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Élen az elektronika 

MOL, Jabil

Tíz tonna veszélyes hulladék

Beruházások Tiszaújvárosban 

A II. negyedévi „pangás” u-
tán az önkormányzat és az 
Ecomissio Kft. közös akció-
ján októberben ismét tíz ton-
na fölötti veszélyes hulladék 
gyűlt össze. 

Ahogy az lenni szokott, ezúttal is az 
elektronikai berendezések viszik a prí-
met, 5.195 kilogrammal. A nyári felújí-
tások végeztével a háztartásokban sok 
festék maradhatott, ebből a hulladékból 
ugyanis 2.450 kg-ot adott le a lakosság. 
Gumicserére is többen vállalkoztak, autó-
gumiból 1.810 kg a „termés”. 
A három „listavezető” mögött igen lema-
radt a többi hulladékfajta. Talán a háztar-
tási zsír és olaj a kivétel 540 kilogram-
mal. Háztartási vegyszerekből 190 kg, 
növényvédő szerekből 160 kg gyűlt ösz-
sze. A fénycsövek 35, a kozmetikumok, 
illetve az elemek, akkumulátorok 10-10 
kilogrammot nyomtak. Akadt egy „nullá-
zó” is, fáradt motorolajból egy fikarcnyit 
sem adtak le. 
A mostani 10,4 tonnával egyébként csak-

nem 33 tonna az éves összmennyiség, jó 
esély van tehát arra, hogy a IV. negyed-
évi gyűjtéssel 40 tonna fölé emelkedik az 
összegyűjtött veszélyes hulladék. 
A lakosság számára ingyenes gyűjtés ed-

dig 2.377.335 forint nettó költséggel járt. 
Ugyanakkor ne feledjük, az Ecomissio 
Kft. 4 millió forinttal támogatja az önkor-
mányzat Zöldülő Tiszaújváros program-
ját. 

Irodalom, köznevelés, sport

Ponty és keszeg

Príma Rakusz

Emléknapok

A Dísztóba
telepítettek

Ma még lehet szavazni az idei megyei Prima Díj díjazottjaira. A 
jelöltek között a sport kategóriában ott van Rakusz Éva olimpiai 
ezüstérmes kajakozó, a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület edző-
je is, aki masters kategóriában több világbajnoki érmet nyert. 
Immár tíz esztendős múltra tekint vissza a megyei Prima Díj, 
melynek idei nyertesei és a közönségdíjas november 4-én vehe-
tik át az elismerést a Miskolci Nemzeti Színházban.
Három kategóriában - magyar irodalom, magyar oktatás és köz-
nevelés, illetve magyar sport - három-három jelölt van. Sport 
kategóriában az egyik jelölt a tiszaújvárosi Rakusz Éva. 
Szavazni az Észak-Magyarország napilapból, a jelöltre vonatko-
zó rövid ismertető kivágásával és beküldésével (VOSZ Megyei 
Szervezete, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80.), vagy a www.
voszborsod.hu honlapon lehet november 2-ig.

Évente egyszer telepítenek halat a városközponti Dísztóba. A 
2018. december 31-ig hatályos halgazdálkodási tervnek megfe-
lelőn 50 kg ponty és ugyanennyi keszeg került a vízbe a napok-
ban. A tóban évente egyszer, a gyermeknapi horgászversenyen 
lehet csak horgászni, így a halállomány bőségesnek nevezhető, 
a rendszeres haltelepítés kötelező, törvény írja elő. 
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Tegnap volt mindenszentek, az üdvözült lelkek emléknap-
ja a katolikus egyházban. November másodikán, halottak 
napján pedig elhunyt szeretteinkre emlékezünk. 

Megalakulása óta a legjelentősebb értékű beruházására készül a MOL, mégpedig Tiszaújvárosban.  Az úgynevezett Po-
liol projekt ugyanis a MOL Petrolkémiában valósul meg, miután az Európai Bizottság jóváhagyta a beruházáshoz nyújtott 
131 millió eurós állami támogatást. Az ipari parkban pedig  - a Jabil érdekkörében - egy új logisztikai központ épül. Írása-
ink a 4. oldalon. 

Több mint 5 tonna elektronikai hulladék gyűlt össze. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden, szerdán és szom-
baton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban.
Novemberben minden héten szerdán az elhunytakért lesz a 
szentmise az adományozók szándékára.

Görögkatolikus
Pénteken 13:00 (!) Szent Liturgia. Szombaton 8:00 Szent Li-
turgia, 16:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent 
Liturgia. Kedden 17:30 vecsernye. Szerdán (Szent Mihály és 
Szent Gábriel arkangyal és az összes égi erő ünnepe) 8:00 
Szent Liturgia.

Református
Tiszaújváros
November 02., 03. (csütörtök, péntek) 17.00 óra - bűnbána-
ti istentisztelet.
November 04., szombat 11.00 - ünnepi istentisztelet, amelyen 
Kálvin János mellszobrát avatjuk fel.
November 05. 11.00 - úrvacsoraosztással egybekötött isten-
tisztelet (párhuzamosan ezzel az imateremben gyermek isten-
tisztelet); 16.00 órától konfirmációi előkészítő.
Tiszaszederkény
November 02., 03. (csütörtök, péntek) 18.00 óra - bűnbánati 
istentisztelet, november 05. 9.30 úrvacsoraosztással egybekö-
tött istentisztelet.

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Tévedések, csúsztatások

Nem hagyhatom szó nélkül!

A Krónikában az őszi közmeghallga-
táshoz kapcsoltan megjelent „Cenzúra, 
cezúra” című írás az alábbi tévedéseket, 
csúsztatásokat tartalmazza:
A cikkben a nevem hibásan jelent meg. 
Kicsit bánt, de ezt még tekintsük apró fi-
gyelmetlenségnek.
Az már komolyabb, és nem is felel meg 
a valóságnak, hogy korábbi (1 oldalas) 
levelem meg nem jelentetését - ahogy a 
szerző beállítja - terjedelmi okkal indo-
kolták volna. Ilyen okra ugyanis ez ide-
ig egyetlen egyszer sem hivatkoztak, no-
ha 3 hónapon keresztül, szinte heti gyako-
risággal jelentkeztem írásommal a szer-
kesztőségnél. Hivatkozás arra volt csak, 
hogy nagyon sok a fajsúlyos téma, infor-
máció így a később is aktuális tartalmú 
cikkek háttérbe szorulhatnak.
Az aktualizált változat egyenesen a 
főszerkesztő javaslatára készült (másfél 
oldalas lett az időközben elkövetett forga-
lomtechnikai hibákkal kiegészítve). Mint 

a Krónika cikkből megtudtam, itt már 
tényleg az a hivatkozási alap, hogy terje-
delmes. És ezt példák sorával bizonygatja 
is a cikkíró, csakhogy tévesen.
A terjedelem ugyanis nem haladja meg 
a közölt 5500 karaktert. Nekem is kiírja 
ugyanis a Word az adatokat.
Az sem felel meg a valóságnak, hogy a 
példaként említett, az újraélesztésről szó-
ló írás is csak 5290 karakter. Ellenőriz-
tem. Ennek szöveges része eleve 6000 ka-
rakter felett van, amit kb. 8500-ra növel-
nek a képek. Mert hogy a képfájlok karak-
terszámát figyelmen kívül hagyták. Már-
pedig, ha terjedelemről beszél a (szakma-
beli) cikkíró, akkor annak figyelembevé-
telével lenne korrekt az összehasonlítás. 
Így viszont a történetről a klasszikus vicc, 
a „nyuszi és a sapka” jut eszembe.

    Németh Emil
*

A cikk szerzőjeként magamra veszem az 
inget.

Németh úrtól elnézést kérek nevének hi-
bás - „h” nélküli - írásáért, ez valóban fi-
gyelmetlenség.
Tévedtem abban is, hogy írása meghalad-
ta az 5.500 karaktert. A helyesírási, elírási 
hibák javítása, a bekezdések csökkentése 
és felcím adása után 5.403 karakter a valós 
adat. (Ez kéziratban 1,5 sor eltérés.) A lé-
nyeg azonban nem változik így sem: az írás 
hosszú. Különösen úgy - s ebben maximá-
lisan egyetértünk - ha képet is mellékelünk 
a levélhez. Márpedig a téma ezt megkíván-
ta volna.
Két dologban azonban Németh úr téved. 
Nem szokásom csúsztatni. Most sem tet-
tem. Az újraélesztésről szóló cikknél pe-
dig kizárólag a „Négy perc az élet” című-
re gondoltam, s ez bizony 5.290 karakte-
res.
Mindazonáltal a történetekről nem egy 
vicc, hanem egy szólás, a „káka és a cso-
mó” jut eszembe.

      Ferenczi László

Tiszaújvárosi, két gyermekét egyedül ne-
velő anyuka vagyok. Tiszaújvárosban 
dolgozom, iker fiaim pedig a Széchenyi 
István Általános Iskolába járnak.
A rossz idő beköszöntével egyre gyakrab-
ban viszem a fiúkat autóval az iskolába. 
Mivel egyik kisfiam mozgássérült (szüle-
tése óta, oxigénhiány miatt) a Deák Fe-
renc tér 14. szám mögötti mozgássérült 
parkolót használjuk, érvényes kártyával.
2017. 10. 26-án 16:30 körüli időben a 
munka és az iskola végeztével éppen az 
autónkba igyekeztünk beszállni. Megállt 
mögöttünk egy rendőrautó, két rendőr ki-
szállt belőle, kérték, hogy mutassam meg 
a mozgáskorlátozott igazolványt és kér-
dezték, hogy kié az. Mondtam nekik, 
hogy a mozgássérült kisfiamé, aki ide 
jár iskolába. A rendőrök elmondása sze-
rint LAKOSSÁGI BEJELENTÉS érke-
zett hozzájuk a parkoló használata miatt. 
MÉLYSÉGESEN FEL VAGYOK HÁ-
BORODVA!
Tisztelt BEJELENTŐ! Ha annyira figye-

lemmel kíséri a mi reggeli érkezésünket 
(ablak mögül vagy máshonnan leskelőd-
ve), azt is észre kellett volna vennie, hogy 
a kártya mindig ki van helyezve a mű-

szerfalra. Továbbá, hogy kisfiam járása 
sem szokványos, lábujjhegyen közleke-
dik, kissé bizonytalanul.
Azt hitte, hogy jogtalanul, esetleg hamis 
kártyát használok?
Hát, nem. Ha, ha, ha! Szerettem volna lát-
ni az arcát, amikor a rendőrök intézkedés 
nélkül továbbmentek. Nyugodtan rúgjon 
ön is belém, de nem érdekel, az élet már 
megedzett, erős vagyok.(Férjem betegsé-
ge, korai halála, gyermekeim sérülései.)
Ennek a kártyának a birtoklása nem öröm. 
Bárcsak ne lenne rá szükségünk! Ezt csak 
az tudja átérezni, akinek hasonló sérült 
gyermeke, felnőtt vagy idős hozzátarto-
zója van a családban.
Őszintén kívánom önnek vagy családtag-
jainak, hogy részesüljenek hasonló „par-
kolási kiváltságokban”.
Remélem a fenti sorokkal én is szereztem 
önnek pár kellemetlen órát, amit ön tett 
nekem. SZÉGYELLJE MAGÁT!

           Laczai Sándorné

Indul 11.30 Tisza-part város-
rész

Érkezik 13.25

11.35 Tiszaszederkény, 
Kossuth út

13.20

11.36 Bajcsy Zs. út 67. 13.19

11.37 Bajcsy Zs. út 37. 13.18

11.38 Bocskai út 13.17

11.39 Bocskai úti iskola 13.15

11.42 Szederkényi út 13.13

11.43 Brassai középiskola 13.12

11.44 Hotel 13.12

11.45 Autóbusz-állomás 13.10

É r k e -
zik

11.55 Városi temető főbe-
járat

Indul 13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2017. november 3-tól december 31-ig a temetői járat
kizárólag pénteki napokon közlekedik 

Temetői autóbuszjáratok 
menetrendje

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Károlyi AttilA

 búcsúztatóján részt vettek, gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot november 5-ig (vasárnapig)  
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
november 6-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván 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

2. oldal 2017. november 2.Sokféle

Az ominózus parkolóhely.

Szerencse
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik novem-

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

Év végi juttatás, térítési díj
Kevés napirendi pont, rövid 
tanácskozási idő, egyhangú-
lag hozott döntések jellemez-
ték a képviselő-testület ok-
tóber 26-án tartott ülését. A 
képviselők egyebek mellett 
határoztak az év végi juttatás 
mértékéről, mely az önkor-
mányzati szférában a szociá-
lis hozzájárulással együtt 106 
millió, míg az állami és egy-
házi fenntartású köznevelé-
si intézmények esetében 101 
millió forintos kiadással jár.

Napirend előtt „jutalmazási ünnepsé-
get” tartottak az ülésteremben. Dr. Kala-
pos István kapitányságvezető javaslatára 
Bráz György polgármester két rendőrt ré-
szesített városi jutalomban. Kovács Má-
té százados és Szanyi Zsolt törzszászlós a 
szemetes konténerek gyújtogatóinak fel-
derítésében és elfogásában végzett mun-
kájukért részesültek elismerésben.

Hulladékgazdálkodás

Október 1-jétől (ismét) új közszolgáltató 
végzi a hulladékgazdálkodási tevékeny-
séget városunkban. (Lásd Terítéken a hul-
ladékgazdálkodás mű cikkünket.) Ezért a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítása 
is szükségessé vált. Ezen túl október 1-jé-
től Tiszaújváros területén is bevezették a 
házhoz menő lomtalanítást, mely szintén 
indokolta a rendelet módosítását. A ren-
deletbe beépült az is, hogy a közszolgál-
tató minden év januárjában két alkalom-
mal a lakossági gyűjtőedényzet mellé ki-
helyezett fenyőfákat külön díj felszámo-
lása nélkül elszállítja.
Az ülésen jelen volt és kérdésekre vála-
szolt Csehovitsné Nagy Zsuzsanna, az 
új közszolgáltató, a BMH Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Hulladékgazdálko-
dási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügy-
vezetője is. (Az átfedések miatt ezekkel 
hivatkozott cikkünkben foglalkozunk.)

Év végi juttatás

A képviselő-testület júniusban döntött az 
önkormányzat által fenntartott intézmé-
nyekben, továbbá a tiszaújvárosi egyhá-
zi és állami fenntartású köznevelési in-
tézményekben alkalmazott nem közfog-
lalkoztatott dolgozók, valamint az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
ügyvezetőinek és dolgozóinak nyári jut-
tatásáról. Az a dolgozó, aki 152.000 Ft-
nál nagyobb, vagy azzal azonos összegű 
bruttó bérrel rendelkezett, bruttó 76.000 
Ft, a 152.000 Ft-nál kevesebb bruttó bér-
rel rendelkező dolgozó bére 50 %-ának 
megfelelő összegű juttatást kapott.
A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az 
önkormányzat pénzügyi, gazdasági hely-
zetét és megállapította, hogy lehetőség 
van a nyáron kifizetett juttatások 1 havi 
bruttó illetményre történő kiegészítésé-
re. Az év végi juttatás megállapításakor 
a dolgozó 2017. június 1-jei bruttó bérét 
kell alapul venni.
A most elfogadott határozat szerint a jut-
tatás teljes összegére az a kiosztás napján 
is aktív dolgozó jogosult, aki 2016. szep-
tember 1-jén és azt követően is folyama-
tosan munkaviszonyban áll és aktívan 
dolgozik. Részmunkaidős dolgozó eseté-
ben a kifizethető juttatás összege a mun-
kaidejével arányos. 
Az állami és az egyházi intézmények 
munkavállalói részére történő juttatások 
biztosításához az 1,7 milliárd forint szo-
lidaritási hozzájárulás miatt folyamatosan 
szükséges vizsgálni a költségvetés „te-
herbíró képességét” - állt az előterjesztés-
ben. Nos, ebben az évben a költségvetés 
még lehetőséget biztosít erre, így az álla-
mi és egyházi köznevelési intézmények-
ben foglalkoztatott alkalmazottak részére 

is biztosítják - az önkormányzati fenntar-
tású intézmények dolgozóihoz hasonlóan 
- a nyári juttatás legfeljebb 1 havi bruttó 
illetményre történő kiegészítését. A hatá-
rozat értelmében amennyiben az állami és 
az egyházi fenntartó már nyújtott, illetve 
tervez további juttatást a dolgozói részé-
re, a keretösszegek a plusz juttatás össze-
gével csökkennek.
Az év végi önkormányzati juttatás együt-
tes összege meghaladja a 207 millió fo-
rintot.
Amit tovább növelnek a céges kifizeté-
sek, a testület ugyanis egyetértett azzal, 
hogy az önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok ügyvezetői és munkavál-
lalói is részesüljenek az év végi juttatás-
ban. 

Sport, informatika

Születtek egyéb pénzügyi tárgyú dönté-
sek is. A sportegyesület 2017. évi sport-
szakmai terveinek megvalósítása, vala-
mint a zavartalan működés fenntartása, 
a likviditási nehézségek elkerülése érde-
kében a képviselő-testület - a 2018. évi 
egyesületi működési támogatási keret ter-
hére - 3.000.000 Ft kiegészítő működési 
támogatást nyújtott a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub részére.
A Polgármesteri Hivatal épületében ta-
lálható optikai rendezőszoba és szerver-
szoba biztonságos, redundáns szünet-
mentes tápellátása csak részlegesen biz-
tosított, továbbá 2018-tól a hivatal köte-
lezően csatlakozik az állami ASP szolgál-
tatáshoz is, amely előírja az internetcsat-
lakozást biztosító hálózati eszközök szü-
netmentes védelmét, ezért a testület az in-
formatikai hardver-szoftver beszerzések-
re biztosított összeget 6.000.000 Ft-tal ki-
egészítette.
A képviselő-testület februárban döntött 
arról, hogy az önkormányzati érdekből 
külföldi kiküldetést teljesítő önkormány-
zati képviselőket, bizottsági tagokat, pol-
gármestert, alpolgármestert, jegyzőt, al-
jegyzőt, a gazdasági társaságok vezető-
it, alkalmazottait, a közalkalmazottakat, 
köztisztviselőket 40 euró/nap napidíj il-
let meg a külföldön tartózkodás idejére. 
Előfordul azonban, - mint a múlt hét vé-
gén - hogy a képviselő-testület tisztelet-
beli tagjai, tiszteletbeli városvezetők is 
részt vesznek a testvérvárosi kapcsolatok 
ápolásában, ezért velük is kiegészült a jo-
gosultak köre.
A Szerencsi Szakképzési Centrum Tisza-
újvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája igazgatója ké-
relemmel fordult a testülethez, hogy a 
december 1-jén megtartandó szalagava-
tó ünnepség hagyományoknak megfelelő 
sikeres lebonyolításához járuljon hozzá. 
2016-ban a rendezvény vendéglátásának 
költségeire, valamint az ahhoz kapcsoló-
dó járulékokra a Brassai középiskolának 
600.000 Ft támogatást nyújtott  a testü-
let, amely most felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy ennek megfelelő keretösz-

szegben járuljon hozzá a rendezvény si-
keres lebonyolításához a szakmai napok-
ra jóváhagyott előirányzat maradványá-
nak terhére.

 Idősek otthona

A képviselő-testület 2016 júniusában 
döntött arról, hogy 2018. január 1-jétől a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
keretei között, 6 férőhelyes demens rész-
leggel, 20 férőhelyes idősek otthonát mű-
ködtet. Az otthon gyakorlatilag elkészült, 
a testület most az igénybevételi szabá-
lyokról, a térítési díjról döntött.
 Az önkormányzati fenntartású idősek ott-
hona létrehozásának elsődleges célja az, 
hogy a „városépítő”, valamint a Tiszaújvá-
roshoz hosszabb ideje kötődő idősek szá-
mára biztosítson tartós bentlakást nyújtó 
intézményi ellátást. Ezért legalább 10 éves 
folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező idősek vehetik igénybe a szolgál-
tatást, akik a kérelem benyújtását megelő-
ző 10 évben és a kérelem benyújtásakor is 
életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhelyü-
kön éltek, illetve élnek. Tartós bentlakásos 
intézmény esetén a fenntartó meghatároz-
hatja azokat a férőhelyeket, melyek betöl-
tése esetén egyszeri belépési hozzájárulást 
kell fizetnie a kérelmezőnek. A javaslat ké-
szítése során megvizsgálták ezt a lehetősé-
get is, ám egyelőre elvetették. A működte-
tés tapasztalatai alapján, illetve az önkor-
mányzat mindenkori költségvetési kondí-
cióinak figyelembevételével az intézményi 
térítési díjak meghatározásakor rendszere-
sen vizsgálni fogják a belépési hozzájáru-
lás indokoltságát, szükségességét. Annak 
érdekében, hogy mindenki azonos eséllyel 
vehesse igénybe a szolgáltatást, egy szem-
pontrendszert kell kidolgoznia a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató központ vezető-
jének a felvétel rendjéről, s ezt december 
31-ig kell beterjeszteni a képviselő-testü-
let elé.
Az idősek otthonában az egy főre eső 
szolgáltatási önköltség 297 e Ft. Tekintet-
tel arra, hogy az „Ezüsthíd” Gondozóház-
ban az ellátottak havi átlagnyugdíja 114 
ezer forint, továbbá figyelembe véve a 
térségben működő idősek otthonaiban al-
kalmazott intézményi térítési díjakat, az 
„Ezüsthíd” Idősek Otthonának intézmé-
nyi térítési díját 100 ezer forintban hatá-
rozta meg a testület, a személyi térítési díj 
ezzel megegyező. Az intézményi ellátá-
sért fizetendő díj azonban nem haladhatja 
meg az ellátott havi jövedelmének 80%-
át. Abban az esetben, ha a havi jövedelem 
80%-a nem éri el a térítési díj összegét, de 
az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendel-
kezik, akkor a jövedelemhányad és a térí-
tési díj közötti különbözetet ebből kell fe-
dezni. Ha nincs pénzvagyon, akkor ingat-
lanvagyon terhére is érvényesíthető a fi-
zetési kötelezettség, valamint a hozzátar-
tozó írásban vállalhatja a mindenkori in-
tézményi térítési díjjal azonos személyi 
térítési díj megfizetését.

   Ferenczi László

Járatok, mosatás, javítás

Terítéken 
a hulladékgazdálkodás

A hulladékgazdálkodás állt a középpontban a tár-
sasházi közös képviselők minapi fórumán. Annál 
is inkább, mert ismét új közszolgáltató végzi váro-
sunkban ezt a feladatot.

A fórumon - ahogy a testületi ülésen is - jelen volt Csehovitsné 
Nagy Zsuzsanna, az új szolgáltató, a BMH Nonprofit Kft. ügy-
vezetője is. De hogy is került képbe a cég?

Szolgáltató-történelem

Tiszaújváros önkormányzata 2013-ban csatlakozott az Észak-
magyarországi Regionális Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társuláshoz, amely a hulladékgazdálkodási feladatok egységes, 
gazdaságos és észszerű ellátása érdekében nonprofit gazdálkodó 
szervezetet alapított ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. néven.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkeze-
lési Zrt. (NHKV) 2017. április 11-én arról adott tájékoztatást, 
hogy a 2016-ban kiállított megfelelőségi véleményt az ÉMRHK 
Nonprofit Kft.-től azonnali hatállyal visszavonta, tekintettel ar-
ra, hogy a cég tevékenysége a 2016-ban elfogadott Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv előírásainak nem 
felel meg. Ez a döntés a közszolgáltatási szerződés megszünte-
tését is jelentette.
Mindezekre tekintettel megtörtént a társulásnak az ÉMRHK 
Nonprofit Kft.-ben lévő 96,66*% arányú, 2.900.000,- Ft névér-
tékű üzletrészének 2.900.000,- Ft forint vételár megfizetése el-
lenében történő átruházása az állam tulajdonában lévő AVE Ma-
gyarország Kft. részére, illetve ezzel összefüggésben a társulás 
és az ÉMRHK Nonprofit Kft. között létrejött hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése. A társulás ugyanakkor a MiReHuKöz Miskol-
ci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit 
Kft.-ben 100.000,- Ft névértékű üzletrészt szerzett 100.000,- Ft 
megfizetése ellenében.
A BMH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodá-
si Közszolgáltató Nonprofit Kft. szeptember 20-án arról tájé-
koztatta az önkormányzatot, hogy új közszolgáltatóként ő hatá-
rozza meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a tevékenység fő 
irányvonalait és látja el a térség hulladékgazdálkodási feladatait. 
Mégpedig három alvállalkozóján - MiReHuKöz Miskolci Regi-
onális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft., ZV 
Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft., Zempléni Z.H.K. 
Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. - keresztül, ide-
értve a társulást alkotó valamennyi tagönkormányzat közigaz-
gatási területét.

Kérdezz-felelek

Csehovitsné Nagy Zsuzsanna több kérdésre is válaszolt. (A lom-
talanításról és a szelektív gyűjtésről lásd a cég közleményeit a 
9. oldalon.)
Arra a felvetésre, hogy a konténerek tömve vannak, sok esetben 
nem fér el bennük a hulladék, az ügyvezető cáfolta, hogy ritkáb-
ban ürítik azokat. A járatokat nem ritkították, januártól viszont 
várható az ürítés „menetrendjének” módosítása - tette hozzá -, 
és arra is felhívta a figyelmet, hogy illegális tevékenység a hul-
ladéktárolók mellé helyezni a szemetet, a szolgáltató pedig nem 
köteles elszállítatni az ilyen hulladékot. Ahogy a mosatás sem 
feladata, de térítési díj ellenében ezt vállalják. A hulladékgyűj-
tők javítását azonban csak akkor, ha a szolgáltató hibájából ron-
gálódik meg az edényzet. 
A társasházi közös képviselők régi kezdeményezése az egyedi 
számlázásra való áttérés, de ezen a fronton nem lesz áttörés, vél-
te az ügyvezető, hozzátéve, ez nem az ő kompetenciájuk, hanem 
az NHKV Zrt.-é. 

           F.L.
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Az év végi juttatás mintegy 210 millió forint forrást igényel.

Már a sokadik közszolgáltató gyűjti a hulladékot. 



Interjú Zsinkó Tibor vezérigazgatóval

A fejlesztések mellett 
meg kell őrizni a stabilitást

Október elsejétől Zsinkó Ti-
bor személyében új vezér-
igazgatója van a MOL Pet-
rolkémia Zrt.-nek. A két év-
tizede az olajiparban dolgozó 
szakembert eddigi pályafutá-
sáról, céljairól, a MOL Pet-
rolkémiánal zajló, illetve ter-
vezett beruházásokról, vala-
mint a vállalat és Tiszaújvá-
ros kapcsolatáról, együttmű-
ködéséről kérdeztük.

- A MOL-csoportnál ismerősen cseng az 
Ön neve, hiszen 16 éve része a vállalat-
csoport életének, mely területeken dolgo-
zott eddig?
- Összességében több mint 20 éve dol-
gozom az olajiparban, ennek legnagyobb 
részét a MOL-csoportban töltöttem, java-
részt a logisztika területén tevékenyked-
tem. Számos vezetői pozíciót töltöttem 
be a társaságnál, helyi szervezeteknél és 
csoportszinten egyaránt. Egyebek közt 
éveken át irányítottam a MOL Logiszti-
ka szervezetét, így sokat jártam Tiszaúj-
városban is.
Az elmúlt egy évben tettem egy kis ki-
térőt, és a MOL fenntartható fejlődés és 
EBK (Egészség, Biztonság és Környe-
zetvédelem) szervezetének csoportszin-
tű igazgatója voltam. Innen térek vissza a 
vállalatcsoport számára különösen fontos 
üzleti területre.

- A MOL-csoport hosszú távú célja, hogy 
a MOL-Petrolkémia Zrt. felzárkózzon Eu-
rópa vegyiparának élbolyához. Ez a fel-
adat már Önhöz kötődik majd, hogyan 
képzeli el a megvalósítást, hiszen ez nem 
megy egyik napról a másikra, milyen lé-
pésekben gondolkodik? Jelenleg hol áll 
az európai rangsorban a tiszaújvárosi 
vállalat?
- Szinte minden használati tárgyunk tar-
talmaz valamilyen műanyagot, ennél-
fogva stabil és folyamatos a műanyagok 
alapanyagai iránti kereslet. Jelenleg a 
csoport egyik legjobban jövedelmező üz-
letága a vegyipari tevékenység, amit jól 
mutat, hogy a csoportszintű petrolkémia 
szegmens EBITDA-eredménye 144,3 
milliárd forintot ért el 2016-ban. A MOL 
Petrolkémia a polimer piacon 3 száza-
lékos európai piacrésszel rendelkezik, 
ami Közép-Európára vetítve 10,1 száza-
lékos piacrészt jelent. 2021-ig 1,9 milli-
árd dollárt fordítunk a petrolkémiai üzlet-
ág fejlesztésére és a következő öt évben 
a propilén termékekre fókuszálunk. Ez a 
stratégia eléggé meghatározza az én jö-
vőképemet is, hiszen a MOL-csoport ál-
tal kitűzött cél nagyban befolyásolja a 
MOL Petrolkémia tevékenységét is. Új 
terméket fogunk gyártani és sok új mun-
kahely létesül, ugyanakkor a már meglé-
vő működést is biztosítani kell. A fejlesz-
tések mellett meg kell őrizni a stabilitást, 
ennek érdekében is komoly erőfeszítése-
ket kell tenni. 

- Jónak tűnnek az alapok a stratégiai cél 
megvalósításához, hiszen számos beruhá-
zás már elkezdődött a tiszaújvárosi válla-
latnál, a butadién üzem már javában mű-
ködik, és a műgumigyár is épül, milyen 
beruházások vannak még folyamatban, 
és mik várhatók a jövőben?
- Hamarosan elindul a termelés a MOL 
és a japán JSR Corp. közös tiszaújvárosi 
műgumigyárában, amely évi 60 ezer ton-
na szintetikus gumit termel majd. A mű-
gumi alapanyagát a 2015-ben átadott bu-
tadién üzemünk adja, amely tevékenysé-
ge az átadás óta teljes mértékben bevál-
totta a hozzá fűzött várakozásainkat. A 
fejlesztések azonban ezzel nem állnak 
le, hiszen terveink szerint Tiszaújváros-
ban építjük közel 1 milliárd eurós költ-
ségvetéssel azt a komplexumot, amely 
MOL-csoport és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye legnagyobb organikus beruházá-
si projektje lesz a következő öt évben. A 
beruházásnak köszönhetően a MOL lesz 
az egyetlen integrált poliolgyártó Kö-
zép-Kelet-Európában, amely a kőolaj ki-
termeléstől kezdve a poliolok gyártásáig 
integrált értéklánccal rendelkezik. A po-
liol üzemnek köszönhetően egy újabb, 
nemzetközi szinten is keresett, kiváló mi-
nőségű termék gyártása kezdődik meg 
nálunk, ami hozzájárul majd Tiszaújvá-
ros elismertségéhez a nemzetközi vegy-
iparban. Ráadásul a beruházással közel 
200 közvetlen, hosszú távon is fenntart-
ható, nemzetközi szinten versenyképes 
munkahelyet teremtünk, míg az építé-
si fázisban várakozások szerint több ezer 
indirekt munkahely jön létre, mely jelen-
tősen élénkíti a helyi gazdaságot is.
- Milyen benyomásai vannak Tiszaújvá-
rosról, ismerte-e korábban a települést?
- A MOL Logisztika tiszaújvárosi telep-
helyéhez régre visszanyúló kötődésem 
van. Nagyon sokszor megfordultam ar-
ra, jól ismerem az ott dolgozó embere-
ket, a csővezetéküzemtől kezdve egészen 
a tartályparki vagy vasútüzemi munkatár-
sakig. Magát a várost nem ismertem any-
nyira, de már barátkozom az itteni he-
lyekkel.
- Az elődjétől, és a városvezetőktől is biz-
tosan hallotta már, hogy a MOL Petrol-
kémia Zrt. - a köznyelvben még gyakran 
TVK - mindig is szoros szimbiózist alko-
tott egymással. A vállalat dolgozóinak 
nagy része tiszaújvárosi, ennek megfele-
lően a város vezetői mindig is arra töre-
kedtek, hogy kedvező gazdasági környe-
zetet biztosítsanak a cégnek. Az új beru-
házások kapcsán még szorosabb együtt-
működésre lehet szükség. Folynak-e ilyen 
irányú háttérmegbeszélések, és mik a leg-
fontosabb közös feladatok?
- A beruházások jelentős pozitív változá-
sokat hozhatnak a városnak és a környező 
településeknek. Új munkahelyek megte-
remtésével új lakosok és családok érkez-
hetnek ide, ami hatással lesz az építőipar-
ra, a kiskereskedelemre és akár a vendég-
látásra is. A dolgozók megfelelő színvo-

nalú elszállásolásával mindenképpen fog-
lalkoznunk kell, ha beindulnak a projek-
tek. A város vezetőségével is elkezdődött 
az egyeztetés erről, illetve a MOL Petrol-
kémiánál dolgozunk egy olyan progra-
mon, ami a tervezett beruházások révén 
megnövekedett létszám lakhatását bizto-
sítja, azonban konkrétumokról nem tudok 
még beszélni. Mindenesetre úgy gondo-
lom, meg tudjuk oldani, hogy a lakhatás 
ne legyen probléma Tiszaújvárosban.
- Fontosnak tartja-e, hogy a szükségszerű 
együttműködésen túl is szerepet vállaljon 
a cég Tiszaújváros életében?
- Tisztában vagyunk gazdasági súlyunk-
ból fakadó társadalmi és környezeti fe-
lelősségünkkel. Az elmúlt évtizedek-
ben számos olyan programot támogat-
tunk, amivel hozzájárultunk a környé-
ken élők életminőségének javításához, 
ezután is így teszünk. Továbbra is sze-

retnénk az önkormányzattal közösen mű-
ködtetni a Tiszaújváros Jövőjéért Alapít-
ványunkat, amely a helyi kezdeménye-
zéseket karolja fel, közte a legismerteb-
bet, a Triatlon Nagyhetet. Emellett szá-
mos szociális, kulturális és egészségügyi 
programot is támogatunk. Elkötelezettek 
vagyunk az utánpótlás nevelése iránt, de 
nemcsak a vállalaton belül, hanem az ok-
tatási rendszerben is egyre nagyobb sze-
repet vállalunk. Idén szeptemberben el-
indítottuk a duális képzést is. A képzés-
ben részt vevő villanyszerelő tanulók az 
elméleti ismereteket a Szerencsi Szak-
képzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziumában és Szakkö-
zépiskolájában, a vegyésztechnikus tanu-
lók pedig a Debreceni Szakképzési Cent-
rum Vegyipari Szakgimnáziumban sajá-
títják el, a gyakorlati képzéshez pedig a 
MOL Petrolkémia biztosítja a feltétele-
ket. Emellett szintén szeptemberben indí-
tottuk el a Ki tud többet a petrolkémiá-
ról? elnevezésű vetélkedőnket, amely so-
rán 159 dél-borsodi 7-8. osztályos tanuló 
ismerheti meg a vegyipar jelentőségét, és 
nyerhet betekintést a MOL Petrolkémia 
működésébe. 

MOL, Jabil

Beruházások
Tiszaújvárosban

Tiszaújváros szempontjából két jó hírt közölt Bráz 
György polgármester napirend előtt a legutóbbi 
képviselő-testületi ülésen. Az úgynevezett Poliol 
projekt a MOL Petrolkémiában valósul meg, a Ja-
bil érdekkörében pedig egy logisztikai raktár- és 
irodakomplexum épül az ipari parkban.

Megalakulása óta a legjelentősebb értékű beruházására készül 
a MOL, mégpedig Tiszaújvárosban, miután az Európai Bizott-
ság jóváhagyta a beruházáshoz nyújtott 131 millió eurós állami 
támogatást. A létesítmény évente 200.000 tonna propilén-oxi-
dot termel majd. A beruházás tervezett időtartama 2017-2021, 
vagyis az üzem várhatóan 2021-re épül meg.  A térség fejlődé-
sére várható kedvező, például munkahelyteremtő hatását az Eu-
rópai Bizottság is hangsúlyozta az állami támogatást engedélye-
ző döntése indoklásában. A beruházás összértéke 271 milliárd 
forint.
- Azt gondolom, hogy ez közös sikerünk - mondta Bráz György 
polgármester a testületi ülésen. - Nyilvánvaló, a MOL-nak 
megvoltak a szándékai, hogy miért indítja ezt a projektet. Mi 
erről a testülettel többször is beszélgettünk, és erre vonatkozó 
döntéseket is hoztunk. Én köszönöm a képviselő-testület min-
den tagjának, hogy döntésével hozzájárult ahhoz, hogy mi itt 
megtettük a dolgunkat ebben a fontos ügyben. Persze a legne-
hezebb feladat még most következik, mert ezt meg is kell va-
lósítani. Ugyanakkor problémákat is vet fel a város életében, 
gondolok itt a lakhatásra, a kereskedelemre, a szolgáltatások-
ra, a vendéglátásra, de mindent megteszünk annak érdekében, 
hogy észszerű határokon belül mi is elősegítsük ennek a beru-
házásnak a megvalósítását. 
A másik kellemes hír, hogy a Jabil érdekkörében egy új logisz-
tikai raktár- és irodaépület alapkövét teszik le november 3-án az 
ipari parkban. 
- Ezt azért tartom rendkívül fontosnak, - mondta a polgármes-
ter - mert önkormányzatunk a kezdetektől fogva azon gondol-
kodott, és dolgozott, hogy a hagyományos vegyipar mellett ho-
gyan lehetne másfajta ipart telepíteni Tiszaújvárosba. Azért hoz-
tuk létre az ipari parkunkat, hogy ezt elősegítsük. Tehát ez a 
fejlesztés is egy nagyon komoly siker, és ezt is közösen értük 
el. Ezt is köszönetemet fejezem ki a testületnek, hiszen önkor-
mányzati cégünk, a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában volt az 
a terület, amit erre a célra értékesítettünk. Különlegessége lesz 
ennek az eseménynek az is, hogy jelenlegi ismereteink szerint 
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is részt vesz az alap-
kőletételen. Ha valamilyen oknál fogva mégsem tudna itt lenni, 
akkor államtitkári szintű részvétel lesz. Azt hiszem, ez is óriási 
elismerése azoknak a törekvéseknek, amit az elmúlt évtizedek-
ben, de mondhatom, hogy a kezdetektől fogva képviselt a vá-
ros vezetése.

F.L. 
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Zsinkó Tibor

Szeptemberben elindult a duális képzés. 

A butadién üzem már működik, hamarosan elindul a termelés a műgumigyárban  is.

A képviselő-testületi döntések elősegítették, hogy a beru-
házások Tiszaújvárosban valósuljanak meg. 

Már megkezdődtek az új logisztikai központ építési mun-
kálatai. 



November elsején indult

Egészségügy elektronikusan 
Új fejezet kezdődött az egész-
ségügyi ellátórendszer életé-
ben, hiszen elindult az az 
elektronikus kommunikációs 
rendszer, mely mind az orvo-
sok, mind a betegek számára 
hatékonyabbá, egyszerűbbé 
teszi az ellátást. A betegeknek 
már nem kell a leleteket gyűj-
teniük és magukkal vinniük a 
rendelésre, valamint a felírt és 
kiváltott gyógyszerek infor-
mációit is tárolja a rendszer. 

Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér - így hívják a november elsején in-
dult szolgáltatást, amit uniós támogatás-
ból hozott létre az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ vezette konzorcium, hogy 
az egészségügyi szolgáltatók összekap-
csolásával és a nekik létrehozott egysé-
ges kommunikációs tér biztosításával ki-
aknázza az e-egészségügyben rejlő lehe-
tőségeket. 
- Hallottam már róla - mondta a rendelő-
intézetből távozó Lingvai László -, nem 
vagyok különösebben tájékozott ezzel 
kapcsolatban, de szerintem csak jó lehet. 
A rendszerhez első körben a kórházi, a já-
róbeteg- és háziorvosi ellátás és a gyógy-
szertárak csatlakoztak, a nem közfinan-
szírozott egészségügyi ellátást végző 
szolgáltatók és az Országos Mentőszol-
gálat 2018. november 1-jéig csatlakozik. 
- Ez a közös kommunikációs tér lehető-
vé teszi, hogy a csatlakozók a beteg ellá-
tási adatairól, korábbi betegségeikről és a 
felírt receptekről információt szerezzenek 
- mondta lapunk kérdésére Dr. Hudivók 
Hajnalka, a Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet orvos-igazgatója. - Minden csat-
lakozáshoz szükséges tevékenységet el-
végeztünk, megkaptuk az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központtól a szükséges 
igazolást arra, hogy a csatlakozásunk a 
megfelelő módon lezajlott, készen állunk 
az indulásra. 
- Miben jelent majd könnyebbséget a 
rendszer úgy a betegek, mint az orvosok 
számára? 
- A betegek számára azért jelent előnyt, 
mert nem szükséges minden orvosi ren-
delésre az összes korábbi leletüket elvin-
niük, legyen az MR-, CT-, vagy röntgen-
felvétel. Az orvosok pedig szélesebb kö-
rű információval rendelkeznek a betegről, 
a korábban szedett gyógyszerekről, műté-
tekről. Így a terápiás döntéseiket sokkal 
magabiztosabban tudják meghozni. 
- Mindenki lát majd mindent ebben a 
rendszerben? 
- Nem. Alapesetben a beteg háziorvosa 
és a kezelésben résztvevő orvos az, aki a 
kezeléssel kapcsolatban látja az adatokat. 
A beteg önrendelkezéssel tiltást vezethet 
be, korlátozhatja ezeknek az orvosoknak 
a hozzáférését is. 
- A betegéletút felkerül-e a rendszerbe? 
- Pillanatnyilag nem. 2018-ban a szolgál-
tatók öt évre visszamenőleg töltik majd 
fel ezeket az adatokat. 
- Önök milyen változásokat várnak a 
rendszer bevezetésétől?
- Úgy gondolom, hogy biztonságos és ké-
nyelmes lesz, bizakodva várjuk a beveze-
tését. A betegek is mindenképpen nyer-
nek ezzel a rendszerrel, hiszen személy-
re szabottabb ellátást kaphatnak. A rend-

szerben láthatók az egyes szakrendelése-
ken felírt receptek, az is, hogy kiváltot-
ták-e, így az adott terápia pontosabban 
beállítható - mondta Dr. Hudivók Hajnal-
ka, aki hozzátette, az első időszakban tü-
relmet kérnek a betegektől, hiszen a rend-
szer új, annak minden résztvevője számá-
ra, így előfordulhatnak kisebb problémák.
- Ha az új rendszer fennakadás nélkül tud 
működni, a betegek gyakorlatilag alig ér-
zékelnek majd valamit belőle - mond-
ta el Dr. Laki Tibor, az Arany Sas Pati-
ka vezető gyógyszerésze. - A jövőben, 
amikor valakinek gyógyszeres terápiá-
ra lesz szüksége, az EESZT-ben digitá-
lis formában rögzítik az orvos által ren-
delt gyógyszeres terápiát, amiről az át-
meneti időszakban - egy évig - minden-
ki kézhez kapja az úgynevezett felírási 
igazolást, ami rendkívül hasonlít a min-
denki által jól ismert papír alapú vények-
re. A gyógyszertárban a gyógyszerek ki-
váltásával egy időben a háttérben - aktív 
internetkapcsolaton keresztül - olyan bo-
nyolult informatikai folyamatok zajlanak 
majd (ellenőrzések, visszaigazolások, ar-
chiválások, stb.), ami a jogosultak (első-
sorban a kezelőorvos) számára a gyógy-
szeres terápiáról bármikor visszakeresési 
lehetőséget biztosít. 
- Mi a helyzet akkor, ha a gyógyszertár-
ban szakadozik vagy nincs internetkap-
csolat?
- Emiatt beteg ellátatlanul nem marad-
hat! A gyógyszerellátás esetleges techni-
kai problémák esetén is ugyanúgy meg 
kell valósuljon, ahogy megvalósult eddig. 
A felírási igazolás alapján a gyógyszertár 
mindig ki tudja szolgáltatni a kezelőorvos 
által rendelt gyógyszereket. A kiváltás 
tényét és annak szakmai tartalmát visz-
szaigazoló adatcsomag pedig a műszaki 
problémák elhárítása után utólag kerül fel 
az EESZT-be.  
- Ki veheti át a gyógyszereket? 
- November elseje után az elektronikus 
recepteket két módon lehet majd a gyógy-
szertárban letölteni és arra gyógyszert ki-
szolgálni; vagy azonosítja magát a recep-
tek tulajdonosa, vagy átadja a gyógysze-
résznek az elektronikus receptekről szóló 
felírási igazolást. Aki saját maga részére 
vált ki gyógyszert két módon azonosíthat-
ja magát; hagyományos személyi igazol-
vány, valamint a TAJ kártya együttes be-

mutatásával vagy e-személyi igazolvány 
és a hozzá tartozó PIN-kód használatával. 
Sikeres azonosítás után a gyógyszerek ki-
váltásához a papír alapú vényre egyálta-
lán nincs szükség. Viszont azoknak a fek-
vőbetegeknek, mozgásukban korlátozot-
taknak, akik eddig is csak hozzátartozó-
juk, szomszédjuk vagy ismerősük segítő 
közreműködésével juthattak gyógyszere-
ikhez mostantól a felírási igazolás (vagy-
is a papír alapú recept) átruházása lesz a 
megoldás. A felírási igazolást az átmene-
ti egy évben az orvosoknak kérés nélkül 
kötelező lesz a betegnek kiadni, később 
pedig a beteg külön kérésére kell bizto-
sítani. Az új rendszerrel kapcsolatban 
nagy a lakosság bizonytalansága. Néhá-
nyan úgy értelmezték a hiányos informá-
ciókat, hogy talán már az orvoshoz sem 
kell menni a gyógyszerek felírása miatt. 
Ez hibás gondolat, mert az e-recept nem 
az orvos-beteg találkozások kiiktatását 
szolgálja. A jövőben gyógyszeres terápia 
- az eddig megszokott módon – továbbra 
is csak orvosi ellenőrzés mellett folyhat.
- A gyermekeknek felírt gyógyszereket ki 
tudja átvenni? 
- E tekintetben sem változik a jogszabály: 

a gyógyszertárban 14 éven aluliaknak to-
vábbra sem szolgálható ki gyógyszer. Ko-
rábban is a szülő, vagy valamelyik hozzá-
tartozó válthatta ki a receptet, most a fel-
írási igazolás birtokában teheti majd meg. 
- Mi történik azokkal a receptekkel, amiket 
november elseje előtt írtak fel és még nem 
váltották ki őket? Újakat kell felíratni?
- Az új rendszer indulása előtt felírt és 
3 hónapnál nem régebbi receptekre a 
gyógyszer kiadását semmi nem korlá-
tozza; gyógyszereket a recepteken felírt 
mennyiségben, az ott szereplő mértékű 
TB támogatás figyelembevételével lehet 
november 1 után is kiszolgálni. 
- A több havi adagokat lehet-e részletek-
ben kiváltani?
- Erre is van mód, a rendszer ezt sem aka-
dályozza. Az elektronikus térben rögzített 
vények felhasználása továbbra is a bete-
gek saját döntésén múlik aszerint, hogy 
a 3 hónapos érvényesség alatt mit és mi-
lyen mennyiségben szeretnének kiválta-
ni. 
- Látható valahol ez a döntés? 
- Gyakorlatilag minden ellenőrizhető és 
visszakereshető lesz a rendszerben, éppen 
az adatokkal való visszaélés kizárása mi-
att. Mindenkinek, aki az EESZT-ben dol-
gozik (orvosok, gyógyszerészek, szakasz-
szisztensek) egyedi azonosítójuk van, és 
mindenki felel a saját azonosítójával vég-
rehajtott történésekért. Bármikor, amikor 
valaki belép az elektronikus térbe, a má-
sodperc-pontos „logolásnak” köszönhe-
tően látható, hogy ki járt ott és milyen te-
vékenységet végzett. Az Arany Sas Pati-
ka felkészülten várja az indulást: ennek 
érdekében jelentős hardveres és szoft-
veres fejlesztéseket hajtottunk végre és 
minden kollegánk speciális képzésen vett 
részt - mondta Dr. Laki Tibor.

Fodor Petra

Műfüves játéktér

Fotók az aulában

Szívvel, lélekkel

Pálya ovisoknak 

Színésznők kalapban

Mesélő foltok

Amennyiben kedvező lesz az elbírálás, Tiszaújvá-
ros önkormányzata az Ovi-Sport Közhasznú Ala-
pítvánnyal együttműködve egy újabb 6x12 méter 
multifunkciós műfüves pályát építtet - ezúttal a 
Sportcentrum területén. 

Az év elején jelent meg a „Nemzeti Ovi-Sport Program” című 
felhívás, melynek célja a legkisebb korosztály egészséges élet-
re nevelése, egyúttal a sportoláshoz szükséges feltételek biztosí-
tása. Az Ovi-Sport Pálya egy kifejezetten óvodások számára ki-
fejlesztett, kisméretű, több sportág művelésére alkalmas műfü-
ves pálya. 
Tiszaújvárosban a Bóbita óvodában már van egy ilyen pálya, a 
Tündérkert óvodában létesítendő pályára pedig már benyújtot-
ták a pályázatot. 
Most az FC Tiszaújváros kereste meg az önkormányzatot, hogy 
támogassa egy ilyen pálya létesítését a Sportcentrum területén. 
Jelenleg ugyanis az óvodások számára egy általános iskolai tor-
nateremben tart szervezett foglalkozásokat a labdarúgó egyesü-
let. 
A pályázatot - egy korábbi felhatalmazás alapján - az önkor-
mányzat már benyújtotta, legutóbbi ülésén a képviselő-testület a 
kérelem befogadásához szükséges forrást biztosította. 
Az önrész - fejlesztési támogatás - hozzávetőleges összege 
3.850 ezer forint, ezért a testület 4 forintos keretösszeget különí-
tett el e célra. További 500 ezer forintot egy UV szűrésre alkal-
mas álcaháló vásárlására különítettek el a képviselők. 

f.l.

A Színház Határok Nélkül rendezvénysorozat idejére egy kiál-
lítás is nyílt a Derkovits Kulturális Központban. Az Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet gyűjteménye nyolcvan is-
mert színésznőt mutat be kalapban, fejdíszben. November 21-
ig a kulturális központ aulájában többek között a Fedák Sáriról, 
Tolnay Kláriról, Honthy Hannáról és Karády Katalinról készült 
különleges fotók is megtekinthetők. 

A Tiszavirág Foltvarrókör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás az 
Óvárosi KULT Galériában. Foltok szívvel, lélekkel - ezt a címet 
viseli a különleges gyűjtemény, mely november 4-ig látogatható 
a Tiszaszederkényi Művelődési Ház nyitvatartási idejében. 

A betegellátás a jövőben is a megszo-
kott formában zajlik, azzal a különbség-
gel, hogy amennyiben a kezelést vég-
ző orvos az Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Téren keresztül lépett be 
a rendszerbe, akkor olyan információk-
hoz is hozzájut, amik másik ellátó intéz-
ményben keletkeztek. A betegadatok - a 
páciens önrendelkezési szabályait figye-
lembe véve - a kezelőorvosok számá-
ra hozzáférhetőek. A betegek a Lakos-
sági portál digitális önrendelkezési felü-
letén, vagy személyesen bármelyik kor-
mányablakban rendelkezhetnek arról, 

hogy kinek tiltják, vagy engedélyezik a 
saját betegadataiknak a hozzáférhetősé-
gét. Erre a www.eeszt.gov.hu oldalon, 
ügyfélkapus azonosítást követően a sa-
ját TAJ-szám megadásával tudnak be-
lépni. Alapesetben betegadatokat csak a 
kezelőorvos kérdezhet le, különösen ér-
zékeny adatokat (nemi betegség, pszi-
chiátria, addiktológia, HIV/AIDS fer-
tőzöttség) csak az ezeken a szakterüle-
teken dolgozó kezelőorvosok hívhatnak 
le. A patikákban csak az e-receptadatok-
hoz férhetnek hozzá a gyógyszerészek 
és a gyógyszertári szakasszisztensek. 
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A betegek és az orvosok is nyernek ez-
zel a rendszerrel - mondja Dr. Hudivók 
Hajnalka orvos-igazgató. 

Kétféleképpen azonosíthatják magu-
kat a betegek - mutatja Dr. Laki Tibor 
vezető gyógyszerész. 

A Bóbita óvodában júniusban avatták fel a focipályát. 

Adataink a rendszerben 
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Szemrevaló németül
A Goethe-Institut, az Osztrák Kulturális Fórum és a Schweize-
rische Eidgenossenschaft immár hatodik alkalommal rendezte 
meg Magyarországon a Sehenswert -  Szemrevaló - Filmfesz-
tivált. A másfél hétig tartó program során 4 tematikus blokk-
ban 18 filmet nézhettek meg az érdeklődők. A német nyelvterü-
let (D-A-CH- Länder) filmjeinek legjavát Budapesten, Debre-
cenben, Pécsett és Szegeden vetítették, ráadásul ingyen. Ennek 
keretében október 6-án a debreceni Apolló moziban néztük meg 
néhány iskolatársammal a Die Migrantigen, avagy Ideges ide-
genek című osztrák vígjátékot, eredeti német nyelven, bécsi di-
alektusban ( magyar felirattal). A rendkívül szórakoztató és egy-
ben nagyon tanulságos film valamennyiünk számára remek al-
kalomnak bizonyult az iskolában szerzett német tudásunk gya-
korlati alkalmazására, illetve gyarapítására.
Köszönjük némettanárainknak a szervezést, valamint a Mező-
kövesdi Tankerületi Központnak az ingyenes utazás biztosítását.

Lidák Eszter 11. B
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,

Szakgimnázium és Kollégium

Nyíltan 
a szenvedélybetegségekről

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
2017. november 8-án, szerdán 13.00 órai kezdettel nyílt ülést 
tart, ahol a meghívott előadó  Dr. Bodrogi Andrea pszichiá-
ter, aki előadást tart a szenvedélybetegek kezelési lehetősé-
geiről. A KEF célja, hogy a drogproblémával küzdők ellátá-
si formáiról aktuális ismereteket közöljünk, segítséget nyújt-
sunk a szenvedélybetegségek felismerésében és a  megfelelő 
kezelési  lehetőségek elérésében. A  rendezvény a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet „A” épületében található 1. emele-
ti tanácskozóteremben lesz.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szakembereket és szülőket 
egy közös gondolkodásra. Az előadás, és az ezt követő kö-
tetlen beszélgetés lehetővé teszi, hogy a téma iránt érdeklő-
dők az eddig megválaszolatlan kérdéseikre adekvát választ 
kapjanak.

       Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Egy verőfényes, csodálatos őszi napon - 
október 12-én - jó hangulatú, tartalmas 
délutánt tölthettünk 5 fős csapatunkkal, 
valamint a kísérő tanító nénikkel, Viki né-
nivel és Klárika nénivel a Tiszapalkonyai 
Széchenyi István Általános Iskolában. A 
helyiek ekkor rendezték meg a IV. Bene-
dek Elek Mesevetélkedőt, melyre nagy 
szeretettel hívták és várták a térség mesé-
ket kedvelő, játszani szerető 3. és 4. évfo-
lyamos tanulóit.
Nagy izgalommal teli napokon keresztül 
készítettük a Sündisznócska című mesé-
hez a bábokat, melyekkel a mese részle-
tét adtuk elő. Szuper jól sikerült, óriási 
tapsot kaptunk. Majd az iskola tanterme-
iben, tornatermében 7 próbát kellett tel-
jesítenünk.
Míg a zsűri tanácskozott és előkészítette 
az eredményhirdetést, addig finomságok-
kal teli asztaloknál ismerkedtünk, beszél-
gettünk, jókat nevetgéltünk a résztvevő 
csapatokkal. Eredményhirdetéskor óriá-
si öröm ért minket, mert 2. helyezést ér-
tünk el.

Emlékezetes, élményekkel teli órákat töl-
töttünk el a szomszédos településen.
Köszönjük szépen a lehetőséget, jövőre 
találkozunk!
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általá-

nos Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la csapatának tagjai: Sándor Hanna 3/2., 
Bordás Alexandra 3/3., Kertész Lea Bian-
ka 4/2.,  Tamás Liliána 4/2. és Kertész Lia 
Blanka 4/2. osztályos tanulók

Október 27-én négy szakgimnáziumi és 
öt szakközépiskolai kilencedikes osztály 
mérte össze ügyességét játékos feladato-
kon keresztül és vált teljes értékű brassa-
is diákká. Az avató hete a dress code és a 
flash mob jegyében telt. Keddtől csütör-
tökig hol szalmakalapban, vagy kendő-
ben, hol Barbie babával a nyakban, hol 
szemeteszsák poncsóban kellett megje-
lenniük a „kopaszoknak” plusz pontokért 
villámcsődület-szerűen a sulirádióban ta-
lányosan kihirdetett iskolai helyszíneken. 
Mint minden évben, az első feladat idén 
is az osztálytánc volt az osztályfőnökök 
bevonásával. Kiváló koreográfiákat lát-
hattunk, amelyek a világ bármely tánc-
parkettjén megállnák a helyüket. A ki-
lencedikeseknek az alábbi próbatételek-
kel kellett szembenézniük: szelfi készítés 
járókelőkkel a Brassai épületével a hát-
térben, lufi fújás és zsonglőrködés, puzz-
le kirakásának segítségével az osztályfő-
nök megtalálása, kész átverés, párban fu-
tás összekötött lábakkal, célba lövés de-
rékra kötött banánnal. Az osztályfőnökök 
hol dalokat énekeltek gumicukorral teli 
szájjal, hol pedig egy vers és egy portré 

alanyai voltak. Az eredményhirdetést es-
kütétel előzte meg, melynél térdre eresz-
kedve kellett hangosan egy felsőbb éves 
után mondani az eskü pontjait, köztük sok 
csibészséggel fűszerezett diákbölcseletet. 
A friss osztályközösségek ezzel a játékos 
vetélkedővel megtették az első lépést afe-

lé, hogy egy jól működő és összetartó kö-
zösségé váljanak. A szervező, előkészítő 
és díszítő munkát a 3/11.V osztály végez-
te, a logisztikai és hangosítási feladatokat 
a 3/11.E, a 3/11.G, az 5/13.A és a 2/14.A 
osztály látta el.

                Brassai DÖK

A protokoll pontosan meghatározza, mi-
lyen formai követelményei vannak a le-
vélírásnak. A következő néhány alkalom-
mal, ezzel a témával foglalkozunk. A ma-
gán-, és hivatalos levél mellett nem me-
hetünk el szó nélkül az elektronikus leve-
lezés mellett sem.
A levelező felek között az egyenlőség, a 
kölcsönös tiszteletadás és az udvariasság 
elvei érvényesülnek. Igaz ez akkor is, ha 
személyes, vagy személytelen tartalmúak. 
A személytelen levelek lehetnek például is-
kolai tájékoztatók, melyek egy aktuális ese-
ményről írnak. Választások idején ugyan-
csak névre szóló küldemény érkezik a pos-
taládákba egy-egy politikai párt jelöltjétől. 
Ebbe a fajtába soroljuk az üzleti életből is-
mert számlaleveleket is. A személyes leve-
lek közé soroljuk a magán-, és hivatalos le-
veleket. A magánleveleket kézzel írták - 
nem tudom, létezik-e még ilyen - ám a for-
mai elvárása hasonló a hivataloséhoz.
A formai elvárások a következők: 
- a címzett nevének és postacímének pon-
tos írása
- a címzettnek járó rangok, címek pontos, 
hibátlan használata
- a címzett helyes megszólítása
- a levél külalakja áttekinthető, gépelési 
hibáktól mentes

- a címzettnek járó udvariassági záradék, 
valamint a dátum feltüntetése
- a küldő aláírása
- a levélpapír és boríték minősége
- tartalmilag pontos
- részleteiben és egészében is első olva-
sásra érthető
- reklamáció, peres ügyek esetén is udva-
rias hangvételű
- rövid, célratörő

A postai úton küldött iromány mellett 
megjelent és nagymértékben elterjedt az 
elektronikus üzenet is, mely a gyors infor-
mációáramlást segíti elő. Formailag kissé 
változott az üzenet, ám éppen csak annyi-
ra, amennyire a használt eszköz (számí-
tógép, okostelefon, stb.) kijelzője engedi.
A következőkben ezeket fejtem ki önök-
nek.

                                        Medina

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Illemtan, protokoll

Mesés mesevetélkedő

Brassais kopaszok, mindent bele!

Kommunikáció írásban

6. oldal 2017. november 2.Iskolapéldák

Második helyre mesélték magukat. 

Térdre ereszkedve tettek esküt. 

Levelezni tudni kell. 



Függöny fel!

Színház a színházban
A Komáromi Jókai Színház 
hozta a Színház Határok Nél-
kül programsorozat követ-
kező, második előadását. A 
Függöny fel! című színházi 
komédia szórakoztató vasár-
nap esti kikapcsolódást nyúj-
tott a nézőknek.  

- Én minden alkalommal eljövök, ha van 
színházi előadás - mondta Tarcali Zol-
tán.- Többnyire telt házzal mennek ezek 
az előadások, ami azt mutatja, hogy sze-
retnek az emberek színházba járni. Sze-
rintem több előadásra is lenne érdeklődés 
Tiszaújvárosban, mert Budapestre, Deb-
recenbe vagy Miskolcra kell menni, ha 
meg akarunk nézni egy színdarabot.  
Ezen a különös előadáson a közönség be-
pillanthatott a kulisszák mögé. A történet 
két helyszínen játszódik. A színészek a 
színpadon, a rendezőt játszó színész pe-
dig a nézőtér felől instruál. Így a  nézők 
beláthattak a színház munkájába, meg-
nézhették, hogyan készül egy színdarab. 

- Ez egy nagyon izgalmas játék, egy köny-
nyed komédia. - nyilatkozta lapunknak 
Bandor Éva, Jászai Mari-díjas színmű-
vész. - Az alaptörténet arról szól, hogy a 
társulatnak 24 órája van, hogy bemutas-
sa az előadást, így éjjel-nappal próbálnak. 
Igyekeznek minél többet kihozni a darab-
ból, hiszen a következő napon már pre-
mier van, de egyre elcsigázottabbak, egy-
re fáradtabbak. Nem is a szöveggel gyűlik 
meg a bajuk igazán, hanem a technikai ol-
dala bizonyul bonyolultnak. Az, hogy mi-
kor ki érkezik a színpadra, mikor nyílik 
az ajtó, a színész mit fog a kezében, mi-
kor és hová teszi le. Ezek a dolgok a néző 
szemszögéből apróságok, és olyan mint-
ha természetes lenne a mozdulat, holott 
ezek szigorúan megrendezett pillanatok. 
Ebben a darabban egy nap áll a színé-
szek rendelkezésére, hogy minden apró 
mozdulatot tökéletesítsenek, ami egy na-

gyon nehéz feladat, de ugyanakkor szó-
rakoztató is, hiszen a káosz fokozódik, a 
konfliktusok kiéleződnek.  Ebben a zűr-
zavarban kell rendet teremteni, hogy min-
denki pontosan tudja, mikor mi a felada-
ta. Azonban a katasztrófa elkerülhetetlen. 
- Ez a helyzet abszolút nem életszerű - 
folytatja a színésznő. - Teljességgel lehe-
tetlen ilyen rövid idő alatt színpadra állíta-
ni egy művet. Én egyébként is az elmélyült 
munkát szeretem. Természetesen ebbe is el 
lehet mélyülni, és el is kell, hiszen a komé-
dia műfaja is ugyanúgy igényel odafigye-
lést, koncentrációt, mint egy komoly da-
rab, aminek mély filozófiai mondanivaló-
ja van. Ez egy szórakoztató előadás, és ha 
jól végezzük a munkánkat, a közönség jól 
szórakozik, s ez segít nekünk abban, hogy 
olajozottabb legyen az előadás, könnyeb-
ben menjen a komédiázás. 

ema

Derkó 50

Múlt és jelen képekben
Fotókból és rajzokból nyílt 
kiállítás a Derkó MiniGalé-
riában. Míg a fényképekkel a 
kulturális központ fél évszá-
zados történelmét elevenítet-
ték fel, addig a rajzokon gye-
rekek vallottak az intézmény-
hez kötődő emlékükről.

Sóvágó Gábor a városépítő generáció tag-
ja. A megnyitó előtt a szervezőknek mu-
tatta meg azokat a fényképeket, melyeket 
saját archívumából vett elő.
- Az építkezéseken gyakorlatilag itt vol-
tunk - mesélte a Derkóhoz köthető élmé-
nyeit. - Részt vettünk néha a társadalmi 
munkákban. Emlékszem arra is, amikor 
levitte a tetőt a szél az egész épületről, il-
letve, hogy a felvonulásoknak itt volt a 
tribünje.
Ezek és még sok más is megjelenik a 
múltból az archív fényképek segítségé-
vel. A minigaléria másik részében már 
a jelen élményei sorakoznak, igaz nem 
fényképek, hanem rajzok formájában. Ju-
hász Lotti nem csak egy élményt, hanem 
rögtön négyet vitt papírra, mellyel a ki-
írt versenyen első helyezést ért el korosz-
tályában.
- Azt rajzoltam le, amikor a moziban az 
Emoji filmen voltam - mutatta meg rajzát. 

- Emellett a kiállítást, a Micimackó szín-
házat, és amikor a gálaműsoron fellép-
tünk az osztállyal azt rajzoltam le.
Bár a kulturális központ 2017-ben min-
den rendezvényét az 50 éves évfordu-
ló jegyében tartotta, ez a kiállítás az első 
eleme a jubileumi ünnepségsorozatnak. 
Éppen ezért nagy öröm a szervezők szá-
mára, hogy Tiszaújváros lakossága aktí-
van részt vett benne.

- A pályázatra közel 150 pályamű érke-
zett - mondta Mátyás Zoltán, a kulturá-
lis központ igazgatója -, a zsűrinek va-
lóban nehéz dolga volt. Nagyon örülünk 
annak, hogy a kulturális központ széles 
tevékenysége megjelenik ezeken a mű-
veken.
A kiállítás november végéig tekinthető 
meg a Derkovits Kulturális Központban.

Borza

7. oldal2017. november 2. Kultúra

DERKÓ 50 Játék!
A Derkovits Kulturális Központ játékra invitál az intézmény 
átadásának 50. évfordulója alkalmából.
A Tiszaújvárosi Krónika hasábjain olvasható heti 2-2 kérdés 
a Derkovits Kulturális Központtal kapcsolatban.  A válaszok 
leadására a következő kérdés megjelenéséig van lehetőség. A 
játékos kedvű olvasók páros belépőjegyeket nyernek a Tisza-
újvárosi Tavaszi Fesztivál tetszőlegesen kiválasztott rendezvé-
nyeire.
A válaszokat a szervezok@tujvaros.hu e-mail címre, vagy sze-
mélyesen a Derkovits Kulturális Központ művelődésszerve-
zőjének, Borza Károlynak lehet leadni, névvel, elérhetőséggel 
együtt.

A kérdések megválaszolásában segítséget találnak
Csesznák Ildikó: A tiszaújvárosi közművelődés krónikája című 
könyvében, melyet megtalálhatnak a városi könyvtárban.
Egyéb információ:
Borza Károly művelődésszervező
(Derkovits Kulturális Központ,3580 Tiszaújváros, Széchenyi 
út 2.),
+36-49/542-005-ös telefonszámon.
1. kérdés:
Soroljon fel 5 művészeti ágat, mellyel ta-
lálkozott már a DKK valamely intézmény-
egységében?
2. kédés:
Mi látható a fotón?
Leadási határidő: 2017. november 8.

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkovits MiniGaléria
Derkós emlékeim – rajzkiállítás. Helyszín: a kulturális köz-
pont félemeletén.
Derkó 50 képekben – fotókiállítás. Helyszín: a kulturális köz-
pont aulája
A kiállítások november 21-ig látogathatók.
Óvárosi KULT Galéria
Foltok szívvel, lélekkel - kiállítás a Tiszavirág Foltvarró Kör 
munkáiból. Helyszín: Bocskai út 33. Látogatható: 2017. no-
vember 4-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
November 19. (vasárnap) 14.00 és 18.00 óra, valamint no-
vember 24. (péntek) 18.00 óra.
Agatha Christie: Az egérfogó - A Kulissza Játékszín előadá-
sa. Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház (Bocskai út 
33.). Jegyeket 1000 Ft-os egységáron november 2-ától a Der-
kovits Kulturális Központ jegypénztárában, valamint novem-
ber 6-ától a Tiszaszederkényi Művelődési Házban lehet vá-
sárolni.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
November 7. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszo-
ba” - Családi mesedélután.
A kőleves, A pletykás asszonyok. Mesejáték gyerekeknek a 
kesznyéteni Komédiás Színjátszókör előadásában. Helyszín: 
a könyvtár előadóterme.
November 8. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári fog-
lalkozás kicsiknek és kicsikről. Jutalmazás, büntetés a gyer-
meknevelésben. Előadó: Bozsik Csilla pszichológus. Hely-
szín: a könyvtár előadóterme.
November 8. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Órák a könyvtárban - kamarakiállítás. Helyszín: a könyvtár 
földszintje. A kiállítás november 17-ig látogatható.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
November 7. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszkö-
zöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít.
Pályázati felhívás!
Kaleidoszkóp - Visszatekintés a múltba
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a 
múltba. Az egyik feladatsorban az általunk megadott vála-
szokból kell aláhúzni a helyeset (13 + 1 feladat), a másik-
ban a játékosoknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett 
hat kérdésre.
A novemberi kaleidoszkóp témái:
- John Fitzgerald Kennedy
- Pjotr Iljics Csajkovszkij
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztve-
vő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik 
eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.
hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy 
az 544-552-es telefonszámon.
Tájékoztatás!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár rendezvény miatt novem-
ber 3-án, pénteken 10-től 16 óráig tart nyitva. Megértésüket 
köszönjük.

A Tisza TV műsora
November 2., csütörtök 

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Köszönet a ren-
dőröknek - Mindenszentek, halottak napja - Egészségügy 

elektronikusan - Színház Határok Nélkül - Derkós élménye-
im - Haltelepítés - Kosárlabda

9:15 Egy hajóban - vallási magazinműsor
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

November 6., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Balassagyarmat NB III-as 

bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
November 8., szerda

18:00 Héthatár: Alapkőletétel az ipari parkban - Art Derko 
kiállítás - Szoboravatás - KEF nyílt ülés - Sport

18:15 Hétről-Hétre: 50 éves a kulturális központ - Közel-
múlt - Sport

Utána: Egészség(L)esen. Egészségügyi magazinműsor

Nem a szöveggel, a technikai oldallal gyűlik meg a bajuk a színészeknek. 

A komédia is odafigyelést, koncentrá-
ciót igényel. 

A derkós múltat kutatják a szemek. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2017. november 6-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal 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  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2017. november 8-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

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

képviselője
2017. november 06-án (hétfő) 

16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2017. november 07-én (kedd) 16.00 

órától a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház)

fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2017. november 8-án (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, 

            negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es 

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 45. héten 2017. 
november 8-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

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazin-
czy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részé-
re szociális gondozó munkakör betölté-
sére.
Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok el-
látása (házi segítségnyújtás) 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hó-
nap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek: 
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettsé-
get (OKJ) igazoló bizonyítvány, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 
Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek meg-
felelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pá-
lyázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni 
csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-

zat azonosító számát: 2408/2017., vala-
mint a munkakör megnevezését: szociá-
lis gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályázati eljárást ered-
ménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 
2017. november 06.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2017. november 15.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2408/2017. azonosító számon 2017. 
október 20. napján megjelent. 

Poropatich Péter
 intézményvezető

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 2 fő ápoló munkakör 
betöltésére. 
Munkavégzés helye: „Ezüsthíd” Idősek 
Otthona (cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók 
Béla út 5.). Feladatai: az idősek ottho-
nában ellátást igénybe vevők teljes körű 
ápolása-gondozása 12 órás műszakok-
ban nappal, vagy éjszaka, havi beosztás 
szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan 
idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz, 
• általános ápoló és általános asszisztens 
végzettség, vagy OKJ ápoló végzettség
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a 

Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének meg-
felelően, 
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirde-
tésben foglalt személyes adatok az ál-
láshirdetéssel összefüggésben szükséges 
kezeléséhez. 
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásá-
ról szóló törvény szerint. 
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központba, Poropatich 
Péter Intézményvezetőhöz kell eljuttatni 
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Je-
lentkezni csak a jelentkezési feltételek-
ben felsorolt iratok együttes benyújtásá-
val lehet, ellenkező esetben a jelentkezés 
érvénytelen. Kérjük a borítékon feltün-
tetni az állás iktatószámát: 2391/2017., 
valamint a munkakör megnevezését: 
ápoló. 

Az álláshirdetés megjelentetője fenntart-
ja magának a jogot arra, hogy az állás-
pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határide-
je: 2017. november 06. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2017. november 15. 
Az állás 2018. január 01. napjával tölt-
hető be.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 2391/2017. azonosító számon 2017. 
október 20. napján megjelent.

Poropatich Péter 
intézményvezető

Ápoló munkakörök

Szociális gondozó munkakör

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. 

8. oldal 2017. november 2.Önkormányzat/Hirdetmények

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

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.

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. 

November Helye Ideje Kinek a részére

06. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

07. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

08. szerda Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

09. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott befizetés

13. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

14. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

15. szerda Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély”napkozi otthon befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők befizetés

16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők befizetés

21. kedd Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.30-12.00 Szociális étkezők

22. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

27. hétfő Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

28. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

29. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

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

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrende-
lés

30. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. november



Árverési hirdetmény

Önkormányzati tulajdonú 
építési telek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Ti-
szaújváros, Vörösmarty Mihály úton lévő építési telket: 

Építési telek adatai
HRSZ Terület 

(m2)
Lakóöve-

zeti 
besorolás

Bruttó
 alapár (Ft)

Biztosíték 
összege 

(Ft)

1499/3 714 Lke/8 9.974.580 1.000.000
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételár-
ról 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 telek műszaki jellemzőiről készített 
részletes tájékoztató és az annak mellékletét képező lényeges 
szerződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban 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 megha-
talmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazo-
lása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magáno-
kiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik 
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2017. november 8-án 16:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán 
Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2017. november 9-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal III. 
emeleti tanácstermében.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Új hulladékgazdálkodási közszolgáltató

Házhoz menő lomtalanítás
Tisztelt Lakosok! 
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önö-
ket arról, hogy 2017. október 1-től az Ön 
településén a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási feladatokat a BMH Borsod 
Abaúj Zemplén Megyei Hulladékgazdál-
kodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. lát-
ja el.
Szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, 
hogy a lomtalanítás továbbra is a 2017. 
július 1-jén bevezetett igény szerinti idő-
pontban történő a házhoz menő rendsze-
rű lomtalanítás szabályai szerint történik.
A közterületek rendjének és tisztaságá-
nak megőrzése érdekében a lomtalanítást 
nem városrészenként előre meghirdetett 
napokon, hanem igénybejelentés alapján, 
a lakossal előre egyeztetett napon végzik 
majd el kollégáink. Ezzel a szolgáltatás-
sal a lom keletkezéséhez igazítható az el-
szállítás időpontja. 
Az igénybejelentés történhet személye-
sen az ügyfélszolgálati irodában (Sze-
rencs, Eperjesi u. 7. Sátoraljaújhely Kos-
suth tér 14) az internetről előzetesen le-
töltött Igénybejelentő lap segítségével, 

E-mailben az info@bmhnonprofit.hu, cí-
men. 
Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtala-
nítási igényét a következő adatokra lesz 
szükségünk:  
• lomhulladék típusa,
• lomhulladék várható mennyisége (m3),
• lomok elszállításának kívánt időpontja,
• az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, 
ügyfélkód, telefon, E-mail) . 
A lomtalanítás időpontjának pontos meg-
határozása a fentiek figyelembevételé-
vel és a szolgáltató belső járattervének 
figyelembevételével történik. Ezért kér-
jük, hogy folyamatosan jelentkezzenek 
igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve 
tudjuk elvégezni. 
Miután beérkezett Öntől az igény hoz-
zánk, kollégáink egyeztetik az Ön igé-
nyeit és cégünk lehetőségeit, majd visz-
szajelzünk Önnek a megadott elérhető-
ségeinek valamelyikén. Az általunk visz-
szaigazolt napra Ön kikészíti a lom hulla-
dékot ingatlanja elé, és munkatársaink a 
megjelölt napon 6-14 óra között begyűj-
tik a hulladékot. 

A lom továbbra sem tartalmazhat háztartá-
si hulladékot, veszélyes anyagot tartalma-
zó fémhulladékokat, azbesztet tartalma-
zó hulladékokat, veszélyes anyagokat tar-
talmazó faforgácsot, oldószereket, szerves 
oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém 
tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fá-
radt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladé-
kokat (állati tetem, trágya), gyógyszere-
ket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó- szúróeszközök), per-
metszereket és azok dobozait, építési tör-
meléket, épületbontásból származó hulla-
dékot, gumiköpenyt, autóbontásból szár-
mazó hulladékot, autóroncsokat, elektro-
nikai hulladékot és zöldhulladékot sem, 
mert azokat társaságunk nem szállítja el. 
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LA-
KOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS 
NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KI-
HELYEZÉSE ILLEGÁLIS HULLA-
DÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL !
Környezetünk megóvása érdekében kö-
szönjük a lomtalanításban való közremű-
ködésüket.

BMH Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosok!
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önö-
ket arról, hogy 2017. október 1-től az Ön 
településen a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatási feladatokat a BMH Borsod 
Abaúj Zemplén Megyei Hulladékgazdál-
kodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. lát-
ja el.
A szolgáltatás az eddig megszokott rend 
szerint folyik tovább. 
A háztartási hulladék, a szelektív hulla-
dék, a zöldhulladék és az üveghulladék 
gyűjtési rendje változatlan marad, autó-
ink a korábban megszokott járatnapokon 
érkeznek.
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a 
közszolgáltatási szerződés szerint a hul-
ladék begyűjtése során az ingatlanhasz-
nálók együttműködésre kötelezettek. Az 
együttműködési kötelezettségük kiterjed 
arra is, hogy az ingatlanhasználó a rend-
szeresített és hirdetményben közölt já-
rat szerinti gyűjtőnapon, legkésőbb reg-
gel 6 óráig, egyébként a járatszervezés-
től függően a Közszolgáltató által közölt 
időpontig a gyűjtőedényzetet vagy zsákot 
köteles az útpadkára, illetve az úttest mel-
lett közvetlenül elhelyezkedő járdára ki-
tenni és ezzel az eseti szolgáltatás igény-
bevételét kezdeményezni. 
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolá-

si hulladékok közül a vegyesen (együtt) 
gyűjtött anyagáramok, mint papír, mű-
anyag, fém, társított hulladékok gyűjtése 
kétheti rendszerességgel történik.
Az együtt gyűjtött csomagolási hulladé-
kok közül a zsákba kerülhet:
papírhulladék: vegyes újságpapír, szóró-
lap, kisebb papírdobozok;
csomagolási fémhulladék: kiöblített ita-
losdobozok, konzervdobozok, egyéb fém 
élelmiszercsomagolások;
műanyag hulladék: műanyag (PET) pa-
lackok, fóliák (szatyrok, zacskók, zsugor-
fóliák), kiöblített flakonok (kozmetikai és 
tisztítószerek flakonjai)
italoskarton dobozok: gyümölcsleves-, 
tejes-, stb. dobozok.
A zöldhulladék gyűjtését március 1. és 
december 15. között kétheti rendszeres-
séggel biztosítja a közszolgáltató. A zsá-
kokba helyezhető falevél, ágnyesedék, 
vágott fű, gyom, stb. A közterületet nem 
szennyező módon a nagyobb méretű fa-
ágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 mé-
ter hosszúságúra darabolva, kötegelve he-
lyezhetők el a zsák(ok) mellett.
Fenyőfagyűjtés
A közszolgáltató januárban legalább két 
alkalommal biztosítja a fenyőfák elszál-
lítását.
Házhoz menő üveghulladék gyűjtés

Az üveghulladékok gyűjtése házhoz me-
nő rendszerben havi egy alkalommal, zsá-
kos formában történik. A szolgáltatás az 
év teljes egészében elérhető.
A lomtalanítás továbbra is a 2017. július 
1-jén bevezetett igény szerinti időpont-
ban történő egyedi házhozmenő rendsze-
rű lomtalanítás szabályai szerint elérhető 
a lakosok számára. A lomtalanítás egye-
di megrendelés alapján történik a szolgál-
tatóval egyeztetett időpontban, keletke-
ző mennyiségekhez igazodva, amennyi-
ben a fogyasztó részéről annak feltételei 
(évi kétszeri alkalommal, számlatartozása 
nincs a fogyasztónak, stb.) biztosítottak.
A lomtalanítás kapcsán a +36 47 362 852 
telefonszámon érdeklődhet.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfél-
szolgálati feladatokat a BMH Nonprofit 
Kft. megbízásából a Zempléni ZHK Non-
profit Kft. látja el.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége:
Cím: 3900 Szerencs, Eperjes u. 7.
         3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 14.
Postázási cím: 3510 Miskolc, Pf.: 501.
Telefon:  +36 46 504 394 , +36 47 521 
595 , + 36 47 362 852
Mail: zemplenizhk@t-online.hu
További információk a www.bmhnon-
profit.hu weboldalon érhetők el.

BMH Nonprofit Kft.

A városközponti piac és vásárcsarnok, 
valamint a Tisza úti vásár díjtételei

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok, valamint a Tisza úti vásár díjtételei 2017. októ-
ber 01. napjától az alábbiakra módosulnak.

Városközponti piac és vásárcsarnok díjtételei
Megnevezés Ft/m2/nap Ft/m2/hó Ft/nap

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó
Külső helyhasználat 150 191 2 279 2894   
Külső fedetlen asztal 173 220 2 656 3373   
Külső fedett asztal 201 255 3 425 4350   
Belső elárusító asztal   3 449 4380   
Belső elárusító asztal közüzem   568 721   
Belső elárusító asztal összesen 500 635 4 017 5102   
Belső elárusító pavilon   2 322 2949   
Belső elárusító pavilon közüzem   568 721   
Belső elárusító pavilon összesen   2 890 3670   
Pavilon asztala (Ft/nap/asztal)     1 968 2499
Raktárhelyiség bérleti díja   2 323 2950   

Tisza úti vásár díjtétele
Megnevezés Ft/fm/nap

Nettó díj Bruttó díj
Területhasználat 157 200

A napi díjtételek tartalmazzák a közös közüzemi díjakat is.
A Tisza úti vásár területén elfoglalt terület szélessége legfeljebb 2,5 méter lehet.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

9. oldal2017. november 2. Önkormányzat/Hirdetmények

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2017/2018-as tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó lakó-
hellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának tá-
mogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2017/2018-as 
tanév első félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati 
feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzés-
ben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag 
elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves 
alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2016/2017-es tanév 
második félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalo-
san igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja el-
fogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév 
eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmo-
zott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2017. november 06. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy 
 ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba
Kötelezően beadandó, magyar nyelvű mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügy-
féltájékoztató, vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; 
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok 
menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2016/
2017-es tanév második félévi leckekönyv/elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• 2017/2018-as tanév első félévére szóló hallgatói jogviszony-
ról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támoga-
tás mértékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
kuratóriuma

Mecénás felhívás

Felsőoktatási 
ösztöndíj



A Tiszaújvárosi 
Krónikában 
is megjelenik 

lakossági 
apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV 

Képújságában 
legalább 

5 napra (2500 Ft), 
legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

10. oldal 2017. november 2.Hirdetés/Közlemény

Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs, 
csőszerelő, kőműves 
és nehézgépkezelő 

szakmunka azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel.  

(A szállást , utazást a cég állja.)
Nem helybeliek jelentkezését 

is várjuk. 
Jelentkezés: 06 20 479 9542-es 

telefonszámon, majd személyesen 
Törökbálinton központi irodánkban.

Tisza úti vásár 
időpontja

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Tisza úti vásár következő időpontja 
2017. november 10. (péntek).

Tiszaújvárosi 
Városgazda Nonprofit Kft.

üzemeltető

Fenyőfák kerestetnek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. évi ad-
venti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivá-
gásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyen-
letes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter kö-
zött, melyeket a városi közintézmények, Tiszaújváros köz-
terein állítanánk-, illetve díszítenénk fel.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-
636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a 
méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvé-
gezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.



Labdarúgás

Kosárlabda

Lovaglás helyett balfácánság

Papírforma és paprika

A bajnokság 12. fordulójá-
ban idegenben lépett pályára 
csapatunk a Salgótarján ott-
honában. Sima vereség szü-
letett, a szépítő gólt Pap sze-
rezte.

Salgótarján - TFC Tiszaújváros 
3-1 (3-0)

Salgótarján 100 néző, Vezette:Káprály 
(Kovács, Máyer)
Salgótarján: Lékai-Gubacsi, Banjac, Bo-
gáti (Gábor), Spitzmüller, Kovács (Illés), 
Oláh, Híves, Takács (Gere), Sulcz, Gál.
TFCT: Herczeg-Nagy, Fodor (Dajka), 
Márton, Pap, Lukács, Bussy (Turcsik), 
Kovács, Hussein, orosz, Illés (Kapacina).
4. perc: Bal oldali bedobást csúsztatott kö-
zépre a Salgótarján. A labdát Spitzmüller 
kapásból lőtte a rövid oldalra. (1-0)
8. perc: Újabb bal oldali akció során a 
hazaiak betörtek a 16-oson belülre, úgy 
tűnt, sikerül felszabadítani, ám a játékszer 
Oláh elé került, aki 7 méterről kíméletle-
nül kilőtte a rövidsarkot. (2-0)
38. perc: Jobb oldali akció végén Bogáti 
vállalkozott lövésre 18 méterről, a labda a 
bal alsóban kötött ki. (3-0)
90. perc: Bal oldali akciót követően Ka-
pacina passzolt a védők mögé, ahol Pap 
mintegy 7 méterről lőtt a hálóba. (3-1)
Újra idegenben és reménnyel teli lépett 
pályára csapatunk a Salgótarján vendé-
geként, amely a nagyon előkelő 3. helyen 
állt a mérkőzés előtt, és edzőjük a korábbi 
Ferencváros játékos, Zorán Kuntic.
A keddi Magyar Kupa siker csapatához 
képest csak kettő helyen változott az ösz-
szeállításunk, ami azt is jelentette, hogy 
ezen a bajnoki mérkőzésen debütált kez-

dőként tiszaújvárosi mezben Herceg Pé-
ter és Pap Zsolt is.
Hamar eldőlt a mérkőzés sorsa, hiszen az 
első rendes támadásból a 4. percben rög-
tön gólt kaptunk, majd a 8. percben jött 
a második is. Lehet, még mindig a kupa-
sikert ünnepeltük, de az ellenfél már tá-
madott és kapura lőtt. Egy-két kivételtől 
eltekintve nagyon enerváltak voltunk, de 
még így is magunkra találtunk, ám a re-
ménykeltő gólszerzés helyett még az első 
félidőben bekaptuk a harmadikat.
A második félidőben már csak az ellen-
fél volt a pályán, sajnos minden tekin-
tetben felülmúltak bennünket, még ak-
kor is, ha újabb gólt már nem szereztek. 
Pap viszont a bal oldalon lövésre szánta 
el magát, ami gólt ért. A vereséget köve-
tően a TFCT a tabellán visszacsúszott a 
14. helyre.
Zoran Kuntic: Nagyon jól és agresszívan 
kezdtük a meccset és sikerült 2 gólt is lő-
nünk. Ezután a vendégek átvették a játék 
irányítását, többet birtokolták a labdát, de 
szerencsére nem tudtak gólt lőni, így a 
harmadik találatunk eldöntötte a mérkő-
zést. 
Gerliczki Máté: Nagy árat fizettünk az el-
ső 20 perc indiszponált és langyos játéká-
ért. Igazi balfácánok vagyunk, hogy nem 
tudtuk meglovagolni a kupabravúr okoz-
ta eufóriát. 
További eredmények
Balassagyarmat - Füzesgyarmat 0-0
Tiszafüred - Cigánd 1-0
Gyöngyös - Putnok 1-0
Debrecen - Monor 0-3
ESMTK - Nyírbátor 1-1
Tállya - MTK II. 1-0

DVTK II. - Jászberény 1-3
Következik a 13. forduló

2017.11.04., szombat 13:30
Cigánd - Salgótarján 

Tiszaújváros - Balassagyarmat
Monor - ESMTK

Nyírbátor - Gyöngyös
Putnok - Tiszafüred

2017.11.05., vasárnap 13:30 
Jászberény - Tállya 
MTK II. - Debrecen

Füzesgyarmat - DVTK II.

Hatpontos kicsik

Az elmúlt két hétvégén utánpótlás csapa-
taink előbb a Tállya és az Eger, majd a 
Balmazújváros csapatai ellen mérkőztek 
meg.

U19 
FCT - Tállya 8-2 (3-1)
Gól: Polonkai D. 3, Száraz Á. 2, Kaszai 
D. 2, Balogh A.
Balmazújváros - FCT 4-1 (4-0)
Gól: Zakhar Á.

U17 
FCT - Tállya 11-0 (3-0)
Gól: Balogh G. 5, Tóth S. 2, Balogh K., 
Horváth D., Bányász J., Kiss Z.
Balmazújváros - FCT 4-0 (3-0)

U15 
FCT - Eger 1-6 (1-1)
Gól: Balogh R.
Tállya - FCT 4-1 (2-0)

U14 
FCT - Eger 3-1 (1-0)
Gól: Tarnóczi B. 2, Volyák M.
Tállya KSE - FCT 1-3 (1-2)
Gól: Oláh A. 2, Tarnóczi B.

Paprikás hangulatú mérkő-
zésen fogadta az NB I/B Zöld 
csoportjában a listavezető 
Budafokot a Phoenix KK. A 
találkozón sajnos nem szüle-
tett meglepetés, nyert a favo-
rit.

Tiszaújvárosi -Budafok 
58-76 (15-23, 14-22, 13-14, 16-17)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sallai, Len-
gyel, Bács.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics (4), 
Katlan (2), Gáspár B. (8), Jackson (16), 
Endrész (8), Brugós (5/3), Szabó N. (3/3), 
Kiss B. (4), Pöstényi (6), Szilasi (-), Pong-
rácz (2), Orosz (-).
Ford Ivanics-Budafok: Lados (5/3), Weh-
ner (24/9), Horváth (9), Tursics (8), Var-
ga (7), Steier (-), Tóth (4), Szőke (1), Mé-
száros (5), Fehér (13/6), Takács (-), Bar-
na (-).
Az idei bajnokságban minden mérkőzé-
sét magabiztosan nyerő Budafok látoga-
tott a Phoenixhez. A még mindig az ösz-
szecsiszolódás fázisában járó hazaiaknak 

így reálisan nem sok esélyük volt meg-
nyerni a párbajt, de a fiúk dicséretére le-
gyen mondva, ők nem így álltak a talál-
kozóhoz. Az első percekben ennek meg 
is volt a hatása, partiban tudtak maradni 
a vendégekkel. A negyed végére azonban 
magabiztos, nyolcpontos előnyt alakítot-
tak ki a budafokiak.
A félidőre ezt az előnyt megduplázták. 
A második játékrészben már újra parti-
ban volt a Phoenix, csökkenthette volna 
a különbséget, azonban részben a játék-
vezetői hármasnak köszönhetően ez nem 
valósult meg. A mérkőzést követően a 
Phoenix a hatodik helyre csúszott visz-
sza, míg a Budafok továbbra is listaveze-
tő. A következő két fordulóban idegen-
be látogat a Phoenix. Legközelebb közel 
egy hónap múlva november 24-én lép a 
hazai közönség elé, akkor az Óbudai Ka-
szásokat fogadják.
Szendrey Zsombor: Ez a budafoki csapat 
egy nagyon jó szerkezetű gárda, az A cso-
portot is megjárt intelligens játékosokkal. 
Amit sajnálok, hogy most nem ment úgy 
a dobás, igaz azt is mondhatnánk az ellen-
fél ennyit engedett nekünk.
Károly Máté: Az első pár percet leszá-
mítva irányítottuk a mérkőzést. A máso-

dik félidőben talán egy kicsit túl kényel-
mesen játszottunk, ennek köszönhetően 
vissza- engedtük az ellenfelünket, de azt 
gondolom, hogy ettől függetlenül megér-
demelten nyertünk.

*
Ritkán látható jelenet tarkította a mérkő-
zést, ugyanis kiállították Szendrey Zsom-
bort, a Phoenix vezetőedzőjét a második 
félidőben.  A találkozó nem csak a két 
csapat küzdelméről, hanem a játékveze-
tői hármas ténykedéséről is szólt. Tevé-
kenységük minimum megkérdőjelezhető 
volt, ugyanis több esetben is az osztály-
hoz méltatlan hibákat vétettek.
Sajnos nem ez volt az első alkalom. Már 
más mérkőzéseken is borzolta ez a hár-
mas döntéseivel a játékosok és nézők ide-
geit, többségében a Phoenix kárára. Igaz, 
ezen a találkozón valószínűleg nem befo-
lyásolták jelentősen a végeredményt. Az 
elkövetkező mérkőzéseket, azonban igen. 
A kiállított vezetőedző ugyanis legalább 
két mérkőzéses eltiltást kap, így nem se-
gítheti a következő bajnokikon a pálya 
széléről csapatát. Összességében tehát ta-
lán még súlyosabb következménye is van 
a találkozónak, mint a vereség.

borza 

Asztalitenisz

Kézilabda

Triatlon

Repülőrajtot vettek

Háromból három

Huszadik hely

Asztaliteniszben is elkezdődtek a bajnokságok. Tiszaújváros há-
rom csapata három különböző bajnokságban szerepel. 
A TSC „nagy” csapata az NB III Észak-Magyarországi „B” cso-
portjában négy fordulón van túl és eddig százszázalékos telje-
sítményt nyújtott. A TSC II. a megyei bajnokság „A” csoportjá-
ban küzd és három forduló után szintén csak győzelmeket tud-
hat maga mögött. A Brassai DSE csapata a megyei bajnokság 
„B” csoportjába került. Négy fordulót követően két győzelem és 
egy-egy döntetlen és vereség a mérleg.
Eredmények:
NB III. Észak-Magyaroszág „B”
TSC - MEAFC 10-8, Szerencs II. - TSC 8-10, TSC-Ózd 18-0, 
Füzesabony SC - TSC 5-13.
B-A-Z megye Donic „A”
TSC II. - Boldva I. 11-7, TSC II. - Sajókeresztúr 14-4, Dédesta-
polcsány - TSC II. 6-12.
BAZ megye Donic „B”
Eötvös DSE-Brassai - Onga SE 9-9, Eötvös DSE-Brassai - Pata-
ki ASC II. 18-0, Eötvös DSE-Brassai - Holcim SC I. 5-13, Sáto-
raljaújhelyi TK ASZ - Eötvös DSE-Brassai 10-8.

Kétgólos győzelmet aratott első idegenbeli mérkőzésén a TSC 
női kézilabda csapata. Az ellenfél a mérkőzést megelőzően a ta-
bella negyedik helyét elfoglaló Tiszalök volt.
Tiszalöki VSE - Tiszaújvárosi SC 22-24
Legközelebb november 4-én, szombaton, hazai mérkőzésen lép-
nek pályára a lányok, 11:00 órától a Kállósemjén csapatát fo-
gadják.

Ecuadorban, a salinasi világkupán fejezte be az idei verseny-
szezont Lehmann Bence. A dél-amerikai versenyen a közel het-
ven fős mezőnyben jól kezdett Bence, a kilencedik helyen depó-
zott az úszás után. A kerékpár összerázta a mezőnyt, így a futás-
ra maradt a döntés. A nagyon szoros versenyben végül a 17. leg-
jobb futóidővel a 20. helyen zárta a versenyt Bence.

A Sportcentrum 
eseményei 
November 2. (csütörtök)

Labdarúgás
11.00 FCT - Sajóvölgye Focisuli U14 bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya
13.00 FCT - Sajóvölgye Focisuli U15 bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya

November 4. (szombat)
Kézilabda
11.00 TSC- Kállósemjén SZSE bajnoki mérkőzés  
    Játékcsarnok
Labdarúgás
13.30 FCT - Balassagyarmati VSE bajnoki mérkőzés  
    Centerpálya

November 5. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 FCT - Felsőtárkány U14 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
11.00 FCT - Nyírbátor U19 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
13.00 FCT - Felsőtárkány U15 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
13.00 FCT - Nyírbátor U17 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya

11. oldal2017. november 2. Sport

Kicsinek bizonyultunk a Budafokhoz 
képest. 

A kép csalóka, mi gyakrabban kerestük a labdát. 

Az úszás után kilencedikként depózott Bence. 



12. oldal 2017. november 2.Rendezvények
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