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Új felsővezetők a MOL-nál
A MOL Petrolkémia (MPK) korábbi vezérigazga-
tóját, Huff Zsoltot nevezték ki szeptember 1-jétől 
a MOL Magyarország Downstream üzletágának 
ügyvezető igazgatójává. Huff Zsolt kinevezését kö-
vetően Zsinkó Tibor lesz a MOL Petrolkémia ve-
zérigazgatója október 1-től. 

A szakemberek kinevezése összhangban van a MOL-csoport 
hosszú távú, 2030 stratégiájának megvalósítására tett törekvé-
sekkel - áll a MOL közleményében.
Huff Zsolt mintegy 25 éves olajipari tapasztalattal rendelkezik. 
Pályafutását a MOL Dunai Finomítójában kezdte, majd dolgo-

zott a MOL Group Italy manto-
vai finomítójának termelési veze-
tőjeként. 2014. március 1-jétől a 
Tiszaújváros site Termelési igaz-
gatóság vezetője volt egészen 
2015-ös MOL Petrolkémia ve-
zérigazgatói kinevezéséig. Veze-
tése alatt a technológia- és szer-
vezetfejlesztés terén egyaránt 
fontos lépések történtek a válla-
latnál: megvalósult a TIFO-TVK 
integráció, létrejött a MOL Pet-
rolkémia Zrt., amely kiemelkedő 
rendelkezésre állás mellett 2015-
ben minden idők legjobb üzleti 
eredményét érte el. Ezekben az 

években adták át a tiszaújvárosi 
butadién üzemet, és indult el az 
Olefin rekonstrukciós projekt is. 
Downstream ügyvezető igazga-
tói pozíciójában feladata a MOL 
stratégiai céljainak támogatása 
lesz, különös tekintettel a Poliol 
projektre.
A MOL-csoport tavaly, hosszú 
távú stratégiájának meghirdeté-
sekor leszögezte, hogy a jövőben 
a petrolkémia sokkal nagyobb 
hangsúlyt kap a vállalatcsoport-
ban. A MOL-csoport célja, hogy 
a MOL Petrolkémia Európa veze-
tő vegyipari vállalatai közé zárkózzon fel. Ennek elérését Zsin-
kó Tibor fogja végrehajtani az MPK új vezérigazgatójaként. A 
szakember 2001 óta dolgozik a MOL-csoportnál. Az évek so-
rán számos vezetői pozíciót töltött be mind helyi szervezetek-
nél, mind csoportszinten. Éveken át irányította a MOL Logisz-
tika szervezetét és a Terméktároló Zrt. ügyvezetője is volt. 2016 
óta a csoportszintű fenntartható fejlődés és EBK (Egészség, Biz-
tonság és Környezetvédelem) szervezet igazgatója. Ez idő alatt 
irányításával sikeresen lezajlott az új csoportszintű EBK straté-
gia bevezetése, valamint nagy figyelmet fordított mind a belső 
szervezeti kultúrafejlesztésre, mind a csoportszintű EBK tuda-
tosság növelésére.

Becsengettek

Hagyományok, változások, újdonságok

Szeptember 29-ig tart az akció

Biztonságban
az iskoláig

Rendőrök, polgárőrök és közterület-felügyelők segítik a köz-
lekedést az iskolák környékén szeptember elsejétől. A legfor-
galmasabb helyeken a tanítási idő kezdésekor és befejezésekor 
a gyalogátkelőhelyeknél vigyáznak a gyerekek biztonságára, a 
szabályok betartására. A tanév első napján indult akció a hó vé-
géig, szeptember 29-ig tart. 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ doku-
mentumainak módosítását követően Poropatich Pé-
ter, az intézmény vezetője az Ezüsthíd Gondozóház 
átalakításáról, bővítéséről tájékoztatta a testületet, 
a televíziós közvetítés révén a lakosságot a múlt he-
ti önkormányzati ülésen.

- A gondozóház, illetve az idősek otthona átalakítását két ütemben 
tervezte meg a TIK. Az első ütem a leendő idősek otthona épü-
let kialakítása és berendezése. Ez megtörtént - mondta Poropati-
ch Péter. - Jelenleg működőképes az otthon. Erre azért volt szük-
ség, mert tervbe volt véve a gondozóház felújítása is. Az időse-
ket átköltöztettük az új részbe, és elkezdődött a második ütem, az 
Ezüsthíd Gondozóház átalakítása és felújítása. Ezt is két ütemben 
terveztük, mivel mindenki nem fér el az új helyen. Ennek első üte-
me határidőre elkészült. Ez azt jelenti, hogy a konyha, az ebéd-
lő és egy épületszint felújítása megtörtént. Hétfőtől már tud főz-
ni a TIK az új konyhában, illetve mi is tudunk ott étkeztetni. Az új 
részt, illetve a harmadik emeletet már birtokba vettük, és normali-
zálódott egy kicsit a működésünk. Jelenleg felújítás alatt áll az el-
ső és második emelet, ennek átadási határideje szeptember 17-e. 
Jelenleg 22 várakozónk van az intézményi ellátásra. Nagyon so-
kan várják a szolgáltatást, az ellátást. A felújítások miatt azonban 
nem tudunk teljes kapacitással működni. Amennyiben szeptem-
ber 17-ére megtörténik a műszaki átadás, és birtokba tudjuk ven-
ni az épületet, akkor 12 igénylőt tudunk felvenni, tehát jelentősen 
csökken a várakozók száma. Amennyiben sikerül minden enge-
délyt megszerezni, akkor az idősek otthona a testületi határozat-
nak megfelelően január 1-jével kezdi meg a működést. Nagyon 
sokan érdeklődnek az otthon iránt. Szeretném a tévé nyilvános-
sága előtt is tájékoztatni a város lakosságát, hogy egyelőre még 
nem lehet beadni kérelmeket, senkit nem veszünk nyilvántartás-
ba. A Krónika és a Tisza TV útján fogjuk tájékoztatni a lakossá-
got, hogy mikor, milyen formában kell a kérelmeket beadni.
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Zsinkó Tibor

Huff Zsolt

Szeptember 1-jétől újra a régi nevét viselheti a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola pedig új igazgatóval kezdte a tanévet. Mindemellett számos egyéb vál-
tozás, újdonság is „színesíti” városunkban az iskolarajtot. Összeállításunk a 4. oldalon.

Gondozóház,
idősek otthona
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és 
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek 
szentmisék templomunkban.
Református
Csütörtökön 17.00 óra bibliaóra az imaházban.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00 
órától lesz istentisztelet. Tiszaújvárosban a délelőtti istentisz-
telet ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. 
Görögkatolikus
Csütörtökön 17:30 esti istentisztelet (vecsernye) litiával, ke-
nyér-, bor-, búza- és olajáldással. Szeptember 8-án ünnepeljük 
az Istenszülő Szűz Mária születését: 8:00 reggeli istentisztelet, 
17:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 esti istentisztelet. Va-
sárnap 10:00 reggeli istentisztelet (utrenye), 11:00 Szent Litur-
gia, 17:00 esti istentisztelet. Hétfőn, kedden és szerdán 17:30 
esti istentisztelet.

Évadzáró 
horgászverseny

A Zabos Géza Horgász Egyesület 2017. szeptember 09-én 
(szombaton) évadzáró horgászversenyt szervez a sajószöge-
di Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés:  6.30-tól
Sorsolás:  7.00-tól
Verseny:  8.00-11.00-ig 
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola: 11.00-től
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Mindenkit szeretettel várunk!

Makó Zoltán versenyfelelős

Koszorúzás a parkban

Aranylakodalom

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az Idősek Hete alkal-
mából koszorúzási ünnepséget tart a Nyugdíjas parkban 2017. 
október 2-án 13.30 órakor, melyre tisztelettel várjuk nyugdíjas 
társainkat.

            Varjas Lászlóné elnök

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében 2017. 
október 5-én 16.00 órakor lesz az ARANYLAKODALOM és 
az azt követő mulatság.
Jelentkezni lehet a nyugdíjas egyesület irodájában és a nyugdí-
jas klubok vezetőinél.

 Varjas Lászlóné elnök

Felhívás

Lakossági fórum 
a településképről

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Tiszaújváros Településképi Arculati Kézi-
könyvének, valamint Településképi rendeletének véleménye-
zési anyaga elkészült.
A fenti dokumentációk a város honlapján (http://www.tisza-
ujvaros.hu/) tekinthetők meg. Észrevételeiket a lakossági fó-
rumon személyesen, vagy azt követően még 8 napig Durbák 
György városi főépítész nevére címezve tehetik meg: Tisza-
újváros Polgármesteri Hivatala 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 7. • e-mail: durbak@tujvaros.hu 
A tervezési terület Tiszaújváros teljes közigazgatási területe.
Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témá-
ban a lakossági fórum időpontját 2017. szeptember 07-én 
(csütörtök) 16:00 órára a Polgármesteri Hivatal III. emeleti 
nagytermébe meghirdetve:

Bráz György polgármester
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szaka-
sza szerinti, Tiszaújváros településfejlesztéssel és település-
rendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata 
alapján jelenik meg./

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Id. VIsegrádI BarnaBás

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

A gyászoló család

„Másképp lenne, ha velünk lennél. 
Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. 
A gyertya most érted égjen. Nyugodj 
csendesen, legyen békés álmod. Találj 
odafönn örök boldogságot. Elmentél tő-
lünk, mint lenyugvó nap. De szívünkben 
élsz, és örökre ott maradsz. A szíve ne-
mes volt, két keze dolgos. Élete nehéz 
volt, álma legyen boldog.”

Fájó szívvel emlékezünk
Varga LászLóra

Felesége, lánya Dorina, fia Laci, 
veje Peti, unokája Dorián

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy 

Cséza györgyné 
(szüL.: TóTh MargIT)

a TVK Műanyaggyárának nyugdíjasa 76 éves korában, 
hosszan tartó betegség után elhunyt. 

Búcsúztatása 2017. 09. 11-én (hétfő) 10.30 órakor 
lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

Kegyeletüket kérjük, egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család

Szomorúan tudatjuk minden régi ismerőssel, 
munkatárssal, baráttal, hogy

augusztus 18-án, 95 éves korában Budapesten elhunyt 
Mikolovits Dezsőné

 a Tiszai Vegyi Kombinát nyugdíjasa.1960 augusztusától, 
nyugdíjazásáig dolgozott a TVK-nál.

Gyászolják lányai: 
Csoltai Lajosné és Dr. Vörös Gáborné és családjaik.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
MarosI János 

virrasztó megemlékezésén részt vettek 
és gyászunkban osztoztak. 

Gyászoló felesége és gyerekei

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 10-ig (vasárnapig) 
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
szeptember 11-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent 
István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
a Kaffka Margit Nyugdíjas Klub szervezésében

alapfokú
BRIDZSTANFOLYAMOT

indít kezdők részére.
A tanfolyam ingyenes, előképzettség nem szükséges.
Tervezett időtartama:  10 héten keresztül heti 1,5 óra.

Helye: Nyugdíjas egyesület (Kazinczy Ház).
Felvilágosítást Hegedűs Csaba tanfolyamvezető ad 

(20/531-4704).
Jelentkezni az elérhetőség közlésével az egyesület irodájá-

ban, vagy a tanfolyam vezetőjénél lehet.
Várható kezdés: 2017. szeptember első hete.

Játék- és ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! 
 Az MSZP  B-A-Z- Megyei Területi Szövetség Tiszaújvá-
rosi Szervezete és Nőtagozata játék- és ruhaadományokat 
gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján bútort és egyéb 
háztartási eszközöket közvetít a rászorulók számára. 
A szervezett gyűjtés 2017. szeptember 18-tól- 24-ig, min-
den nap 9 órától 18 óráig tart a Tisza út 2/c alatt a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén.
Bízunk abban, hogy az Önök adományai által jelentős mér-
tékben hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben levő családok, 
gyermekek életkörülményeinek javításához. A hátrányos 
helyzetben lévők is jelentkezhetnek, megadva, hogy mi-
re lenne szükségük. A gyűjtési akció ideje alatt személye-
sen, vagy a következő telefonszámokon jelezhetik igényü-
ket 70/333-8122, 49/333-910.
Várjuk nagy szeretettel Önöket a Tisza út 2/c épületében. 

A szervezők

2. oldal 2017. szeptember 7.Sokféle

Tele
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik szeptem-

beri 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.



 Ülésezett az önkormányzat

Közterületi beruházások, felújítások, díjemelések
Több jelentős felújítás, beruhá-
zás idei, illetve jövő évi indításáról 
határozott Tiszaújváros képvise-
lő-testülete a nyári szünetet követő 
első munkaterv szerinti ülésén, au-
gusztus 31-én. A grémium - emelve 
a díjtételeken - módosította a bér-
lakásokról, illetve a temetkezésről 
szóló önkormányzati rendeletet is.

                                            

Felújítások, lemondások

Pénzügyi döntésekkel kezdte munkáját a kép-
viselő-testület.                                                        
A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta a rendel-
kezésre álló útburkolat-felújítási terveket és az 
utak állapota alapján javasolta, a testület pedig 
jóváhagyta a Karinthy Frigyes utca, valamint 
az Ady Endre utca burkolatának és csapadék-
víz-elvezető rendszerének felújítását 2017. évi 
kivitelezéssel. 
A 2017. évi költségvetésben nem szerepel ját-
szótér-felújítás a szolidaritási hozzájárulás be-
vezetése miatt, de jövő évi kivitelezéssel foly-
tatódhat a két évvel ezelőtt megkezdett játszó-
tér-rekonstrukciós program, melynek érdeké-
ben még idén szükséges a közbeszerzési felhí-
vás megjelentetése. A legrosszabb állapotban 
a Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér van. A 
tervek szerint a meglévő, bontásra érett játszó-
téri berendezések, burkolatok, utcabútorok he-
lyett új elemeket, hintát, homokozót, játékha-
jót, rugós elemeket építenek. Bővítik és fel-

újítják a támfalrendszert, az aszfaltpályát, a sé-
tányokat és a labdafogó hálót. A játszótér nö-
vényállománya is megújul, 9 db lombhullató 
fa, cserje és talajtakaró telepítését tartalmazza 
a terv, az építéssel igénybe vett 984 m2 területű 
környezet újragyepesítésével. 
A római katolikus templom melletti - a Szent 
István út és Templom út csomópontjában lévő - 
zöldterület az egyházközség tulajdonában van. 
Az érintett területen a társasház lakói, a társas-
ház alatti kereskedelmi és vendéglátó egységek 
vásárlói, valamint a templomot, illetve altemp-
lomot felkeresők részére problémát okoz a par-
kolás. Az egyház tulajdonosi hozzájárulását ad-
ta ahhoz, hogy a jelenlegi füvesített zöldterü-
leten a Templom útról 6 m szélességű 91,7 m 
nyomvonal hosszúságú aszfaltozott felületű be-
kötőúttal merőleges, kétoldali beállású parkoló 
épüljön 39 db beállóval 2018-ban.
A fenti beruházásokra, felújításokra 123 millió 
forintot hagyott jóvá a képviselő-testület.
A Tisza-sziget önkormányzati rendezvényei-
hez a villamos-energia biztosítása érdekében a 
2017. évi költségvetésben szerepel a transzfor-
mátor cseréje és a villamoshálózat felújítása. A 
transzformátor cseréje tavasszal meg is történt. 
A hálózat kiépítésénél az előírt és megtervezett 
műszaki tartalom megvalósítása lényegesen el-
tér a korábbi tervektől, ugyanis a meglévő há-
lózatot le kell bontani az EON tulajdonában lé-
vő oszlopokról és egy független földkábeles 
hálózatot, valamint egy külön elhelyezett acél-

szerkezeten mérőhelyet kell kiépíteni, melynek 
tervezett költsége meghaladja a 19 millió forin-
tot. A kivitelezés, a „Hajdúk a szigeten” ren-
dezvényt követően indul, a testület ugyanis az 
előirányzatot 16 millió forinttal kiegészítette.
A „PRO URBE” Évi Díj kitüntetésben része-
sült Günther Wenth, az Inno-Comp Kft. tulaj-
donosa és Molnár József, a MOL Nyrt. vezér-
igazgatója a bruttó 150 ezer forint anyagi elis-
merésről írásban lemondott. A költségvetési az 
előirányzaton a lemondások eredményeként já-
rulékkal együtt 366 ezer forint a maradvány. A 
képviselő-testület úgy határozott, hogy ebből 

183 ezer forintot a Napraforgó Alapítvány, 183 
forintot pedig a Tiszaújvárosi Mecénás Közala-
pítvány kapjon meg.
                                                              

Bérlakások

A képviselő-testület 2015-ben alkotta meg az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és he-
lyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
szóló önkormányzati rendeletet, melyet most 
módosított. Megvizsgálva a bérlők tartozá-
sállományát ugyanis az állapítható meg, hogy 
egyes bérlők jelentős összegű tartozást hal-
moztak fel a közüzemi szolgáltatók, a Tisza-
Szolg, illetve az önkormányzati intézmények 
felé, ezért szükségessé vált a szabályok felül-
vizsgálata. 
A módosítás célja a kintlévőség csökkentése. A 
lakások bérbeadásának általános feltételei kö-
zé bekerült az a szövegrész, amely mind a bér-
leti szerződés megkötéséhez, mind a szerződés 
meg-hosszabbításához olyan 30 napnál nem ré-
gebbi igazolás csatolását írja elő, amely bizo-
nyítja, hogy az önkormányzat, az önkormány-
zat tulajdonában álló gazdasági társaság, ön-
kormányzati intézmény, valamint közműszol-
gáltatók felé nem áll fenn tartozása a (leendő) 
bérlőnek. Ezen túl a bérlő az éves ellenőrzésről 
szóló értesítés kézhezvételét követő 60 napon 
belül is köteles 30 napnál nem régebbi tartozás-
mentességről szóló igazolást benyújtani. 
A lakásbérlet megszűnésére vonatkozó sza-

bályok kiegészültek azzal, hogy a bérbeadó a 
szerződést írásban felmondhatja, ha a bérlő a 
közüzemi szolgáltatók, az önkormányzati tu-
lajdonú gazdasági társaság vagy önkormányza-
ti intézmény felé tartozást halmoz fel és annak 
összege meghaladja a lakbér háromszorosát. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati tulaj-
donban lévő lakások döntő többsége felújítást 
igényel és a jelenlegi bérleti díjak nem bizto-
sítanak fedezetet a felújítási költségekre, ezért 
indokolt volt azok áttekintése is. A díjemelés 
vizsgálata során a Polgármesteri Hivatal átte-
kintette a megyében lévő nagyobb városok ön-
kormányzati lakásainak bérleti díjait, megálla-
pítva, hogy a rendelettervezetben javasolt bér-
leti díj a megemelt összeg ellenére is a legala-
csonyabbak közé tartozik a többi településhez 
képest, valamint jóval kedvezőbb a jelenlegi ti-
szaújvárosi - piaci alapú - bérleti díjakhoz ké-
pest.
Íme az új díjak (zárójelben a jelenlegiek). Szo-
ciális bérlakás: 200 Ft/m2/hó (50-170), szolgá-
lati lakás: 300FT/m2/hó (190-210), költségel-
ven bérbe adott lakás: 500 Ft/m2/hó (375-425). 
A díjakat 27%-os ÁFA terheli. Az új díjtételek 
2018. január 1-jén lépnek hatályba, az egyéb 
módosítások október 1-jén.

Temetkezés

Módosult a temetőkről és temetkezésről szó-
ló önkormányzati rendelet is. A jelenlegi díjak-
ból származó bevételek ugyanis nem fedezik a 
temetőket üzemeltető Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. fenntartási költségeit. (A sír-

helynyitási és visszahantolási díjak 2015-ben 
3%-kal emelkedtek, azonban az egyéb díjtéte-
lek több mint tíz éve nem.)
Itt is végeztek összehasonlító vizsgálatot, meg-
állapítva, hogy a hasonló nagyságú és közelben 
lévő települések aktuális díjtételei mindenhol 
magasabbak. Fontos szempont volt az is, hogy 
a javasolt – és végül elfogadott - emelés ellené-
re a megye más városaiban alkalmazott árak-
hoz képest továbbra is településünkön maradja-
nak a legkedvezőbb díjtételek, valamint, hogy 
ne sérüljön a temetői szolgáltatások színvonala.
 Az emelés alól kivétel a gyermek sírhely meg-
váltási díja, valamint a sírhelynyitási, visszahan-
tolási díj és a gépjármű behajtási engedély díja. 
Néhány új díjtétel (zárójelben a jelenlegi), brut-
tó összegben. Egyes sírhely: 8800 Ft (7620), 
kettes sírhely: 14.600 Ft (12.700), urnasírhely: 
7.300 Ft (6.350), urnafülke: 7.620 Ft (5.080),  
hűtés: egységesen 2.000 Ft, temetőfenntartási 
hozzájárulás: 3.000 Ft (2540), ravatalozóhasz-
nálat: 20.000 Ft (13.335). A rendelet október 
1-jén lép hatályba.
Áttekintette a hivatal a temetők sírhelyeinek ki-
használtságát is, megállapítva, hogy egyes par-
cellák hamarosan feltöltődnek, ezért a Tisza-
újvárosi Városi Köztemetőben egy új temető-
rész megnyitására lesz szükség az elkövetkező 
években.

Ferenczi László

Újabb személy, Gaál Mária, a Polgármesteri 
Hivatal titkársági munkatársa vehette át nyug-
díjba vonulása alkalmából az önkormányzat 
Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetését.
Gaál Mária1986. január 1-jén kezdett el dol-
gozni a Városi Tanács Szervezési és Jogi Osz-
tályán adminisztrátorként. 1996-tól titkársági 
munkatárs munkakörbe került, ezt a feladat-
kört látta el egészen nyugállományba vonulá-
sáig.
Munkája mellett folyamatosan képezte ma-
gát, és 2001-ben művelődésszervezői diplo-
mát szerzett. Hosszú évekig intézte a jegyző, 
aljegyző munkájával kapcsolatos ügyviteli és 
reprezentációs feladatokat. Közreműködött a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói képzésének, 
továbbképzésének megszervezésében, doku-
mentálásában is.
Az utóbbi években kommunikációval és mar-
ketinggel kapcsolatos feladatokat látott el. 
Részt vett a Polgármesteri Hivatal éves kom-
munikációs tervének előkészítésében, gon-
doskodott a közérdekű információk megjelen-
tetéséről, a napi-, és hetilapokban, elektroni-
kus felületeken. Feldolgozta a képviselő-tes-
tületi és bizottsági előterjesztéseket, közre-
működött a választások, népszavazások, né-
pi kezdeményezések adminisztrációs felada-
tainak végrehajtásában.
Rendkívül szorgalmas, nagy munkabírású 
munkatárs. Munkáját mindig pontosan, lel-
kiismeretesen és nagy igényességgel végezte. 

Az ügyfelekkel és a kollégákkal való kapcso-
latára a türelem, a szo-ciális érzékenység és a 
nagyfokú empátia volt a jellemző.
Kiváló teljesítményét Tiszaújváros képvise-
lő-testülete 2003-ban „Tiszaújvárosért a Köz-
szolgálatban” Életműdíjjal ismerte el.
Tiszaújváros közigazgatásában végzett több 
mint három évtizedes kiemelkedő szakmai te-
vékenysége, kimagasló munkavégzése, nagy-
fokú szakmaszeretete, áldozatkészsége elis-
meréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” 
kitüntetésben részesült.  

3. oldal2017. szeptember 7. Aktuális

Harminckilenc parkolóhely épül a templom mellett. 

Ráfér a felújítás a Karinthy utcára. 

Az urnafülkékért 7.620 forintot kell fizetni októbertől. 

Három évtized a közigazgatásban

Tiszaújváros szolgálatáért



Becsengettek

Hagyományok, változások, újdonságok az iskolákban
Szeptember 1-jétől újra a régi ne-
vét viselheti a Tiszaújvárosi Hu-
nyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola. A Ka-
zinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskola pedig új igazgatóval 
kezdte a tanévet. Mindemellett 
számos egyéb változás, újdonság is 
„színesíti” városunkban az iskola-
rajtot.
                                                   

A Hunyadi név kötelez

- A Hunyadi név mindig kötelez, és ehhez fog-
juk tartani magunkat, hogy továbbra is jó szín-
vonalon működjön az iskola, hogy a szülők és a 
gyerekek legnagyobb megelégedésére dolgoz-
zunk - nyilatkozta lapunknak Hok Csaba intéz-
ményvezető. - A nyár mindenkinek nagyon jól-
esett, ráfért a pedagógusokra is a pihenés, most 
viszont úgy gondolom, hogy felkészültünk és 
örömmel várjuk a gyerekeket. 65 tanuló kezdte 
meg a tanévet három első osztályban, két nor-
mál tanterv szerint tanuló osztály indult, ezek 
közül az egyikben emelt óraszámú dráma- és 
táncoktatás folyik, a harmadik osztályunk pe-
dig emelt szintű angol képzést nyújt, heti öt óra 
angol nyelvvel. A magasabb évfolyamokra 9 
új diák érkezett a Hunyadiba. Tavaly 427 di-
ákkal zártuk az évet, idén 443 tanulóval kezd-
tük, azt gondolom nagyon sikeres volt a beirat-
kozásunk. 
Mint sok más iskolában, a Hunyadiban is tör-
téntek személyi változások.  
- Jelenleg három pedagógus tölti nyugdíjazás 
miatt a felmentési idejét intézményünkben, he-
lyettük két tanítót vettünk fel. Két pedagógu-
sunk szülési szabadságon van, helyettük két főt 
alkalmaztunk határozott idejű szerződéssel. Pe-
dagóguslétszámunk egy matematika-fizika sza-
kos tanárral és egy részmunkaidős angol tanár-
ral bővült, két nyugdíjas kollégát óraadóként 
alkalmazunk - mondta Hok Csaba.
 

Éltes és Vándor

Elindult az év a Hunyadi két tagintézményé-
ben is.
Péntek reggel nyolc órára várták az Éltes Má-
tyás Iskola diákjait. Az ünnepi köszöntő után a 
szülőknek rövid tájékoztatóval, a gyerekeknek 
pedig a tankönyvek böngészésével folytatódott 
az első tanítási nap.  
- Hatalmas lendülettel, teli feladatvággyal kezd-
jük a tanévet, - nyilatkozta Kovács Balog Imré-
né, az intézményegység vezetője. - Egy új gyó-
gypedagógussal, 31 diákkal kezdjük az évet, 
akik 4 tanulócsoportban dolgoznak. Hat új ta-
nulónk is van, közülük négy elsős, kettő pedig 
felső tagozatos. 180 tanítási napra készülünk, a 
szokásos éves programokkal, színházzal, kirán-
dulással, versenyekkel, de hagyományos jóté-
konysági bálunk is színesti a tanévünket.
A Vándor Sándor Zeneiskolába szeptember el-
sejéig 243 növendék iratkozott be, de még van 
lehetőség és hely azok számára, akik szeretné-
nek hangszeres zenét tanulni. 12 hangszer kö-
zül választhatnak a diákok, akiknek egyéni órá-
ik vannak hetente kétszer fél órában. A hang-
szeres oktatáson kívül az általános iskola 1. és 
2. osztályosainak zenei előképzőt indítanak. 

Pályán a Széchenyi 

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Is-
kolában évnyitóval kezdődött az első tanítási 

nap. 520 tanulóval, három első osztállyal, 67 új 
kisdiákkal és öt új tanítóval kezdték az évet. Az 
intézmény vezetője, Farkas Tivadarné köszön-
tötte az iskola régi és új tanulóit, nevelőit, kol-
légáit. Beszámolt az intézményben történt fel-
újításokról, szervezeti és személyi változások-
ról, illetve az iskola sikeres pályázatairól. 
- Tavaly közel 200 millió forint értékű pályá-
zatot nyújtottunk be, a nyár folyamán elindult 
ezek elbírálása, büszkén mondhatom, hogy a 
mai napig egy 1.7 millió forintos informatikai 
pályázat nyertesei, egy 3 és fél millió forintos 
Határtalanul pályázat és egy 50 millió forin-
tos intézményfejlesztési pályázat nyertesei va-
gyunk - adta tájékoztatásul az intézményveze-
tő a tanévnyitón. - A hosszú évek óta sikeresen, 
eredményesen működő emelt szintű matemati-
kaképzés mellett idén emelt óraszámú informa-
tika osztályt is indítunk első osztályban. Remé-
nyeink szerint az elkövetkezőkben az informa-
tikai képzést sikerül emelt szintű képzéssé fej-
leszteni, és az iskola teljes vertikumában mű-
ködtetni. Nagy szerepet szánunk a robotikának 
- mondta. 
- Ezt a tanítási évet már a kezdetektől álla-
mi működtetés alatt bonyolítjuk. A szervezet 
működése, fejlődése szempontjából nem el-
hanyagolható, hogy az elmúlt tanévben és az 
idén számos új alkalmazottja lett az iskolának: 
tíz pedagógus, két pedagógiai asszisztens, egy 
gyógypedagógiai asszisztens, egy gondnok, 
két portás, egy karbantartó. Emellett az intéz-
mény állományába került néhány helyileg ko-
rábban is itt dolgozó, de más munkáltató ál-
tal foglalkoztatott munkatárs. Ami az újdon-
ságokat illeti, komoly fejlesztésnek számít az 
emelt óraszámú informatika képzés beindí-
tása, mostantól az idegen nyelv oktatása na-
gyobb hangsúlyt kap az iskolában: első osz-
tálytól kezdődően heti két órában tanítjuk a 
választott idegen nyelvet, az angolt, de a né-
met és a francia tanítására is készen állunk. Az 
iskolaépületünk energetikai felújítására lehe-
tőséget adó pályázat benyújtásához a tankerü-
let az önkormányzat támogatását kérte, mert 
ez a pályázat csak a helyi önkormányzat által 
adható be - mondta Farkas Tivadarné.  Ahogy 
arról már korábban beszámoltunk lapunkban, 
az önkormányzat rendkívüli ülésen döntött ar-
ról, hogy pályázatot nyújt be a korszerűsítés-
re. (A szerk.)

Új vezetés 
a Kazinczyban 

A nagyobbak vegyes érzelmekkel, az elsősök 
még kicsit félve, de kíváncsian mentek a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskola 
tanévnyitó ünnepségére, amit a tiszaújvárosi 
református templomban tartottak, immár hato-
dik alkalommal. 
- Nem nagyon vártam a sulit, mert az óvodában 
sokkal több ismerősöm volt, mint itt - mondta 
Kosnyíder Dorka. - Nagyon szerettem az óvó 
néniket, de azt mondta apukám, hogy itt is ara-
nyosak a tanító nénik, és itt is lesznek majd ba-
rátaim.   
Két első osztály indul az idén, összesen 31 ta-

nulóval. Mindkét osztályban lehetett választa-
ni, hogy magyar-angol két tannyelvű program 
szerint, vagy általános tanterv szerint tanulja-
nak a gyerekek. 
- Nagyon várom a tanévkezdést - mondta Ka-
szásné Farkas Viola, aki az 1.b osztályfőnöke. - 
Leginkább az elsősökkel való megismerkedést 
várom. Találkoztunk már, hiszen együtt készül-

tünk a tanévnyitó ünnepségre, de a mindennapi 
munka közben majd több időnk lesz az ismer-
kedésre, barátkozásra.
Szeptember 1-től Makkainé Chmara Marianna 
kapott igazgatói megbízást, aki már évek óta 
erősíti a Kazinczy iskola tantestületét.
- Úgy gondolom, hogy minden jó hagyo-
mányt illik és kötelező megtartani - nyilat-
kozta lapunknak az új iskolaigazgató. - Nyil-
vánvalóan minden ötletet szívesen fogadunk, 
mind a szülők, mind a fenntartó református 
egyház részéről. Én a magam részéről csak 
annyit ígérhetek, hogy azt a némely talentu-
mot, amit a Jóistentől kaptam, azt a reformá-
tus közösség épülése érdekében kívánom ka-
matoztatni. Újdonság, hogy idén először el-
indítottunk egy angol tagozatot az ötödik év-
folyamon is azoknak a tanulóknak, akik álta-
lános tantervű képzést kapnak, de alaposabb 
angol nyelvtudásra szeretnének szert tenni - 
tette hozzá. 
Az új igazgató munkáját Verébné Vincze Adri-
enne tanügyigazgatási- és Csoma Andrea szer-
vezési igazgatóhelyettes segíti. A tanári kar há-
rom új pedagógussal bővült.A tanulólétszám 
360 fő. 

Korszerűbb 
Szent István

A naptári nyár utolsó napján zsúfolásig telt a 
római katolikus templom, itt tartották a Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általános Is-
kola tanévnyitó szentmiséjét. Az elsősök az el-
ső sorokban még meg-megszeppenve ültek, fi-
gyelték, mi is zajlik körülöttük. A szülők az ol-
dalsó sorokban és hátul gyülekeztek, majd el-
kezdődött a mise és ezzel a tanév is. 
- Megint kezdődik a munka, a felelések, a dol-
gozatírások ideje - mondta a szentmisén Mata 

István plébános -, azonban ennek is megvan a 
maga értelme, hiszen ezáltal az Istennek a te-
remtő művében vesztek részt. Remélem, hogy 
mindannyian testben és lélekben is felüdülve 
vagytok itt, kívánok sok sikert, tanulást, és gya-
rapodjatok, ne csak bölcsességben, hanem lel-
kiekben is - mondta a plébános. 
Az első tanítási napot még nem tanulással, ha-
nem játékkal töltötték a gyerekek. Egy pályázat 
révén nyílt erre lehetőség, a három éven át tar-
tó programsorozatra 25 millió forintot nyert az 
iskola. A katolikus iskolák és a különböző kor-
osztályok közötti kapcsolaterősítést célzó ren-
dezvények egyike volt ez a nap, tele különle-
ges játékokkal. Élő csocsó, buborékfoci az ud-
varon, „részeg szemüveg”, X-box a tantermek-
ben. 
- Két első osztályt indítottunk - mondta Gál Ben-
jáminné, az iskola igazgatója -, ők 33-an vannak, 
három tagozaton: vizuális kultúra, emelt szintű 
angol és általános tantervű. Iskolánkba összesen 
309 diák jár. 
A nyári szünetben igencsak megváltozott az is-
kola külseje, és a munkálatok még most is tar-
tanak. 170 millió forintból korszerűsítik az 
épületet, csökkentve az energiafelhasználást, 
így a káros anyagok kibocsátását és a fenntar-
tási költségeket. Az Egri Főegyházmegye pá-
lyázott és nyert a felújításra a KEOP konstruk-
ció keretében. 
- A tanév végén elkezdődtek a munkálatok - 
mondta az igazgató -, az ablakok cseréjével in-
dult, majd következett a fűtéskorszerűsítés. Le-
cserélték a régi radiátorokat, felszerelték az 

újakat. Jelenleg a szigetelési munkálatok zaj-
lanak. A tanévet sikerült elindítanunk, minden 
tantermet át tudtunk adni. 

Középiskolás fokon

A SZSZC Brassai Sámuel Szakgimnázium és 
Szakközépiskolában a nyár folyamán megújult 
az iskola tornatermének padlózata, térelválasz-
tót szereltek fel a 13-as teremben. A demonst-
rációs terem kialakítása és a konditerem felújí-
tása folyamatban van, a III. emeleti nyílászárók 
cseréje ősszel várható.
A szakközépiskolában 5 osztályban, 104 tanu-
ló, a szakgimnáziumban 4 osztályban 100 tanu-
ló kezdte meg nappali tagozaton a 2017/2018-
as tanévet.
- Iskolánkban jelenleg 10 szakmát oktatunk, az 
idei tanévben új szakma a szociális gondozó 
és ápoló, valamint a pénzügyi-számviteli ügy-
intéző. Külső gyakorlati képzőhelyeink szá-
ma bővült, villanyszerelőink az MOL Petrolké-
mia tanműhelyében is tanulhatják már a szak-
májukat - tudtuk meg Jakab Dénes igazgató-
tól. - Személyi változások is történtek a nyár 
folyamán. Vezetőségünknek régi-új tagjai van-
nak. 2017. július elsejétől ismét én látom el az 
igazgatói feladatokat, az általános igazgató-he-
lyettesi feladatokat pedig Bukta Márta. A szak-
képzési feladatokért felelős igazgató-helyette-
sünk Vass Mátyás, a nevelési-oktatási feladato-
kért felelős igazgató-helyettesünk pedig Poór-
né Aranyosi Amália. A gyakorlati oktatás veze-
tői feladatait a továbbiakban Páricsi Tamás lát-
ja el. 
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium is - szokás sze-
rint - az első tanítási napon köszöntötte régi és 
új diákjait, összesen 637-et. 
- Az öt bejövő osztálynak 117 tanulója van, 
akik a hat évfolyamos gimnáziumi képzés, 
a négy évfolyamos gimnáziumi képzés, az 
emelt matematika/informatika gimnáziu-
mi képzés, a négy évfolyamos gimnáziumi 
képzés és az öt évfolyamos nyelvi előkészí-
tő gimnáziumi osztály közül választhattak. 
Ami a szervezeti változásokat illeti, a mező-
csáti tagintézményünk, mely egy tanévig volt 
hozzánk csatolva, kivált és újra önálló intéz-
mény lett. A pedagógus létszámban is tör-
téntek változások, GYES-ről tért vissza há-
rom kolléganő, két kolléga távozott, egy né-
met szakos és egy kollégiumi nevelőtanár, 
helyükre új kollégákat vettünk fel pályázati 
úton. A kollégium vezetésében van még vál-
tozás, jelenleg Szaniszló László általános in-
tézményvezető-helyettes látja el a feladatot. 
- tudtuk meg Erdélyi Lajos intézményveze-
tőtől. - Mivel kifutott az utolsó gépész osztá-
lyunk, így mostantól nem képzünk diákokat 
ezen a területen, továbbá nem indul közgaz-
dasági képzés, az úgynevezett. „profiltisztí-
tás” eredményeképpen. Kifutó rendszerben 
marad meg a képzés a korábbi gépészhez ha-
sonlóan. Mivel ez az információ öt nappal a 
határidő után vált nyilvánossá, az idei tanév-
re már nem volt lehetőségünk új képzést be-
indítani. Mindössze az általános gimnáziu-
mi osztályba felvettek számát tudtuk bővíte-
ni. Jövőre azonban tervezzük egy angol tago-
zatos osztály indítását, ezen kívül még egy 
másik tagozatot is, ám erről még nincs dön-
tés. Természetesen előtte megkérdezzük az 
érintett általános iskolák diákjait, tanárait 
és a szülőket, hogy milyen javaslatuk van - 
mondta az intézmény vezetője. 

Az oldalt írta: Berta Judit, 
Elek-Makkai Anett és Fodor Petronella 
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Az elsősök első műsora. 

Az új igazgató, Makkainé Chmara Marianna.

Két osztályban 33 elsős kezdte meg tanul-
mányait. 

Élő csocsó a katolikus iskola udvarán. 



Van közünk hozzá

Napirend előtt büfé, majd részválasz
A képviselő-testület június 29-ei határo-
zatában felkérte a polgármestert, hogy 
kérjen tájékoztatást az állami közneve-
lési intézményekben lévő büfék üzemel-
tetésére kiírt pályázat elbírálásáról. Bráz 
György megírta levelét, mely után ponto-
sítást kértek. Ez a levél is elment augusz-
tus 4-én, de válasz még nem érkezett.
- Olyan kérdéseket tettem fel a pontosító 
levélben, hogy az iskolai büfékre mely cé-
gek pályáztak? Igaz-e az, hogy olyan cég 
lett a nyertes, melyet frissen alapítottak, 
és mely korábban ilyen jellegű gazdasá-
gi tevékenységet nem végzett? A pályá-
zat nyertesei minden szempontból megfe-
leltek-e a pályázati feltételeknek? Továb-
bá igaz-e az, hogy a nyertes cégnek olyan 
vezető tisztségviselői vannak, akik több ti-
szaújvárosi illetékességű fizetésképtelen-
ség miatt felszámolás alá vont gazdasá-
gi társaságban voltak érintettek? A pályá-
zati feltételek között miért nem szerepelt 
referencia kérése? Azt is elmondom, hogy 
miért éppen ezeket a kérdéséket tettem 
fel: mert ezekkel a kérdésekkel fordultak 
a képviselőkhöz és hozzánk is. Azt gon-
dolom, hogy nincs takargatni való ebben 
a városban. Bárki nekem bármilyen kér-
dést feltesz, én válaszolok rá. Arra is vála-
szolok, ha megkérdezi valaki tőlem, hogy 
szoktam-e lopni, vagy szoktam-e törvény-
telenséget elkövetni. Én erre is válaszo-
lok őszintén. Nincs takargatni valónk. Azt 
gondolom, hogy olyan ügyekben, melyek 
a helyi társadalmi békét felrúgják, min-
den olyan ügyben fel lehet tenni kérdése-
ket, meg őszintén lehet is ezekre válaszol-
ni. Amikor a válasz megérkezik ezekre a 
kérdésekre, akkor természetesen a képvi-
selő-testületet tájékoztatni fogom - mond-
ta a polgármester napirend előtti felszóla-
lásában a legutóbbi ülésen.  
A képviselő-testület ugyancsak júniusi ülé-
sén határozott arról, hogy a Mezőkövesdi 
Tankerületi Központ igazgatójától kérjen 
írásbeli tájékoztatást a polgármester arról, 
hogy a vagyonkezelésbe átvett önkormány-
zati vagyon működtetésére, állagának meg-
őrzésére 2017. január 1-jétől  2017. június 
30-ig terjedő időszakban működési, illetve 
felhalmozási kiadásokra milyen összeget 
fordítottak épületenkénti megbontásban az 
alábbi részletezettséggel:
1. Épület-karbantartással kapcsolatos fel-
adatok ellátásának dologi kiadásai
2. Épület udvarának, környezetének rend-
betételével kapcsolatos feladatok ellátá-
sának dologi kiadásai 
3. Takarítással kapcsolatos feladatok ellá-
tásának dologi kiadásai 
4. Az átadott gépjárművek üzemeltetésé-
vel kapcsolatos dologi kiadások (üzem-

anyag-beszerzés, gépjármű karbantartás, 
javítás, kötelező jellegű díjak stb.)
5. Beruházások, felújítások kiadásai fel-
adatonként, jogcímenként
5.1. Beruházások feladatonként (a beru-
házási feladat megnevezése és annak be-
kerülési értéke)
5.2. Felújítások jogcímenként (a felújítá-
si feladat megnevezése és annak bekerü-
lési értéke)
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ vá-
laszlevelében nem adott teljes körű tá-
jékoztatást, hivatkozva arra, hogy a Va-
gyonkezelési Szerződés nem teszi kötele-
zővé a kért részletezettséggel történő be-
számolást. Íme a levél:
„Tisztelt Polgármester Úr!
A 2017. július 4-én kelt, IX/331/2017. ik-
tatószámú levelére vonatkozóan az aláb-
biakról tájékoztatom:
Működtetési feladatokra és az ehhez 
szükséges eszközökre felhasznált össze-
gek épületenként:
1. Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola: 15.619.911 Ft
2. Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Rózsa úti telephe-
lye: 1.910.850 Ft
3. Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Vándor Sándor 
Zeneiskolája: 2.644.016 Ft
4. Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola: 16.843.397 Ft
5. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakgimnázium és Kollégium: 
23.715.044 Ft
6. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium Kö-
zépiskolai Kollégiuma: 8.606.101 Ft
Összesen: 69.339.319 Ft
Polgármester Úr levelében a 2., 3., és 4. 
pontban jelzett kiadásokról való tájékoz-
tatást nem teszi kötelezővé a Vagyonke-

zelési Szerződés, azonban a fenti össze-
gek az ezekre fordított kiadásokat is tar-
talmazzák.
Tájékoztatásul közlöm Polgármester Úr-
ral és a tisztelt Képviselő-testülettel, hogy 
az átadott gépjárműveket rendeltetés sze-
rint használjuk. A szükséges karbantartá-
sokat és javítási munkákat elvégeztetjük, 
a kötelező gépjármű-felelősség biztosí-
táson kívül casco biztosítást is kötöttünk 
mindkét gépjárműre.
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ és 
Tiszaújváros Város Önkormányzata kö-
zött megkötött Vagyonkezelési Szerző-
dés 16. pontja szerint ÉCS-re (értékcsök-
kenésre - a szerk.) vonatkozó adatszolgál-
tatást a 2017. év III. negyedévét követő-
en tudjuk először szolgáltatni, mert a va-
gyon átvételének migrálása még jelenleg 
is folyamatban van.
Továbbá tájékoztatom Polgármester Urat 
- bár erre levelében nem tér ki-, hogy a 
Mezőkövesdi Tankerületi Központ a mű-
ködtetési feladatok ellátása érdekében a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
ponttól 22 dolgozót vett át.
A működtetési feladatok még hatéko-
nyabb, eredményesebb végrehajtása cél-
jából új dolgozók felvételére is sor került:
- karbantartó 4 fő
- gondnok 3 fő
- portás 4 fő
- takarító 6 fő
Ez összesen 17 fő, amely 2.809.130 Ft + 
járulék többletköltséget jelent havonta.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul 
vételét.

Bozsikné Vig Marianna
tankerületi igazgató”

A képviselő-testület a válaszról a pénz-
ügyi döntéseknél tárgyalt és tudomásul 
vette azt.

f.l.

Állandóság és változások

Református lett 
a Katica

Szeptember elsején nem csak a tanév, hanem a 
2017/2018-as óvodai nevelési év is elkezdődött. A 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában 24 cso-
portban 527 gyerekkel, míg a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Óvodában 2 csoportban, egyelőre 54 gyer-
mekkel. 

Jó hangulatban telnek az első napok az óvodában. A gyerekek 
beszélgetnek, nyári élményeiket mesélik. És persze sokat ját-
szanak.
- Nagyon vártuk már a gyerekeket - mondta Váradi Zoltánné, a 
Szivárvány óvoda óvónője -, kíváncsiak voltunk, mennyit nőt-
tek, mennyit fejlődtek. Átrendeztük a csoportszobát, most szok-
ják meg, hogy melyik játék hol van, és hogy az új játékokkal ho-
gyan kell játszani. 
A nagyobbak már összeszokott csapatot alkotnak, a kicsik még 
most ismerkednek egymással. Ők 132-en vannak. 
- Az óvoda folyamatosan veszi fel a 3. életévüket betöltött gyer-
mekeket - mondta Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda vezetője -, így ez a szám még változ-
ni fog. A csoportszám csökkent, hiszen a Katica óvoda átkerült 
a református egyház fenntartásába, így csökkent a gyereklétszá-
munk is, 527-en vagyunk. A szervezeti felépítésünk is átalakult, 
az alkalmazotti létszámunk 88 főre csökkent. Szakmai tekintet-
ben nincs semmilyen változás, mindent ugyanúgy fogunk csi-
nálni mint eddig. Vállaljuk a sajátos nevelési igényű gyerme-
kek nevelését, fejlesztését, természetesen azokét, akik integrál-
tan nevelhetők. Fejlesztjük a beilleszkedési, tanulási, magatar-
tási nehézségekkel rendelkező gyermekeket, ugyanakkor teret 
adunk azoknak a gyerekeknek, akik valamiben tehetségesek, hi-
szen ebben az évben is működtetjük tehetségműhelyeinket. Na-
gyon széleskörű tehát a feladatellátásunk, de ehhez megfelelő 
szakembergárdával rendelkezünk - tette hozzá Micskiné Bodó 
Erzsébet. 
Az egykori 2. sz., majd Katica óvoda szeptember elsejétől a Ti-
szaújvárosi Református Óvoda nevet viseli. Itt is elindult az év, 
sok játékkal, nevetéssel, beszélgetéssel. A gyerekek már tudják, 
hogy bár ugyanabba az óvodába jöttek vissza, ez azért már még-
is más. 
- Református - mondta Tóth Glória -, és úgy kell köszönni, hogy 
Áldás, békesség. 
Három vegyes csoport kezdte meg itt a nevelési évet, most még 
54-en vannak, tízen januárban csatlakoznak, amint betöltik a 
harmadik életévüket. 
- Zökkenőmentes volt az évkezdés - mondta Halász Zoltánné, 
a Tiszaújvárosi Református Óvoda vezetője -, hiszen az, hogy 
fenntartóváltás történt, a gyerekek számára észrevétlenül zajlott. 
A szülők ugyanúgy hozták reggel a gyermekeiket az óvodába, 
annyi változtatással, hogy egyházi módon köszönünk. Új óvó-
nők is vannak, velük az összevont szülői értekezleten már talál-
koztak a szülők, így nem teljesen idegen felnőttekhez hozták a 
gyerekeket. Két fővel bővült az intézmény létszáma, egy gazda-
sági ügyintézővel és egy óvodatitkárral. A nevelőtestületből ket-
ten távoztak, és ketten érkeztek. Úgy gondoljuk, hogy nyugodt 
évünk lesz, talán többet tudunk saját magunkra figyelni, a gyere-
keket is próbáljuk kicsit lelassítani, és nyugodt, egyénre szabott 
fejlődést biztosítani számukra. Úgy gondoljuk, hogy ha az óvo-
dánk a nyugalom szigete lesz, akkor szívesen fognak jönni hoz-
zánk - mondta Halász Zoltánné. 

       Fodor Petra

Hotel Termál

Eredményes utolsó szezon
A képviselő-testület 2017 már-
ciusi ülésén a Hotel Termál 
és a mellette lévő egykori 
MHSZ épületegyüttes értéke-
sítéséről döntött. Az erre kiírt 
pályázatot a DOMINVEST 
2000 Kft. nyerte.  Az eladás 
célja az volt, hogy a jelenlegi 
hotel helyén egy új, korszerű, 
nagy kapacitással rendelkező 
szálloda épüljön. 

- Az adásvételi szerződés megkötését kö-
vetően az MHSZ épületet birtokba adtuk 
az új tulajdonosnak - tudtuk meg Ódor 
Istvánnétól, a TiszaSzolg 2004 Kft. ügy-
vezetőjétől. - A Hotel Termál épületével 
kapcsolatban pedig egyeztetéseket kezde-
ményeztünk, mivel az előfoglalások azt 
mutatták, hogy a tavaszi és nyári időszak-
ban szükség lesz a szálláshelyekre. A tár-
gyalások sikeresen végződtek, ami után 
augusztus 31-ig még üzemeltethettük a 
hotelt. Az előszezonban inkább az üzle-
ti céllal érkező vendégek foglaltak szál-
lást. A nyári szezonban a vendégforgalom 
a korábbi évekhez hasonlóan jól alakult. 
A vendégek 82%-a külföldi, s csupán 

18% -a volt magyar. A külföldiek 55%-
a Szlovákiából, 27%-a Lengyelországból 
érkezett. A szobakihasználtsági mutatónk 
74%-os. A KSH adatai alapján 2016-ban 
az országos átlag 56%-ra tehető, ami azt 
jelenti, hogy az országos átlagot meghala-
dó volt a szobakihasználtsága a hotelnek 
a nyári időszakban. 

Összesen 1800 vendéget fogadott a Hotel 
Termál az utolsó nyári szezonjában. Au-
gusztus 21-én végleg bezárt, 31-ével pe-
dig az új tulajdonos birtokába került, aki 
a bontást már megkezdte, hogy minél ha-
marabb egy új szálloda várja a városunk-
ba látogató vendégeket.

ema
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A nagyobbak már összeszokott csapatot alkotnak a Szivár-
vány óvodában. 

A reformátussá lett Katicában három vegyes csoport kezd-
te meg a nevelési évet. 

Valami nem stimmel a büfépályázatnál. (A fotó illusztráció.)

Véget ért a szezon, kezdődhet a bontás. 



Illemtan, protokoll 

Pontosan érkezni

Ez a téma nagyon fontos a protokollban, mégis vonakodtam elő-
hozakodni vele. Számomra ez egy gyakorlati terület. Az üzleti 
életben és a magán- és családi kapcsolatokban is más-más szabá-
lya van. Most a személyes kapcsolatok illemtanát vizsgáljuk meg.
Amikor barátaink, ismerőseink meghívnak az otthonukba, tudnunk 
kell néhány dolgot. Mikor illik látogatóba érkezni és távozni?
Váratlanul, előzetes bejelentkezés nélkül sehová nem érkezhe-
tünk, mert az nagyfokú tapintatlanság és neveletlenség. Kifejez-
hetjük vele saját magunk megbízhatóságát.
Ha hirtelen, valami fontosat kell elintézni, akkor is telefonál-
junk oda - „benézhetek?”, „felugorhatnék?” felkiáltással. Ez 15-
30 perces időtartamot jelent, marasztalás esetén is csupán egy 
órát maradjunk.
Kávéra, aperitifre szóló meghívást is egyórás látogatásra tervezzük.
A délelőtti látogatás 10 és 12 óra között egy-másfél órás időtar-
tamra szól. Gondoljunk arra, hogy ne zavarjuk a reggeli készü-
lődést és az ebédet sem.
A délutáni vendégséget ebéd utáni és vacsora előtti időszakra 
tervezzük. 3 és 6 óra között két- két és fél órát illik maradni.
Ebéd- és vacsorameghívásnál háromórás ott-tartózkodás után il-
lendő felajánlani a távozást.
Ültetéses étkezésnél nem illik késni. Az e fajta meghívás továb-
bi szabálya, hogy nem illik étkezés közben vagy közvetlenül a 
befejezése után távozni.
Étkezésre szóló meghívásnál nem illik késni, látogatásunk még 
előző nap lemondható, de pár órával előtte már csak nagyon in-
dokolt esetben tehetjük meg sértés nélkül.
Azt is tudnunk kell, hogy amikor időpontra ígérkeztünk, akkor 
percnyi pontossággal érkezzünk meg. Ekkor legfeljebb 5 perces 
késés tolerálható, de 20 percnél tovább nem kell várni senkire 
sem. Ám a jól ismert telefon segítségünkre siethet egy hívással, 
melyben jelezzük a késésünket.
Uraim! Ha randizni hívnak egy hölgyet, 5-10 perccel a megbe-
szélt időpont előtt érkezzenek. Hölgyeim! Ha tiszteletet szeret-
nénk kiérdemelni, akkor ne késsünk!

Medina

Pihenés, regenerálódás

Már csak emlék a nyár
Kilenc hónap iskola után két 
és fél hónap nyári szünetet 
kaptak a gyerekek. Volt ide-
jük pihenni, de ennyi volt, hi-
szen múlt pénteken elkezdő-
dött az iskola. 

A szülőknek, felnőtteknek is van lehe-
tőségük a feltöltődésre, igaz jóval keve-
sebb, hiszen törvény határozza meg a sza-
badsággal eltölthető napok számát. Egy 
pályakezdő húsz napot kap egy évben, 
egy évtizedek óta dolgozónak akár negy-
ven nap szabadság is jár a 365 napra. Eb-
ből kell megoldania a pihenését, feltöltő-
dését. 
Vízparton, hegyekben, nyüzsgő feszti-
válon. Mindenki igyekezett valahol kipi-
henni a dolgos hétköznapok fáradalmait. 
- Mi egy hetet voltunk a családdal a Bala-
tonon, kifogtuk a nyár legmelegebb hetét, 
jól éreztük magunkat, sokat pihentünk. 
Még volt két hét szabadságom ezen kívül, 
akkor is igyekeztem pihenni, meg a két fi-
amat készítettem fel az iskolakezdésre - 
mondja Oláh Rita. 
- Engem kényszerpihenőre küldtek a Ró-
zsa téri beruházások, hiszen ott van köny-
vesboltom - mondja Szabó Zsóka - de a 
hétvégén indulunk Erdélybe. Kétévente 
elmegyünk oda pihenni, regenerálódni, 
felfrissülni, szüksége van a szervezetem-
nek a tiszta, hegyi levegőre. Egyébként 
olvasni szoktam sokat, az engem mindig 
feltölt. 
Gyerekekkel vagy a nélkül, barátokkal, 
vagy családdal. Ki így, ki úgy pihen. Fel-
töltődni sokféleképpen lehet. 
Dőryné Szirkó Viktória gyeses anyuka, 
két gyermekével otthon töltötte a nyár 
nagy részét. 
- Két-három alkalommal voltunk kirán-
dulni, természetesen a gyerekeinkkel - 
mondja. - Mivel még kicsik, jobban bír-
ják a rövidebb nyaralásokat, így is üte-
meztük, többször mentünk pár napra. 
Bár most voltunk a hegyekben is, de mi 
nagyon vízpartiak vagyunk, horgászat, 
strandolás, nekünk ez jön be. Kisgyerek, 
kertes ház, munka van mindig. Jólesne 

több és hosszabb vakáció is, de majd 2-3 
év múlva tervezzük ezt, akkor talán már a 
gyerekek is jobban bírják. 
Valaki magányra és csendre vágyik, má-
sok nyüzsgésre. Valakinek egy-két óra is 
elég, másoknak egy-két hét is kevés.
- Rövid volt a nyár sajnos. A nagyobbik 
gyermekünk, aki már kisiskolás több he-
lyen is nyaralt, mi leginkább a kicsivel 
otthon voltunk - mondja Bodolai Zsolt, 
a gyermekét hintáztató apuka a játszó-
téren. - Persze környékbeli rövid túrák-
ra elmentünk, hosszú nyaralásra azonban 
most nem. Szerintem az ember egy vagy 
két hét után tud kikapcsolni. Mi régebben 
mindig úgy mentünk nyaralni, hogy egy 
kéthetes turnus, aztán később egy hétre. 
Most egyelőre sok a munka otthon is a 
kisgyerekekkel, leginkább a hétvége ma-
rad a pihenésre. 
Csapkó Réka végzős gimnazista utolsó 
középiskolai évére készül. Mint mondta 
igyekezett rápihenni a sulira. 
- Rövid volt nagyon a nyár, ha kapnék 
még egy hónapot, akkor elutaznék, kon-
certre, fesztiválozni, de nem panaszko-
dom, mert jól telt a nyári szünet. Voltam 
a Balatonon, táborban a barátokkal, stran-
don. Most hétvégén még elutaztam egy 

iskolakezdős rátöltődésre, kiélvezem a 
nyarat az utolsó pillanatig – mondja Ré-
ka. 
A játszótéren egyre kevesebb gyerek 
volt a szünidő utolsó napjaiban, bizonyá-
ra vásároltak, csomagoltak a pénteki is-
kolakezdésre.
- Most leszek másodikos és nagyon várom 
már az iskolát. Nekem elég volt a vakáció, 
voltam a Balatonon, de voltam sokat nagy-
mamámmal a strandon és a Sportcentrum-
ban sportoltunk - sorolja Ollé Hédi. 
- Én mamáéknál voltam, strandoltunk, 
pihentünk, kirándultunk, de már egy ki-
csit vágyok vissza a suliba. Hiányzik egy 
kicsit az iskola, de ha elkezdődik, akkor 
meg a sok játszás és a pihenés fog hiá-
nyozni - magyarázza Bodolai Zsombor 
Csanád.
- Debreceni vagyok most a nagyimnál 
nyaralok, de voltunk Kecskeméten, a Ba-
latonon. A sulinak nem annyira örülök, 
félek,  hogy sokat kell majd tanulni, és 
rosszul fogok teljesíteni, meg a suli fá-
rasztó is. Jó lenne még néhány hét nyá-
ri szünet, akkor lefeküdnék és aludnék - 
mondja Kurgyis Flóra.

berta

Egészség- és sportnappal nyitottak

Megújult az örösi kastélykert
A falu és a környező telepü-
lések lelkes, segítőkész la-
kóinak köszönhetően megú-
jult a sajóörösi Mándy-kas-
tély kertje, amely méltó hely-
színe volt a Sajóörös Közsé-
gért Közalapítvány által ha-
gyományteremtő céllal szer-
vezett I. Sajóörösi Egészség- 
és Sportnapnak.

A Wass Albert Kulturális Egyesület és a 
Sajóörös Községért Közalapítvány ta-
valy októberben sikerrel járt a MOL Zöl-
dövezet pályázatán a községi kastélykert 
zöldterületének megújításával, valamint 
közösségi programok szervezésével. A 
megvalósítás 2017 áprilisában kezdődött 
35 db facsemete ültetésével a régi elöre-

gedett fák pótlására. Ezt az évelőágyá-
sok kialakítása és beültetése követte (ma-
gas törzsű rózsabokrok, levendulák, eri-
kák). Augusztus 25-én MOL-os önkéntes 
munkavállalók leterítették a Low&Bonar 
által felajánlott geotextiliát, valamint a 
MOL Petrolkémia által felajánlott zúzott 
követ. Kihelyezték az összeszerelt kültéri 
elemeket, padokat, asztalokat, szemetese-
ket, a fákról és az azokat örökbe fogadók-
ról az ismertető szövegek. 
Az augusztus 26-ai egészség- és sport-
nap rendkívül színes volt. A résztvevők/
fellépők között voltak sportegyesületek, 
melyek standokkal és bemutatókkal vol-
tak jelen a nap folyamán, tartottak újra-
élesztési bemutatót, testközelből tekint-
hettek meg az érdeklődők egy tűzoltóau-
tót. Több, az egészséges életmóddal kap-

csolatos előadást is tartottak (Somogyi J. 
Attila egészséges étkezés, Dr. Pethő Gab-
riella fitoterápia). A résztvevők kipróbál-
hatták Szabó Csilla tibeti hangtál terápiá-
ját és a Tea Harmónia teáit is megkóstol-
hatták. A gyerekek szórakoztatásáról Cu-
kor bohóc gondoskodott, illetve kulturális 
totót is kitölthettek a látogatók. 
Van még mit csinosítani a kerten, ezért 
várják a támogatók, felajánlók jelentke-
zését (további információk: www.sajoo-
ros.hu oldalon az alapítványnál). A pályá-
zat 2018. május elsején átadóünnepség-
gel zárul. A kastélykertben ezt megelőző-
en is lesz esemény: szeptember 22-én az 
autómentes napot rendezik meg itt, októ-
ber 21-én pedig a középső, csepp alakú 
ágyást ültetik be, valamint tiszafákat, tu-
jákat telepítenek.

Jókedv, mozgás, egészség

Táncház 
az Agyagbandával

A moldvai csángó népzenét képviselő Agyagbanda zenekar volt 
a Tiszújvárosi Humánszolgáltató Központ vendége a múlt hé-
ten. Nem először jártak városunkban, mint ahogy rendszeres 
vendégei a szépkorúak programjainak is. A furulyával, kavallal, 
kobozzal és kétfenekű dobbal érkező zenekar idén is nagy siker 
aratott az idősek körében, akik maguk is dalra fakadtak. 
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A mondás szerint a pontosság a királyok udvariassága. Le-
gyünk királyok!

Ha már tudjuk, hogy nem érünk oda időben, jelezzük késé-
sünket.

Újra élet költözött a kastélykertbe. 

A patinás kastély. 

Sokan a strandon, vízparton töltötték az időt. 



Hajdúk a szigeten

A Tisza összeköt

Finom ételek, szorosabb barátságok

Egy magángyűjtő kiállítása

Hajdúdorog, Hajdúnánás, Pol-
gár és Tiszaújváros. Idén négy 
város hoz kulturális és gaszt-
ronómiai különlegességeket a 
Hajdúk a szigeten szabadtéri 
rendezvényre.

Tiszaújvárost és Polgárt nem csak a Ti-
sza-híd köti össze. Ennél sokkal szoro-
sabb a kapcsolat a két település között. 
Amellett, hogy szomszédunk az egyik 
testvérvárosunk is, a múltbéli események 
is összekötik Tiszaújvárossal. Ilyen pél-
dául a hajdúk betelepítése az akkori Sze-

derkénybe. Harmadik alkalommal gyűl-
nek össze a hajdúk a Tisza-szigeten, ahol 
Polgár is részt vesz, mint ahogy eddig 
minden alkalommal eleget tett a meghí-
vásnak.
- Nagyon jó kezdeményezésnek tartom 
ezt a találkozót, amely nem csak a váro-
sok bemutatkozásáról szól, hanem kap-
csolatok köttetnek település és település 
között, és ami még fontosabb emberek 
közti barátságok válnak még szorosabbá 
- nyilatkozta lapunknak Tóth József, Pol-
gár polgármestere. - Természetesen most 

is készülünk színpadi produkciókkal. Fel-
lép a citerazenekarunk, a mazsorett cso-
portunk és autentikus cigányzenét játszó 
zenészeink húzzák majd a talpalávalót. 
A sátrainkba betérő érdeklődők nem ma-
radnak kulináris élmény nélkül. Megkós-
tolhatják azt a lecsót, ahogy mi főzzük és 
szeretjük, gazdagon, kolbásszal. Készí-
tünk még pincepörköltet, ami egy csül-
kös, krumplis, babos egytálétel, a műve-
lődési központunk stábja pedig marha-
pörkölttel kínálja majd a nézelődőket.

ema

Harminc éve gyűjti, elsősor-
ban a kortárs képzőművé-
szek alkotásait Kaczvinszki 
Ferenc. A magángyűjtő saját-
jaiból válogatva hozta el ked-
venceit a kiállítóterem első 
őszi tárlatára, mely „A Tisza 
összeköt” címet kapta. 

A gyűjtő kedvenc képzőművészeinek 
egy-egy szeletével ad betekintést a kor-
társ festők munkásságába, a festészeti 
irányzatokba. 
- Nem válogattam semmilyen szempont 
szerint az ide hozott képeket, csupán, ami 
tetszett, egyszerűen esztétikai élményt aka-
rok nyújtani a látogatóknak. A képek által 
engem is megismerhetnek egy kicsit, hiszen 
az ízlésvilágomat tükrözik az itt kiállított 
tárgyak - nyilatkozta Kaczvinszki Ferenc.
Tárgyak, hiszen a festmények mellett 
groteszk szobrok, bronzképek is helyet 
kaptak a gyűjteményben. 
- Már egyetemista koromban kezdett érde-
kelni a képzőművészet, később az iparba 
kerülésem után összeismerkedtem idősebb 
gyűjtőkkel, akiknek komoly festmény-
gyűjteményeik voltak. Hamar „megfertő-
ződtem” és ez úgy tűnik életem végéig tart. 
A ’80-as évek közepétől már komolyabb 
képeket is vásároltam, a kilencvenes évek 
elejétől festmény- és műtárgy aukciókra is 

eljártam, a gyűjteményem tehát több mint 
harminc éve formálódik. A kezdetektől so-
kat változott az ízlésem is, a kortárs mű-
vek iránt a ’90-es évek második felétől ér-
deklődöm. Most Molnár C. Pál, Tóth Er-
nő, Susan Dobay, Kozma István és Német 
Miklós színes világából válogattam a ti-
szaújvárosi őszi tárlatra. A kiállítás műve-
ire talán egyöntetűen az expresszionizmus 
jellemző, szürrealista felhanggal - mondja.
Szétnéz, keres, vásárol, gyűjt, és gyűjte-
ményt rendez. A képzőművészet világá-

ban azonban nem csak ezért jártas.  
- Jómagam is próbálkoztam régen a fes-
téssel, nem mondták, hogy tehetségtelen 
vagyok, de én inkább maradok a gyűj-
tőszenvedélynél és élvezem a művésze-
tet az otthonomban, hiszen a saját galé-
ria egyelőre csak régen vágyott álmom. 
Mindenesetre remélem, hogy a kiállítá-
som, és az, amit csinálok inspiráló lehet 
mások számára is, hogy közelebb kerül-
jenek a művészethez és ismerjék meg azt.

berta

Autóbuszjáratok menetrendje  
a Hajdúk a szigeten rendezvényre

2017. szeptember 16. (szombat)
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő Hajdúk a szi-
geten rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgálta-
tó által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:00 – 19:00 óráig óránként 
(utolsó járat 19:00 órakor).
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Kazinczy út (hotel) – Széche-
nyi út (üzletsor) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azon-
nal indul: kb. 12:10 – 19:10 óráig minden egész órában. Az 
utolsó járat 21:30 órakor indul.

Tiszaszederkény és Tisza-part városrészt érintő járatok (me-
netidő 20-25 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:30, 16:30.
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar – Bethlen G. út – Rózsa út – 
Szederkényi út – Bocskai út (iskola) – Bocskai út – Kossuth út 
– Bajcsy-Zs. E. út 37. – Bajcsy-Zs. E. út 67. – Bocskai út (pos-
ta) – Dózsa Gy. út (temető) – Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azon-
nal indul: 12:50, 16:50, 21:30 órakor.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8-as kocsiállásról indulnak.
Járatok Polgár és a Tisza-sziget között: (menetidő 10-15 perc)
Polgárról a központi buszmegállóból a Tisza-szigetre: 12:30, 
16:30, 17:30.
Útvonal: Központi buszmegálló – Selypes buszmegálló (12:35, 
16:45, 17:45) – Tisza-sziget.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azon-
nal indul: 16:15, 17:15, 21:15 órakor.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy az idén is sze-
retnénk  megrendezni az Idősek Hete programsorozatban az 

ARANYLAKODALMAT.
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, 
akik ebben az évben ünneplik 50. házassági évfordulójukat 
és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
A jelentkezés és a részletek megbeszélése végett keressé-
tek a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületét (Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3.) a hétfői és keddi napokon. Telefon: 49/440-
660.

Varjas Lászlóné
 elnök

Meghívó!
Az Armenia Magna Egyesület „Pirografikai kiállítást” rendez 
a 2017. 09. 18. és 2017. 09. 29. közötti időszakban, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel vár.
A kiállítás helyszíne: Tiszaújváros Főnix Hotel „Halász te-
rem”.
A kiállítás hétköznap 9-11 óra és 15-18 óra között látogat-
ható.
Az Armenia Magna Egyesület elnöksége nevében: 

Magyar Sándor elnök.
A kiállítás támogatói: Tiszaújváros Város Önkormányzata, 
Derkovits Kulturális Központ, The New Brand Phőnix Kft.
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Négy művész alkotásaiból választott a gyűjtő.

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
A Tisza összeköt - válogatás Kaczvinszki Ferenc gyűjtemé-
nyéből.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2017. szeptember 27-
ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Tájékoztatás
Szeptember 7-én, csütörtökön a központi könyvtár rendezvény 
miatt 10-től 15 óráig tart nyitva. Megértésüket köszönjük.
Szeptember 12 – 16.: Gyermekkönyvek börzéje. Megvásá-
rolhatók a Gyermekkönyvtár által leselejtezett, de még jó ál-
lapotú könyvek, 100 Ft/db áron. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme, nyitvatartási időben.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Szeptember 12. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” 
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. 
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
Szeptember 14. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

A Tisza TV műsora
Szeptember 7. csütörtök

9:00  Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tiszaújváros 
Szolgálatáért díj - Tanévnyitók - MPK duális képzés tanév-
nyitója -  Református a Katica óvoda -  Hotel Termál - A Ti-

sza összeköt festménykiállítás - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Kitüntették a bölcsődét - Közelmúlt - 

Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Szeptember 11., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Jászberény NB III-as baj-

noki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Szeptember 13., szerda
18:00 Héthatár: Lakossági fórum - Középiskola start - Suli-
biztosítás - Tispol akció - Hamvas 120 - Selyemfestmény ki-

állítás 
18:15 Hétről-hétre: A Magyar Dal Napja - Hajdúk a szigeten 

- Közelmúlt - Autó nélkül az élet

Szeptember 14., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése



Felhívás

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás

Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente egy-
szeri alkalommal tankönyvtámogatásban 
részesülhet az az életvitelszerűen tiszaúj-
városi lakóhellyel rendelkező gyermek, 
illetve 23. életévét be nem töltött nagy-
korú személy, aki lakóhelyén él és közép-
fokú köznevelési intézmény 10-14. év-
folyama nappali tagozatán tanul, és aki-
nek a családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló 
szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok 
a tanulók, akik normatív kedvezményben 
(tartósan beteg; a szakértői bizottság szak-
értői véleménye alapján mozgásszervi, ér-
zékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fej-
lődési zavarral küzd; három vagy több kis-
korú, illetve eltartott gyermeket nevelő csa-

ládban él; nagykorú és saját jogán iskolázta-
tási támogatásra jogosult; rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesül, 
vagy a gyermekvédelmi gondoskodás kere-
tében nevelésbe vett vagy utógondozói ellá-
tásban részesül), illetve ingyenes tanköny-
vellátásban részesülnek. 
A Kormány 1265/2017. határozata értel-
mében a 2017/2018-as tanévtől - az 1-4. 
évfolyamos tanulókon kívül - az 5-8. év-
folyamos, valamint a 9. évfolyamos tanu-
lók is ingyenes tankönyvellátásban része-
sülnek. 
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell 
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy 
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló doku-
mentumot (csekk, feladóvevény, számla). 
A tankönyvtámogatás iránt benyújtott ké-
relmek elbírálása folyamatos. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. föld-
szint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(3580 Tiszaújváros, Bocskai utca 33., 
keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2017. 
augusztus 15-től 2017. szeptember 30-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György polgármester

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a gyermekvédelmi és gyermek-
jóléti ellátásokról, azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete 
alapján a 2017/2018-as tanévre pénzbe-
li ellátásként megállapítható gyermekét-
keztetési térítési díjkedvezményben ré-
szesülhet azon tanuló, aki nem tiszaúj-
városi állami vagy önkormányzati fenn-
tartású köznevelési intézményben veszi 
igénybe az étkeztetést, vagy tartós beteg-
ségben szenved és az ellátást nyújtó in-
tézményben nem tud étkezést igénybe 
venni. A pénzbeli ellátásként megállapít-

ható térítési díjkedvezményre azok a szo-
ciálisan rászorult, tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkező kérelmezők jogosultak, 
akik életvitelszerűen lakóhelyükön élnek, 
és akiknek a családjában az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő 
szülő esetén az 54.150 Ft-ot. 
A támogatást formanyomtatványon kell 
igényelni, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat. 
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint)

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., keddi és csütörtö-
ki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 115. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges.

 Bráz György
polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2017. szeptember 13-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

Erzsébet-utalványok 
átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez 
kapcsolódóan természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsé-
bet-utalvány formájában, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága 2017. augusztus 1-jén fennállt. 
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat 
személyesen az alábbi időpontban és helyszínen vehetik át:
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: 2017. szeptember 8. (péntek) 8,00 órától 12,00 
óráig
Kérjük a törvényes képviselőket és a nagykorúvá vált gyerme-
keket, hogy az Erzsébet-utalványok átvételéhez érvényes sze-
mélyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal. 
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az utalvány-
ra jogosult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt sze-
mélyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez 
írásos - személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásá-
val ellátott - meghatalmazás szükséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítés-
re meghirdeti a tulajdonában lévő aláb-
bi használt, üzemképes tehergépjárművét.
A tehergépjármű adatai:
- rendszám: HKJ-465
- gyártmány: VOLKSWAGEN 
- típus: Transporter T4 Mixto RT 2.5 TDI 
- gyártási év: 2000
- hengerűrtartalom: 2461 cm3
- teljesítmény: n65 kw
- üzemanyag: diesel
- ülések száma: 6 
- tulajdonosok száma:  1
- műszaki engedély érvényes: 2018.10.24
- futásteljesítmény: 162 800 km
A gépjárművet árverésen értékesítjük a 
kihirdetett árverési alapárról induló sza-
bad licitálással.
Árverési alapár: bruttó 1.100 000 Ft (egy-

millió-egyszázezer forint)
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap
- gépjármű megtekintése személyesen
- a pályázó árverésen való személyes 
vagy a törvényesen meghatalmazott kép-
viselőjének részvétele
- 55 000 Ft (ötvenötezer forint) kaució 
befizetésének igazolása
A kaució befizethető:
1. A TiszaSzolg 2004 Kft. OTP Bank 
Nyrt-nál vezetett 11734114-20646893 sz. 
bankszámlájára
2. Nyitvatartási időben a TiszaSzolg 2004 
Kft. főpénztárában: 3580 Tiszaújváros Ti-
sza út 2/F. címen
A személyes megtekintés időpontjának 
egyeztetésére kijelölt személy és elérhe-
tősége: Répási Csaba, 06-70-333-81-48

Jelentkezési lapok benyújtásának határ-
ideje: 
2017. szeptember 11. 14.00 óráig.
- személyesen a TiszaSzolg 2004 Kft. tit-
kárságán
- elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.
hu címen
- postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza 
út 2/F. címen
Árverés ideje és helyszíne:
- 2017. szeptember 12. 11.00 órakor a Ti-
szaSzolg 2004 Kft. 1. emeleti tárgyalójá-
ban
Az árverés nyertese a végső licitösszeg 
TiszaSzolg 2004 Kft. házipénztárába tör-
ténő befizetés vagy a bankszámlájára be-
érkezése napjától veheti át a gépjárművet.     

TiszaSzolg 2004 Kft.

Árverési hirdetmény

Használt tehergépjármű értékesítése

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/

index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit  főigazgató

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti. 

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. szeptember

Szeptember Helye Ideje Kinek a részére
07. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
08. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
12. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

13. szerda
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. hétfő

Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyer-
mek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 37. héten 2017. 
szeptember 13-án (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.
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Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulaj-
donában lévő alábbi, Tiszaújváros, Vörösmarty Mihály 
úton lévő építési telkeket: 

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alap-
vételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó 
vételárra lehet. A licitlépcső 10.000.000 Ft-ig 25.420 Ft, 
10.000.000 Ft felett 100.000 Ft.
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről 
készített részletes tájékoztató és annak mellékletét képe-
ző lényeges szerződési feltételek a Polgármesteri Hiva-
talban átvehetők. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó 
meghatalmazottjának jelenléte,
-  a megadott összegű biztosíték befizetése és a befize-
tés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű 
magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás 
benyújtása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemelte-
tési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. 
iroda).

Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hi-
vatal képviselőjének jelenléte a helyszínen szeptember 
7-én és 14-én 15:00-16:00 között biztosított 
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2017. szeptember 21-én 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüze-
meltetési Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. 
iroda).
Árverés ideje, helye:
2017. szeptember 25-én 13:00 órakor a Polgármesteri 
Hivatal III. emeleti tanácstermében.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény
Önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítése

Építési telkek adatai

Ssz. HRSZ
Te-

rület 
(m2)

Lakóö-
vezeti 

besoro-
lás

Bruttó ala-
pár (Ft)

Biztosí-
ték összege 

(Ft)

1 1499/3 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

2 1499/4 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

3 1499/5 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

4 1499/6 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000

Rendszerkezelő
Az Inno-Comp Kft. cég keres rendszerkezelő munkatársat.

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. termelés gyártósorainak működtetése 
a termelési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, va-
lamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolá-
si és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló területen szerzett tapasztalat 
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkísé-
retű géptípusokra
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend: 
• megszakítás nélküli munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárások-
nak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, 
vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.

Sürgősen eladó 
55 nm-es, 
2 szobás, 
földszinti 
felújított 

lakás. 
Érd: 

70/387-8889, 
70/333-9433

A Tiszaújvárosi 
Krónikában 
is megjelenik 

lakossági apróhirdetése,  
amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában leg-
alább 

5 napra (2500 Ft), legkésőbb 
kedden 

12 óráig feladja.
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Labdarúgás

Labdarúgás

Megvan az első győzelem

Élesben az utánpótlás is

Míg az elmúlt szezon végén a 
bennmaradást „köszönhet-
tük” az MTK II. alakulatá-
nak, addig az új bajnokságban 
az első pontokat. A 4. forduló-
ban idegenben szerzett egygó-
los győzelmet a Tiszaújváros

MTK II. - TFC Tiszaújváros
0-1 (0-1)

Budapest: 50 néző, Vezette: Dobai (Zaho-
recz, Pogonyi)
MTK II.: Varga-Nagy, Szabó Á., Szabó 
D., Nagy, Szerencsi, Bayer, Forgács, Szu-
hodovszki, Tóth, Talabér.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Márton, Dajka, Nagy D., Nagy P., 
Hussein (Lukács), Orosz, Nagy R. (Tur-
csik), Balogh, Lipusz (Illés).
24 perc:  Szögletet követően a hazai há-
lóőrt zavarták támadóink. A kipattanó 
Hussein elé került, aki távolról lőtt kapu-
ra. A vizes füvön megcsúszó labda pedig 
utat talált a hálóba. (0-1)
Vajon továbbra is pont nélkül marad a 
TFCT? Ez a kérdés foglalkoztatta a há-
rom pont nélküli mérkőzés után a szurko-
lókat. A Csepelen megrendezett mérkőzé-
sen az MTK fiókcsapata nem könnyítet-
te meg a pontszerzést, hiszen a nagycsa-
patból hárman is „visszajátszottak”, azaz 
nem vették félvállról a találkozót. 
A szakmai stáb és a csapat nyugodt körül-
mények között készült a héten, és ennek 
meg is lett az eredménye. A mérkőzésen 
hol az egyik, hol a másik csapat enged-
te át területét - igaz jellemzően mi húztuk 
magunkra az ellenfelet, ennek ellenére si-

került megszerezni a vezetést. A második 
félidő lendületesebb játékot hozott, teljes 
mértékben kontrákra rendezkedtünk be. 
Több nagy helyzetet is kihagytak a fiatal 
MTK-sok, így végeredményben a győze-
lem hízelgő, de közel sem érdemtelen.
Pölöskei Gábor: A futball néha nagyon 
igazságtalan játék. Az ellenfél nagyon fe-
gyelmezetten védekezett, de így is volt 6 
- 8 helyzetünk, amelyekből sajnos nem si-
került gólt szereznünk, így nem tehetünk 
mást, mint gratulálunk a Tiszaújvárosnak.
Gerliczki Máté: Szép játékot nem ígértem a 
játékosaimnak, viszont azt, hogy hazavisz-
szük a 3 pontot, és ezzel megállítjuk ezt a 
negatív spirált, azt igen. Nem vagyok egy 
Nostradamus, de azt tudom, hogy mennyi 
mindent tettünk meg eddig is a győzelmek 
érdekében.

További eredmények
ESMTK - Füzesgyarmat 1-0
Debrecen - Gyöngyös 5-0
Tállya - Tiszafüred 0-1
DVTK II. - Salgótarján 2-3 
Jászberény - Balassagyarmat 1-0
Monor - Cigánd 6-0
Nyírbátor - Putnok 5-0
Következik az 5. forduló
2017.09.09., szombat 16:30 
Tiszaújváros - Jászberény
Salgótarján - Tállya 
Tiszafüred - Debrecen
Gyöngyös - ESMTK 
Putnok - Monor
Füzesgyarmat - Nyírbátor
2017.09.10., vasárnap 16:30 
Cigánd - MTK II.
Balassagyarmat - DVTK II.

A „nagy” csapat előszobája 
az U17 és U19.  A tiszaújvá-
rosi utánpótláscsapatok en-
nek tudatában kezdték meg 
idei bajnoki menetelésüket, 
a második fordulót követően 
beszélgettünk edzőikkel.

- Milyen a keret az U17-ben?
- A tavalyi alakulathoz képest jelen-
tős változás van - mondta Hágen Zsolt a 
TFCT U17-es edzője. - A korosztályból 
adódóan elég sok a lemorzsolódás. Van, 
aki egyszerűen abbahagyja, mások az is-
kolaváltás miatt kerülnek ki a csapatból, 
hiszen nem tudják megoldani az edzés-
re járást. Sajnos ez azt jelenti, hogy lét-
számproblémánk van, hiszen csak 16 já-
tékos áll rendelkezésünkre. Azon dolgo-
zunk most, hogy ez megoldódjon, hiszen 
a tárgyi feltételeink adottak.
- Milyen célt tűzött ki a csapat a szezon-
ra?
- A cél, hogy minél jobb teljesítményt 
nyújtó játékosokat neveljünk, másodla-
gos csak az eredmény. Elérendő helyezés 
ezért nincs kitűzve, de ha a lehetőségein-
ket nézzük, reális a középmezőnyt mini-
málisan megcéloznunk. De a keret létszá-
ma még sok kérdést vet fel.
Az U19 a tényleges előszobája a felnőtt 
csapatnak. A játékosok közül néhányan 
már a felnőttekkel is edzenek, így az ala-
kulat már karnyújtásnyira van az NB III 
mezőnyétől.
- Tavaly még az U17-et edzettem, abból 

a csapatból mintegy 8 játékos jött fel az 
U19 be - mondta Czerva Zoltán edző. - 
Így most sok fiatallal (2000-es születé-
sűek - a szerk.) egészült ki a keret, illet-
ve legalább öt játékos kiöregedett ebből 
a korosztályból. Ennek ellenére összesen 
17-en alkotják a keretet.
- A felkészülés hogyan sikerült?
- Bár heti 3-4 edzéssel készültünk, az 
edzéslátogatottság viszonylag alacsony 
volt. Ezen változtatnunk kell, hiszen csak 
megfelelően edzett játékosokkal tudunk 
reális célokat elérni.
- Mi ez a cél?
- Az U19-ben az a cél, hogy minél több 
játékos üsse meg a felnőtt csapat kereté-

nek szintjét. Vannak ügyes gyerekeink, 
akik akár egy-két éven belül fel is tud-
nak kerülni. A felnőtt csapat nagyon po-
zitívan áll hozzánk, hiszen a játékosokat 
rendszeresen felhívják, hogy együtt ké-
szüljenek a legnagyobbakkal, lássák ho-
gyan fejlődnek. 
- És a bajnokságban?
- Nyilván nekünk már oda kell figyelnünk 
az eredményre is. Az az elvárás, hogy a 
mezőny első felében végezzünk, de a fő 
cél, hogy a várost mind játékban, mind 
hozzáállásban megfelelően tudjuk képvi-
selni.

borza

Az NB III Keleti csoport állása:
1. Monor   4  3  1  0  15-4  10  
2. ESMTK   4  3  0  1  10-4  9  
3. Debrecen   4  2  1  1  10-10  7  
4. Salgótarján    4  2  1  1  7-7  7  
5. Jászberény   4  2  1  1  5-5  7  
6. Putnok   4  2  1  1  6-8  7  
7. Nyírbátor   4  2  0  2  11-7  6  
8. Balassagyarmat  4  2  0  2  7-9  6  
9. Cigánd   4  2  0  2  8-13  6  
10. Tiszafüred    4  1  2  1  5-5  5  
11. Gyöngyös    4  1  2  1  5-9  5  
12. MTK Budapest II. 4  1  1  2  6-5 4  
13. Tállya   4  1  1  2  4-3  4  
14. Tiszaújváros  4  1  0  3  4-7  3  
15.DVTK II.   4  0  2  2  6-9  2  
16. Füzesgyarmat  4  0  1  3  5-9  1  

Kajak-kenu

Elindult 
a második ütem

Mint arról tavasszal már beszámoltunk, a Tiszaúj-
városi Kajak Kenu és Sárkányhajó Egyesület te-
lephelyén nagy beruházás indult. 

Az első ütemben az alsó szint funkcióját változtatták meg, újí-
tották fel, közel 30 millió forintból. Ezt az összeget döntő rész-
ben a Magyar Kajak-Kenu Szövetség adta, a fennmaradó össze-
get pedig Tiszaújváros önkormányzatának támogatásából fedez-
ték. Most elindult a kivitelezés második fázisa is.
- A második ütemben a Bejárható Magyarország Program része-
ként a Felső-Tisza Vízitúra Fejlesztése pályázati forrásból meg-
nyert 53 millió forintból a felső szintet, a feljáró alatti vizesblok-
kot, az épület külsejét és a büfé épületének felújítását végezzük 
el - mondta az egyesület elnöke, Béke László. 
A harmadik ütemben a telekterület felújítását tervezik. Ennek 
eredményeként egy olyan sport- és szabadidőközpontot szeret-
nének kialakítani, melyet nem csak a kajak-kenusok, hanem a 
sportkedvelő városlakók, iskolások, baráti társaságok, vagy a 
kerékpáros turizmus résztvevői is igénybe vehetnek. Tervezik 
a büfé újraindítását, de akár bográcsozhatnak, grillezhetnek is 
a kilátogatók.
- Ez utóbbiak még csak tervek - mondta az elnök. - A forrását 
még keressük. Biztató, hogy a város vezetése támogatja elkép-
zeléseinket, ennek első lépése volt az idén tavasszal a közel 500 
m2 térburkolat és feljáró kialakításának támogatása is.
A beruházás egyszerre fejleszti a verseny-, a tömeg-, valamint a 
szabadidős sportolás lehetőségét. A második ütem várhatóan no-
vemberig készül el.

borza

Kosárlabda

Idő kell a csapatépítéshez

A felkészülési időszak közepén jár a Tiszaújváro-
si Phoenix KK. Az NB I/B Zöld csoportjában szep-
tember 16-án kezdődik az alapszakasz, azaz már 
csak mintegy 2 hét áll rendelkezésre az alaposan 
megújult csapat összekovácsolódására.

A felkészülés harmadik hetében már látható a csapat arculata, de 
még sok munka vár a fiúkra. 
- Én még nem mondanám, hogy kezdünk összeszokni - mondta 
Szendrey Zsombor vezetőedző. - Most csiszolódunk össze. Még 
hosszú munka áll előttünk, éppen ezért azt kérem a szurkolóktól, 
legyenek türelemmel. Hat új emberünk van, és ehhez idő kell, 
lehet, hogy hónapok. De ha ezt a gárdát így együtt tudjuk tartani, 
akkor ennek lesz eredménye, mert nagyon jó a keret.
Az átalakult csapatban idén is helyet kaphat egy külföldi idegen-
légiós. Igaz, jelenleg még csak próbajátékon van, de lehet, hogy 
hosszabb távon is segíteni fogja az Amerikából érkezett Denzel 
Jackson a Phoenix alakulatát. 
- Emberileg szerintem egy nagyon jó kis gárda - mondta el a 
klub elnöke Ducsai Zoltán. - Nagyon jó csapat alakulhat ki, én 
úgy látom.
A csapat mind fizikálisan, mind taktikailag készül a bajnokság-
ra. Ennek része a rendszeres edzőmérkőzés is. Legutóbb hazai 
pályán játszottak az ugyancsak Zöld csoportos EKE Eger csapa-
ta ellen. Bár az edzőmérkőzéseken az eredmény másodlagos, ér-
demes megemlíteni, hogy nagy csatában, hosszabbítás után győ-
zelmet aratott a hazai alakulat.

borza

A Sportcentrum eseményei 
 Szeptember 08. (péntek)

Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- Nyíregyháza edzőmérkőzés  
    Játékcsarnok

Szeptember 09. (szombat)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna  U11  Füves pálya
   U13 Műfüves pálya
16.30 TFCT- Jászberényi FC NB III-as bajnoki mérkőzés 
    Centerpálya
MOL Flagship Cup
09.30  labdarúgás  Füves pálya

09.30 íjászat   Füves terület
11.00 tollaslabda, streetball Edzőterem
13.30 úszás   Uszoda
14.00 asztalitenisz  Asztalitenisz-csarnok
Tisza Gátak- teljesítménytúra rajt-cél   
    Zászlósterem

Szeptember 10. (vasárnap)
Labdarúgás
16.30 KBSC- Soroksár SC NB II-es bajnoki mérkőzés 
    Centerpálya   

Szeptember 11. (hétfő)
MLSZ Grassroots „C” edzőképzés    
    Tárgyalóterem

11. oldal2017. szeptember 7. Sport

Az építés bontással kezdődött. 

Sok az új arc a csapatban. 

A Mátészalka ellen az egész U19-es csapat jól teljesített, 13-0 lett a végeredmény. 
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