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Tizenkét társasház kapott az alapból

Festés, burkolás, szigetelés
Szirénapróba

Fedett helyen 
a mentőkocsik

Fűthető garázs

A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2017. március 
6-án (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Osz-
lár településeken szirénapróba lesz. A szirénák megszólaltatá-
sával a veszélyes üzemek környezetében telepített Monitoring 
Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemképességét teszte-
lik. A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) pró-
ba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Katasztró-
fariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagas-
ságú, folyamatos szirénahang), valamint „Katasztrófariadó el-
múlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes hangma-
gasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünet-
tel) adnak ki.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A hétvégére elkészülhet a Tiszaújvárosi Mentőállomás új gará-
zsa. A hat kocsiállásos fűthető épület felhúzásáról még tavaly 
döntöttek, a beruházás el is kezdődött az önkormányzat anyagi 
támogatásával. Karácsony helyett márciusra tolódott ki a befeje-
zés, ugyanis időközben át kellett tervezni az épületet, mert a sár-
ga mentőautók nem fértek be az eredetileg tervezett garázsokba. 
Az épület már áll, jelenleg a villanyszerelési munkálatokat vég-
zik, és a garázskapukat állítják be a helyére - tudtuk meg Lovas 
Attilától, a Tiszaújvárosi Mentőállomás vezetőjétől. 

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója al-
kalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, ame-
lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 
2017. március 15-én (szerda) 18.30 órától a Petőfi szobornál, 
hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvé-
teli szándékukat írásban március 10-én (péntek) 12.00 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 16.00 óráig lehet leadni. Elérhetőségek: 3580 Tisza-
újváros, Széchenyi út 2. Tel/fax: 49/542004, e-mail: derko-
vits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai 
szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán
     igazgató

Horgász közgyűlés

Pénzek, halak, tavak, tagok
Megtartotta éves közgyűlését 
a Zabos Géza Horgász Egye-
sület. A rendezvényen beszá-
molók hangoztak el az egye-
sület elmúlt éves tevékeny-
ségéről, valamint a jövőbe-
ni terveket is ismertette az el-
nökség.

A napirendi pontokat nagy többséggel, il-
letve egyhangúlag szavazta meg a köz-
gyűlés. Ellenvetés csak a pénzügyi terv-
nél volt.
- Keveslem az ellenőrzést - mondta a 
tervre nemmel szavazó Gulyás Gábor. - 
A sok szabályozás az jó, csak nincs aki 
betartassa. Keveslem az ellenőrök létszá-
mát kint a tavakon.
A tagdíj idén 28.000 forint azoknak, akik 
már jelenleg is tagjai az egyesületnek, 
2018-ban ez a mérték kétezer forinttal nö-
vekedni fog. - Tovább emelték a MOHOSZ tagdíjat - 

mondta Kiss Béla egyesületi elnök. - A 
többlet tagdíjat az egyesület ebben az év-
ben még költségvetéséből finanszírozza, 
jövőre azonban beépítjük a horgászenge-
dély díjába.
Az egyesület 2100 fős létszámával jelen-
leg a második legnagyobb tagsággal ren-
delkezik a megyében. Ami kifejezetten 
jó, hogy jelentősen növekedett a gyere-
kek száma.
- 2007-ben, amikor átvettem az egyesület 
vezetését, akkor olyan 100 gyermek volt 

a tagjaink között - mondta az elnök. - Má-
ra ez jelentősen, mintegy 350 főre emel-
kedett. Ezt valamennyi környékbeli egye-
sület irigyli tőlünk.
Öt tavat és 4 folyóvizet kezel az egye-
sület, melyekbe 21 millió forintból több 
mint 250 mázsa halat telepítettek az el-
múlt évben. Jelenleg a Nyugati főcsa-
torna haszonbérleti szerződésének meg-
hosszabbításáról szóló pályázatot készí-
tik elő, valamint vizsgálják, hogy van-e 
olyan bérbe vehető vízfelület, mellyel nö-
velhetik a horgászterületet.
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Az Épületfenntartási Alap 2016-os felhasználásáról tárgyalt a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok 
Érdekvédelmi Egyesülete. Az önkormányzattól évekkel ezelőtt kezelésbe kapott 37 millió forinttal jól gazdálkodott az egyesü-
let, tavaly 12 társasháznak mintegy 21,5  millió forint kamatmentes kölcsönt utalt ki felújítási munkákra. Cikkünk a 4. oldalon. 

Az egyesület 2100 fős létszámával a második legnagyobb a megyében. 

A legfontosabb, a hal. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 18:00 
órakor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban. 
Ebben az évben is napközis hittantábort szervezünk július 10-
től, 14-ig hittanos gyermekek részére a plébánián. Jelentkezni 
a hitoktatóknál lehet.
Nagyböjti időben minden pénteken a szentmise előtt 
háromnegyed 8-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a 
templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata március 18-19-én 
lesz a plébánia közösségi termében, melyre szeretettel hívjuk 
és várjuk a kedves híveket.
A lelkigyakorlat előadója Pécsről érkezik hozzánk: Dr. Gál 
Péter atya, a Hittudományi Főiskola tanára, a New Age 
keresztényszemmel című könyv szerzője.
Jelentkezni lehet a plébánián személyesen, vagy az 540-102-
es telefonszámon.

Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 reggeli istentisztelet. 17:30 esti istentisz-
telet. Pénteken 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. 
Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 reggeli istentisz-
telet, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden 
17:00 vecsernye. Szerdán 17:30 Előreszentelt Adományok Li-
turgiája.
Az új egyháztanács beiktatásának ünnepsége március 12-én 
lesz. A 10:30-kor kezdődő ünnepi Szent Liturgiát Dr. Orosz 
Atanáz püspök atya vezeti.

Református
Csütörtökön és pénteken Tiszaújvárosban 17:00 órától, 
Tiszaszederkényben 18:00 órától bűnbánati istentisztelet lesz.
Vasárnap Tiszaszederkényben 09:30 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet 
lesz. 16:00 órától Tiszaújvárosban délutáni istentisztelet. A 
városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban 
gyermek istentiszteletet tartunk. 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Dobos sánDor
életének 62. évében elhunyt. 

Temetése március 3-án, pénteken 10.30-kor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

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

Színes diploma
Értesítjük azokat a nyugdíjas pedagógusokat, akik ebben az év-
ben ünneplik diplomájuk megszerzésének 50.,60.,65. évfordu-
lóját, jelezzék színes diploma iránti igényüket a következő tele-
fonszámon:06/20 925-8877!

           Demjén Barnabásné titkár
PSZ Tiszaújvárosi Nyugdíjas Tagozat

NAV ügyfélszolgálat: 
rendkívüli nyitvatartás

A személyijövedelemadó-bevallás új rendszerének megismer-
tetésére és az ezzel kapcsolatos ügyintézéshez rendkívüli nyit-
vatartással fogadják ügyfeleiket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának 
ügyfélszolgálatai.

Ügyfélszolgálat Dátum
Á l t a l á n o s 
félfogadási 
idő

Rendkívü-
li félfogadá-
si idő

Központi ügyfélszolgálat

Miskolc

2017. márci-
us 1. – május 
22. (szerdán-
ként)

14:00-18:00 10:00-14:00

Kirendeltségek

Kazincbarcika

2017. febru-
ár 28.- május 
23. (kedden-
ként)

_ 8.00-14.00

Ózd

Mezőkövesd

Sátoraljaújhely

Tiszaújváros

Szerencs

Encs

Szerencs 2017. május 
22. (hétfő) 8.00-15.00 15.00-16.00

Encs 2017. május 
22. (hétfő) - 8.00-16.00

Kazincbarcika

2017. május 
22. (hétfő) 8.00-14.00 14.00-16.00

Ózd

Mezőkövesd

Sátoraljaújhely

Tiszaújváros

A rendkívüli nyitvatartás alatt tájékoztatásra, ügyfélkapu ügy-
intézésre, bevallások leadására, csekk és nyomtatvány kiadásra, 
valamint bankkártyás befizetésre van lehetőség.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna 
sajtóreferens

Emberi erő, motoros rásegítés

Elektromos kerékpárral 
szabályosan

Az elmúlt időszakban több, a köznyelvben „elektro-
mos kerékpárként” ismert jármű vezetőjével 
szemben intézkedtünk, és tapasztalataink szerint 
sajnos nem pontosan ismerik a járműhöz kapcso-
lódó szabályokat. 

A KRESZ függeléke tartalmazza a kerékpár fogalmát, mely sze-
rint a kerékpár olyan, legalább kétkerekű jármű, melyet embe-
ri erő hajt, és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. 
A kerékpár meghatározásában nagyon fontos, hogy a motor csak 
segítheti az emberi erővel történő hajtást, melynek megszűné-
se esetén a motor rásegítésének is meg kell szűnnie. Ennek kö-
vetkeztében a beépített elektromos motor önállóan nem hajthat-
ja a járművet. 
Ha a jármű motorja nem csak rásegítésként működik, hanem ön-
állóan hajtja azt, akkor az „elektromos kerékpárpár” a közúti 
közlekedési szabályok tekintetében segédmotoros kerékpárnak 
minősül, és a közlekedés során az arra érvényes szabályokat kell 
betartani. Ennek megfelelően legalább M nemzeti kategóriára 
érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkezni a vezetőjének, kö-
telező felelősségbiztosítást kell kötni rá, a közlekedés során mo-
torkerékpár bukósisakot kell viselni, és például lakott területen 
belül kerékpárúton nem szabad közlekedni vele. 
Kérjük minden ilyen jármű tulajdonosát, vegye figyelembe eze-
ket a szabályokat. 
                                           Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

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. 

Szokás
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik márciu-

si 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.

2. oldal 2017. március 2.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot március 5-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd március 6-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19



Vélemények a büdzséről

Balla Gergő, a Jobbik képvi-
selője: A költségvetést, ahogy 
áttekintettük -  ki is emeltem a 
felszólalásomban - beruházá-
sokból, felújításokból lényege-
sen kevesebb lesz a 2017-es év-
ben, mint az előző években. Mi 
arra gondoltunk, hogy vannak 
olyan területek, ahol még ezen 
lendíteni kellene, a tartózkodás 
ennek szólt. Majd év közben 
meglátjuk, hogy amikor módo-
sítjuk a költségvetés, milyen öt-
letekkel állnak elő, javaslatainkat felhasználják-e, meg tudják-e 
valósítani, ha igen, akkor természetesen meg fogjuk szavazni 
azokat a módosításokat.

Dr. Kébel Zsolt, a Városért 
Egyesület képviselője: Ez egy 
stabil, biztos, jó költségvetés a 
város számára, megfelelő mű-
ködést biztosít, örülök, hogy 
majd’ egymilliárd forint van tar-
talékban. A szavazatunk azért 
volt tartózkodás, mert igazán mi 
az előkészítésben nem tudtunk 
részt venni. Ez nagyon komoly 
munka, amit a hivatali tisztség-
viselők, illetve a polgármesteri 
kabinet végez. A prioritásokkal 

vannak problémáink, úgy gondoljuk, lehetne ennél jobbat is csi-
nálni, mi az egészségügyet, a turizmusfejlesztést és egy kicsit a 
beruházásokat is előrébb tolnánk.  
Tóth Sándor, a Fidesz képvi-
selője: Ahogy az első olvasat al-
kalmával, most is nemmel sza-
vaztam. Ennek egyetlen egy oka 
van. Bár tudom, hogy most min-
den a szolidaritási adó címén el-
vont összeg miatt van, úgymond 
negatívumként megnevezve eb-
ben a költségvetésben, én ma-
gam is ellenzem ezt, hogy el-
vonták Tiszaújváros költségve-
téséből. Ennek ellenére úgy gon-
dolom, hogy van még puffer, te-
hát van közel 1 milliárd forintos tartalék és azok a javaslatok, 
amiket mi a Fidesz részéről megtettünk, ezeket nem látjuk eb-
ben a költségvetésben. Bízom benne, hogy esetleges módosítá-
sokkor ezek már benne lesznek, akkor majd módosítunk a sza-
vazatunkon.

Dr. Fülöp György, alpolgár-
mester, az MSZP frakcióve-
zetője: Az ülésen polgármester 
úr úgy fogalmazott, hogy van jó 
és van jobb költségvetés. Ez egy 
jó költségvetés, nevet is adtunk 
neki, ez az újratervezés költség-
vetése. Mint az köztudomású, 
1,7 milliárd forintos szolidaritá-
si hozzájárulással sújtotta a kor-
mányzat Tiszaújvárost. Ez egy 
normatív szabály, tehát függet-
len attól, hogy milyen színezetű 

a politikai testület. Ez nyilván meghatározta a lehetőségeinket. 
Azt gondolom, hogy egy jó költségvetést hoztunk létre, hiszen 
minden önkormányzati szférában dolgozónak legalább 5%-kal 
emelkedik a bére, megőriztük a cafetériát, sikerült megőriznünk 
a foglalkoztatás biztonságát. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
támogatás-politikánkat is ugyanúgy fenn tudjuk tartani, mint az 
előző években, a szociális transzferek nem csökkenek, tehát sű-
rűre szőtt szociális hálója lesz Tiszaújvárosnak. Marad forrá-
sunk arra is, hogy mintegy 1,5 milliárd forintos értékben fejlesz-
szünk. Mindemellett terveztünk egy durván 1 milliárd forintos 
tartalékot,  ha bármilyen váratlan helyzet adódna. 

Van jó és jobb
költségvetés

Ülésezett az önkormányzat

Pénzügyi terv, közbiztonság
Az önkormányzat 2017. évi 
költségvetése és a közbizton-
ság helyzete volt a két fő napi-
rendi pont Tiszaújváros kép-
viselő-testületének február 
23-án rendezett ülésén.

A közbiztonság helyzetéről szóló beszá-
moló tárgyalásával kezdte munkáját a tes-
tület.

Közrend, közbiztonság

 2016-ban Tiszaújvárosban az előző év-
hez képest 501-ről 350-re csökkent a re-
gisztrált bűncselekmények száma, ez 
egyrészt a 14 kiemelten kezelt bűncselek-
mény (emberölés, testi sértés, kiskorú ve-
szélyeztetése, embercsempészés, garáz-
daság, önbíráskodás, kábítószerrel kap-
csolatos bűncselekmények, lopás, rablás, 
kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, 
jármű önkényes elvétele) számának je-
lentős csökkenésének, másrészt a regiszt-
rált csalás bűncselekmények 151-ről 51-
re csökkenésének köszönhető. A testi sér-
tések száma az elmúlt 3 évben nőtt Tisza-
újvárosban. Egy részüket családon belül 
követték el, másik részük a szórakozóhe-
lyeken történt túlzott italfogyasztást kö-
vetően garázdaság halmazataként jelent 
meg. A lakásbetörések száma 10-ről 15-
re emelkedett, viszont a kerékpárlopások 
száma a „kerékpárjelölő program” beve-
zetése óta folyamatosan csökken. Tisza-
újvárosban 2016-ban nem történt rablás, 
de három 2015-ben elkövetett bűncse-
lekményben a nyomozást tavaly fejez-
ték be. A regisztrált lopások száma jelen-
tősen nem változott, a lakosság szubjek-
tív biztonságérzetét nagyban befolyásoló 
kiemelt tárgyú, sorozat jellegű bűncselek-
mények nem történtek. Kábítószer birtok-
lás, illetve új pszichoaktív anyaggal visz-
szaélés bűncselekménye miatt 2-2 eset-
ben fejeztek be nyomozást.
 A kapitányság nyomozati eredményessé-
gi mutatója 60,8 %.
A tulajdon elleni szabálysértések száma 
660-ról 294-re csökkent, az elzárással 
sújtható szabálysértés elkövetése miatti 
őrizetbe vétel pedig 98-ról 72-re.
A térség közlekedésbiztonsági helyze-
te viszont romlott, 181 anyagi káros és 
61 személyi sérüléses közúti közlekedé-
si baleset történt a kapitányság területén, 
melyek közül 8 halállal, 12 súlyos sérü-
léssel, míg 41 könnyű sérüléssel végző-
dött. A balesetek okait vizsgálva megálla-
pítható, hogy csökkent a helytelen sebes-
ség-megválasztáshoz kapcsolódó balese-
tek száma, ezzel szemben magas a kanya-
rodási és elsőbbségadási szabályok meg-
szegése miatt bekövetkező és a követési 
távolság helytelen megválasztása miatti 
balesetek száma. A balesetek csökkenté-
se érdekében a kapitányság 2016 augusz-
tusában közlekedésbiztonsági feladatter-
vet készített, melyben a kommunikációs 
feladatok mellett meghatározásra kerül-
tek a helyi fokozott közúti ellenőrzések 
helyszínei és időszakai. Az intézkedések 
eredményeként a tendencia megfordulni 
látszik. Az utolsó negyedévben az anya-
gi káros balesetek száma 33,3 %-kal, a 
személyi sérüléses közlekedési balesetek 
száma 35,7% -kal csökkent. Dr. Kalapos 
István kapitányságvezető azonban szóbe-
li kiegészítésében már arról számolt be, 
hogy a javuló tendencia megtorpant.
A rendőri munka egyéb területeiről szól-
va a kapitány elmondta, hogy hetente egy 
alkalommal továbbra is tartanak migráci-
ós ellenőrzést. A közbiztonság növelése 
érdekében 2016-ban növelték a közterü-
leti rendőri jelenlétet, ezt a célt szolgálta 
az önkormányzat által támogatott éjsza-
kai járőrszolgálat is. A rendőrség szak-
szerű és jól megszervezett tevékenységé-
nek köszönhetően a tiszaújvárosi nagy-
szabású rendezvényeken nem merült fel 
semmilyen probléma, azok békésen zaj-
lottak annak ellenére, hogy 8 sportrendez-

vényt és 50 egyéb rendezvényt is biztosí-
tani kellett.
 Tiszaújváros önkormányzata a lehetősé-
gekhez mérten anyagilag is segíti a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság munká-
ját. Pénzügyi rendeletében 10.500 E Ft-ot 
biztosított  működési célú támogatás for-
májában, melyből az éjszakai járőrszol-
gálatra 10.000 E Ft, a kamerás térfigye-
lő rendszer bővítésére 500 E Ft lett elkü-
lönítve, továbbá 400 E Ft működési cé-
lú támogatást nyújtott a „Sulizsaru” prog-
ram megvalósítására. Ugyanezen rende-
letében 5.000 E Ft felhalmozási célú tá-
mogatást adott kutyakennelek áthelyezé-
sére, felújítására, illetve egyéb felhalmo-
zási feladatok ellátására, melyet a testület 
később 1.329 E Ft-tal kiegészített.
                                                 

Járőrözés, kamerák

2016-ban 90 alkalommal, 197 fővel, 1748 
órában hajtották végre az önkormányza-
ti járőrszolgálatot. A járőrözések alkal-
mával 1061 főt igazoltattak, 102 esetben 
figyelmeztettek, 54 főt bírságoltak meg 
(335 ezer forint), 9 személyt fogtak el, 27 
főt állítottak elő, szabálysértési feljelen-
tés 57 esetben tettek.
A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság irányítá-
sával, a közöttük létrejött együttműködé-
si megállapodásban foglaltak szerint több 
éve tevékenyen részt vesz a közrendvéde-
lemben, melynek során leginkább meg-

előzésre törekedve végeznek közös elle-
nőrzéseket. Az egyesületnek 10 aktív és 7 
pártoló tagja van.
A polgárőrök az elmúlt évben összesen 
1117 órában teljesítettek szolgálatot. A 
közlekedésbiztonsági és közrendvédel-
mi akcióknál 624 órában segítették a ren-
dőrség munkáját. Ezen kívül önállóan 
153 órában végeztek éjszakai járőrözést. 
A rendezvényekkel kapcsolatos felada-
tok végzése során az egyesület 340 órá-
ban teljesített szolgálatot.
Tiszaújvárosban jelenleg 21 közterületi 
kamera működik, melyek korszerűsítése 
2014-ben történt meg. A korábban 2016-
ra tervezett további 40 kamera telepítése 
még nem valósult meg az önkormányzat 
megváltozott pénzügyi lehetőségei miatt, 
a szolidaritási hozzájárulás bevezetésé-
vel és az egyéb állami támogatások elvo-
násával együtt ugyanis mintegy kétmilli-
árd forintot vonnak el évente. A 2017. évi 
költségvetésben egyelőre nem szerepel a 
bővítés. 
A jelenlegi térfigyelő rendszer a mai kor 
technikai viszonyai között a legkorsze-
rűbb: a nagy látószögű kamerák az év 
365 napján 24 órában, nappal és éjsza-
ka is HD felbontásban, 30-szoros optikai 
zoommal képesek működni.
2016-ban 10 esetben történt intézkedés 
az illetékes szervek felé a közterület-fel-
ügyelők részéről, többek között garázda-
ság, illetőleg a Városközponti tóban tör-
ténő tiltott fürdőzés, illetve a jégen tartóz-
kodás szabályainak megszegése miatt.
A kapitányság bűnügyi állománya, illet-
ve alkalmanként a közrendvédelmi állo-
mánya 2016-ban összesen 33 alkalommal 

198 órában látott el térfigyelő szolgálatot. 
Ezek során 2 bűncselekményt (büntető-
eljárás indult garázdaság miatt), 1 közle-
kedés biztonsága elleni bűncselekményt 
észleltek, 6 esetben bűncselekmény, illet-
ve szabálysértés felderítése történt rögzí-
tett kép alapján.
A beszámolót és a tájékoztatókat elfo-
gadva a testület megállapította, hogy or-
szágos viszonylatban városunk bűnügyi 
helyzete továbbra is kedvező. Kijelenthe-
tő, hogy a rendőrség magas színvonalon 
látta el feladatát, a megyei rendőr-főkapi-
tányság a munkáját 97,28 %-ra értékelte. 
                                          

Karcsúsított költségvetés

Az állami elvonások és az ugyancsak tör-
vény által előírt kiadások miatt a felada-
tok újragondolására kényszerül a város 
vezetése - írtuk két hete, amikor a testület 
első olvasatban tárgyalta az idei költség-
vetést. A helyzet nem változott a február 
23-ai végszavazásig.
 Az állami elvonások miatt összesen 
2.012.807.722 forinttal csökkennek a fel-
használható források, a minimálbér, ga-
rantált bérminimum emelése pedig városi 
szinten közel 140 millió forint többletfor-
rást igényel az önkormányzattól.
A költségvetési bevételek tervezett elő-
irányzata 5.876.842.973 forint, melyet 
az előző évi maradvány 494.101.206 
forinttal, a kincstárjegy visszaváltása 
3.300.000.000 forinttal egészít ki. Így a 
bevételek főösszege 9.670.944.179 fo-
rint.
A kiadások tervezett előirányzata 9.649.
486.879 forint. Ebből a működési költ-
ségvetés kiadásainak előirányzata 8.099.
232.504 forint, a felhalmozási költségve-
tés kiadás 1.550.254.375 forint, melyet 
növel a 21.457.300 forint finanszírozá-
si kiadások előirányzata, így a kiadások 
főösszege 9.670.944.179 forint.
A főösszegek egyezősége ellenére a költ-
ségvetési hiány (költségvetési bevételek 
– költségvetési kiadások) 3.772.643.906 
forint. Ennek csökkentése érdekében fo-
lyamatosan figyelemmel kell kísérni a ki-
adások csökkentésének és a bevételek nö-
velésének lehetőségét.
A költségvetés bevételi oldala azonban 
biztosítja a célkitűzések megvalósítását, 
a közszolgáltatások, szolgáltatások meg-
szokott színvonalát - áll az előterjesztés-
ben.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy a költség-
vetési rendelet elfogadása mellett a tes-
tület az alpontokkal együtt mintegy 100 
pontból álló határozatot hozott, melyek 
közvetlenül vagy közvetve érintik a ki-
adásokat.
Csak néhány jelentősebb, közérdeklődés-
re számot tartó tételt említve, a sportegye-
sületek működéséhez csaknem 170 mil-
lió, létesítményhasználatukhoz közel 68 
millió forint támogatást nyújt az önkor-
mányzat, a diáksport közvetlen támoga-
tási keretösszege további 11,3 millió fo-
rint. Az egyházak működésre és felújítás-
ra egyaránt 25-25 millió forintot kaptak 
összesen.( Római katolikus 10-10 millió, 
református 10-10 millió, görögkatolikus 
5-5 millió.)
A civil szervezetek támogatásának keret-
összege 15 millió forint, a Tiszaújvárosi 
Mecénás Közalapítványt és a Tiszaújvá-
ros jövőjéért Alapítványt ugyancsak 15-
15 millió forinttal támogatja az önkor-
mányzat. A triatlon világkupa rendezésé-
hez kapcsolódó jogdíjra 36,9 millió forin-
tot különített el a testület. A katolikus ál-
talános iskola éves támogatása 47,1 mil-
lió, a reformátusé 45 millió forint. A tár-
sasházak energiaracionalizálási, épület-
gépészeti munkálatainak támogatására 15 
millió forint a pályázati alap.
(A költségvetés egyéb részleteit, illetve a 
további döntéseket jövő heti számunkban 
ismertetjük.)

  Ferenczi László
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A képviselő-testület az MSZP frakció 8 igen, Kébel Zsolt és 
Balla Gergő tartózkodó, valamint Tóth Sándor nem szava-
zatával fogadta el Tiszaújváros 2017. évi költségvetését. 

Dr. Kalapos István



Tizenkét társasház kapott az alapból

Átlátható, felhasználóbarát, hívogató

Festés, burkolás, szigetelés

Megújult a fürdő honlapja

Az Épület-fenntartási Alap 
2016-os felhasználásáról is 
szó esett a Társasházak, La-
kásszövetkezetek és Egyedi 
Lakástulajdonosok Érdekvé-
delmi Egyesületének minapi 
gyűlésén. 

Tavaly 12 társasház kapott több mint 21 
millió forintot az alapból. 
Tiszaújváros önkormányzata 37 millió 
forint támogatást utalt az Épület-fenntar-
tási Alapba, melyet az egyesület kezel. 
- Két társasháznál vettük igénybe a támo-
gatást - mondta Buru Lászlóné közös kép-
viselő -, 3, illetve 2,7 millió forintot kap-
tunk. Mindkét épületnél lépcsőházfestés-
re, és az alagsorban burkolásra, illetve lá-
bazat kiépítésére használtuk fel. Nagyon 
jónak tartom, hogy az önkormányzat tudja 
biztosítani ezt a támogatási formát, hiszen 
így tudnak fejleszteni a társasházak. Itt, 
Tiszaújvárosban én úgy gondolom, hogy 
sokkal jobb állapotban vannak a társashá-
zak, mint például Miskolcon vagy más vá-
rosokban - tette hozzá a közös képviselő. 
- Különösen azoknak a társasházaknak je-
lent nagy segítséget ez az alap, akik nem 
tudnak pályázni az állami támogatási for-
mákra - mondta Leczóné Havas Erika kö-
zös képviselő -, tavaly egy olyan társas-
házam vette igénybe a támogatást, ami 
újépítésű. Egy kilenclakásos társasház 
nagy udvarral, hosszú kerítéssel. A ke-
rítés felújítására kértünk és kaptunk 641 
ezer forintot - mondta. 

- Kamatmentesen maximum 36 hónapra 
lehet igényelni az alapból - mondta Cso-
ma Bertalan, a Társasházak, Lakásszö-
vetkezetek és Egyedi Lakástulajdono-
sok Érdekvédelmi Egyesületének elnö-
ke -, a társasházaknak 30 százalék önerőt 
kell biztosítaniuk. 2016-ban a tulajdon-
közösségek által elfogadott felújításokra 
12 társasház, illetve lakásszövetkezet ad-
ta be pályázatát 19.505.000 forint érték-
ben. Az elbírálást követően 18.747.000 
forint támogatást ítélt meg az egyesü-
let (öt társasháznál csökkentették az ösz-
szeget, mivel a kivitelezési költség több 
mint 70 %-át igényelték), valamint 2015-

ről egy társasház és egy lakásszövetkezet 
kért átütemezést 2016-ra a beruházás ké-
sőbbi megvalósulása miatt. Így összesen 
21.482.000 forintot utaltunk ki a 12 tár-
sasháznak. 
- Mire fordítható a támogatás?
- A legkülönbözőbb felújítási munkákra: 
panelhézag-szigetelés, lépcsőházak festé-
se, műszaki berendezések javítása, szel-
lőzőrendszerek felújítása, végfalszigete-
lés - csak néhány a támogatott felújítá-
sok közül. 
- Idén milyen aktivitásra számítanak? 
- Nagyobbra, hiszen a napokban várható 
a panelprogram kiírása, aminek folyama-
tosan szigorodnak a feltételei, komolyab-
bak lettek a műszaki feltételek. A felújí-
tások megtervezése plusz költségeket ró 
majd a tulajdonközösségekre, ezen túl pe-
dig 2021-től támogatást csak azok a há-
zak kapnak majd, melyeket hagyomá-
nyos fűtési rendszert nem igénylő, úgy-
nevezett passzívházzá alakítanak. Ilyen 
formában én úgy gondolom, hogy nőni 
fog azoknak a tulajdonközösségeknek a 
száma, akik sajnos ezeket a megnöveke-
dett feltételeket nem tudják majd vállalni 
a program keretében. Így ezek a társashá-
zak lépésenként tudják csak megvalósíta-
ni a műszaki fejlesztéseket, beruházáso-
kat, természetesen betartva a majdani elő-
írásokat. 16-20 millió forint kihelyezését 
tervezzük az alapból idén, a kérelmeket 
május 31-ig lehet benyújtani. 

                                    Fodor Petra

A képviselő-testület döntése 
alapján 2017-ben 15, az ön-
kormányzat által üzemelte-
tett honlap újulhat meg. 

A modernizáció során az oldalak korsze-
rű külső megjelenést és átlátható, köny-
nyen kezelhető struktúrát kapnak. A fej-
lesztés bevezető lépéseként a Tiszaújvá-
rosi Gyógy- és Strandfürdő weboldala 
alakult át, hiszen városunk kiemelt ide-
genforgalmi létesítménye esetében elen-
gedhetetlen a korszerű és egyben igényes 
online megjelenés.
- A több hónapos munka eredménye-
ként az új honlap minden tekintetben 
megfelel a modern kor követelménye-
inek - tájékoztatta lapunkat Fridrik-Gál 
Csenge, a fürdőt üzemeltető TiszaSzolg 
2004 Kft. marketing munkatársa. - Táb-
lagépre és mobiltelefonra is optima-
lizált, a dizájn letisztult, felépítése át-
látható és felhasználóbarát. A komple-
xum legfontosabb információi, példá-
ul a jegyárak, a nyitva tartás egy kat-
tintással elérhetők. Nyomon követhe-
tő az időjárás, a tájékozódást pedig út-
vonaltervező, valamint panorámafotók-
kal kiegészített interaktív térkép segíti. 
Figyelembe véve a külföldi vendégeink 
jelentős arányát és igényeit, a tartalom 

három idegen nyelven - angol, szlovák 
lengyel - is elérhető, és készül a német 
nyelvű verzió is. A honlapot a 2016-os 
szezonban készített új fotók, imázsfilm, 
valamint drónos felvételek is színesí-
tik, melyek jelentős mértékben hozzá-
járulnak a megnyerő és hívogató meg-
jelenéshez, hiszen kellemes érzéseket, 

pozitív asszociációkat ébresztenek a 
mozgókép, a zene, a vágások és effek-
tek elegyével. Mivel az általunk kínált 
termék  lényegében megfoghatatlan, az 
említett eszközökkel próbáljuk átadni a 
fürdő által nyújtott hangulatot és élmé-
nyeket.

                                                    f.l.

Duális képzés a Brassaiban

Gyakorlati oktatás 
a cégeknél 

Aki duális képzésben tanul, az a vállalatoknál tölt-
heti el gyakorlati óráit. Olyan üzemi tanműhelyek-
ben, melyeket kifejezetten a képzés miatt alakíta-
nak ki egyetemistáknak és középiskolásoknak. A 
Brassai diákjai szeptemberben már a MOL Pet-
rolkémia Zrt. tiszaújvárosi gyárában tanulhatnak.

A villanyszerelők most még csak az iskolai tanműhelyben,  
szeptemberben már kint a MOL-nál tartott gyakorlati képzésben 
szerezhetik meg gyakorlati ismereteiket. A cég vezetése szep-
tember óta egyeztet a helyi középiskolával. 
- Egyre több cég érdeklődik az iránt, hogy duális képzésbe vi-
gye ki a tanulókat - mondja Bukta Márta, a Szerencsi Szakkép-
zési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium és 
Szakközépiskola igazgatója. - Húsz diákunk három éve már du-
ális képzésben vesz részt egy ónodi cégnél, a Praktikum Bt-nél. 
Tanulói szerződéssel vannak ott hegesztők és csőszerelők, a 
MOL Petrolkémia ipartelepén működő Taghleef Industries Kft.-
nél pedig gépészek és villanyszerelők.
- Ki vehet részt a duális képzésben?
- Gyakorlatilag bárki, ez annak a függvénye, hogy a vállalat 
hogy képzeli el, hány fővel. Azt azonban tudni kell, hogy a ki-
lencedikes szakközepeseink csak a szintvizsga után tudnak men-
ni, tehát a 10.-es és a 11.-es diákok jöhetnek szóba, valamint a 
szakgimnáziumi képzésben résztvevő 13.-os technikusok. Gya-
korlatilag itt szerződéskötésről van szó, ezekről a lehetőségek-
ről a szülőket is tájékoztatjuk a napokban a szintvizsgák idején. 
- Milyen arányú a gyakorlati és az elméleti képzés?
- Tömbösítve vannak a gyakorlati órák, 70-30% arányban a 
szakmai ismeretek oktatásának javára, tehát 70% gyakorlati 
képzés mindenkinek, függetlenül attól, hogy vállalati vagy is-
kolai tanműhelyben végzi feladatát, a 30%  mindenkinek az in-
tézményben, az iskolapadban telik el. A duális képzésben a vizs-
gáztatást is teljes egészében a cég vállalja, ők szervezik le, sőt 
az oktatók egy részét is ők biztosítják, természetesen mi is segít-
jük őket ebben. A szakmai programok ismertek, e szerint végzik 
a cégek is a gyakorlati oktatást, így együtt dolgozva oldjuk meg 
a gyerekek képzését.
- Hamarosan itt a szeptember, hogy áll a leendő duális képzés 
ügye?
- Folyamatosan tárgyalunk, egyeztetünk a céggel. Kedden a 
2017-ben induló villanyszerelő képzésről egyeztettünk, a ké-
sőbbiekben a 2018-ban kezdődő gépgyártástechnológiai techni-
kusoknak és az elektrotechnikusoknak kínálta duális képzésről. 
- Aki diákként is ipari környezetben tanulja a szakma csín-
ját-bínját, az nagyobb eséllyel indulhat a munkaerőpiacon? 
- Igen, ez az egyik előnye a duális képzésnek. Vannak olyan hi-
ányszakmák, - mint a villanyszerelő is - ahová egyenesen az is-
kolapadból vinnék el végzőseinket, annyira kell a jól képzett 
munkaerő. Mindemellett elindult egy gyakornoki program is, 
ami szintén segíti a végzősöket, úgy, hogy lehetőségük van egy 
céggel megpályázniuk azt a lehetőséget, hogy kilenc hónapig 
a pályázat fizeti a munkavállalás költségeit, utána még további 
négy és fél hónapig segíti a munkába állásukat, végül, ha meg-
felelnek, ott sikerül is elhelyezkedniük.

   berta
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A kertvárosi kilenclakásos társasház a kerítés felújításához kapott támogatást. 

Felújított lépcsőház egy József Attila úti panelépületben. 

Megnyerő és hívogató a megjelenés. 

A napokban a szülőket is tájékoztatják a duális képzési le-
hetőségekről. 

Nagyon kell a jól képzett munkaerő.



Ötórai tea Zaka Dominikával 

Harmóniában a természettel 
Egy nap a természetben vala-
mennyiünket feltölt, s ilyen-
kor talán el is gondolkodunk 
azon, milyen is lenne, ha er-
dőben, tanyán, szabadon él-
nénk. Aztán vannak a szür-
ke, zsúfolt napok, s ilyen-
kor dühből, méregből, gyak-
rabban felmerül, hogy itt ha-
gyunk csapot-papot, nem 
kellenek az emberek, csak az 
üresség a maga teljességében. 

Zaka Dominika megtette. Nem dühből és 
nem hirtelen fellángolásból. A most 27 
éves Dominika hét éve él szabadon, közel 
a természethez a Cserhát közepén egy jur-
tában párjával és ötéves kisfiával. A leg-
utóbbi Ötórai tea vendégeként Dominika 
értékrendjéről, mindennapjairól és a ter-
mészettől tanultakról is szólt. Élt panel-
lakásban, társas- és kertes házban is, hét-
évesen már a szüleit nyaggatta, hogy ül-
tessenek a kertbe gyümölcsöt, zöldséget. 
Kilencéves volt, amikor elkészült nagy-
szülei lovardája, ekkortól került igazán 
közeli kapcsolatba a természettel. 

Az út a fontos

Ahová csak lehetett, lóval jártak, bejár-
ták a Zemplént, a Mátrát, a Balaton-fel-
vidéket. Tizenhat éve született Csenge 
nevű lova, aki azóta is hű társa. Már ek-
kor megfogalmazódott benne a gondolat, 
hogy ha járhatunk lóval, miért járunk au-
tóval? Nyilván az autó gyors, kényelmes, 
nem kell etetni, csutakolni, viszont kisza-
kítja az embert a normális ritmusból, pont 
a gyorsasága miatt. 
- Nem mindig a cél a legfontosabb - 
mondta Dominika - egy-egy lóháton vagy 
gyalog megtett út sokszor több élményt 
nyújt, mint az autóban száguldás. Az au-
tó használatával az emberek megfosztják 
magukat az út élvezetétől, olyan sebes-
ségre gyorsítják életüket, ami már nem 
normális. Ezt a felgyorsult világot pedig 
a pénz tartja fenn, manapság ez a legfőbb 
értékmérő - véli Dominika, aki azt is fon-
tosnak tartja, hogy a fiatalok más néző-
pontokat is megismerjenek. 

Rántott sajt 

Így az élelmiszerek előállítását. Manap-
ság megszokott, hogy a fagyasztóból ki-
vesszük a panírozott sajtot, majd forró 
olajban kisütjük. Dominikáéknál ez kicsit 
másképp történik: meg kell keresni a te-
henet, lecsutakolni a tőgyét, majd meg-
fejni. A tejet beoltani, sajtot készíteni be-
lőle. A panírozáshoz gabonát őrölni, ke-
nyeret sütni, majd azt megszárítva leda-
rálni. A tyúkok alól pedig összeszedni pár 

tojást. Időben többszöröse, és biztos va-
gyok benne, hogy ízélményben is.
Dominika tapasztalatait egy könyvben is 
megírta. Szabadon című oldalát több ez-
ren követik a facebookon, ahol rendsze-
resen oszt meg fotókat, gondolatokat. 
Felmerül a kérdés, ha valaki nomád éle-
tet él, ugyan hogyan és miért internete-
zik. Nos, a válasz egyszerű. Egyrészt Do-
minika célja, hogy gondolatokat ébresz-
szen az emberekben, ezért ír. Az áramot 
pedig egy napelem biztosítja, napi egy-
két órában használja így laptopját. A jur-
tában egyébként gyertyával világítanak, 
kézzel fúrt kút adja a vizet, a fűtést pedig 
egy kályha. Kétszáz négyzetméteres a ve-
temény, amit ennyi föld ad, az pont elég 
hármójuknak. Időközben autóját is eladta, 
s vegetáriánus is lett. Persze vannak olyan 
dolgok, amiket meg kell vásárolni,de sok 
olyan is akad, amit cserélnek a szomszé-
dos tanyákon élőkkel. 

Pozitív spirálban

Az új életforma új szokásokat is magával 
hoz. Dominika ma már magabiztosan ké-
szíti a sajtokat, egyéb tejtermékeket, ott-
hon van a vesszőfonásban és az ácsmun-
kánkban is. Mint mondja, ez egy pozitív 
spirál, hiszen minél több új dolgot fogad 
be, annál több új dologra lesz nyitott. 
Napirendjük is természethez közeli, a 
Nappal kelnek és fekszenek, közben szin-
te mindig van valami tennivaló. Ez az 
életforma tehát nem való mindenkinek, 
hiszen nagy önfegyelmet igényel. Most 
tél van, ilyenkor pihen a természet, a ve-
teményes, az erdők, mezők. Ilyenkor pi-
hennie kellene az embernek is, a fárasztó 
nyári, őszi időszak után. Akik városban, 
az év minden napján egy megszokott ru-
tin szerint élnek, ezt már nem is érzik.  

Szabadon 

Egy jurtában élni szabadságot, csendet 
is jelent, távol az elektromos zajoktól, a 
zsúfolt nagyvárosoktól. Dominika az el-
ső időszakban nagyon örült annak, hogy 
nem kell emberek között lennie, el kellett 
telnie egy-két évnek, mire újra értékelni 
tudta az emberek társaságát. Persze a kap-
csolatok is átértékelődtek, megváltoztak. 
Nem élnek elszigetelődve, az élet új - ha-
sonló gondolkodású - barátokkal ajándé-
kozta meg őket. 
- Ehhez az életformához végtelen hit kell 
- vallja Dominika -, szilárd hit hogy meg 
tudom csinálni, hogy képes vagyok rá 
és hogy a Teremtő gondoskodni fog ró-
lam. Hit, hogy nem kell nélkülöznöm. Ez 
nem azonos azzal, amit az elme görcsö-
sen akar, mert nem ezek az igazi vágya-
ink - mondta Dominika. 

Fodor Petra

Súlyemelés

Ördögh Istvánra
 emlékeztek

Huszonkettedik alkalommal gyűltek össze a súly-
emelők, hogy Ördögh Istvánra emlékezve területi 
és diákolimpiai selejtezőversenyt tartsanak. A kö-
lyök korosztály mellett a serdülő, ifjúsági, junior 
és felnőtt férfi, illetve női súlyemelők gyűltek össze 
soha nem látott tömegben. 

- Örömteli számomra, hogy nagyon sok kölyök versenyző van 
most itt - mondta Réti István, a TSC súlyemelő szakosztályának 
elnöke. - A régió minden súlyemelő klubjából érkeztek. Olyan 
mintha újjáéledne a sportág a megyében.
Öt szakosztály, közel ötven női és férfi sportolója indult külön-
böző korosztályokban, ilyen nagy létszámú verseny már évek 
óta nem volt területi minősítőn. De nem csak a mennyiség a mi-
nőség is kiváló volt. A legkisebbek mezőnyében, ahol még nem 
annyira a felemelt súlyokat, mint inkább a kivitelezés techniká-
ját minősítik pontozással, számos maximum pontos gyakorla-
tot mutattak be.
Pátrovics Géza, a kazincbarcikai különítmény vezetője - egyéb-
iránt maga is aktív többszörös világbajnok masters versenyző -, 
ugyancsak érzékeli a sportág felfutását. Mint mondta, talán saját 
példájukkal tudják népszerűsíteni a súlyemelést.
- Minden iskolában elmondjuk, és megmutatjuk, hogy lehet 
egészségesen élni - mondta. - Szerintem a súlyemeléssel is le-
het egészségesen élni. A megyénkben több olyan egyesület is 
van, ahol országos, sőt korosztályos nemzetközi helyezett ver-
senyzők vannak, így a megye a legjobbak között van az orszá-
gos rangsorban.
A tiszaújvárosi Lucz Levente az egyik olyan súlyemelő-palánta, 
aki komoly reményekkel nézhet a jövőbe. 
- Most annyi a célom, hogy bekerüljek a diákolimpiába innen a 
selejtezőből - mondta. - Remélem mind a hat fogásom jó lesz. 
Levente serdülő, eddigi maximuma 87 kg szakításban, 110 kg 
lökésben, ami korosztályában országos második helyezéshez 
elég. Edzője szerint lehet jobb is.
- Márciusban lesz egy verseny, ahol Levente kivívhatja a kor-
osztályos válogatott szintet – mondta  Réti János. - Azon dolgo-
zunk, hogy a Savaria kupán elnyerje a jogot a nemzetközi után-
pótlás versenyeken való induláshoz.
A versenyen hagyomány, hogy a névadó özvegye és fia is köz-
reműködik a díjak átadásában. Idén a legjobb tiszaújvárosi után-
pótlás korú versenyzőnek, Lucz Leventének adhatták át az Ör-
dögh István vándorserleget, aki az elismerés mellett teljesítmé-
nyével lehetőséget kapott, hogy a korosztályos válogatottba is 
bekerüljön. 
Mellette a TSC valamennyi serdülő, ifjúsági és junior korú ver-
senyzője bejutott a Diákolimpia döntőjébe, melyet április köze-
pén Pécsen rendeznek. 
A tiszaújvárosiak eredményei
Serdülők 85 kg-os súlycsoport: 2. Réti Márton 115 kg, +85 kg: 
1. Lucz Levente 193 kg.
Ifjúságiak 62 kg: 1. Szántó Gyula 163 kg, 69 kg: 2. Budai Csa-
ba 106 kg. Juniorok +94 kg: 1. Balázs Zsolt 165 kg. Felnőttek 
77 kg: 1. Király Csaba 188 kg, 85 kg: 1. Mátyus Zsolt 230 kg

borza
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Lucz Levente nyerte az Ördögh István vándorserleget. 

Réti Márton második lett, de ő és valamennyi serdülő, ifjú-
sági és junior tiszaújvárosi versenyző is bejutott a diákolim-
piai döntőbe. 

Izgulnak a 3.b-sek.

Tanári módon bánt el a herceg a sárkánnyal. 

Jókat bohóckodtak a Széchenyi alsósai.

Maskarások, mustrára!

Dominika és hű társa, a 16 éve született Csenge.

Jurtabelső.



Sohasem késő!

A bűnbánatról nagyböjt kezdetén
Az éjjeli irányfények lassan erejüket 
vesztették a hajnali szürkületben. A fo-
lyosón az éjszakás nővérek álmos sze-
mekkel még egyszer utoljára ellenőriz-
ték az ébredező betegeket. Az intenzív 
szoba csendjét csak az EKG halk és üte-
mes sípolása törte meg. A mindig lendü-
letes és magabiztosságot sugárzó főor-
vos most megfontoltan, szinte lábujjhe-
gyen lépett be az ajtón. Gondolataiba mé-
lyedve egy udvarias kézmozdulattal hárí-
totta el az őt tájékoztatni igyekvő ügyele-
tes orvos közeledését. Nem először for-
dult elő életében, hogy több éves tapasz-
talata és tudása sem tudott segíteni betege 
állapotán. Régóta tudta már, hogy a való-
di gyógyító egy láthatatlan erő és általa az 
ember lelke maga. Az orvos megteszi azt, 
amit a protokoll szerint tennie kell, és az 
azonos állapotban lévő betegek közül az 
egyik felépül, a másik érthetetlenül még-
is elszenderül örökre. Amikor szembe-
sült azzal, hogy nincs segítség, fejet hajt-
va az élet nagy titka előtt, mindig a hal-
dokló ágyához ült, imádkozott és búcsút 
vett a betegétől. Kollégái közül sokan fur-
csának tartották, de emberi és szakmai te-
kintélye miatt elfogadták főnöküknek ezt 
a szokását.
Az ágyon egy fiatal nő feküdt mozdulat-
lanul. A fejét borító kötözőpólyából csak 
a horzsolások és kék foltok ellenére is 
szép arca látszott ki. Autóbalesetben sú-
lyos koponyasérülést szenvedett néhány 
nappal ezelőtt. A műtéti beavatkozás és 
a gondos ápolás ellenére előző nap be-
állt nála az agyhalál. A teste erős szívé-
nek köszönhetően még életben volt, de az 
életfunkciókat már csak a rákapcsolt gé-
pek és műszerek tartották fenn. Bár a ki-
jelzőn egyenes vonalat húzó EEG tovább-
ra sem mutatott semmilyen elektromos 
agyi impulzust, a lélegeztető gépet csak 
a hozzátartozók tájékoztatása, és ha igé-
nyelték, - márpedig legtöbbször igényel-
ték - a betegtől való elbúcsúzásuk után ál-
lították le. Ez mindig a főorvos utasításá-
ra és az ő jelenlétében történt. Az előző 
napon azonban hiába kutattak hozzátarto-
zó után, csak annyit tudtak meg a sérült 
ismerősétől, hogy a nőnek nincs más ro-
kona, mint az édesapja, de vele évek óta 
nem volt semmilyen kapcsolata, és nem 
is tudták, hogy hol lakik. Késő este az-
tán megcsörrent a nővérpultnál egy tele-
fon. Az apa volt az. A televízió hírműso-
rában látta a felhívást, amelyben bemutat-
ták a nő fényképét és kérték a hozzátarto-
zóját, hogy ha felismeri a beteget, vagy 
arról ismerőseitől hírt kap, jelentkezzen a 

kórház intenzív osztályán. A főorvos már 
nem volt bent, telefonon sem tudták elér-
ni, ezért másnap reggelre beszélték meg 
a találkozót. 
A doktor az ágy mellett lévő széken ült, 
a nő kezét két kezébe rejtve hangtalanul 
imádkozott és várt. Várta, hogy az apa 
megérkezzen. Kis idő elteltével az egyre 
közeledő, határozott férfias léptek jelez-
ték, valószínűleg ő közeledik. Az ajtóban 
egy marcona, szenvtelen tekintetű férfi je-
lent meg, kopottas kabátban, büszke fej-
tartással. Gyűrött, de tiszta inge, vasalat-
lan nadrágja asszonyi kéz hiányára utalt, 
szigorú tekintete és keskeny, lefelé görbü-
lő szája a családi otthon melegének hiá-
nyát tükrözte. A főorvos tétova léptekkel 
közeledett feléje, köszönt és már éppen 
hozzá akart kezdeni az ilyenkor szoká-
sos, tárgyilagos és rideg tájékoztatáshoz, 
amikor a férfi arcán mintegy varázsütés-
re végbement változás megálljt paran-
csolt számára. Miután a lányát megpillan-
totta, a rideg tekintetet először a döbbe-
net, majd a bánat, végül mérhetetlen ke-
serűség váltotta fel. Látszott, hogy nem 
ilyen találkozásra készült. Büszke tartá-
sa odalett, görnyedten lépett az ágy szé-
léhez, térdre roskadt, a nő kezére hajtotta 
fejét, és csak válla remegése jelezte, hogy 
hangtalanul zokog. 
Bocsáss meg nekem! Tudnod kell, hogy 
nagyon szeretlek!- mondta elcsukló han-
gon. Ekkor valami különös dolog történt. 
A főorvos hallott már ilyenről, de csak 
most tapasztalta meg először a valóság-
ban. A nő szeméből könnycseppek gurul-
tak le halvány arcán. A lélek válasza volt 
ez, hiszen a leállt agyműködés miatt a test 

képtelen volt már bármilyen apró életje-
let produkálni.
A férfi felállt és megtörten vallomás-
ba kezdett arról, hogy miért nem keres-
te évek óta a kapcsolatot lányával. Vala-
milyen vitába keveredtek, már nem is na-
gyon tudta, hogy mi volt a vita tárgya, de 
a végére jól emlékezett. A lánya számon 
kérte azt, hogy miért volt olyan szívtelen 
vele szemben, miért nem szerette őt? Még 
hogy ő szívtelen? Ő, aki egész életét neki 
szentelte? Magának sem merte beismer-
ni, hogy megkeseredett özvegyként bána-
tát munkájába ölte, és mindezt úgy állí-
totta be, hogy azt gyermekéért teszi. A fe-
lesége korai halála után egyedül nevelte 
kislányát. Mindent igyekezett előteremte-
ni neki, ami erejéből tellett. Igaz, gyak-
ran késve ment érte az óvodába, majd ké-
sőbb az iskolába, elfelejtkezett néha a far-
sangi előadásokról is, és sajnos a szalaga-
vatójára sem tudott elmenni munkahelyi 
elfoglaltsága miatt. Soha egy rossz szót 
sem kapott érte. Ezért is érte váratlanul a 
vád, és bizony szíven ütötte. A lány hol-
miját dühösen a kijárat elé a földre dobva 
kizavarta őt a házból azzal, hogy be nem 
teheti oda a lábát mindaddig, amíg nem 
kér tőle bocsánatot. Évek teltek el azóta.
- Most már tudom, hogy én tartoztam ne-
ki bocsánatkéréssel - mondta megtörten. 
Ekkor az EKG fülsértő és szívszaggató 
sípolásba kezdett. A képernyőn megje-
lenő egyenes vonal jelezte, hogy a beteg 
szíve megszűnt dobogni. Miután édesap-
ja bocsánatkérését a bűnbánat könnyeivel 
viszonozta, a lélek elindult hosszú útjára.

Szrogh Károly

Illemtan, protokoll

Liberális
gyermeknevelés

Mindenkinek van tapasztalata a témában vagy gyermekként, 
vagy a szülői aspektusból nézve. A gyermekek örülnek, ha min-
dig az történik, amit éppen akarnak. Felnőttként már másként 
vélekedik az ember. Persze, most feltehetik a kérdést, mi köze 
ennek a protokollhoz, amikor ez tiszta pszichológia. 
A kifejezés: „Nem volt gyermekszobája!” - azt jelenti, hogy 
nem tanították meg neki azokat a szabályokat (többek között il-
lemszabályokat is), melyek a felnőtt élethez szükségesek. Ebben 
az értelemben e témában is fontos beszélni róla.
Manapság a liberális gyermeknevelés a divat, melynek ars poe-
tikája: a gyermek egy önálló individuum, el tudja dönteni, hogy 
mit akar. A szülő pedig kényelemből, „jófejségből”, szeretetből 
engedi a gyermek akaratát érvényesülni. Egy idő után elszaba-
dul a pokol és a csemete kezelhetetlenné válik. Olyannal is talál-
koztunk, hogy a kiskorú mondja meg, hogy mit tegyen a felnőtt. 
Ennek következménye, hogy tizenévesen a gyermek már nem 
hallgat a szülőkre, és például a tiltás ellenére elmegy otthonról, 
mert úgy van kedve.
Még mielőtt megköveznének, hogy én a középkori módszerek-
kel nevel(t)em a gyermekeimet, leszögezem, hogy én is arra tö-
rekedtem, hogy önállóan gondolkodó és cselekvő felnőtt váljék 
a fiaimból, de az nem segíti a gyermek személyiségfejlődését, 
ha mindig mindent megkap. Meg kell tanulnia alkalmazkodnia 
a családhoz, az óvodai-, iskolai szabályokhoz, a felnőtt világban 
felállított normák betartásához.
A szülők dolga megértetni azt, hogy a szabályok nem akadá-
lyozzák őket az életben, hanem éppen segítik, mintegy mankó-
ként támaszkodhatnak rájuk. Éppen, mint a közlekedési szabá-
lyok! Be nem tartása katasztrófához vezetne.
Ha jobban belegondolunk, a gyermekeink is hálásak, ha van-
nak akadályok. Megtanulhatják, hogyan feszegethetik intel-
ligens módon a határaikat. Ha nincsenek tilalmak, felnőttként 
nem tudják majd, meddig mehetnek el, és az első ellentmondás-
ban összeroppannak, mert nem tanulták meg, hogy valaki nemet 
mondjon nekik.
Kedves szülőtársaim! Nem szeretnék általánosítani, természete-
sen tudom, hogy minden szülő a legjobban akarja csinálni azt az 
életre szóló vállalást, amit gyermeknevelésnek neveznek. Ám a 
mai nevelési irányzatok sokaságában elvész a szülő. Talán az a 
legjobb, ha egy-egy helyzetben az ösztöneinkre hallgatunk, mert 
mi tudjuk, mi a leghatásosabb a saját porontyunknak. Nem az-
zal szeretjük jobban a gyermekeinket, ha bármit megtehetnek és 
megkapnak azonnal. Tanítsuk meg őket megdolgozni a sikerért, 
azért az érzésért, amit mi is nagyon szeretünk: „Ez jó mulatság, 
férfimunka volt!” 

Medina

6. oldal 2017. március 2.Mozaik

A lélek elindult hosszú útjára. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: „Életút” – Sóvári Oszkár képzőművé-
szeti emlékkiállítás. Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 
2017. március 31-ig.
Derkó Minigaléria: Meserajzok - László Judit grafikáinak ki-
állítása. Helyszín: Derkovits Kulturális Központ, aula és fé-
lemelet. Látogatható:2017. március 15-ig.
Óvárosi KULT Galéria: Régmúlt idők üzenetei - képeslap ki-
állítás. Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2017. március 16-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
2017 - Arany János emlékév - „Ember lenni mindég, minden 
körülményben.”
Kamarakiállítás Arany János születésének 200. évforduló-
ja alkalmából. A kiállítás április 11-ig látható. Helyszín: a 
könyvtár földszintje.
Március 7. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszo-
ba” - Családi mesedélután.  A furfangos szarka. Zelk Zol-
tán meséjének interaktív feldolgozása. Helyszín: a Gyermek-
könyvtár.
Március 8. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári fog-
lalkozás kicsiknek és kicsikről.
Testvérféltékenység. Előadó: Nagy-Illés Nóra klinikai gyer-
mek-szakpszichológus. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Március 10. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridé-
ző” sorozata . Karib-tengeri kalandok
Előadó: Ádám Ilona. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Közlemény
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy rendezvény miatt 
március 9-én, csütörtökön 10-15 óráig tartunk nyitva.
Megértésüket köszönjük!
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 7. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Kaleidoszkóp – Visszatekintés a múltba pályázat
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a 
múltba. Minden hónapban kiválasztunk egy eseményt és egy 
személyt, amivel és akivel kapcsolatosan kérdéseket teszünk 
fel. Az egyik feladatsorban az általunk megadott válaszokból 
kell aláhúzni a helyeset (13 + 1 feladat), a másikban a játéko-
soknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett
hat kérdésre.
A márciusi kaleidoszkóp témái:
- Kezdetét veszi a salemi boszorkányvadászat (1692. márci-
us 1.)
- Hunyadi Mátyás királlyá koronázása Székesfehérváron 
(1464. március 29.)
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden 
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), 
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán 
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játéko-
sok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik eredmé-
nyéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu és bor-
sosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy az 544-
552-es telefonszámon.

A TiszA TV műsorA

Március 2., csütörtök
9:00 Héthatár:  Elfogadták a költségvetést  - Duális képzés - 
Új nyugdíjas elnök - Társasházi közgyűlés - Új mentőgarázs  
- Gyermek- és ifjúságvédelmi konferencia - Sóvári kiállítás  

- Indul a horgászszezon - TVSE évzáró
9:15 Hétről-hétre: Munkában a jobb agyfélteke - Rendőrségi 

beszámoló - Közelmúlt: Fakopp
9:30 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel - Vélemények 

a költségvetésről  
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 6., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő  FC Tiszaújváros - MTK 
II. NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Március 8., szerda
18:00 Héthatár: Nőnapi rendezvények - Tavaszi munkálatok 

- Alapítványi bál - Növendékhangverseny - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Ünnepi beszédírók - Közelmúlt: Véres 

leszámolás

Tisztelt Gépjárműtulajdonosok!
A Derkovits Kulturális Központ 2017. március 15-én (szerda) 
ünnepi megemlékezést szervez az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére.
Kérjük, hogy az ünnepség zavartalan lebonyolítása, valamint 
saját gépkocsijuk védelme érdekében 17.00 és 19.00 óra kö-
zött a Tisza úton ne parkoljanak.

Köszönettel: A szervezők
FELHÍVÁS

A Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár

a KÖLTÉSZET NAPJA 
és az

ARANY JÁNOS EMLÉKÉV
tiszteletére

VÁROSI SZAVALÓVERSENYT
rendez.

A verseny időpontja: 2017. április 11. (kedd) 14.00 óra
A verseny helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár

(Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.)
A szavalóversenyre nevezni Arany János 
egy szabadon választott versével lehet.

Egy produkció előadásának hossza 
az 5 percet nem haladhatja meg.

Nevezési kategóriák:
I. általános iskola felső tagozat

II. középiskolás
III. felnőtt korosztály

IV. megzenésített vers, énekelt vers (korhatár nélkül)
A nevezés feltétele a kitöltött jelentkezési lap és a választott 

vers szövegének benyújtása.

A tanulók csak az iskolájukon 
keresztül jelentkezhetnek.

Jelentkezési határidő: 
A nevezéseket a jelentkezések 
sorrendjében tudjuk elfogadni 
a kategóriánként meghatáro-

zott létszám függvényében, de 
legkésőbb 

2017. március 17-ig.
A jelentkezési lapok besze-

rezhetők és leadhatók:
- a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, 

Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
- a Tiszaparti Fiókkönyvtárban, Tiszaújváros, 

Neumann J. u. 1.
- a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban, 

Tiszaújváros, Bocskai I. u. 33.
- A jelentkezési lap letölthető a www.dkk.tiszaujvaros.hu 

oldalról is.
További információ kérhető Sándorné Szabó Katalin és Vaj-
nárovits Mihályné könyvtárosoktól a 06/49/542-006-os tele-

fonszámon vagy a konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.
Minden versenyzőnek eredményes felkészülést kívánunk!

A Derkovits Kulturális Központ 
Hamvas Béla Városi Könyvtár

ÉlményBirodalom
címmel július 3-7-ig napközis nyári tábort szervez 
a gyermekkönyvtárban 10-12 éves gyermekeknek.

Kedves Gyerekek!
Szeretnétek mások bőrébe bújva félelmet nem ismerő hőssé 
válni? Akkor ebben a táborban a helyetek, ahol olvasni NEM 
muszáj… Azonban mi megmutatjuk, hogy ÉRDEMES, mert a 
könyvekben rátalálhatunk saját magunkra, választ kaphatunk 
belőlük a kérdéseinkre. Sokat játszunk, beszélgetünk, vetél-
kedünk, mozgunk, és ezek segítségével jobban megismerjük 
önmagunkat. Alkalmunk lesz a természetben is kikapcsolódni 
egy szórakoztató kirándulás keretében.
Kedves Szülők!
Újonnan induló napközis táborunkba várjuk azoknak az 5-6. 
osztályt végzett gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének 
új barátokat, új élményeket szerezni, akik szórakoztatóan, de 
tartalmasan töltenék a nyári szünet napjait. Ugyanakkor vár-
juk azokat is, akik eddig szívesen jöttek az olvasótáborunkba, 

azonban, most, hogy már felső tagozatosok, kicsit úgy érzik, 
kinőttek belőle.
Tervezett programunk:
• történetek közös megismerése,
• beszélgetések saját élmények alapján,
• szerepjátékok, társasjátékok, önismereti és kommunikációs 
játékok,
• vetélkedők,
• író-olvasó találkozó
• kirándulás,
• kreatív tevékenységek.
Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek megoldási lehetősége-
ket keresni az ebben az életkorban felszínre kerülő érzelmi, 
etikai, kortárs kapcsolati helyzetekre, problémákra.
Információ kérhető a táborvezetőktől, Kázsmér Ágnes és Ujj-
né Tellér Gabriella könyvtárosoktól. 
Jelentkezni a Gyermekkönyvtárban személyesen vagy az 542-
006 telefonszámon lehet. A tábor maximum 15 fővel indul, a 
résztvevőket jelentkezési sorrendben fogadjuk.

FELHÍVÁS

A NMI Nonprofit Zrt. B-A-Z megyei irodája,  
 a Magyar Bábjátékos Egyesület,

és a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ
 GYERMEKBÁBOS VÁLOGATÓT ÉS KONFERENCIÁT 

szervez

Időpontja:  2017. április 29. szombat
Kezdődik:  10 órakor
Helyszíne:  Derkovits Kulturális Központ, 
  Tiszaújváros, Széchenyi utca 2.
A rendezők szeretettel várják az iskoláskorúak bábcsoportjait.  
A produkciókkal kapcsolatban tartalmi kikötés nincs. (En-

nek ellenére örömmel várunk olyan produkciókat, melyek a 
tanulók anyanyelv-ismereti tantárgya anyagában olvasmány-
ként fellelhetők, vagy összefüggenek nagy évfordulókkal, pl. 
Szent László - a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté 
avatásának 825. évfordulója.)
A produkciók optimális időtartama 7-35 perc, amit lehető-
ség szerint kérünk betartani!      
Minden technikai megoldás számára igyekszünk helyet adni, 
még az árnyjátékra is.
A látottakat hozzáértő szakemberekből és gyerekekből válo-
gatott zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt produkció jogot kap ar-
ra, hogy képviselhesse Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a nyár 
elején sorra kerülő egri Gyermekbábos Fesztiválon.
Szeretettel várjuk továbbá más, bábcsoportot nem küldő in-
tézmények 1-2 fős tanító/tanár delegáltjait is, hogy a példa-
értékű bemutatók örvén - a bemutatókat követő értékeléshez 
kapcsolódó szakmai tanácskozáson - áttekinthessük a dráma- 
és bábjáték részműveltség terület aktuális lehetőségeit.
A jelentkezéshez töltsék ki az adatlapot, küldjék meg az aláb-
bi címekre:
• babjatekos.v5@gmail.com, Tóth Krisztina,
• vagy kinyomtatott formában, postán:  A MBE számára, A 
Művelődés Háza címén, Sárospatak, 3950, Eötvös u. 6.   

A Derkovits Kulturális Központ Ifjúsági és Jégvirág mazsorett-
jei február 25-én az V. Újfehértói Országos Mazsorett Fesztivá-
lon léptek zsűri elé. Ez volt az idei év első, úgynevezett nyitó 
versenye, melyet a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség 

szervezett. A csoportok pom-pon és show kategóriákban mutat-
koztak be, és újra két arany és egy ezüst minősítéssel térhettek 
haza. Felkészítőik: Bognár Imre és Medvés Beáta művészeti ve-
zetők, okleveles mazsorett oktatók.

Csillogó lányaink
7. oldal2017. március 2. Kultúra

Mindkét csapatnak jól sikerült az idei első verseny.           Fotók: Orbánné Pók Lívia



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2017. március 8-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
2017. március 6-án (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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2017. március 06-án (hétfő) 16.00 

órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2017. március 07-én (kedd) 16.00 órá-
tól a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház)
fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

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

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Közlemény

Temetői járatok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRA-
TOK 2017. március 1. és április 30. közötti időszakban keddi és 
pénteki napokon az alábbi menetrend szerint közlekednek:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Oda Megálló Vissza

15.20 Tisza-part városrész 17.10

15.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 17.00

15.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 16.59

15.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 16.58

15.33 Bocskai I. út 16.57

15.34 Bocskai I. úti iskola 16.55

15.37 Szederkényi út 16.53

15.38 Rózsa út (szakközépiskola) 16.52

15.39 Kazinczy út (hotel) 16.51

15.40 Autóbusz-pályaudvar 16.50

15.50 Városi Temető főbejárata 16.40

Felhívás

Táboroztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormány-
zati rendelete alapján természetbeni ellá-
tásként táboroztatási támogatásban része-
sülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező gyermek, illetve tiszaúj-
városi állandó lakóhellyel rendelkező 23. 
életévét be nem töltött nagykorú személy, 
aki életvitelszerűen lakóhelyén él, vala-
mint Tiszaújváros közigazgatási területén 
működő állami, egyházi fenntartású alap- 
vagy középfokú köznevelési intézmény 
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros 
Város Önkormányzata által fenntartott in-
tézmény, vagy állami, egyházi közneve-
lési intézmények által szervezett nyári tá-
boroztatásban vesz részt. 
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet 
kell benyújtani, melyhez csatolni szüksé-
ges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogo-
sultság értékhatárai és mértéke: 
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó havi jövede-
lem (Ft): 0 - 35.700
A támogatás mértéke a táborozási költ-
ség: 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700, 50%-a, maximum 20.000 
Ft
40.701 - 48.000, 30%-a, maximum 10.000 
Ft
2. Gyermekét egyedül nevelő szülő ese-
tén 
A családban az egy főre jutó havi jövede-
lem (Ft) 0 - 38.500
A támogatás mértéke a táborozási költ-
ség: 70%-a, maximum 30.000 Ft

38.501 - 45.500, 50%-a, maximum 20.000 
Ft
45.501 –57.000, 30%-a, maximum 10.000 
Ft
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyiségében
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola ( Tiszaújváros, Al-
kotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola ( Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium
( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola (Tiszaújváros, Munkácsy M. 
út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 

Általános Iskola ( Tiszaújváros, Rózsa út 
12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2017. 
március 1-jétől 2017. március 31-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a ké-
relem a táborozásra történő jelentkezést 
követően nyújtható be. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, 
Szociális és Sport Osztályán (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7., I. em. 111. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György 
   polgármester

Gépjárműadó fizetési értesítők
Tájékoztató

Az önkormányzati adóhatóság március 1. 
napjától kezdi meg a gépjárműadó 2017. 
első félévi részletét tartalmazó „Fizetési 
értesítők”, valamint az adó befizetésére 
szolgáló készpénz átutalási megbízások 
(sárga csekkek) postázását. 
Megszemélyesített gépi nyomtatású „sár-
ga csekkeket” kizárólag magánszemé-
lyeknek - ideértve a bankszámlavezetés-
re nem kötelezett egyéni vállalkozókat is 
- biztosítunk.
Az adót az OTP Bank Nyrt.-nél veze-
tett 11734114-15350064-08970000 szá-
mú Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta gépjárműadó beszedési számlára kell 
megfizetni, melyet a „Fizetési értesítő-
höz” mellékelt belföldi készpénz átutalá-
si megbízáson (csekken) a postán vagy az 
OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, saját számlá-
ról történő átutalással, valamint - a Pol-

gármesteri Hivatal II. emelet 205-ös iro-
dájában - bankkártyás befizetéssel is tel-
jesítheti. A befizetési határidő: 2017. már-
cius 16.
Azon gépjármű-tulajdonosoknak/üzemben-
tartóknak, akiknek az elmúlt év során vá-
sárolt gépjárműveik után első alkalom-
mal kell adózniuk, a 2017. január 1. nap-
jától fennálló adókötelezettségről határo-
zatban fognak értesülni. A befizetési hatá-
ridő ezen esetekben a határozat jogerőre 
emelkedését követő 15. nap (kézhezvételt 
követő 30. nap).  
Kérjük, hogy az átutalás esetében a meg-
bízásokon közleményként az önkormány-
zati nyilvántartási (mutató) számot vagy 
az adószámot/adóazonosítót szíveskedje-
nek feltüntetni! 
A „Fizetési értesítővel” kapcsolatos ész-
revételeiket elsősorban írásban várjuk. 

Ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-16, 
szerda: 8-18, péntek: 8-12) a Polgármes-
teri Hivatal Adó és Végre-hajtási Csoport-
jánál személyes egyeztetésre is lehetősé-
get biztosítunk (tel.:49/548-025 49/548-
021). Akár írásban, akár szóban történik 
mindez, az észrevételt alátámasztó bi-
zonylatokat, dokumentumokat szívesked-
jenek becsatolni, illetve magukkal hozni. 
Az adótitok szabályainak megfelelően az 
adózó részére telefonon a folyószámlával 
kapcsolatosan csak általános tájékoztatást 
adhatnak kollégáink, ebben kérjük meg-
értésüket! 

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési 

és Városüzemeltetési Osztály  
Adó és Végrehajtási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező 
vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196 000 000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 05. hó 31. nap 
10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi cí-
men vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás 
anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-
544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címen.
Az árverés időpontja és helye:  
2017. év 06. hó 15. nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés alapján megtekinthető.
             TiszaSzolg 2004 Kft.

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-
szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 
(papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjté-

sét a közszolgáltató a következő héten, 
2017. március 8-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2017. március 2.Önkormányzat



Emberi Erőforrások Minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 

Intézményvezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15-
ig szól. 
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3580 Tiszaújváros, Deák Fe-
renc tér 16.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény 
szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, 
a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény 
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a 
jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési in-
tézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VI-
II.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szak-
képzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 
98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.
• pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai 
gyakorlat 
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglal-
koztatástól való eltiltás hatálya alatt
• megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkal-
mazotti munkakörbe kinevezhető 
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartal-
mazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképze-
léseket

• az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzett-
ség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata 
• a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló do-
kumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével) 
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen 
előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közal-
kalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem te-
szi lehetővé 
• szakmai önéletrajz 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályá-
zati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személy-
lyel közlés) 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes ada-
tainak pályázattal összefüggő kezeléséhez 
• hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs 
lehetőség
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthe-
tő be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Bozsikné Vig Marianna tankerületi igazgató nyújt, a 06-49-
795-212 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Tankerületi Köz-
pont címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Szé-
chenyi út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: (KLIK/047/453-1/2017)  
, valamint a beosztás megnevezését: Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola- Intézményvezető. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése 
után az oktatásért felelős miniszter dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Oktatási és Kulturális Közlöny
• helyben szokásos módon
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű pél-
dányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt boríték-
ban kérjük megküldeni a Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- Tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Iskola intézményvezetői beosztására”. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
http://kk.gov.hu/mezokovesd honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

Hit- és erkölcstan

Magyar, történelem
Galambos úszása

Számoltunk, léptünk, 
úsztunk...

Eötvös sikerek 
úszásban

Tájékoztató nap az Eötvösben

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégiumban az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszer-
vezéséről a leendő és a jelenlegi 7. évfolyamos tanulóknak és 
szüleiknek szóló tájékoztató napot 2017. március 9-én 16 órától 
tartjuk az iskola 13-as tantermében.

Erdélyi Lajos
intézményvezető

A Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny me-
gyei fordulóját február 8-án tartották a miskolci Földes Ferenc 
Gimnáziumban. A résztvevők két kategóriában (5-6. és 7-8. év-
folyam) egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő, 
kifejező olvasásában mérhették össze tudásukat. Szép sikerrel 
büszkélkedhet a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Isko-
la, hiszen a versenyen az 5-6.évfolyamos kategóriában Kun Ta-
más 5. b osztályos tanuló a IV. helyezést érte el (felkészítő taná-
ra: Pípoly István).
Február 14-én délután rendezték meg a miskolci Földes Ferenc 
Gimnáziumban a 7-8. osztályos tanulók számára meghirdetett 
országos történelem tanulmányi verseny megyei fordulóját. A 
versenyen Gyivák Bálint Zsombor, iskolánk 7. b osztályos ta-
nulója az előkelő II. helyezést érte el (felkészítő tanára: Balog-
hné Fodor Ágota). 

     Réthi Zoltánné
  munkaközösség-vezető

A megyei diákolimpiai úszóversenyen Galambos István a Szent 
István Katolikus Általános Iskola 4. b osztályos tanulója a II. 
korcsoportban 50 méteres hátúszásban első helyezést ért el 
(felkészítője: Bukovinszki József). További helyezések: Beren-
csi Lili 7. a osztály, III. korcsoport, 100 méteres gyorsúszás: 6., 
Kovács Edina 4. a osztály, II. korcsoport, 50 méteres hátúszás: 
6. Béke Kata 2. a osztály, I. korcsoport, 50 méteres gyorsúszás: 
10., Tóth Petra 7. a osztály, III. korcsoport, 50 méteres mel-
lúszás: 11.

  Gál Benjáminné
igazgató

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tavaly elnyer-
te a megye legeredményesebb iskolájának járó kupát a Zrínyi 
Ilona Országos Matematika Verseny megyei fordulóján. Az 
idei megmérettetésen is szépen szerepeltek diákjaink. A márci-
us 7-én megrendezendő díjátadóra meghívták Tölgyesiné Lik-
tor Mária felkészítő tanárt, valamint Kovács Veronika 2.a, Ha-
nus Máté 3.a, Bolgár Dániel 4.b, Kiss Gábor Botond 6.a, Nagy 
Levente 8.b és Sajgó Zsófia 8.a osztályos tanulókat. Kíváncsian 
várjuk az eredményeket. 
A Megyei Sakk Diákolimpia III. kcs. fiúk között Dudás Bence 
6.b osztályos diákunk III. helyezést ért el. Az Úszás Diákolim-
pia megyei döntőjén is sikeresen vették az akadályokat úszó-
ink. A II. kcs. fiú gyorsúszásban II. helyezett lett Bagi Zoltán 3.b 
osztályos tanuló, a fiúváltónk II. helyezést ért el, melynek tagjai: 
Varga Martin 3.a, Munkácsi János 4.c, Bagi Zoltán 3.b, Szlávik 
Levente 3.a. Lányváltónk III. helyezettként ért célba. Csapatta-
gok: Ispán Réka Panna 4.a, Bán Lilla 4.b, Eke Laura 4.a, Kin-
cses Anna Rozi 4.a osztályos tanulók. A IV. kcs fiú mellúszást 
Galgóczy Olivér 7.a osztályos tanulónk megnyerte, így ő képvi-
seli iskolánkat az országos döntőn. 

Dorony Attiláné 
 igazgató

Február 16-án rendezték meg 
a „B” kategóriás Úszás Diá-
kolimpia® megyei döntőjét a 
miskolci Kemény Dénes Vá-
rosi Sportuszodában.
Legeredményesebb verseny-
zőnk Ferenczi Viktor 11.b 
osztályos tanuló volt (ké-
pünkön), aki Borsod-Abaúj-
Zemplén megye bajnoka lett 
100 méteres gyorsúszásban, 
így résztvevője lesz az orszá-
gos döntőnek. Győztes ide-
je 59,9 mp volt. Felkészítője 
Bukovinszki József.
Iskolánk három váltója (4x50
méteres gyorsváltó) második helyen végzett, így 12 tanulónk 
ezüstéremmel a nyakában mosolyoghatott a dobogóról. Csapa-
tainkat a következő tanulók alkották:
- V. korcsoportos (2000-2001-ben születettek) leány: Farkas 
Andrea 10. b (fk.:Krucsaijózsef), Gáspár Emese 9.a (fk.: Ve-
lenszki Tamás), Gulyás Fanni 9.k (fk.:Jancsár László), Kovács 
Mirtill 9.a (fk.:Velenszki Tamás)
- VI. korcsoportos (1997-1998-1999-ben születettek) leány: 
Galgóczy Hanna 11.h, Mayer Flóra 11.a, Sóvári Petra 10. m, 
Tóth Evelin 11.a (fk.: Bukovinszki József)
- VI. korcsoportos fiú: Béke Kornél 12. a (fk.:Bethlenfalvi Ist-
ván), Ferenczi Viktor 11. b (fk.: Bukovinszki József), Gömöri 
Dénes 12. m (fk.: Velenszki Tamás), Mayer Ákos 12. b
Versenyző tanulóinkat az Eötvös GIMI DSE és iskolánk testne-
velői is segítették felkészülésük során.

Erdélyi Lajos
intézményvezető

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola,  Vándor Sándor Zeneiskolájába 
beiratkozott növendékek  térítési díjának befizetési határideje 
2017. február 28-án lejárt.
A pótbefizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 
óráig van lehetőség  a Vándor Sándor Zeneiskola épületében  
( Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)
Kérem, hogy a térítési díjat a pótbefizetéssel mindenki telje-
sítse.

Hok Csaba
    intézményvezető

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a Szülőket és a ze-
nekedvelő közönséget, hogy 2017. március 07-én, kedden 
16.30 órától növendékhangversenyt rendez  a zeneiskola 
hangversenytermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a  zeneiskola fellépő 
növendékei és felkészítő tanárai.

Katolikus iskola hírei
A katolikus iskolában októberben elkezdődött iskolakóstol-

gató 2017. márciusától már heti rendszerességgel,  játékos 

foglalkozásokkal várja a leendő első osztályos óvodásokat és 

szüleiket,.

Időpontok: 2017. március 2. 9. 16. 17. 23. 31.

2017. április 6.

MEGHÍVÓ
A Tiszaújvárosi Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola
tájékoztatót tart

az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről, 
melyre meghívjuk a 2017/2018-as tanévben az 

1., 2., 3.,4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamot kezdő tanulók szüleit. 
Időpont:

2017. március 7. (kedd) 16 óra.
Helyszín:

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Hunyadi Mátyás Iskola fizikai előadója

Meghívott egyházak:
A Magyar Katolikus Egyház részéről:

a Görögkatolikus Egyházközség, valamint a
a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség 

képviselője.
A Magyarországi Református Egyház részéről:

a Tiszaújvárosi Református Egyházközség képviselője.
A Hit Gyülekezete képviselője.

Minden kedves szülő megjelenésére számítunk!
  Hok Csaba intézményvezető

9. oldal2017. március 2. Iskoláról iskolára



Tiszaújvárosban 

2 szobás lakás egyik 

szobája társalbérletbe 

férfi részére kiadó. 

Érd.: 

06-70/39-49-026

Senior HR munkatárs
A Low and Bonar Hungary Kft. nemzetközi tulajdonú, tiszaújvárosi telephelyekkel működő, 
hazai szinten piacvezető vállalat a nem szőtt geotextília gyártásban. Több, mint 100 fő alkal-
mazotti létszámmal, jelentős nemzetközi háttérrel, jelentős exportérintettséggel, termékei Eu-
rópa számos országában megtalálhatók. 
A Low and Bonar Hungary Kft. tiszaújvárosi telephelyére Senior HR munkatárs pozícióba 
teljes munkaidőben, határozatlan időre felvételt hirdet az alábbi feltételekkel:
Feladatok: 
• szervezet kialakítása, szervezetfejlesztés, szervezeti hatékonyság megteremtése
• job grading kialakítása a szervezeten belül végzettség és munkaköri leírások alapján
• jelenlegi HR folyamatok összefogása, egyszerűsítése, anyavállalattal egyeztetvén
• helyettesítési terv összehangolása a különböző területeken
• HR-t érintő kérdésekben teljes körű segítségnyújtás a vállalat vezetői és munkavállalói szá-
mára
• bérszámfejtő kolléga (1 fő) irányítása, jelentések felügyelete
• toborzás, kiválasztás folyamatának irányítása
• direkt kapcsolattartás a munkavállalókkal
• éves teljesítmény értékelési folyamat szervezése, irányítása, follow-up
• személyes szakmai fejlesztési terv elkészítése (képzési terv)
• éves tervezésben, 5 éves tervben való részvétel
• helyi ill. mátrix vezetője által előírt egyéb, képzettségének megfelelő feladatok és utasítások 
elvégzése
• rewarding (motivációs) eszközök bevezetése
• HR controlling
• egyéb adminisztratív feladatok ellátása
A leendő munkatárs közvetlenül a külföldi BU HR igazgatónak illetve a helyi Pénzügyi /HR 
igazgatónak jelent.
Az álláshoz tartozó tárgyi elvárások: 
• releváns felsőfokú végzettség (HR és/vagy gazdasági)
• minimum 4 éves szakmai tapasztalat HR területen, nagyrészt multinacionális környezetben
• stabil angol nyelvtudás (írásban és szóban)
• MS office ismeretek (Excel, Word, Powerpoint)
Az ideális személyiség, akit várunk: 
• gyors gondolkodású
• ambiciózus
• innovatív – reformer típus
• emberközpontú
• numerikus
• kommunikatív
• magabiztos
• nyugodt, higgadt
• csapatjátékos
Előnyt jelenthet:  
• munkatapasztalat mátrix szervezetben
• közép- vagy felsőfokú TB ügyintézői tanfolyam
Amit kínálunk:
• folyamatos szakmai kihívás
• versenyképes jövedelem 
• stabil multinacionális háttér
• igényes munkakörülmények
Várjuk angol nyelvű, fényképes önéletrajzát a toborzas@lowandbonar.com email címünkre.
Jelentkezési határidő: 2017.03.15.

A Tiszaújvárosi 
Krónikában is 

megjelenik 
lakossági apró-

hirdetése,  
amennyiben 

azt 
a Tisza TV 

Képújságában 
legalább 5 nap-

ra
 (2500 Ft), 

legkésőbb ked-
den 12 óráig

feladja.
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A Sportcentrum eseményei 
Március 4. (szombat)

Labdarúgás
10.00 TFCT - Tállya KSK. U 19 bajnoki mérkőzés  
   Füves pálya vagy műfüves pálya
12.00 TFCT - Tállya KSK. U 17 bajnoki mérkőzés  
   Füves pálya vagy műfüves pálya

Március 5. (vasárnap)
Labdarúgás
14.30 TFCT - MTK Budapest II. bajnoki mérkőzés  
   Centerpálya

15.00 Tiszapalkonya - Újszentmargita edzőmérkőzés  
   Műfüves pálya

Labdarúgás 

Kosárlabda 

Kézilabda 

A győzelem táján jártunk Tállyán

Hill harmincháromig jutott

Verőfényes időben, jól előké-
szített pályán játszotta máso-
dik tavaszi mérkőzését az FC 
Tiszaújváros a bajnokság 20. 
fordulójában. A Tállya elle-
ni idegenbeli mérkőzés reme-
kül indult, ám a második já-
tékrészben az addig kiharcolt 
vezetést ledolgozták az embe-
relőnyhöz jutott hazaiak.

Tállya - Tiszaújváros 2-2 (0-2)
Tállya, 200 néző. V.: Nagy (Berecz, Sza-
bó)
Tállya: Tarr – Bihari, Galambos (Horváth 
N.), Irhás, Lippai, Mihálszki Cs., Molnár, 
Németh D. (Ondó), Pataki, Polényi, Tóth 
A. (Németh B.). 
Tiszaújváros: Tóth Cs. – Dajka, Fabu, 
Farkas, Fodor, Gál, Hussein (Kerekes), 
Kristófi, Molnár F., Nagy D., Orosz (Ba-
logh).
G.: Ondó, Lippai, ill. Nagy D., Kristófi. 
Kiállítva: Dajka (38.). Jók: Polényi, Mi-
hálszki Cs., Lippai, Horváth N., ill. Tóth 
Cs., Kristófi, Fodor, Farkas.
19. perc: Bal oldali szögletet követően 
Nagy Dávid középről, nyolc méterről fe-
jelt a léc alá. (0-1)
31. perc: Hosszú indítást követően a 
jobb oldalon Kristófi iramodott meg. 
Két védőt kicselezve egy az egyben tört 
a kapura és kilőtte a hosszú alsó sarkot. 
(0-2)
38 perc: Egy rosszul sikerült becsúszás 
után Dajka megkapta második sárgáját, 

aminek eredményeként 10 főre fogyatko-
zott a TFCT
61. perc: Jobb oldali beadás után a cse-
reként beállt Ondó egyedül maradt közé-
pen és higgadtan a kapu bal oldalába fe-
jelt. (1-2)
85. perc: Lippai Ákos mintegy 25 mé-
terről védhetetlen bombát eresztett meg a 
kapu jobb alsó sarkába (2-2)
Az első félidőben uralta a játékot a Tisza-
újváros. Sajnos a kiállítás után a hazaiak 
minden mindegy alapon támadtak, mely-
nek meg is lett az eredménye. Bár az ide-
genben szerzett egy pont mindenképp di-
cséretes, a játék képe alapján akár nyerhe-
tett is volna a TFCT. 
Pachinger János: Reális eredmény szü-
letett a helyzetek alapján. Sajnos ugyan-
úgy, mint a múlt héten átaludtuk az első 

félidőt, de 0-2-ről is fel tudtunk állni, ami 
a csapatom tartását mutatja.
Gerliczki Máté: Ha 11-en maradunk a 
második félidőre, akkor nem kérdés, 
hogy megnyerjük a mérkőzést. Így vi-
szont hiába vezettünk 2-0-ra, de értékes 
az 1 pont is.
A bajnokságban jelenleg 31 ponttal az 
ötödik a Tiszaújváros. A huszadik forduló 
krónikájához hozzátartozik, hogy az UTE 
II. csapata megszerezte az első pontját a 
bajnokságban, mégpedig idegenben, a je-
lenlegi hatodik REAC ellen.
További eredmények
KBSC - Monor 2-2
Hatvan - BKV Előre 0-4 
Nyírbátor - Salgótarján 1-0 
Hajdúböszörmény - Putnok 4-0 
REAC - Újpest II. 1-1
MTK  II. - Jászberény 3-4 
DVSC-DEAC II. - ESMTK 1-1
Rákosmente - DVTK II. 2-1
Következik a 21. forduló
2017.03.04., szombat, 14:30
Jászberény - Hajdúböszörmény 
Salgótarján - REAC
Monor - Hatvan 
Rákosmente - KBSC
2017.03.05., vasárnap, 11:00
DVTK II. - ESMTK
Újpest FC II. - Tállya 
2017.03.05., vasárnap, 14:30
Tiszaújváros - MTK II.
Putnok - DVSC-DEAC II.
BKV Előre - Nyírbátor 

Közel sem könnyű mérkő-
zésen szerezte meg a győzel-
met a Tiszaújvárosi Phoenix 
KK csapata a legutóbbi hazai 
bajnokin. A vendég MAFC, 
bár a tabella végén szerepel, 
a helyezésbeli különbség nem 
látszott a találkozón.

Tiszaújvárosi Phoenix KK - MAFC
86-80 (11-21, 23-23, 27-19, 25-17)

Tiszaújváros, 300 néző. V.: Sallai, Kapu-
si, Bács
Phoenix KK: Hill J. D. (33/3),  Papp 
(12/3), Pöstényi (8/3), Kovács Z. (-)  Ki-
lyén Ö. (8/3), Katlan R. (-), Szilasi B. (-), 
Szabó N. (6), Pongrácz G. (-), Mályer Á. 
(-), Benőcs D. (13/6) Magyar L. (6/3).
MAFC: Pápai M. (14), Kucsora C. 
(24/15), Fehér Á. (6/3), Molnár Marcell. 
(28/12), Nagy L. (6), Molnár Máté (2), 
Bartos B. (-),  Amagháni Á. (-), Medgye-
si K. (-), Nikitin A. (-)
Meglehetősen feszült hangulatú mérkő-
zést láthatott a közönség. Nem kezdődött 
jól a találkozó a Phoenix szempontjából. 
Bár mindkét csapat hibákkal kezdte a já-
tékot a négy NB I/A-s kerettagot is felvo-
nultató MAFC eszmélt először és 7 pon-
tos előnyt rakott össze, mely a játékrész 

végére 10 pontra hízott. A második ne-
gyedben továbbra sem ment a támadás a 
hazaiaknak. 
Bár kifejezetten rossz helyzetkihasználás-
sal játszott a Phoenx (mezőnyben 43 pró-
bálkozásból mindössze 13 alkalommal ért 
el pontot!), az ellenfél sem brillírozott így 
az előny nem nőtt, igaz nem is csökkent. 

Mindehhez kellett, hogy az első félidőben 
szerzett 34 pont felét Hill hozza, mindezt 
úgy, hogy ő sem játszott jól. 
Szendrey Zsombor vezetőedző a szü-
netben aztán rendet tett a fejekben. Az 
egész csapat egy másik fokozatra kap-
csolt, mind támadásban, mind védeke-
zésben. A harmadik negyedet már nyolc 
ponttal nyerték a hazaiak, a negyediket 
pedig újabb nyolc ponttal, hozva a vég-
ső győzelmet is. Bár vitathatatlan, hogy 
a sikerhez az egész csapat teljesítménye 
kellett  - a harmadik negyedben már kö-
zel 80%-os volt a helyzetkihasználás, és a 
csapat védekezése is érezhetően feljavult 
- Hill, salgótarjáni parádézása után ismét 
kiemelkedőt alkotott, 33 pontot és 18 le-
pattanót szerzett, mellyel magasan a me-
zőny leghasznosabb játékosa lett. 
Szendrey Zsombor: Amire készültünk, azt 
a meccs elején nem tudtuk megvalósítani.
A szünetben azonban megbeszéltük a 
helyzetet, így a második félidőben már 
egy másik Tiszaújváros lépett a pályára. 
Bevált a taktikai váltásunk. 
A mérkőzés végén kerestük a vendégcsa-
patot a pálya széléről irányító Jakab Má-
tét is, de nem kívánt nyilatkozni. A baj-
nokság következő fordulójában Debre-
cenbe látogat a Phoenix.

Kajak-kenu

Arccal az utánpótlás, 
a gyerekek felé

Köszönet
a támogatásért

Kész a sorsolás

Megtartotta éves közgyűlését a Tiszaújvárosi Vízi 
Sportegyesület. A rendezvényen nem csak az el-
múlt éve, az elmúlt olimpiai ciklust is értékelték.

Váczi Anita paralimpiai pontszerzése a legnagyobb eredmény 
a TVSE szempontjából. Mellette azonban több sportoló is szép 
nemzetközi sikert ért el.
- A Bodolai Fani és a Lőrincz Tibi a quadrathlon sportágat favo-
rizálta, - mondta Jancsár László elnök - mindkét versenyző vi-
lágszínvonalú eredményt ért el, Fanni az Európa-bajnokságon 
első lett, míg Tibor az U23-as Európa- és világbajnokságon is 
második helyet ért el. 
Ez az év az utánpótlás nevelés jegyében telik. Jelenleg mintegy 
70 gyermeket edzenek.
- Minél több gyereket szeretnénk toborozni - vázolta tervüket 
Rakusz Éva, az egyesület társadalmi elnöke. - Minél többen is-
merjék meg a vízen járás szabályait. Az új edző kollégával azon 
vagyunk, hogy minél több új gyerekünk legyen.
Váczi Anitánál a nemzetközi versenyeken való részvétel, Bodo-
lai Fanni és Lőrincz Tibor esetében pedig a korosztályos világ-
bajnoki cím elérése a cél.

                                                                                          borza

Győrben, Pakson és Tiszaújvárosban rendeztek a közelmúltban 
a Héraklész fizikai felmérő versenyeket. A Tiszaújvárosi Vízi 
Sport Egyesület - mint a tiszaújvárosi verseny szervezője - kö-
szönetet mond mindazoknak, akik hozzájárultak a verseny lebo-
nyolításához:  Tiszaújváros önkormányzata, Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség, Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft., Tiszaúj-
városi Triatlon Klub, Fulner Endréné e.v., Biotech USA üzlet,  
Goodsmarket, Poliform 94 Bt, ÉRV , A&V com Bt.. Külön kö-
szönik a tiszaújvárosi iskolák testnevelő tanárainak a  munkáját, 
illetve a szülők és a segítők közreműködését.

Elkészült a megyei női kézilabda bajnokság tavaszi menetrend-
je. A bajnokság megnyerésére hajtó tiszaújvárosi lányok először 
idegenben játszanak a Miskolc ellen.

2017. március 11. szombat
11:00 MEAFC - Tiszaújváros
2017. március 19. vasárnap

14:00 Tiszaújváros - Diósgyőr
2017. április 2. vasárnap

14:00 Tiszaújváros - Kazincbarcika
2017. április 7. péntek

17:00 Szerencs - Tiszaújváros 
2017. április 16. vasárnap

14:00 Tiszaújváros - MEAFC 
2017. április 23. vasárnap

10:00 Diósgyőri KSE - Tiszaújvárosi SC 
2017. május 13. szombat

12:00 Kazincbarcika - Tiszaújváros 
2017. május 21. vasárnap

14:00 Tiszaújváros - Szerencs

11. oldal2017. március 2. Sport

Dajka „pirulása” 2 pontba került. 

Hill az első félidőben 17 pontot szerzett. A másodikban 16-ot, de ekkor már tár-
sai is jeleskedtek a palánk alatt. 

Az első negyedben „állva maradt” a Phoenix, a másodikat egálra hozta, aztán 
nem volt megállás.
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