó 
Zsuzsanna) bizonyíthattak a megye leg-
jobbjainak versenyén.
Az Informatika Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéből mindössze 5 diák ve-
hetett részt az alkalmazások kategória kö-
zépdöntőjében. Iskolánkból 2 diáknak is 
sikerült bejutnia ebbe a fordulóba. Bár-
dos Vera 12.B és Nagy Máté 11.B osztá-
lyos tanulók is a megye legjobbjai között 
vannak (felkészítő tanár: Ferenczyné Sza-
bó Zsuzsanna).

A Curie Kémia Emlékversenyen tovább-
jutottak: Baráth Lilla, Demeter Diána, Or-
bán Gréta és Kiss Ádám 10. H osztályos 
diákok (felkészítő tanár: Kissné Ignáth 
Tünde).
A Curie Környezetvédelmi Emlékverse-
nyen továbbjutott tanulók: Baráth Lilla, 

Demeter Diána, Fülöp Enikő, Kiss Ádám,
Illyés Ádám, Orbán Gréta, Soltész Luca
Sára, Tóth Melinda, Varga Patrik 10. H
osztályos tanulók (felkészítő tanár: Baj-
záthné Gondos Erika).

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola diákjai 
negyedik éve vesznek részt a 
Jane Haining Országos An-
gol Nyelvi Emlékversenyen, 
melyet Budapesten, a Vörös-
marty iskolában rendeznek a 
hős skót hölgy emlékére. 

Jane Haining 1932-től a Skót Episzko-
pális Egyház budapesti misszióján dol-
gozott, és a második világháború kitö-
rése ellenére sem hagyta el országunkat, 
mert nem akarta magára hagyni a rábí-
zott gyermekeket. Az SS a briteknek való 
kémkedés vádjával letartóztatta. Ravasz 
László református püspök minden követ 
megmozgatott a kiszabadítására, de si-
kertelenül. Auschwitzba deportálták, ahol 
feltételezhetően 1944-ben gázkamrában 
gyilkolták meg.
 Az idei megmérettetésen Szabó Lili 8.a 
osztályos tanuló képviselte iskolánkat. 
Az általános társalgási feladatokon túl 

memoriterként „Eszter könyvéből” ta-
nult meg egy részletet. Azért választot-
ta ezt, mert példaképként tekint Eszterre, 
aki megmentette a népét. Teljesítményét 

2. helyezéssel jutalmazták. Felkészítő ta-
nára Makkainé Chmara Marianna.

Dorony Attiláné
igazgató

Angol nyelvi előkészítő 
osztályba jelentkezők 

figyelem!

Tájékoztatom azokat a nyolcadikos di-
ákokat, akik angol nyelvi előkészítő 
képzésre jelentkeztek, hogy az angol 
nyelvi szóbeli elbeszélgetés időpontja 
2016. február 20. (szombat) 9 óra. A 
vizsgasorrend és a beosztás aznap reg-
gel az intézmény bejárati ajtaján lesz 
elhelyezve.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium (Tiszaújváros, Munkácsy Mi-
hály út 13.), I. emelet.
A szóbeli felvételi témakörei megte-
kinthetőek honlapunkon (http://www.
eotvos-tuj.sulinet.hu).
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az
angol nyelvű szóbeli elbeszélgetés e-
redményéről az ideiglenes rangsor 
megjelenésekor tájékozódhatnak, ezért 
arról külön sem írásbeli, sem szóbeli 
értesítést nem adunk!

Pogonyi-Simon Edit
                intézményvezető 

kronika@tiszatv.hu

Szép 
magyar 
beszéd

A Kazinczyról elnevezett „Szép Ma-
gyar Beszéd” verseny megyei forduló-
ját február 3-án rendezték a Diósgyő-
ri Gimnáziumban. A résztvevők két ka-
tegóriában egy szabadon választott és 
egy kötelező szöveg értő, kifejező ol-
vasásában mérhették össze tudásukat. 
Szép sikerrel büszkélkedhetnek a Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola tanulói, hiszen 
a versenyen a következő eredmények 
születtek: 5-6. évfolyam: I.: Varga Ben-
ce 5/2. (Hunyadi iskola, felkészítő ta-
nár: Szabóné Gubányi Éva). 7-8. évfo-
lyam: II.: Kónya Lili Enikő 8/7. (Szé-
chenyi iskola, felkészítő tanár: Réthi 
Zoltánné).

Hok Csaba
intézményvezető

8. oldal 2016. február 11.Iskolapéldák

A képen lévő tanulók: Lányok: Bárdos Vera (12.B), Tóth Melinda, Baráth Lil-
la, Soltész Luca Sára, Demeter Diána (10.H) Fiúk: Kristály Csanád (10.B), Illyés 
Ádám (10.H), Nagy Máté (11.B), Kiss Ádám, Varga Patrik (10.H), Kanda Dániel 
(10.B)

Szabó Lili példaképének tekinti a népét megmentő Esztert. Az Eszter könyvéből 
megtanult részlet második helyezést eredményezett.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

„Derkó Minigaléria”: Kudar Zsolt fotóinak kiállítása. Hely-
szín: aula.
Gondos Gyuláné Szabó Éva festményeinek kiállítása. Hely-
szín: félemelet.
Látogatható február 28-ig

Városi Kiállítóterem

Arany Gusztáv festőművész Tájak című kiállítása. Látogat-
ható február 17-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Február 18. (csütörtök) 14.30 óra: Csodapatika - élmény-
központú irodalmi beszélgetés 12-16 éves diákoknak. Téma: 
Meddig tart a barátság?
A beszélgetést vezeti Ujjné Tellér Gabriella fejlesztő biblio-
terapeuta.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár

Február 18. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK      
 „A könyv: nagyítóüveg” - rendhagyó irodalmi beszélgetés. A 
beszélgetést vezeti Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta. 
Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Február 19. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyá-
ridéző” sorozata.  Izland, a tűz és a jég birodalma. Előadó: 
ifj. Gondol Károly és Koncos Zsolt. Helyszín: a könyvtár 
előadóterme.

A krimi koronázatlan királynője - 40 éve hunyt el Agatha 
Christie - kamarakiállítás.
Helyszín: a könyvtár földszintje. A kiállítás március 16-ig te-
kinthető meg.

TiszaszederkényiFiókkönyvár

Február 11. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. „Dá-
mák diadala a fársángon” c. vidám, játékos foglalkozás. 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

Február 16. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi já-
tékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Helytörténeti Gyűjtemény közleménye

A Hamvas Béla Városi Könyvtárban található állandó vá-
rostörténeti kiállítás felújítás miatt 2016. március 30-ig zár-
va tart.

A Tisza TV műsora

Február 11., csütörtök
9:00: Héthatár: Tűzoltó állománygyűlés - Foglalkoztatás - 
Kocsonyabál - Farsangoló kazinczysok - Állatok a családban 
- Bölcsőde nyitogató - Sport
9:15: Hétről-Hétre magazinműsor: Mecénás ösztöndíjosztók 
- Operettgála - Félmúlt - TKKSE-évzáró - Ergotlon (A műsor 
a szerdai adás ismétlése)
14:00: A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése

Február 17., szerda 
18:00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Megújul a Ti-
szaújváros Kártya - Iskolanyitogató - Drogprevenció 2016 - 
Farsang farka iskolában, óvodában - Sport
18:15: Hétről-Hétre magazinműsor: Félmúlt - Hajrá Gim-
nasztráda!       
                                                                                                           

Február 18., csütörtök
9:00: A szerdai adás ismétlése

Sokszor csodálkoztam gyermekkoromban a vándor-
madarakon, mert a kisebb és nagyobb szárnyasok ha-
talmas távolságokra „utaztak” el telente. Oda, ahová 
én csak a képzeletemben jutottam el. 
Arról, hogy nem jókedvükben, hanem a létfenntar-
tás miatt repülnek egyik kontinensről a másikra, ak-
koriban még nemigen tudtam. Ma már inkább azon 
csodálkozom, ha egy-egy vándormadár „meggondol-
ja magát” és nem vág neki a több ezer kilométeres táv-
nak, hanem kivárja a jobb időt.
Ez történt 2011. február elején is, amikor egy gólyát 
fedeztek fel a városban, aki a havas táj ellenére látha-
tóan jól érezte magát. A róla szóló írást választottam 
mostani visszatekintőmbe 2011. hatodik hetéből.
„A gólyák általában már szeptemberben csapatokba 
tömörülnek, s együtt készülődnek a költözésre. Ta-
vasszal aztán hazatérnek. Általában. Egyikük azonban 
úgy gondolta, itt marad. Élelmet a környező termé-
szetes vizek nyújtottak számára, nemrégiben azonban 
beköltözött Tiszaújvárosba. Többen észrevették, lefo-
tózták, elküldték nekünk a képeket, s akadtak olyanok 
is, akik friss hallal etették meg. Akárhogy is: léte fel-
bolygatta a várost, pedig ő csak csendben várja a ta-
vaszt és társait.”
Akkoriban sokat beszélgettünk arról, vajon mi tartot-
ta itt. Egyesek azt mondták, biztos beteg, gyenge, má-

sok törött csontra gyanakodtak. Ám madarunk - aki-
vel személyesen is volt szerencsém találkozni -, első lá-
tásra nem tűnt betegnek, sérültnek. Egy ismerősöm 
azt mondta, nem volt nagyon hideg, talált elég élelmet, 
ezért maradt. Nos, a havas képeket elnézve azért ez a 
tétel is hibádzik. Mert ha így lenne, akkor idén fecs-
kékkel, gólyákkal és társaikkal kellene, hogy tele legyen 
a város.
Legközelebb 2010. hetedik hetéből szemlézgetünk.

borza 

Gólya hír
Hétről hétre évről évre

Felhívás!

Szederkényi Ki Mit Tud? 
KEDVES TISZASZEDERKÉNYI LAKOSOK! 
2016. február 27. (szombat) 14.00 órai kezdettel Szederkényi 
Ki Mit Tud? vetélkedőt szervezünk.
Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- Színpadi produkció (színdarab jelenetek, paródia, tánc, 
ének, vers, próza) 
- Zenei produkció
- Képzőművészeti alkotások 
- Népművészeti alkotások
- Egyéb

A színpadi produkció max. 5 perc lehet, egy alkotó max. 3 
alkotást adhat be.
A pályamunkákat 2016. február 15-ig (hétfő) szíveskedjenek 
a Tiszaszederkényi Művelődési Házba eljuttatni. 
Egyéni és csoportos jelentkezéseket is várunk!
Információ:
Tiszaszederkényi Művelődési Ház (Tiszaújváros, Bocskai út 
33.)
Mátyás Edina művelődésszervező: +36-49/544-551, +36-
70/383-2654 

Kálmán, Lehár

Húszcentis légpárna: operett
Zenekarral és tánckarral ér-
keztek a Budapesti Operett-
színház művészei a Derkovits 
Kulturális Központ színpa-
dára. 

Népszerű operetteket hoztak, melyeket  
négy fiatal énekes mutatott be a tiszaúj-
városi közönségnek.   
Húzzad csak kivilágos-virradatig a Csár-
dáskirálynőből, Vilja dala a Víg özvegy-
ből, ilyen fülbemászó dallamok is fel-
csendültek az Operett Gálán, de még sok 
más ismert dal, főképp Lehár Ferenc és 
Kálmán Imre szerzeményeiből. 
Húszfős szimfonikus zenekarral és tánc-
karral érkeztek a fellépő fiatal művészek, 
Bódi Barbara, Kalocsai Zsusza, Egyhá-
zi Géza és Peller Károly. Az előadás előt 
nem sokkal Kalocsai Zsuzsával beszél-
gettünk, azzal a tehetséges művésszel, a-
kit kétszer is - 2005-ben, és 2007-ben - 
az Év operett színésze díjjal tüntettek ki. 
- Nagyon szeretik az emberek az operet-
tet, nem csak itt, hanem külföldön is. Ren-
geteg meghívásunk van a határon túlról is, 
nemrég jöttünk haza Szibériából, állt a kö-
zönség, úgy üdvözölte a magyar operettet 
- kezdi a művésznő. - Hogy miért van ez? 
Talán azért, mert rengeteg életöröm, jó-
kedv, vidámság van benne, és az emberek-
nek ad egy olyan felszabadult jó érzést az 
az este, amit operettel töltenek el.
- Gondolom, a repertoárban van közön-
ségkedvenc, amit mindig várnak a néző-
téren ülők. Erre építkeznek a műsor ösz-
szeállításánál?
- Igen, hiszen az a legjobb operett, amit 
a közönség velünk együtt tud dúdolni, 
amit ismernek, szeretnek. Az a legfonto-
sabb szempont a műsor összeállításánál, 
hogy olyan népszerű melódiákat válogas-

sunk, melyek az emberek fülében, tuda-
tában, szívében benne vannak, és várják 
is. De olyat is belecsempészünk, ami nem 
mindennap csorog a rádióból, nem ének-
lik olyan sűrűn, ilyen lesz például ma es-
te a Budapest című egyvelegünk, amit rit-
kán énekelnek. De lesz Hej cigány, Kál-
mán Imre  Marica grófnője, úgy, ahogy a 
magyar ember mulatni tud és szeret:  lesz 
benne keseűrség, vidámság, szomorúság, 
édesség, ez egy  kellemes felvágott lesz.   
- Nagy nevek nagy szerzeményeivel lép-
nek színpadra, vannak ma még olyanok, 
akik operetteket írnak?
- Nem nagyon, legalábbis az én tudo-
másom szerint. Bár voltak rá kísérletek, 
Szakcsi Lakatos Béla írt utoljára, a Do-
bostorta című operettet, de hát ez sem 
most volt, évekkel ezelőtt. Azóta nem tu-
dom, hogy próbálkoztak-e vele. Főleg mu-
siceleket írnak, ide is betört ez az anglo-

mán műfaj, leginkább musicelben godol-
koznak a szerzők, az valahogy földhöz-
ragadtabb műfaj. Az operett az mindig a  
föld felett jár húsz centivel. A mai világ-
ban muszáj is néha elrugaszkodni egy ki-
csit, legalább ezt a húszcentis légpárnát 
magunk alá tenni olykor, és akkor lehet, 
hogy könnyebb lesz a másnap, könnyebb 
lesz az ébredés. Mi szerencsére azt csinál-
juk, amit szeretünk: énekelhetünk, örö-
met szerzünk a közönségnek, de magunk-
nak is, mert ezt csak úgy lehet csinálni, ha 
az ember belül is vidám és tudja közvetí-
teni ezt az életérzést. Fontos, hogy bejár-
juk az országot-világot ezzel a műfajjal, 
hiszen annak is kell kapnia ebből, aki nem 
tud eljutni az Operettszínházba, és kell, 
hogy mi is utazzunk, házhoz vigyük az 
operettet, hiszen a művész kenyere a taps. 
Remélem ma este is jól fogunk lakni.

                                                 berta
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Az operett a föld felett jár húsz centivel, vallja Kalocsai Zsuzsa. 



A Tiszaújvárosi Krónikában is megjele-
nik lakossági apróhirdetése, amennyiben 

azt a Tisza TV Képújságában 
legalább 5 napra (2500 Ft), legkésőbb 

kedden 12 óráig feladja.

Tanyasi, tápmentes, szabadtartásos hízók el-
adók!

Érd: 06-30/9654-858

Alkoholproblémád van? 

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) 

AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok 

Nagyasszonya plébánia közösségi terem, 

Szent István út 20. Szerda, 17 óra. 

Telefon: Csaba 06/70-676-53-01

A DS Smith az egyik vezető újrahasznosított csomagolást gyártó nemzetközi vállalat.
A folyamatos növekedés miatt az alábbi pozícióba keresünk új munkatársat a tiszaújvárosi 

Service Centerünkbe:

Termelési vezető 
Szakmai és személyes elvárásaink:
• műszaki végzettség: gépészmérnöki vagy üzemmérnöki diploma, vagy egyéb felsőfokú mű-
szaki szakirányú diploma (papíripari mérnök)
• jó mechanikai ismeretek és „can do attitude” 
• termelésben és gépek telepítésében szerzett tapasztalat
• felhasználó szintű számítógépes tudás
• jó kommunikációs, koordinációs, szervező és problémamegoldó képesség
• proaktív hozzáállás, folyamatos igény a fejlődésre
• vezetői attitűd, terhelhetőség, önállóság, határozottság, jó helyzetfelismerési képesség
Feladatok:
• a felügyelete alá tartozó termelési terület tevékenységének koordinálása a vállalati célokkal 
és értékekkel összhangban
• elemzések, kimutatások készítése
• a termelési terv teljesítése a vevők igényeinek maximális figyelembevételével
• javító, fejlesztő tevékenységek kidolgozása, bevezetése
• a gyártási terv végrehajtásához szükséges erőforrások biztosítása
• a munka- és környezetvédelmi előírások betartása
Amit ajánlunk:
• felelősségteljes munka, és ezzel együtt járó lehetőség egy sikeres és gyorsan növekvő válla-
latnál
• stabil vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség
• komoly szakmai kihívások és értékteremtő feladatok
• versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatások
Előny:
• 4-5 éves releváns tapasztalat
• tiszaújvárosi vagy Tiszaújváros környéki lakhely
• SAP PP modul ismerete
• termelési hatékonyságot elősegítő technológiai változtatásokban szerzett tapasztalat
• csomagolóanyag-gyártásban vagy papíriparban szerzett tapasztalat
Jelentkezési határidő: 2016. február 22. 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, jelentkezni az alábbi címen lehet: monika.
kecskemeti@dssmith.com vagy a DS Smith Packaging Hungary Kft./Kecskeméti Mónika
3580 Tiszaújváros Ipari Park, Kandó Kálmán út
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A Sportcentrum eseményei
Február 13. szombat

9.00 Regionális erőfelmérő a TVSE szervezésében  
  Edzőterem, atlétikapálya
Asztalitenisz
15.30 TSC - Ózd II. NB III-as bajnoki mérkőzés  
  Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
8.30 Bozsik Torna U11, U13  
  Játékcsarnok, kis műfüves edzőpálya
11.00 TFCT U19 - Tiszakeszi edzőmérkőzés   
  Műfüves edzőpálya
13.00 Sajószöged - Tiszavasvári edzőmérkőzés  
  Műfüves edzőpálya

Február 14. vasárnap
Labdarúgás
9.00 Teremlabdarúgó torna (2001-es korosztály)  
  Játékcsarnok
11.00 TFCT U17 - Tiszakeszi ifi edzőmérkőzés  
  Műfüves edzőpálya
13.00 Sajószöged ifi - Taktaharkány  edzőmérkőzés 
  Műfüves edzőpálya
15.00 Sajóörös - Tiszadob edzőmérkőzés   
  Műfüves edzőpálya

Február 15-19.
Mészöly Focisuli edzőtábora

Február 16. kedd
Labdarúgás
17.00 TFCT U19 - Mészöly Focisuli U19 edzőmérkőzés 
  Műfüves edzőpálya

Február 17. szerda
Labdarúgás
17.00 TFCT U19 - Mészöly Focisuli U17 edzőmérkőzés 
  Műfüves edzőpálya
19.00 Tiszakeszi - Bőcs edzőmérkőzés   
  Műfüves edzőpálya

Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Labdarúgás

Kezdődik a pontvadászat 
Lejátszotta utolsó felkészülé-
si mérkőzését a bajnoki rajt 
előtt a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros NB III-as labda-
rúgó csapata. A február 13-
ai rajtra egy Magyar Ku-
pa mérkőzéssel hangolt a 
kék-sárga együttes.

A legjobb 8 csapat között a húszszoros 
bajnok, kilencszeres kupagyőztes, jelen-
leg az első osztályú bajnokság második 
helyén álló Újpest FC az ellenfél. (A mér-
kőzést lapzártánk után játszották.)
A tavaszi szezon kezdetére kialakult a 
csapat végső kerete.
Kapusok: Tóth Csaba, Koltai Dániel, Sze-
gő Márk Botond. 
Mezőnyjátékosok: Horváth Tamás, Mol-
nár Ferenc, Hajdu István, Fodor Péter, 
Holecz Péter, Czégel Máté, Molnár Lász-
ló, Nagy Márk, Kovács Péter, Bussy Dá-

vid, Hussein Shadi, Kerekes István, An-
gyal Norbert, Polényi Tamás, Potyka At-
tila, Katona Bence, Kovács Szilárd, Papp 
István, Varga Zoltán. A felnőtt csapattal 
készül az U19-es Ujj Levente is.
A csapat szakmai stábja: Bocsi Zoltán ve-
zetőedző, Molnár Zoltán kapusedző, Gu-
lácsi Tamás technikai vezető, Hegedűs 
Zoltán masszőr.
Sajnos sérültjei is vannak a gárdának, 
Molnár Ferenc váll-, az átigazolási idő-
szak utolsó pillanatában a Diósd NB III-
as csapatából érkező Holecz Péter ujjsé-
rülés miatt nem állhat Bocsi Zoltán ren-
delkezésére a nyitányon. 

TFCT - Ibrány 4-0 (1-0) 
TFCT: Tóth - Molnár F, Hajdu, Fodor, 
Molnár L.- Kovács P., Bussy, Angyal, 
Husszein, Katona, Varga, Csereként lé-
pett pályára: Koltai, Czégel, Kovács Sz., 
Horváth, Polényi, Potyka, Papp, Nagy 

M., Ujj, Holecz.
Gólszerzők: Kovács Sz. 2, Katona, Nagy 
M. (A bajnoki menetrend a 6. oldalon.)

Rendőrök a teremben

Ebben az esztendőben 16. alkalommal 
rendeztek Tiszaújvárosban az egykori 
miskolci és budapesti rendőr-főkapitány, 
Forgács László tiszteletére teremlabdarú-
gó emléktornát. 
A rendezvény méltóképpen állít évről-év-
re emléket egy olyan volt rendőri vezető-
nek, aki a szakmai munka mellett jelen-
tős figyelmet és energiát fordított a sport-
ra és az emberi kapcsolatok ápolására. A 
vándorserleget idén a Zala Megyei Ren-
dőr-főkapitányság csapata nyerte, a győri 
és a tolnai zsaruk előtt, a díjat a torna né-
vadójának özvegye, Forgács Lászlóné ad-
ta át.

Kosárlabda

Csak egy csapat volt a pályán
Az alapszakasz tizennegye-
dik fordulójában hazai kör-
nyezetben fogadta a Buda-
fok együttesét a Tiszaújváro-
si Termálfürdő-Phoenix KK 
NB I/B-s kosárlabda csapata.

Tavaly októberben az utolsó másodper-
cekben dobott budafoki kosárral fájó, két-
pontos (75-73) vereséget szenvedtek a ti-
szaújvárosiak. A törlesztés sikerült, 100 
pont fölött dobva, 64 pontos különbség-
gel lépték le ellenfelüket. 

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK - Microsec-Budafok 116-52 (26-8, 

21-10, 23-19, 46-15)
Tiszaújváros, 300 néző. V.: Mester, Föl-
di, Simon.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Czura (31/6), Varga Á. (18/6), Pösté-
nyi (2), Kovács Z. (9), Mohay (25). Cse-
re: Magyar (3/3), Osnach (-), Kovács B. 
(9/3), Joó (4), Vida (15/15), Szabó N. (-). 
Microsec-Budafok: Steier (-), Graf (2), 
Fejes (7), Lados (8), Takács (2). Cere: 
Drevenka (9/3), Fehér (7), Debreceni 
(15), Vajda (2).
A kezdés után mindössze három percig 
volt partiban a budafoki együttes, ezt kö-
vetően megindult a tiszaújvárosi pont-
gyártás. A negyed első és második felé-
ben mindössze 2-2 kosarat tudtak dobni 
a vendégek (26-8). A második játékrész-
ben valamelyest összekapták magukat, de 
ezzel is csak azt érték el, hogy egy pont-
tal nőtt a hazaiak előnye a félidő végére 
(47-18). 
Fordulás után hamar látszott, hogy a bu-
dafokiak nem fognak csodát tenni, vere-

ségük már ekkor borítékolható volt. A kü-
lönbség tovább nőtt, a negyed végére már 
32 pontos volt a lemaradásuk (70-38). 
Az utolsó tíz perc már csak a Phoenix-
ről szólt. Felszabadultan, parádés játékkal 
hengerelték le ellenfelüket, három perc-
cel a találkozó vége előtt túllépték a bű-
vös 100 pontos határ. Vida triplájával, aki 
végül öt kísérletéből öt telitalálatot elérve 
15 ponttal járult hozzá a Phoenix győzel-
méhez. Az utolsó percben a közönség fel-
állva, tapsolva köszönte meg a varázsla-
tos estét, a 116-52-re diadalmaskodó ked-
venceinek. 
Brunyánszky István, vezetőedző: Nagyon 
boldog vagyok, hogy a fiúk végig azt hoz-

ták száztíz százalékban, amiket gyakor-
lunk edzéseken. Közönségjátékot játszva, 
néha parádés kosarakkal, végig fegyel-
mezett védekezéssel gyönyörű kosárlab-
dát mutattak be.Bízom benne, hogy ebből 
merítve a folytatásban is tudunk hasonló 
teljesítményt hozni.

Beszámoltak, értékeltek, 
díjaztak

A pénteki bravúros győzelem után szom-
baton este a fehér asztal mellett ünnepel-
tek a Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK játékosai, vezetői, edzői és a meghí-
vottak. A Kazinczy Közösségi Ház étter-
mében tartották kissé megkésett évadzáró 
rendezvényüket. A legkisebbektől a fel-
nőttekig az egyesület valamennyi tagja 
meghívást kapott az évértékelőre. Az est 
az elmúlt évi eseményekről készült film-
vetítéssel kezdődött és Ducsai Zoltán el-
nök beszámolójával folytatódott, aki el-
mondta, sikeres évet zárt az egyesület. Az 
eseményen részt vett dr. Fülöp György 
alpolgármester, aki az önkormányzat to-
vábbi támogatásáról biztosította a klubot. 
A hagyományoknak megfelelően a Phoe-
nix nyolc edzője (Hok Csaba, Fejes Anita, 
Szendrey Tibor, Pöstényi Zoltán, Benőcs 
Tibor, Benőcs Viktor, Szendrey Zsombor, 
Brunyánszky István) egyenként értékel-
te a korosztályok 2015. évi munkáját. Az 
évzáró hivatalos része a díjátadóval zá-
rult. A csapatokok legjobbjai és edzőik, 
a segítők tárgyjutalmakat vehettek át az 
egyesület vezetőitől. 

Ergotlon

Címvédő tiszaújvárosiak 

Két címét megvédő tiszaújvárosi triatlonos - Sza-
bolcsi Fruzsina és Hankó Dávid - abszolút sikeré-
vel zárult február 7-én Tiszaújvárosban a futás-
ból, kerékpáros görgőzésből és ergométerezésből 
álló 6. Ergotlon bajnokság. 

Mintegy száz versenyző fogadta el a rendező TVK-Mali Triat-
lon Klub meghívását a valamennyi korosztályt megszólító 6. 
Ergotlon-bajnokságra, melynek a Tiszaújvárosi Sportcentrum 
adott otthont. Az evezősök, kajak-kenusok és triatlonosok szá-
mára a téli felkészülés monotóniájának megtörését célzó, spe-
ciális versenyzési lehetőséget biztosító erőpróbára Martfűről, 
Mezőkövesdről, Miskolcról, Salgótarjánból és Vácról  érkeztek 
résztvevők, akikhez csatlakoztak a  TVSE fiataljai is.   
A délelőtti programban az utánpótlás korcsoportok képviselői 
mérték össze tudásukat, majd az elit kategóriás sportolók közül 
elsőként a hölgyek álltak a rajtvonalhoz. A 2800 méteres futás 
során a 2015-ös győztes triatlonos, Szabolcsi Fruzsina a táv má-
sodik felében ellépett a többiektől, így elsőként kezdte meg a 8 
kilométeres kerékpáros görgőzést. Ellenfelei nem tudtak közelí-
teni hozzá, az 1500 méteres ergométerezésnek is egyedül vágott 
neki. Némi holtpont leküzdése után kiderült, a szervezők ezút-
tal is Fruzsinának adhatják át a női abszolút elsőnek járó pénz-
díjat, érmet és ajándékot.
Az elit kategóriás férfiak versengése már a start előtt három-
ról kétesélyesre redukálódott, ugyanis a korábbi győztesek kö-
zül Tamás Bence, a Műegyetemi Evezős Club sportolója beteg-
ség miatt lemondta az indulást. A hölgyekkel azonos távú ver-
sengésben a futást a tavalyi abszolút első, a házigazdák közép-
távú triatlonosa, Hankó Dávid teljesítette leggyorsabban, a ko-
rábbi többszörös első evezős, Galambos Péter közel egy perces 
hátrányban váltott a kerékpáros görgőre. Szemmel látható volt, 
hogy amíg Dávid erőtől duzzadóan, végig nagy tempót diktált, 
addig legnagyobb riválisa, aki előző nap érkezett haza edzőtábo-
rozásról, “szenvedett”. Az ergométerezés során Galambos meg-
próbálta ledolgozni tetemes hátrányát, de Hankó ezen a résztá-
von is ellenállhatatlannak, egyben a legjobbnak bizonyult, így 
nem jelentett meglepetést címvédése.  
(A részletes eredményeket a www.evochip.hu és a www.ergot-
lon.hu  oldalakon lehet megtalálni.) 

Kajak-kenu

Sikeres évet zártak
Új ötletek, innovatív szemlé-
let, fiatalos lendület - ez jel-
lemzi a négy esztendővel ez-
előtt alakult Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesületet.

„Mertek nagyot álmodni, és nem csak ál-
modoznak, tudatosan építik a klubot” - 
így jellemezte a TKKSE törekvéseit Csa-
bai Edvin, a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség szakmai igazgatója, aki Hüttner Csa-
ba utánpótlás vezetőedző, valamint Vas-
kuti István, a nemzetközi szövetség első 
alelnöke társaságában vett részt az egye-
sület évzáró ünnepségén. Jelen volt Bráz 
György polgármester is, aki további tá-
mogatásáról biztosította az egyesületet.
- Négy esztendő alatt ifjúsági világbajno-
ka lett az egyesületnek, Béke Kornél rá-
adásul saját nevelésű versenyző. De ki 
kell emelni a kenus Bragato Giada sike-
rét is, aki a győri maraton világbajnoksá-
gon állhatott fel a dobogóra - mondta a 

szakmai igazgató, aki hozzátette, hogy a 
klub öt versenyzője is szerepelt az Olim-
piai Reménységek Versenyén, sőt, annak 
idején a TKKSE találta ki a Sulisárkány 
programot, amely mára országos méretű-
vé nőtte ki magát. Természetesen ez nem 
jöhetett volna létre, ha nem dolgoznak ki-
válóan az egyesület edzői: Ughy Imre, 
Velenszki Tamás, Betlenfalvi István és 
Krucsay József.
A 2016-os esztendő egyébként a létesít-
ményfejlesztésről szól majd az egyesület-
nél, a tiszaújvárosi önkormányzat és az 
MKKSZ segítségével.

Heraklesz-díj

A Budapesti Kongresszusi Központban 
tartották meg a 17. MOB Heraklész Díjá-
tadó Gálát. Az eseményre meghívást ka-
pott a TKKSE versenyzője, Béke Kornél 
is, aki az úgynevezett kiscsapatok ver-

senyében a férfiaknál K2-1000 méteren 
ifjúsági, világbajnoki aranyérmet szerzett 
a győri Mayer Keánnal. Nem csak a ver-
senyzőket, hanem edzőiket Betlenfalvi 
Istvánt (TKKSE) és Borsodi Gézát (Gra-
boplast-Győr) is díjazták. 

Auqaworld-kupa

Február 6-án rendezték az Auqaworld er-
gométeres kupát, melyen a TVSE és a 
TKKSE versenyzői is elindultak.   
A TVSE eredményei: férfi felnőtt 1000 m: 
5. Lőrincz Tibor, férfi ifi 1000 m: 4. Pócsi 
Alex, 9. Gömöri Dénes. 
A TKKSE eredményei: felnőtt női 500 m: 
1. Kövér Krisztina, ifjúsági női 500 m: 1. 
Somodi Viktória, 2. Gábor Netta, ifjúsá-
gi férfi 1000 m: 2. Béke Kornél, 6. Erős 
Patrik, felnőtt férfi 1000 m: 4. Szekeres 
Zsolt, felnőtt férfi 200 m B döntő: 3. Sze-
keres Zsolt. 
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A két győztes, Hankó Dávid és Szabolcsi Fruzsina az utolsó 
számban, a szárazföldi evezésen biztosította be győzelmét.  

Mohay kosarai közül egy látványos 
kétpontos útban a budafokiak kosa-
rába. 
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