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Lecsaptak a nyomozók

Ünnepi koszorúzás
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója al-
kalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, me-
lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyez-
ni 2018. március 15-én (csütörtök) 18.30 órától a Petőfi szo-
bornál, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében részvé-
teli szándékukat írásban jelezzék március 12-én (hétfő) 12.00 
óráig a Derkovits Kulturális Központ igazgatójánál.
Az írásos jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet és a 
koszorúzó személy(ek) nevét. 
A koszorúkat a kulturális központban március 15-én 10.00 
órától 16.00 óráig lehet leadni: 3580 Tiszaújváros, Széche-
nyi út 2. Tel/fax: 49/542-004 e-mail: derkovits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai 
szerint állítja össze.

      Mátyás Zoltán
  igazgató

Krónika szerdán
Tájékoztatjuk olvasóinkat, az intézményeket, üzleti partnere-
inket, hogy, mivel március 15-e ünnepnap, így a Tiszaújvárosi 
Krónika a jövő héten, március 14-én, szerdán jelenik meg. Kér-
jük, hogy megjelentetni kívánt írásaikat, hirdetményeiket, hirde-
téseiket hétfőn 10 óráig juttassák el szerkesztőségünkbe. 

 Tisza Média Kft.

Tiszaújváros képviselő-testülete nemzeti ünnepünk, márci-
us 15-e alkalmából az alábbi személyeknek, illetve szerve-
zetnek adományozott ágazati kitüntetéseket:

Tiszaújváros Közneveléséért 

Tóth Erika, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, Életműdíj. Szabóné Gubányi 
Éva tanár, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Évi díj. Törökné Tóth Judit gyó-
gypedagógus, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola, Évi díj. Gulyás Sándorné ta-
nár, Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, Életmű-
díj. Zákány Ferencné tanító, Tiszaújvárosi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola, Életműdíj. Szilágyi Gyuláné tanár, Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, Életműdíj. 
Majoros Lászlóné tanár, Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola, Életműdíj. Simonné Varga Katalin tanár, Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola, Évi díj. Cseh Katalin ta-
nár, Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium, Évi díj. Wágner Judit tanár, Szerencsi SZC Ti-
szaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája, Évi díj. Ábrók Andrea óvodapedagógus, Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda, Évi díj. Káposzta Zoltánné óvoda-
pedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, Évi díj.

Tiszaújváros Közművelődéséért

Vajnárovits Mihályné szolgáltatási csoportvezető, Derkovits 
Kulturális Központ, Életműdíj.
                                                         

Tiszaújváros Sportjáért

Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Évi díj.Tóth Éva szakosztályveze-
tő, TSC Természetjáró Szakosztály, Évi díj. 
                                   

Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban 

Vékony János parkgondozó-gépkocsivezető, Tiszaújváro-

si Városgazda Nonprofit Kft., Életműdíj. Víg Mónika humá-
nerőforrás munkatárs, TiszaSzolg 2004 Kft., Évi díj. Czerva 
Zoltánné pénzügyi előadó, Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ, Életműdíj. Szabó Anna élelmezésvezető, Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központ, Évi díj.
                                       

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért

Fülöp Ágnes szakmai vezető, Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központ, Életműdíj. Dr. Szurdoki Virág háziorvos, palliatív 
ellátó orvos, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Évi díj. Ko-
valcsik Lászlóné asszisztens, Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet, Életműdíj.
                                    

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban

Szakolczai Mária Katalin szociális munkatárs, Polgármesteri 
Hivatal, Évi díj.
                                         

Tiszaújváros Közbiztonságáért

Hanyecz Roland címzetes rendőrzászlós, Rendőrkapitányság 
Tiszaújváros, Évi díj.
                                                         

Pintér Ferenc Díj

Bordás Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmester, B-A-Z Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltsége, Életműdíj. Hoffmann István beosztott tűzol-
tó, FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft., Életműdíj.
                                                         

Lovas Lajos Díj

Fazekas Sándor operatőr, tanár, Társadalom- és Kultúratudo-
mányi Intézet Nyíregyháza, Évi díj. 

Az elismeréseket az önkormányzat nevében Bráz György pol-
gármester és Dr. Fülöp György alpolgármester adja át március 
15-én, a városi díszünnepségen.

Egészségben, boldogságban

Tagadj, tagadj, tagadj!

Ida néni kilencvenéves

Doppingügy a színházban

1928. Az év, amikor megszületett Márk Gyuláné, leánykori ne-
vén Szilágyi Ida, aki március 3-án töltötte be 90. életévét. Ezen 
jeles alkalomból, - egy nappal születésnapja előtt - köszöntötte 
őt Bráz György polgármester és Dr. Juhos Szabolcs jegyző, akik 
a város ajándékát adták át az ünnepeltnek.
A Tiszaújvárosban élő Ida néni évtizedekig a 4-es óvodában dol-
gozott konyhalányként, a főzés tudománya mellett innen gyöke-
rezik gyermekszeretete is.
Az ünnepelt rendkívül kedves, életvidám személyiség, egye-
dül él, és idős kora ellenére alig szorul segítségre. Rendszere-
sen tartja a kapcsolatot fiával és lányával, akik szintén helyi la-
kosok, és bár jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít szá-
mára a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ, egyéb ellátást 
nem vesz igénybe.

Városunk kitüntetettjei

Tiszaújváros hetilapja      2018. március 8.      XXXVI. évfolyam, 10. szám

Doppingolásról szóló darabot mutatott be az Orlai Produkció a Derkovits Kulturális Központban. Cikkünk a 7. oldalon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és 
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szent-
misék templomunkban. 
Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata március 10-én, 
szombaton délután 14:15-től lesz a plébánia közösségi ter-
mében.  A lelkigyakorlat előadója Szűcs Zsolt, tiszapalkonyai 
plébános lesz. Jelentkezni lehet a plébánián az 540-102 telefo-
non péntekig.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szomba-
ton elhunyt szeretteinkre emlékezünk, 11.00 Szent Liturgia és 
pannichida. 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia. Hétfőn 17.30 vecsernye. Szerdán 17.30 Előre-
szentelt Adományok Liturgiája.

Református
Tiszaújváros
2018. március 8-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. március 10-én, szombaton 17.00 órakor ifjúsági bibliaó-
rát tartunk.
2018. március 11-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet. Ezzel párhuzamosan az imateremben az óvodás és 
kisiskolás gyermekek számára foglalkozás lesz. 15.00 órától 
konfirmációi előkészítőre várjuk a fiatalokat.
Tiszaszederkény
2018. március 9-én, pénteken 17.30 órakor egyházlátogatási 
istentisztelet lesz.
2018. március 11-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az is-
tentisztelet.

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.

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

Horgászengedély 
romáknak

 A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul a 
tiszaújvárosi roma lakosság részére a horgászengedélyek kivál-
tásához és várja azok jelentkezését, akik 18. életévüket betöltöt-
ték és szociálisan rászorultak. Jelentkezni lehet 2018. március 
9-től 2018. március 17-ig. 
2018. március 9-én a Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti iroda-
helyiségben lehet feliratkozni 12,00 - 14,00 óra közötti időpont-
ban, azt követően pedig a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. sz. alatt. 

Farkas Sándor
 elnök

Kaffkás megújítás
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub vezetősége értesí-
ti régi és leendő tagjait, hogy a tagság megújításának és az új ta-
gok belépésének határideje 2018. március 15-e. Jelentkezni le-
het március 8-án, csütörtökön a nyugdíjas egyesületben /Kazin-
czy út 3./ 9-11 óráig. Szeretettel várjuk a friss nyugdíjas társa-
inkat is közénk! Programjainkról tájékozódhatnak a www.tnye.
hu honlapon.

Pályázati felhívás

Karbantartó, pályamunkás 
munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő 
karbantartó, pályamunkás munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• alapfokú végzettség
• „B” kategóriás jogosítvány
• számítógép felhasználói szintű ismerete
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
• hangtechnikai eszközök ismerete, hangosításban szerzett ta-
pasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 03.
A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhe-
lyén (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 
óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alat-
ti címre
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

A tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást a Tisza-
újvárosi Járásbíróság egy tésztaféléket gyártó üzemben történt 
baleset miatt indult büntetőügyben. Az ügy két vádlottja ellen 
„maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkö-
vetett gondatlan veszélyeztetés vétsége” miatt indult a büntető-
eljárás. A per közel egy esztendővel ezelőtt kezdődött meg.
A vádirat szerint a vádlottak a tiszaújvárosi székhelyű, tésztafé-
léket gyártó kft. ügyvezetői voltak. Mindketten tudták, hogy az 
üzemben használt egyik tésztadagasztó gép meghibásodott, is-
merték a hiba mibenlétét és tudták azt is, hogy a gép az üzemké-
pes biztonsági kapcsolók hiányában is működik. A gép megjaví-
tására intézkedést nem tettek.
2015. augusztus 3-án az egyik vezető, az ügy első rendű vádlott-
ja, arra utasította az egyik női alkalmazottat, hogy az üzemképes 
biztonsági kapcsolók hiányában is működőképes tésztadagasztó 
géppel tarhonyát készítsen.
A sértett a dagasztógép tetejét felnyitotta, a gép azonban az 
üzemképes biztonsági kapcsolók hiányában nem állt le, a sér-
tett belenyúlt a tartályba és a mozgásban lévő gép leszakítot-
ta az alkarját.
A bizonyítási eljárás folytatása szerdán kezdődött a Tiszaújvá-
rosi Járásbíróságon.

               (Forrás: Miskolci Törvényszék
Adománygyűjtés

2018. március 19-étől 24-éig, minden nap 9 órától 18 órá-
ig játék- és ruhaadományokat gyűjtünk, valamint telefonos 
bejelentés alapján bútorokat és egyéb háztartási eszközöket 
közvetítünk a rászorultak számára a Városgazda Kft. Tisza út 
2/c alatti telephelyén. 
A hátrányos helyzetben lévők is jelentkezhetnek a szervezők-
nél személyesen, illetve a 70/333-8122-es és 49/333-910-es 
telefonszámon megadva, hogy mire lenne szükségük.

A szervezők

 Tésztagyári baleset

Gondatlan veszélyeztetés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Társaságunk 2018. március 15-től indítja a házhoz menő 
zöldhulladék gyűjtést.
A zöldhulladékot kizárólag a BMH Nonprofit Kft. logójával el-
látott ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákokban 
szállítjuk el, mely térítésmentesen áll a lakosság rendelkezésére.
A gyűjtéshez szükséges zsákok a lakcímkártya és a közszolgál-
tatási díj megfizetését igazoló bizonylat (csekk, banki átutalási 
igazolás) másolatának bemutatásával átvehetők a tiszaújvárosi 
hulladékudvarban. 
A zöldhulladék elszállítása az első szállítási napot követően két-
hetente történik.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe falevél, ágnyesedék, vágott 
fű, gyom, stb. helyezhető. A közterületet nem szennyező mó-
don a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig, 1 mé-
ter hosszúságúra darabolva és kötegelve helyezhetők el a zsákok 
mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontok-
nak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a lakóingatlannál 
elhelyezett szórólapról, valamint honlapunkon, a www.bmh-
nonprofit.huoldalon saját településüket kiválasztva a 2018. évi   
hulladéknaptárból tájékozódhatnak.

BMH Nonprofit Kft.

Házhoz menő zöldhulladék 
gyűjtés

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, 
barátoknak, munkatársaknak, szomszédoknak, 

ismerősöknek, akik drága szerettünk,
Koscsó sándor

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

2. oldal 2018. március 8.Sokféle

Idegen
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márci-

usi 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.



Már a nyomdában

Évkönyvben a múlt, a jövő
Kékfedelű vaskos kötet fog-
lalja össze Tiszaújváros múlt 
évét. Pillanatképek 2017-ből, 
írások a legfontosabb esemé-
nyekről. Rólunk szól, nekünk 
szól, mi vagyunk a főszerep-
lői a mintegy 350 oldalas kö-
tetnek. 

A Tiszaújvárosi Krónika krónikásainak 
írásából válogatott a könyv szerkesztő-
je, Ferenczi László. Csakúgy, ahogy az 
elmúlt esztendőkben most is hónapok-
ra bontva sorakoznak azok a városi ese-
mények, amelyek a gazdaság, a közélet, 
a kultúra vagy a sport vonatkozásában 
meghatározták a város életét. A napokban 
a könyv már a nyomdába került, az utol-
só simítások, egyeztetések után sokszoro-
sítják 1200 példányban.  
- 2011 óta szerkesztjük, tördeljük a köny-
vet, ez már a hetedik lesz a sorban, amióta 
mi csináljuk  - mondja Kalicz Magdolna, 
a GraFol Print Nyomdaipari és Kereske-
delmi Kft. ügyvezetője.  - Hosszú hóna-
pokkal ezelőtt kezdtük ezt a munkát, a 
szerkesztővel folyamatosan egyeztetünk, 
itt a nyomdában pedig négyen dolgozunk 
vele. Folyamatosan kaptuk az anyagokat, 

amiket havi bontásban tördelünk be. A 
tartalmi munkába nem szólunk bele, vi-
szont a dizájnba, a tördelési munkákba a 
grafikusunk ötlete benne van. Mivel ez 
egy sorozat, ezért nem nagyon térünk el 
az előzőektől. Külsejét tekintve is hason-
ló, mint a korábbiak. A város ötvenedik, 

jubileumi évfordulójára aranyszínű lett a 
borító, máskor a bordó és a kék külső vál-
togatják egymást. Idén 200 könyv készül 
keménytáblás, 1000 pedig puhatáblás ki-
vitelben - tudtuk meg a nyomdában járva. 
Az évkönyvet elsőként azok a kitüntetet-
tek kapják meg, akik a március 15-i váro-
si díszünnepségen vehetik át önkormány-
zati elismerésüket. 
- A hagyományokhoz híven, március 15-
én, a sajtónapi ünnepségen hozzuk nyil-
vánosságra az évkönyvet - nyilatkozta la-
punknak dr. Fülöp György alpolgármes-
ter. - Mint mindig, ezúttal is kronológiai 
sorrendben fűzzük össze a városban tör-
tént eseményeket, a kötet végén pedig a 
várossal kapcsolatos statisztikai adatokat 
mutatjuk be. A 2017-es évkönyv annyi-
ban újszerű lesz, hogy nem csak a múlt-
ról szól, hanem a jövőről is, hiszen tavaly 
két olyan beruházásról is született döntés, 
- nevezetesen a MOL Petrolkémia beru-
házásra gondolok és a Jabilra, ahol egy 
nagy logisztikai csarnok épül, - ami a vá-
ros elkövetkezendő ötven évét, sikeressé-
gét, jövőjét is biztosítja - mondta az al-
polgármester.

                        berta

Védelmi bál

Szórakozás és jótékonykodás
Idén is megtartották a védel-
mi bált, a tiszaújvárosi védel-
mi szervek közös jótékonysá-
gi rendezvényét. Az esemény 
célja egy olyan pénzügyi alap 
biztosítása, mely lehetővé te-
szi a védelmi szerveknél dol-
gozó bajtársak támogatását.

Mentő, tűzoltó, rendőr. Így hárman, a 
gyakorlatok kivételével, általában csak 
akkor találkoznak, ha nekünk, állampol-
gároknak segítségre van szükségünk. Ti-
szaújvárosban azonban van még egy al-
kalom, a védelmi bál. Az eseményre a vé-
delmi szervek dolgozói mellett olyan ma-
gánszemélyek is meghívást kapnak, akik 
évek óta hűségesen támogatják az Együtt 

Tiszaújváros Védelmében Alapítványt.
- A mentősök iránti tiszteletem - többek 
között - abból adódik, hogy a kislányom-
nak volt egy egészségügyi problémája - 
mondta Kiss László, aki évek óta támo-
gatója az alapítványnak, - amit az itteni 
mentőszolgálatnál történt EKG alapján 
tudták elhárítani. Persze tisztelem a töb-
bi védelmi szerv munkáját is.
Bár nem közvetlenül, de a véradásokon és 
a karitatív akciókon keresztül a Magyar 
Vöröskereszt is fontos szereplője annak 
a védelmi munkának, amely a polgári la-
kosság biztonságát szolgálja. 
- Tiszaújvárosban ez az összefogás pél-
daértékű, a mindennapokban mi is együtt 
dolgozunk a véradás, de a katasztrófa-

védelem területén is - mondta a szerve-
zet megyei igazgatója, Grúbert Roland. 
- A szociálisan rászorultak segítésében is 
együttműködünk az önkormányzattal. Ez 
hosszú évek óta így van.
A bál célja a jótékonykodás mellett a ki-
kapcsolódás is.
- A munka ilyenkor egy kicsit a háttérbe 
szorul, megpróbálunk szórakozni - mond-
ta az alapítvány kuratóriumának elnöke, 
Pap Zsolt. - Nagyon sok tragédiával talál-
kozik mind a három szervezet állománya. 
Mindenkinek nehéz a munkája, nehéz kö-
rülmények között dolgozik, és azt hiszem 
ilyenkor jobb, ha elfelejtjük a hétközna-
pok bajait, bánatait. 

borza

Több tag és program
Nyugdíjasok közgyűlése

A minap tartotta éves közgyűlését a Tiszaújváro-
si Nyugdíjasok Egyesülete. A rendezvényen a tava-
lyi év értékelése mellett a 2018-as tervekről is szó 
esett. 

Tizenkilenc százalékkal nőtt az egyesület tagjainak száma ta-
valy, így már 649 nyugdíjas tagja a szervezetnek. Az egyesület 
tavaly választott új elnököt.
- Nagyon sok rendezvényünk, programunk volt tavaly - mond-
ta Varjas Lászlóné elnök -, az érdeklődés, aktivitás is nőtt. Cé-
lom volt, hogy a friss nyugdíjasokat is bevonjam az egyesüle-
ti életbe, úgy érzem, ez sikerült. Az idén is megtartjuk a hagyo-
mányos programjainkat és több egynapos kirándulást is szer-
vezünk majd. Májusban Betlérre és a dobsinai jégbarlangba lá-
togatunk, júniusban Szilvásváradra utazunk egy baráti szalon-
nasütésre, szeptemberben a jelenlegi tervek szerint a Dunaka-
nyarhoz utazunk majd. Októberben az Idősek hetén határon tú-
li vendégeinkkel is tervezünk majd egy egynapos kirándulást. 
Idén lesz húszéves egyesületünk, ezt az Idősek hetén ünnepeljük 
majd meg, kiállítással, egy ünnepi esttel és más programokkal. 
Örömmel tapasztalom, hogy tagjaink egyre aktívabbak, a kirán-
dulásokra szinte pillanatokon belül lefoglalják a helyeket, és a 
táncos-zenés rendezvények is népszerűek - mondta az elnök. 

                                 f.p.

Villamos energiát termelő napelemparkokat épít a 
MOL Magyarország három városban. 

A társaság saját beruházásában Tiszaújvárosban, a MOL Petrolké-
mia (MPK), Százhalombattán a Dunai Finomító, valamint Füzes-
gyarmaton a bányászati üzem területén létesíti a parkokat, melyek 
várhatóan az év végéig készülnek el. A  termelt zöld áram mintegy 
kilencezer tonna szén-dioxid kibocsátását váltja majd ki.
Hamarosan indul az építkezés a MOL Magyarország három üze-
mében Tiszaújvárosban, Százhalombattán és Füzesgyarmaton, 
a megépült naperőművek a tervek szerint összesen 18.38 MWp 
kapacitással működnek majd, és több mint kilencezer háztartást 
tudnak ellátni villamos energiával. A projekt a KÁT (Kötelező 
Átvételi Támogatás) feltételei szerint valósul meg, ennek kere-
tében a MAVIR szabályozott áron veszi át a megtermelt energi-
át húsz éven keresztül.
- Amikor a MOL 2030 stratégiát megalkottuk, elköteleztük ma-
gunkat az innovatív és alternatív technológiák mellett - mond-
ta a múlt heti sajtótájékoztatón Fasimon Sándor, a MOL Ma-
gyarország ügyvezető igazgatója. - Olyan fejlődési útra léptünk, 
mely további beruházások alapja lehet. A most kiépülő napelem-
parkokkal a MOL hozzájárul Magyarország megújuló energeti-
kai vállalásainak teljesítéséhez is. A napelemparkok telepítésé-
vel egyrészt a MOL a ki nem használt ipari területein is megté-
rülő beruházást valósít meg, mindeközben jelentős zöld energi-
át állít elő, mintegy 9 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátást vált ki 
évente, ezzel is óvva a légkört. 
A hagyományos energiatermelésben nagy tapasztalatokkal ren-
delkező vállalat az innovatív újításokban is élen jár: idén janu-
ártól MOL Limo néven közösségi autómegosztó szolgáltatást is 
kínál, illetve 2012-ben elsőként indított el hazánkban elektro-
mos autóknak gyorstöltési lehetőséget, hamarosan pedig több 
száz töltőt állít fel a régióban a Next-E konzorcium keretében. 
Mindezeken túl a MOL jelentős áramkereskedelemmel is ren-
delkezik, 2017 óta látja el kereskedőként kizárólag megújuló 
energiaforrásokból nyert árammal az ALDI-t.

f.l.
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A védelmi szervek dolgozói mellett sok támogató is állandó résztvevője a bálnak. 

Az évkönyv borítója is utal a történésekre és a jövőre. 

Kalicz Magdolna, a GraFol Print ügyvezetője és Nagy Zsolt tördelőszerkesztő. 

Közös bemutató a Biztonság napján. 

Megújuló energiában erősít a MOL 

Napelempark épül



Véget ért az ajánlás

Harmincnégy 
bejelentett jelölt

Az elmúlt napokban kétszer is ülésezett a ti-
szaújvárosi székhelyű 6.sz. Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. 
Március 2-án 10, március 5-én 3 újabb jelöl-
tet vett nyilvántartásba, így eddig 15 jelölt van 
választókerületünkben. Március 5-én 16 óráig 
azonban további 19 jelölt-jelölt adta le aján-
lóíveit. Az ő nyilvántartásba vételükről lap-
zártánk után, még e héten határoz a bizottság. 

A választási bizottság - sorsolással - megállapította a beje-
lentett jelöltek/jelölőszervezetek szavazólapi sorrendjét is. 
Az alábbiakban ezt közöljük, dőlt betűkkel jelölve azokat, 
akiket már nyilvántartásba vett a választási bizottság, te-
hát már hivatalosan is az április 8-án tartandó országgyűlé-
si választás képviselőjelöltjei. 
1. Kozma János Magyarországon Élő Dolgozó És Tanuló 
Emberek Pártja 
2. Kozma-Tóth Zsanett Összefogás Párt
3. Herczeg Orsolya Szegény Emberek Magyarországért 
Párt
4. Asztalos Ildikó Zsuzsánna Iránytű Párt
5. Dányi Zoltán Kell Az Összefogás Párt
6. Budai Bertalan Hajrá Magyarország! Párt
7. Borai Gyula Egyenlőség Roma Párt
8. Kindák Zoltán NET Párt
9. Irhás György Minden Szegényért Párt
10. Horváth Károly Tenni Akarók Magyarországi Pártja
11. Horváth Adrienn Együtt A Magyar Kisebbségekért És 
Hátrányos Helyzetűekért Párt
12. Dolányi Csaba független jelölt
13. Pacsuta Márk Családok Pártja
14. Kiss János Rend És Elszámoltatás Párt
15. Kótai Ferenc Összefogás A Civilekért Párt
16. Budai Ferenc Nándor Magyar Munkáspárt
17. Horváth Benjámin Elégedett Magyarországért Mozga-
lom
18. Csóka Barnabás Tenni Akarás Mozgalom
19. Pap Zsolt Magyar Szocialista Párt – Párbeszéd Ma-
gyarországért Párt
20. Kocsis Istvánné Nemzeti Együttműködés És Megbé-
kélés Párt
21. Dr. Jakab Rita Magyar Igazság És Élet Pártja
22. Ádám Zoltán Közös Nevező 2018
23. Dr. Tarnai Gábor Elemér Lehet Más A Politika
24. Nagy Gábor Közösen Egymásért Demokratikus Nép-
párt
25. Kanalas Zoltán Magyarországért Demokratikus Párt
26. Balázs Erik Jó Út Magyar Polgári Párt
27. Sóváriné Bukta Erika Demokrata Párt
28. Mogyorósi Anikó Sportos És Egészséges Magyaror-
szágért Párt
29. Biró László Jobbik Magyarországért Mozgalom
30. Szukenyik Klaudia Szegényekért Párt
31. Lázi Attila Európai Roma Keresztények Jobblétéért 
Demokratikus Párt
32. Koncz Ferenc FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség – 
Keresztény Demokrata Néppárt
33. Kanalas Anikó Magyar Demokraták Szövetségének 
Pártja
34. Rontó Oszkárné Magyarországi Cigánypárt  

Ságvári Endrének 32 neve volt - ha igaz. Nekünk 34 jelölt kö-
zül lesz módunk választani április 8-án - ha igaz. Ha minden 
bejelentett jelöltet nyilvántartásba vesz a választási bizottság, s 
ha nem lesz visszalépés.
Igen, Kedves Olvasó! Ez nem a bőség zavara. Ez zavaró blőd-
ség. Néhány szinonimával élve: képtelenség, idétlenség, szamár-
ság, baromság, marhaság.
 2014-ben még „csak” 17-en szerepeltek választókerületünk 
szavazólapján. Közülük 13-an 1% alatt maradtak. A 18 je-
lölőszervezetet tartalmazó pártlistán 14 szervezet verte le az 
1%-os lécet Tiszaújvárosban. Most se lesz másképp.
Akkor hát mire fel az egész? Mondják, ez a demokrácia. Ez 
nem az. Nem ez az. Ez éppenséggel a megcsúfolása a demokrá-
ciának. A démosz, a köznép megtévesztése.
 Akkor hát mire fel az egész? Hogy stílszerű legyek, a lóvéra 
utaznak. Kalákában, családi vállalkozásban. Ha van kedvük, 
türelmük, böngésszék át néhány régiónkbéli választókerület je-

löltlistáját is. Ne lepődjenek meg: sok azonos vezetéknévvel ta-
lálkoznak majd.
Persze nem csak a kamu-, az igazi pártok is beindultak. Hely-
ben is dübörög a kampány.
 A szocialista jelölt futva tette meg az utat Szerencsig, hogy a 
maratoni táv közben és végén találkozzon a választópolgárok-
kal, párbeszédet folytasson velük. Jobbára az eső folyt a nyaká-
ba. De mint mondta, megérte.
Szerencs polgármestere nem fáradozott ennyit, hogy megszólítsa 
reménybéli híveit, a postára bízta üzenetét. Nálam melléfogott. 
Nem helybéli lévén persze honnan is tudhatná, hogy március 8-a 
alkalmából én nem nőnapi köszöntésre vágyom. Szülinapira.
Kétszemélyes háztartásunk másik tagja édesapám. Neki is a 
kampányidőszakban, márciusban lesz a születésnapja.
Már kérdezte: fiam, szerinted én mit kapok Szerencsről?

-efel-

Kamupártok, kampányfogások

MSZP-Párbeszéd Magyarországért
Igazságosabb társadalom, egy új korszak kezdete

Egy igazságosabb társada-
lom alapjairól beszélt Kará-
csony Gergely, az MSZP-Pár-
beszéd Magyarországért mi-
niszterelnök-jelöltje a Válto-
zás Szövetségének tiszaújvá-
rosi kampányrendezvényén, 
ahová Pap Zsolt meghívásá-
ra érkezett. Az MSZP-Pár-
beszéd választókerületi or-
szággyűlési képviselőjelöltje 
egy maratoni futással is fel-
hívta a figyelmet a változás 
fontosságára. 

Maratoni futás a változásért elnevezéssel 
Pap Zsolt, az MSZP-Párbeszéd országy-
gyűlési képviselőjelöltje Tiszaújvárostól 
Szerencsig futott, bejárva a választókerü-
let több települését. 
- Úgy gondolom, hogy ezzel a maratoni fu-
tással meg tudjuk mutatni azt a szellemisé-
get, ami bennünk van - mondta Pap Zsolt -, 
a kitartást, és azt, hogy mi győzni akarunk. 
Volt a mai napnak egy másik haszna is, hi-
szen a választókerület jó részén végigfu-
tottam és nagyon sok problémával szem-
besültem: borzasztó állapotban lévő utak, 
közterületek, sok helyen a csapadékvíz-el-
vezetés sincs megoldva. Lesz mit tennünk. 
- mondta a jelölt, aki a közelgő választá-
sokról is szólt. - Győzni akarok, győz-
ni akarunk. Azt hiszem, hogy Hódmező-
vásárhely megmutatta azt, hogy le lehet 
győzni az Orbán-rezsimet. Nem megyünk 
feltett kézzel a választások elé, kampányo-
lunk, harcolunk, el fogjuk mondani, hogy 
mit gondolunk a jövőről, hogy milyen Ma-
gyarországot szeretnénk. Nagyon fontos, 
hogy minden embert megszólítsunk, hogy 
minél többekhez eljuttassuk az üzenetün-
ket - mondta Pap Zsolt. 
Ennek jegyében látták vendégül Kará-

csony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd Ma-
gyarországért miniszterelnök-jelöltjét. A 
Derkovits Kulturális Központ színház-
termében tartott eseményen Varga Lász-
ló, az MSZP megyei elnöke köszöntötte a 
vendégeket, s méltatta a tiszaújvárosi bal-
oldalt. Majd Gurmai Zita az MSZP és az 
Európai Szocialista Párt Nőszervezetének 
elnöke buzdította a hallgatóságot. 
- Ebben a városban a kezdetektől fogva 
az emberek tisztességes, becsületes mun-
kával gyarapodtak - mondta egyebek közt 
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere 
-, és azokat, akik tévútra mentek, minden 
választás után kigyomlálták az emberek.
Pap Zsolt képviselőjelölt beszéde után 
Karácsony Gergely lépett a színpadra. 
- Magyarországon egy új társadalmi mo-
dellt, egy új korszakot szeretnénk meg-
honosítani április 8-a után - mondta a 
miniszterelnök-jelölt. - Vállalásaink ar-
ról szólnak, hogy a magyar választó-
polgárok ne csak nemet mondjanak va-

lamire, hanem mondjanak igent valami 
újra, valami másra. Ez a szociális de-
mokrácia programja, ami nem csak arról 
szól, hogy helyreállítjuk a demokráci-
át, hanem egy összetartó, szolidáris tár-
sadalmat is építünk. Ehhez kell jó okta-
tás, jó egészségügy, igazságot kell tenni 
a nyugdíjrendszerben, fel kell emelni a 
béreket, le kell szorítani a rezsikiadáso-
kat. Ennek a programnak számos eleme 
van, de minden eleme ugyanarról szól: 
hogyan lehet Magyarországon egy igaz-
ságosabb társadalmat építeni és a hatal-
mat arra használni, hogy a gyengéket te-
gyük erősebbekké, és azokat emeljük 
fel, akik az elmúlt időszakban nem kap-
tak erre lehetőséget. Programunk nem 
egy vagy két társadalmi csoportnak ked-
vez, hanem egy olyan új társadalmi ala-
pot próbál meghatározni, ahol mindenki 
úgy érzi, hogy egyformán számít. Ahol 
nincsenek első- és másodrangú állam-
polgárok, mint a Fidesz-kormányzásban, 
ahol lehet látni, hogy van egy szűk elit, 
aki nagyon jól jár és van egy többség, 
akinek vagy nem jut semmi, vagy kife-
jezetten vesztese ezeknek a folyamatok-
nak. A hódmezővásárhelyi választás egy 
nagyon fontos jelzés az országnak, hogy 
ha sokan szavaznak, akkor a Fideszt meg 
lehet állítani, és lehet új korszakot kez-
deni Magyarországon. Nagyon sok jelölt 
van, de azt gondolom, hogy a választó-
polgárok elég bölcsek ahhoz, hogy a na-
gyon sok jelölt közül is megtalálják azt 
az egyet, akinek van esélye. Itt, a tisza-
újvárosi központú választókerületben ez 
Pap Zsolt, aki helyi politikus, az egész-
ségügyben dolgozó ember, aki már be-
bizonyította, hogy az itt élő embereket 
valóban szolgálni akarja - mondta Kará-
csony Gergely. 

                           Fodor Petra
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Még 19 jelölt nyilvántartásba vételéről kell határoz-
nia a választási bizottságnak. 

Karácsony Gergely szerint a Fideszt meg lehet állítani, lehet új korszakot kezdeni. 

Pap Zsoltnak kísérői is akadtak a hosszú futáson. 



Lelki terror, fizikai bántalmazás

Családon belüli erőszak 
Erőszak a családban, gyer-
mekbántalmazás. Ez volt a 
címe annak az előadásnak, 
amit Szőllősi Tibor tanács-
adó szakpszichológus tartott 
nemrégiben városunkban. A 
szakember a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ 
éves szakmai konferenciájá-
ra érkezett. Előadása témá-
járól kérdezte lapunk is a té-
mában jártas pszichológust.

- Mi számít gyermekbántalmazásnak?
- Sok minden, de attól függ, hogy hon-
nan közelítjük meg a dolgot. Fontos a 
szándék, de akik ezt a területet vizsgál-
ják, azok leginkább a tett minőségét né-
zik meg, nem a szándékot veszik figye-
lembe. Létezik a fizikai erőszak, de ennek 
is többféle formája van, lehet ez házas-
társak között, a gyermekek ellen, illetve 
a családban élő személyek elleni erőszak, 
de ide soroljuk a gondoskodás elmulasz-
tását gyermeknél, vagy idős családtaggal 
szembeni végzetes elhanyagolást. A gyer-
mekek szempontjából a legfontosabb a 
lelki terror, a pszichés bántalmazás. 
- Ez fordul elő a leggyakrabban?
- Igen, a nonverbális, pszichés bántalma-
zás. Nem is gondolnánk, hogy mennyire 
bennünk van ez az erőszakos cselekedet, 
és hogy a mindennapjaink során hányszor 
alkalmazzuk. Ezt a mai világ, a környezet 
is hozza magával, hiszen az egyik oldal 
azt mondja, hogy legyünk sikeresek, ha-
tározottak, akár másokon átgázolva is, a 
másik oldal pedig azt, hogy legyünk elfo-
gadóak, ez már egy passzív erőszak tulaj-
donképpen. De itt meg kell nézni az erő-
szak másik oldalát is, hiszen az elszen-
vedő oldaláról is ez egy passzív erőszak 
az erőszaktevő felé, ami egy ördögi kör. 
Sajnos gyakori a lelki bántalmazás, és er-
re még a törvényi lehetőségek sincsenek 
igazán felkészülve, hogy megfelelően 
tudják kezelni, de rengeteg segélyszerve-
zet van, aki ezzel foglalkozik. Van azon-

ban egy érdekes dolog a gyermekek bán-
talmazásával kapcsolatosan. Annak elle-
nére, hogy a szülő bántja a gyereket, azért 
a gyereknek nagy szüksége van a szülő-
re. Erre példa dr. Ransburg tanár úr egyik 
esete. Egy kisfiút, akit többször felakasz-
tott az édesapja és az anya már úgy vág-
ta le, hogy a fiú el volt fehéredve, végül 
elköltöztek, az apa nem tudta, hogy hol 
tartózkodnak. A kisfiúval nem volt sem-
mi gond, de egy idő után elkezdett rosz-
szalkodni, verekedett, nyugtalan volt. 
Egy rövidebb terápiás idő után megkér-
dezték tőle, hogy mi a baj, mire a nyol-
céves kisfiú azt válaszolta, hogy hiányzik 
apukám. Kérdezték a gyereket, hogy tisz-
tában van-e vele, hogy az apukája mit tett 
vele. A válasza ez volt: Igen akasztósat 
játszott velem, amikor részeg volt, de ne-
kem akkor is hiányzik. Nem volt mit ten-
ni, lehetővé kellett tenni, hogy a gyerek 
találkozhasson az apjával. Természetesen 
nem került vissza a bántalmazó szülőhöz, 
de muszáj volt neki biztosítani, hogy ta-
lálkozhassanak. Ez a történet jó példa ar-
ra, hogy lássuk, a gyerekek egészen más-

képp látják az ilyen helyzeteket. 
- Azt szokták mondani, hogy az erőszak 
erőszakot szül. Ezek szerint, akivel ilyen 
szörnyű dolgok történnek, mint a fent em-
lített kisfiúval, akkor valószínű, hogy ve-
rekedős, kiabálós, durva személyiségje-
gyekben fog ez benne lecsapódni?
- Nagyon változó a gyerekek reagálása 
akkor, amikor erőszak éri őket. Tejesen 
máshogy fordítják le azt, ami a környeze-
tükben történik. Sokszor a gyereknek már 
az is veszekedés, ha a szülők hangosab-
ban beszélik meg a dolgaikat, hiszen ez 
is egy családon belüli erőszak. A felnőt-
tek veszekedését vagy a tettlegességet a 
gyerekek kiszolgáltatva élik meg. A szü-
lők pedig nagyon gyakran elkövetik azt 
a hibát, hogy nem nyugtatják meg ilyen-
kor a gyereket, hogy minden rendben, pe-
dig ez a felnőttek dolga. Ha ez nem tör-
ténik meg, akkor a gyerekben marad egy 
kérdőjel. Ilyenkor van az, hogy a történ-
tek után azért, hogy rendbe jöjjön körü-
lötte minden, elkezdi magát hibáztatni a 
gyermek és bezárkózik, visszahúzódik, 
de az is lehet, hogy agresszív, erőszakos 
lesz. A viselkedésével mutatja, hogy vala-
mi gond van. De hangsúlyozom, hogy itt 

nem feltétlenül egy nagyon nagy erőszak-
ról van szó, elég egy kiadós veszekedés a 
szülők közt. 
- Ezek szerint nem is mindig vagyunk tu-
datában annak, hogy bántjuk a gyereket? 
- Nem csak a gyerekeket bántjuk, hanem 
egymást is. A lelki terror leggyakoribb je-
lei, - csak néhány a sok közül -, az indo-
kolatlan féltékenység, állandó kontroll, 
irreális elvárások, elszigetelés a család-
tól, baráttól, sértegetés, szeretetmegvo-
nás, bűntudatkeltés, pénzügyek ellenőr-
zése, bántó szándékú kritizálás, levegő-
nek nézni a másikat, azt mondani, hogy 
rossz ember, és még sorolhatnám. 
 - Ezek alapján kevesen mondhatják ma-
gukról, hogy ők nem bántalmaztak soha 
senkit.
- Igen, és mindenki volt bántalmazott is.
- Hogyan reagálnak a bántalmazásra a 
gyerekek?
- Szomorúak, ijedtek, kimerültek, agresz-
szívan vagy antiszociálisan viselkednek, 
vagy túl éretten cselekednek a korukhoz 
képest. Ezt úgy hívjuk, parentifikálódás, 
vagyis, hogy a gyerek kisfelnőtté válik, 

úgy kezd gondolkodni, cselekedni, mint 
egy felnőtt, miközben még gyermek. 
- Mi a többség reakciója, ha ilyet lát, hall, 
tapasztal a környezetében? Odébbáll, 
csendben marad, próbál segíteni?
- Van egy társadalmi megítélése ezeknek 
a dolgoknak, mégpedig az, hogy elfordu-
lunk. Ha ilyet látunk, igyekszünk elmene-
külni, vagy azt mondjuk, nem hiszem el 
ezeket a dolgokat. Ha tudomást szerzünk 
róla, sokan úgy reagálunk - még szakem-
berek is -, hogy valaki, akinek ez a dolga, 
majd megoldja. Saját szakmámon belül is 
találkozom olyan esetekkel, amikor azt 
gondolják, hogy ne hogy már én szóljak, 
tehát így próbálják áthárítani másra a fe-
lelősséget. De itt a bántalmazás ténye az, 
ami nagyon fontos, hiszen a gyerek neve-
lése egy ilyen környezetben káros. Ilyen 
estekben egyébként protokoll szabályoz-
za, hogy kiket kell értesíteni és mi a teen-
dő. A jelzőrendszernek kötelező megten-
nie a jelzéseket, mert ha ezt elmulasztjuk, 
és bármi történik, akkor jogilag felelős-
ségre vonhatóak vagyunk.
- Mi a bántó pszichológiája, vagyis, aki 
bánt, miért bánt?
- Igen, van pszichológiája. Benne van a 
gyereknevelésben az elfogadott társadal-
mi normák között, hogy néha meg kell üt-
ni a gyereket, mert így kell fegyelmez-
ni. Persze van olyan is, hogy az ember-
nél elszakad a cérna és egy pofon a vé-
ge, de ha ez rendszeresen előfordul, ak-
kor ez már fizikai bántalmazás. Ilyenkor 
jön, hogy ordítunk a gyerekkel, hogy ta-
karítsd ki a szobádat, menj be, nem fog-
lalkozok veled, nem szólok hozzád, nem 
szólhatsz hozzám, megközelíthetetlen va-
gyok. Ezek is az erőszak megnyilvánulá-
sai, és ha ez olyan mértéket ölt, hogy a 
gyerek nem tud vele mit kezdeni, az is 
családon belüli erőszak. 
- Sok esettel találkozik?
- A lelki formájával többször találkozom. 
Az a lista, amit a beszélgetés elején fel-
soroltam, hogy mi minden számít bán-
talmazásnak, azokat óhatatlanul elköve-
ti az ember, ez a fajta cselekedet benne 
van az emberi viselkedésben. 95%-ban 
férfiak az elkövetők, bár én ezzel vitat-
koznék, hiszen nagyon sok bántalmazott 
férfi is van, ám ők nem beszélnek arról, 
hogy őket verik. Erőszakos cselekedet a 
családban, alkoholizmus a családban, ve-
szekedés, válás, mind-mind személyiség-
torzulással hat a gyerekre, hiszen nekik 
az adott helyzetre kell reagálniuk, be kell 
rendezkedniük arra, hogy megvédjék ma-
gukat. Az érés során különböző fejlődési 
szakaszokon kell átmenniük, és ha vala-
melyik fejlődési szakaszban megreked a 
gyerek, - mert olyan családi környezetben 
él, ahol nem megfelelő a környezete, mi-
közben a biológiai érés megy tovább, mi-
közben újabb és újabb feladatok jönnek - 
ott már lesz egy hiány. Erre épül rá a kö-
vetkező fejlődési szakasz, és mindig az a 
kérdés, hogy a következő ellensúlyozni 
tudja, vagy sem. Ha nem tudja, akkor a fi-
atal ezekkel a hiányosságokkal megy be-
le az életbe, és nem érti, hogy miért nem 
tud megküzdeni bizonyos problémákkal. 

 berta

Illemtan, protokoll

A férfiből úriember

A protokolláris szokások egyik nagy fejezete a nemek közöt-
ti viselkedés.
Miért kell védelmezni a nőket? A történelmi háttér indokolja, 
hogy a férfiak védelmezőkké váltak, a hölgyeket pedig óvni kel-
lett. Voltak időszakok, amikor a védelem az életek védelmét je-
lentette; a férfi körültekintően kísérte a rá bízott nő életét. Mára 
ez már csak az előzékeny viselkedést jelenti, ám sokszor tapasz-
taljuk, hogy ez is elhaló félben van. Igazságtalanok lennénk, ha 
ezt csak a férfiak helytelen viselkedésére fognánk. Sokszor a 
nők gondolják úgy, ha megengedik, hogy a férfiak udvariasak 
legyenek velük, csorba éri az egyenjogúságot. 
Elevenítsünk fel néhány udvarias illemszabályt, így Nőnapon.
A tegezést csak a nő ajánlhatja fel. Még eltérő rangkülönbség 
sem engedi meg, hogy a férfi kezdeményezzen. 
A szigorú etikett szerint a férfi köszön először a nőnek, ám ez a 
szabály lazult, így köszönhet az is, aki először meglátja a má-
sikat.
Kezet nő nyújt a férfinak először, akinek illik elfogadnia, mert 
ha nem teszi, az hatalmas illetlenségnek számít. Ezt a munkahe-
lyi protokoll kissé megváltoztatja, mert ebben az esetben a rang-
ban magasabb személy nyújt kezet, tehát itt nem a nem, hanem 
a rang dominál.
Ha egy ajtó befelé nyílik, a férfi előremegy, és kinyitja, majd 
tartja, amíg a nő be nem ér. Ha kifelé, akkor kinyitja, és előre-
engedi a nőt.
Az idősebb generációnál még találkozunk a kézcsókkal. Az il-
ledelmes kézcsóknál a férfi a nő kezét kézfogással fogja meg - 
amit természetesen a nő kezdeményez - majd egy kicsit elfordít-
ja, megemeli, és ráhajol, de nem érinti meg a szájával, és nem 
is néz fel.
A lift veszélyes területnek számít, ezért a férfinak kellene elől 
menni. A gyakorlatban viszont bevett szokás, hogy előreengedik 
a nőt. Viszont a gombot mindenképp a férfinak kell megnyomni.
A lépcsőn, amikor lefelé haladnak, akkor a férfinak kell előre-
mennie, hogy elkapja a hölgyet, ha megbotlik. Felfelé viszont - 
mivel hátraeshet - követnie kell a nőt.
Kocsiba üléskor a jobb hátsó ajtót kell kinyitnia a férfinak, majd 
megvárni, hogy a nő beülhessen, és becsukni.
Séta közben a férfi mindig arra az oldalra áll, ahonnan a veszély 
érkezhet: a járdán az úttest felé, a nyitott folyosón a korlát felé.
Bár nem kötelező, de randin a férfinak illik felajánlani a fize-
tést, a nőnek viszont illik ajánlatot tenni arra, hogy kifizesse a 
saját részét.
Ez csak néhány momentum a sok apró figyelmességből, amely 
jólesik a nőknek. Hölgyeim! Higgyék el, épp oly jó érzés a férfi-
aknak is, ha engedjük, hogy udvariasan viselkedjenek!
  Medina
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Ha az ajtó kifelé nyílik, akkor a férfi kinyitja, és előreenge-
di a nőt. 

A felnőttek veszekedését a gyerekek kiszolgáltatva élik meg. (Illusztráció.)

Szőllősi Tibor előadása közben. 
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Egy százalék a kultúráért
Tisztelettel kérem Önt, hogy személyi jövedelemadója 1%-
ával támogassa a Derkovits Kulturális Központ szakmai mun-
káját. A befolyt összeget a kulturális központban működő 
amatőr művészeti csoportok támogatására, illetve a könyvtári 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre fordítjuk.
Adószámunk: 15549800-2-05
Csak egy csepp a tengerben, de minden tenger a vízcseppek 
összessége!

Mátyás Zoltán igazgató

Érzékenység, légiesség

Portrék, tájak, hangulatok
Némethiné Hulicskó Ágnes 
első önálló tárlatát rendez-
ték be a  Derkovits Kulturális 
Központ MiniGalériájában. 
Pasztell és tusrajzok kerültek 
a falakra, paravánokra. 

- Portrékat szeretek készíteni, pasztellel - 
mondja Némethiné Hulicskó Ágnes, kép-
zőművész. - A témát a hétköznapok ihle-
tik. A képeken kollégák, alkotótársak kö-
szönnek vissza, de van, amikor az élmé-
nyek kerülnek a vásznakra. Mint minden-
ki, én is elmondhatom, hogy már gyerek-
koromban szerettem rajzolni. Az 1970-
es években kezdtem el szakkörökbe jár-
ni. Aztán közel 20 év kimaradt, ebben az 
időszakban a család töltötte ki az időmet. 
Aztán az 1990-es évektől úgy döntöttem 
visszatérek a régi helyemre, a festőáll-
vány mögé. A munkáim nagy része alko-
tótáborokban készült.
A képek rendezésében Törő Irén festőmű-
vész segített a kiállítónak. A két alkotó 
közötti ismeretség  több évtizedes múlt-
ra tekint vissza. Mindketten a  Diósgyőri 
Vasas Képzőművész Egyesület tagjai. 
- Ágnes elsősorban pasztell portrékat ké-
szít, amikben a karakter párosul a lelki 

belsővel - jellemzi a képeket Törő Irén. 
- Nem csak a külső karakter jelenik meg 
a képeken, hanem a pillanatnyi lelki ál-
lapot is tükröződik az arckifejezéseken. 
Nem csak azt rajzolja le, amit lát, hanem 
az adott hangulat is megjelenik az alkotá-
son. Különösen érzékenyen, finoman, lé-

giesen, könnyedén kezeli a pasztellt. Nem 
lehet elmenni a finoman, puhán felrakott 
tájképei mellett sem. A képekről a harmó-
nia, a kiegyensúlyozottság köszön vissza.
 A tárlat április 13-ig látható a Derkó Mi-
niGalériában. 

Ema

Etikus? Legális? Biztonságos?

Doppingügy a színházban 
Vékony jégen táncol (vagy 
inkább fut) és aktuális témát 
dolgoz fel az Orlai Produkció 
Tagadj, tagadj, tagadj! című 
darabjában. Jonathan Ma-
itland drámája az élsport, a 
dopping világába nyújt bete-
kintést. Okkal teszi ezt, s leg-
inkább nem a törvényesség, 
hanem a belső vívódás, az er-
kölcsiség szemszögéből. 

Jonathan Maitland Nagy-Britannia egyik 
igen népszerű drámaírója, az elmúlt évek-
ben sikert sikerre halmozott. A Tagadj, ta-
gadj, tagadj! darabot 2016-ban mutatták 
be, akkor a brit Telegraph így írt róla: „Az 
előadás az olimpiai játékok doppingbot-
rányaira fauszti módon való reagálása.” A 
hazai bemutatót 2017 őszén tartották. Az 
Orlai Produkció most városunkban is be-
mutatta a nem túl távoli jövőben játszó-
dó darabot, ami számos kérdést vet fel, s 
igyekszik bemutatni az élsport, a dopping 
világát.

Vajon ami etikus, az legális-e? Nem min-
den esetben. Mint ahogy fordítva sem, és 
még ott a biztonság kérdése is. E hármas 
dilemmába kerül Eve (Lovas Rozi), a rö-

vidtávfutó, akinek minden álma az olim-
piai aranyérem 100 méteren. Új edzője, 
Rona (Ulmann Mónika) igen korán fel-
ajánl egy új lehetőséget, egyfajta „kie-
gészítő kezelést”, hogy a sportoló jobban 
teljesítsen. A jövő élsportjában már nem 
szteroidokat szednek, a dopping maga 
a génmanipuláció. S bár kezdetben Eve 
tiltakozik, edzője fokozatosan formálja 
át tanítványát, akit örvényként szippant 
be a dopping. Önmagát mentegeti, hi-
szen a szer nem illegális, pontosan azért, 
mert még nem ismert. S hogy tisztesség-
telen-e? Hiszen minden az - véli Eve -, 
akinek hosszabb a lába, máris tisztesség-
telen előnyhöz jut a versenyeken - men-
tegeti magát. S hogy milyen ára van a 
doppingnak, mennyiben változtatja meg 
egy ember személyiségét? Attól, hogy jo-
gilag nem kifogásolható, morálisan hely-
telen-e? Ezekre a kérdésekre kíván vála-
szolni a darab, melyben nincs jó és rossz, 
csak nézőpontok, és változó karakterek. 

Fodor Petra
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Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
Ember és táj - Demeter Imre képzőművészeti kiállítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: március 29-ig.
Óvárosi KULT Galéria
LélekSZÍNtér - Visegrádi Dóra festmény kiállítása.
Látogatható: március 17-ig.
Derkó MiniGaléria
Némethiné Hulicskó Ágnes pasztell és tusrajz kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: 2018. április 13-ig.
Március 22. (csütörtök) 17.00 óra:
Ötórai tea – Frankofónia.  A hetedik művészeti ág: a mozi.
Helyszín: konferenciaterem.
Előadók: a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium diákjai.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Március 9. (péntek) 17.00 óra:
Természetjárók „Nyáridéző” sorozata. Kappadókia és Pa-
mukkale.
Előadó: Illés László és Illés Lászlóné.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Március 13. - április 14.
„A kellemes apokalipszis” - 100 éve halt meg Gustav Klimt.
Kamarakiállítás.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
Március 14. (szerda) 10.00 óra:
Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Az ölbéli játékok hatása a kisgyermek fejlődésére. Előadó: 
Kovácsné Horváth Csilla óvónő.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Március 13. (kedd) 16.00 óra:
„Amigurumi kedvelők” klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközö-
ket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki, 
bármikor bekapcsolódhat.

A Tisza TV műsora
 Március 8., csütörtök 

9:00 Héthatár: Választás 2018 - Védelmi bál - Nyugdíjasok 
közgyűlése - Készül az évkönyv - Minigaléria - Kézilabda
9:15 Hétről-Hétre: Gyermek- és ifjúságvédelem - Közel-

múlt: nőnap - Ünnepi beszédírók 
10:15 Egy hajóban - vallási magazinműsor

   (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Március 12., hétfő

18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Phoenix KK - Alba Fehér-
vár bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

 Március 14., szerda
18:00 Héthatár: Nemzetközi nőnap - Ünneplő iskolások – 
Medence-átadás - Parkolás - Elhúzódó tél - Kamarakiállí-

tás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Közelmúlt: gidalesen - Sport

Március 15., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

17:30 Nemzeti ünnepünk: Sajtónap - Ünnepség Tiszaszeder-
kényben - Városi díszünnepség, élő közvetítés a koszorúzás-
ról a Petőfi szobornál és a kitüntetések átadásáról a Derko-

vits Kulturális Központból

Lovas Rozi és Nagy Dániel Viktor. 

Ulmann Mónika és Sztarenki Dóra. 

Némethiné Hulicskó Ágnes (balra) és alkotótársa, Törő Irén

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket és a zenekedvelő közönséget, hogy

2018. március 13-án, kedden 16.30 órától rendezi meg
II. Növendékhangversenyét 

a zeneiskola hangversenytermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
zeneiskola fellépő növendékei és felkészítő tanárai.

Tisza úti parkolás
Tisztelt Gépjárműtulajdonosok!
A Derkovits Kulturális Központ 2018. március 15-én (csütör-
tök) ünnepi megemlékezést szervez az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc emlékére.
Kérjük, hogy az ünnepség zavartalan lebonyolítása, valamint 
saját gépkocsijuk védelme érdekében 17.00 és 19.00 óra kö-
zött a Tisza úton ne parkoljanak.
  Köszönettel: A szervezők



Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,-

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon 
lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás 

ingyenes.  A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján 

a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2018. március 14-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2018. március 12-én (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

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár kö-
vetkező időpontja 2018. március 09. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Felhívás

Táboroztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbe-
ni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a tisza-
újvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tisza-
újvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, vala-
mint Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egy-
házi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény 
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta által fenntartott intézmény, vagy állami, egyházi köznevelé-
si intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt. 
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, mely-
hez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és 
mértéke: 

 

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
ségében (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 
(Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
(Tiszaújváros, Rózsa út 12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
•A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: 
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. március 1-jétől 2018. 
március 31-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra tör-
ténő jelentkezést követően nyújtható be. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályán (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. em. 
111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges.

 Bráz György 
     polgármester

Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft) 

Támogatás mértéke a táboro-
zási költség

0 - 35.700 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 
A családban az egy főre jutó 
havi jövedelem (Ft)

Támogatás mértéke a táboro-
zási költség

0 - 38.500 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000 30%-a, maximum 10.000 Ft

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről
Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők 
figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 
1-jétől az óvodakötelezettség megkezdő-
dik abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a gyermek betölti a harmadik 
életévét.
Fentiek szerint, a 2018/2019. nevelési év-
ben óvodakötelesek azok a gyermekek, 
akik:
2015. 01.01. – 2015. 08.31. között szület-
tek (3 éves óvodakötelesek)
2014. 01.01. – 2014. 12.31. között szület-
tek (4 éves óvodakötelesek)
2013. 01.01. – 2013. 12.31. között szület-
tek (5 éves óvodakötelesek)
2012. 09.01. – 2012. 12.31. között szület-
tek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében elő-
felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, 
akik harmadik életévüket 2018. decem-
ber 31. napjáig töltik be. 
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hir-
detményben meghatározott időpontban 
köteles beíratni. A kötelesség elmulasztá-
sa esetén szabálysértési eljárás indítható 
a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vo-
natkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem 
kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának 
kötelezettsége alól annak az óvodaköteles 
gyermeknek a gondviselője, amely gyer-
mek bölcsődében marad és ellátását a 
bölcsőde vezetője, illetve családi bölcső-
dében való ellátás esetén a családi bölcső-
de fenntartója a jegyző felé lejelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a közneve-
lési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alap-
ján történik.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
dába történő felvételre vonatkozó kérel-
mek beadása az intézmény székhelyén, 
a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13.) 
2018. április 23. és 24. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fo-
gadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad ar-
ra, hogy a gyermek az ötödik életév betöl-
téséig felmentést kapjon az óvodába járás 

alól, ha családi körülményei, képességei-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt 
indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyhá-
zi és magánintézmény esetében a fenntar-
tó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és 
az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését ké-
ri a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, 2018. április 20. napjáig nyújt-
hatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kére-
lem másolatát a kötelező felvételt biztosí-
tó óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem te-
lepülési önkormányzati fenntartású óvo-
dába kívánja beíratni gyermekét, akkor 
a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alóli felmentési kérelmét az óvoda 
fenntartójához nyújtja be, továbbá a kére-
lem másolatát megküldi a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, arról a be-
iratkozás utolsó határnapját, 2018. április 
24-ét követő 15 napon belül a szülő írás-
ban köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai 
felvételi kérelem” nyomtatványon tör-
ténik, melyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, kö-

zépső és nagycsoport) beadható a kére-
lem. 
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaúj-
város közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da felvételi körzetében ellátja az integ-
ráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban 
hallássérült, gyengén látó), vagy beszéd-
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-
tásszabályozási zavarral) küzdő gyerme-
kek nevelésével-oktatásával kapcsolatos 
szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felven-
ni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvo-
da körzetében lakik. Életvitelszerű ott la-
kásnak minősül, ha a gyermek a kötele-
ző felvételt biztosító óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául használja és az 
ilyen ingatlan a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózko-
dási helyeként az óvodai beiratkozás első 
határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel. 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutat-
ni a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt, továbbá a szülő szemé-
lyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a 
gyermek sajátos nevelési igényéről, illet-
ve beilleszkedési – tanulási - magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakér-
tői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, amelyről 2018. május 28-ig írásban 
értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasí-
tása esetén a kézhezvételtől számított 15 
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást 
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvo-
dához kell benyújtani, de Tiszaújváros 
Város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a mega-
dott időben a jelen közleményben foglal-
tak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemény

Temetői járat
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRA-
TOK  a 2018. március 1. és április 30. közötti időszakban ked-
di és pénteki napokon az alábbi menetrend szerint közlekednek:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Oda Megálló Vissza

15.20 Tisza-part városrész 17.10

15.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 17.00

15.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 16.59

15.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 16.58

15.33 Bocskai I. út 16.57

15.34 Bocskai I. úti iskola 16.55

15.37 Szederkényi út 16.53

15.38 Rózsa út (szakközépiskola) 16.52

15.39 Kazinczy út (hotel) 16.51

15.40 Autóbusz-pályaudvar 16.50

15.50 Városi Temető főbejárata 16.40

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 2018. március 8.Hirdetmények

A felvételi kérelmet április 23-án és 24-
én lehet beadni. 
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Kőműves, nehézgépkezelő, 
hegesztő, csőelőkészítő köszörűs 

szakmunka 
azonnali 

munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel. 

A munkavégzés helye: Magyarország.
 (A szállást, utazást a cég állja.)

Jelentkezés: 
06204799542-es telefonszámon.

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, 
tulajdonában lévő ingatlant:

Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő 
Villa Sederkyn Apartmanház. 

Az ingatlant a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvényes pá-
lyázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi berendezési és fel-
szerelési tárgyával együttesen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. 03. 19. 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi cí-
men vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás 
anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-
544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több, azonos ösz-
szegű vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árveré-
sen, licitálással alakul ki, melynek időpontjáról és főbb szabá-
lyairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pályázatok benyújtó-
it írásban tájékoztatja.

Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés 
alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

A Tiszaújvárosi Krónikában 
is megjelenik lakossági 

apróhirdetése, amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 

12 óráig feladja.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem 
változik a március 15-ei ünnepnap alkalmával. A hulladé-
kot a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállí-
tás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2018.március 15-16.  ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2018. március 15-16.  ZÁRVA
2018. március 17. szombat  A szombati napon nyitva tar-
tó hulladékudvarok a megszokott szombati nyitvatartás szerint 
várják a Tisztelt Lakosokat.

A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért láto-
gasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel 
ügyfélszolgálatunkat.

BMH Nonprofit Kft.
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Labdarúgás

Kézilabda

kronika@tiszatv.hu

Havazás miatt halasztva

Győzelem a tavaszi nyitányon

Hunyadisok a jégen

A nem várt rossz idő miatt 
két mérkőzés kivételével el-
halasztották az NB III Keleti 
csoportjának tavaszi rajtját. 
A TFCT azonban nem tétlen-
kedett, edzőpartnert keresett 
és talált, és a bajnokság hato-
dik helyén álló Tiszafüredet 
fogadta hazai pályán. 

TFC Tiszaújváros - Tiszafüred
 3-1 (1-1)

A Sportcentrum munkatársai szombat 
hajnaltól dolgoztak a műfüves pályára le-
esett 10 cm-es hó letakarításán, melynek 
köszönhetően 11:00 órától le lehetett ját-
szani a találkozót.
A csapat háza táján sajnos jelentkezett 
az influenza vírus, ami több „áldozatot” 
is szedett, így gyakorlatilag egy csapatra 
való játékossal vágtunk neki a mérkőzés-
nek.
Az első félidőben korán vezetést szerez-

tek a vendégek, de a TFCT-t ez nem za-
varta meg és gyorsan átvette a kezdemé-
nyezést. A játék bajnoki tempóban folyt, 
néha parázs jeleneteknek is szemtanúi le-
hettek a nézők, a játékvezetőnek többször 
elő kellett húznia a sárga kártyát. A lab-
da nagyobb részt a hazaiak birtokában 
volt, de jól zárt az ellenfél védelme, így 
a félidő hajrájáig kellett várni az egyen-
lítő gólra. 
A második félidő ott folytatódott, ahol az 
első abbamaradt, többször is sikerült za-
varba hozni a vendégek hátsó sorát, meg-
szerezve a vezetést is. Ezután a vendé-
gek felvállaltak egy nyíltabb játékot, és 
adódott előttük is néhány lehetőség, de a 
hazai védelem jól állt a lábán. A harma-
dik gól után már magabiztosan tartotta 
a TFCT az eredményt, és összességében 
megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.
A hétvégén Monoron, a bajnokesélyes 
otthonában kezdődik a szezon. A csa-

pat bízik benne, hogy addigra a betegek 
meggyógyulnak és olyan fizikai állapot-
ban lesznek, hogy Gerliczki Máté vezető-
edző rendelkezésére tudnak állni. 
Az elhalasztott Tiszaújváros - Nyírbátor 
találkozót március 21-én, szerdán 15 órá-
tól rendezik meg.
A két lejátszott bajnoki mérkőzés ered-
ménye: Balassagyarmat - Monor 0-2, 
Gyöngyös - DVTK II. 2-2
Következik a 18. forduló
2018.03.10., szombat 14:30
Nyírbátor - Cigánd 
Monor - Tiszaújváros 
Debreceni EAC - ESMTK
Putnok - Füzesgyarmat 
2018.03.11., vasárnap 11:00
DVTK II. - Tiszafüred 
2018.03.11., vasárnap 14:30
MTK II. - Balassagyarmat 
Jászberény - Salgótarján 
Tállya - Gyöngyös 

Magabiztos, 14 gólos győzel-
met aratott a Nyíregyházi 
Egyetem ellen a TSC női ké-
zilabda csapata. A siker rá-
fért a lányokra, mert az ősz-
szel elmaradt és az elmúlt he-
tekben pótolt két mérkőzésü-
kön. vereséget szenvedtek.

Tiszaújvárosi SC - Nyíregyházi ESE 
30-16 (12-9)

Tiszaújváros 50 néző, vezette: Dohány, 
Láda
Bár az első félidő hajrájáig partiban vol-
tak az egyetemisták, a második félidő-
re már kijött a rutin, illetve az erőnlétbe-
li különbség.
- Eléggé rövid kispaddal érkeztünk, meg-
határozó játékosaim nem tudtak eljönni, 
ettől függetlenül, amíg bírtuk, úgy érez-
tem, hogy a lányaim helytálltak - mond-
ta a mérkőzést követően Plentter Rudolf 
edző. - A Tiszaújvárosnak gratulálok, jó 
erőkből állnak. Jó mérkőzés volt, bár ne-
künk a vége egy picit kellemetlenné vált. 
A második játékrészben ugyanis alig 
hagyta szóhoz, pontosabban gólhoz jutni 
ellenfelét a TSC. A lányok látványosan, 

jól játszottak, így végül 30-16-ra nyertek. 
Ennek tudatában kár, hogy az őszi két 
pótlást - melyek közül az egyiket a Nyír-
egyháza ellen játszották - elvesztették.
- A Nyíregyháza egy rekortán atlétikai 
csarnok közepén kialakított pályán ját-
szik - ecsetelte a korábbi vereség okát Be-
rényi András, a TSC edzője. - Féltek a lá-
nyok a sérüléstől, nagyon sok volt a be-

teg a csapatban, akadt olyan, aki két napja 
nem evett, csak folyadékot ivott, és elég-
gé le voltak gyengülve.
A csapat a 12 csapatos bajnokság hatodik 
helyén áll. A folytatásban idegenbe láto-
gat a TSC március 10-én, itthon legkö-
zelebb április 14-én lépnek pályára a lá-
nyok.

    borza

Pénteken ebéd után a Hunya-
di iskola maroknyi csapata, 
40 fővel a miskolci jégpályá-
ra látogatott.

Útjukat kellemes hóesés kísérte, az idő-
járás is a gyerekek tevékenységére han-
golódott.
Megérkezés után a tanulók örömmel és 
izgalommal vették birtokba az öltöző-
ket, sokukon még sosem volt korcsolya. 
Ügyesen felkapták hozott vagy kapott ko-
rijukat, s bekorizták a két pályát, ki-ki tu-
dásának és sebességének megfelelően. 
A kezdeti bátortalanságot az öröm és az 
ügyesség váltotta fel, szinte negyedóra 
elteltével mindenki siklott. A végén még 
jégen végzett fogózás és hócsata is volt.
Örömüknek, lendületüknek csak a szi-
gorú jégfelújítás vetett véget; leggyako-
ribb kérdésük a „- Holnap is jövünk?” 
volt. Öltözködés után még belenézhettek 
a DVTK Jegesmedvék U18-U20 edzésé-
be, illetve a DVTK Jegesmacik – Veszp-
rémi Jéglovagok U 14 B jégkorong mér-

kőzés bemelegítésébe is. Hazafelé a moz-
gás okozta energiaveszteségének köszön-
hetően, étvágyukat csillapítva teáztak, s 
jókedvűen, de kellemesen elfáradva, ki-
pirulva érkeztek haza a megbeszéltek sze-

rint. Mi, kísérő tanárok, Ildikó néni, Erika 
néni és én örömmel néztük a gyermekek 
arcán ülő mosolyt, hogy ilyen élményhez 
juttathattuk tanítványainkat.
Komlósné Oláh Mária  testnevelőtanár

Fekve nyomás

A legjobbak között
A hétvégén tartották a RAW fekve nyomó magyar bajnoksá-
got Tápiószelén. A Tiszaújvárosi Fitness Sport Club két ver-
senyzővel képviseltette magát, akik a következő eredménye-
ket érték el. 
Szabó Dávid - 74 kg-os súlycsoport, 120 kg-os teljesítmény, 
5. helyezés. 
Firtelmeiszter Erika - 72-kg-os súlycsoport, 55 kg-os teljesít-
mény 7. helyezés.

Röplabda

Megyei döntős az Eötvös
Az V. és VI. korcsoportban az Eötvös fiú- és lány röplabda-
csapata is a megyei döntőbe jutott. A lányok hétfőn hazai te-
remben látják vendégül ellenfeleiket.
A fiúk ugyancsak bekerültek a megyei négyes döntőbe. Ők 
szerdán a Hermann gimnáziumban mérkőznek meg ellenlá-
basaikkal.  A tét mindkét esetben az országos döntőbe jutás.

A Sportcentrum eseményei 
Március 09., (péntek)

Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Phoenix KK - Alba-Fehérvár bajnoki mér-
kőzés   Játékcsarnok

Március 11., (vasárnap)

Labdarúgás
11.00 FCT U14 - Tiszafüredi VSE bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
13.00 FCT U15 - Tiszafüredi VSE bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
14.30 KBSC - Budaörs NB II-es bajnoki mérkőzés  
   Centerpálya

22. forduló
2018.04.07., szombat 16:00: Tállya KSE – Termálfürdő FC Ti-
szaújváros, Debreceni EAC – Balassagyarmati VSE, Gyöngyösi 
AK – Tiszafüredi VSE, Monori SE – Füzesgyarmati SK 
2018.04.08., vasárnap, 16:00: DVTK II. – Cigánd SE, ESMTK 
– Salgótarján, MTK Budapest II. – Nyírbátori FC, Jászberényi 
FC – Putnok FC 
23. forduló
2018.04.14., szombat 16:00: Füzesgyarmati SK – Tiszafüredi 
VSE, Salgótarján – Gyöngyösi AK, Balassagyarmati VSE – ES-
MTK, Termálfürdő FC Tiszaújváros – Debreceni EAC, Cigánd 
SE – Tállya KSE, Nyírbátori FC – Jászberényi FC 
2018.04.15., vasárnap 16:00: Putnok FC - DVTK II., Monori 
SE - MTK Budapest II.
24. forduló
2018.04.21., szombat 16:30: Debreceni EAC – Cigánd SE, 
Gyöngyösi AK – Balassagyarmati VSE, Tiszafüredi VSE – Sal-
gótarján, Tállya KSE – Putnok FC 
2018.04.22., vasárnap 16:30: ESMTK – Termálfürdő FC Tisza-
újváros, Jászberényi FC – Monori SE, DVTK II. – Nyírbátori 
FC, MTK Budapest II. – Füzesgyarmati SK 
25. forduló
2018.04.28., szombat 16:30: Füzesgyarmati SK – Salgótarján, 
Balassagyarmati VSE – Tiszafüredi VSE, Cigánd SE - ESMTK, 
Putnok FC – Debreceni EAC, Nyírbátori FC – Tállya KSE, 
2018.04.29., vasárnap 11:00, MTK Budapest II. – Jászberényi 
FC 
2018.04.29., vasárnap 16:30: Monori SE - DVTK II., Termál-
fürdő FC Tiszaújváros – Gyöngyösi AK 
26. forduló
2018.05.05., szombat 17:00: Gyöngyösi AK – Cigánd SE, Ti-
szafüredi VSE – Termálfürdő FC Tiszaújváros, Salgótarján – Ba-
lassagyarmati VSE, Tállya KSE – Monori SE, Debreceni EAC 
– Nyírbátori FC 
2018.05.06., vasárnap 17:00: DVTK II. - MTK Budapest II. , 
ESMTK Putnok FC, Jászberényi FC – Füzesgyarmati SK 
27. forduló
2018.05.12., szombat 17:00: Füzesgyarmati SK – Balassagyar-
mati VSE, Termálfürdő FC Tiszaújváros – Salgótarján , Cigánd 
SE – Tiszafüredi VSE, Putnok FC – Gyöngyösi AK, Nyírbátori 
FC - ESMTK, Monori SE – Debreceni EAC
2018.05.13., vasárnap 17:00: MTK Budapest II. – Tállya KSE 
Jászberényi FC - DVTK II.
28. forduló
2018.05.19., szombat 17:00: Tállya KSE – Jászberényi FC 
2018.05.19., szombat 17:30: Salgótarján – Cigánd SE, Balas-
sagyarmati VSE – Termálfürdő FC Tiszaújváros, Gyöngyösi AK 
– Nyírbátori FC, Tiszafüredi VSE – Putnok FC 
2018.05.20., vasárnap 17:30 
Debreceni EAC - MTK Budapest II., ESMTK – Monori SE 
DVTK II. – Füzesgyarmati SK
29. forduló
2018.05.27.,vasárnap 11:00: MTK Budapest II. - ESMTK, 
2018.05.27., szombat 17:30: Füzesgyarmati SK – Termálfürdő 
FC Tiszaújváros, Cigánd SE – Balassagyarmati VSE, Putnok 
FC – Salgótarján, Nyírbátori FC – Tiszafüredi VSE, Monori SE 
– Gyöngyösi AK, Jászberényi FC – Debreceni EAC, DVTK II. 
– Tállya KSE 
30. forduló
2018.06.03., vasárnap 17:30: Termálfürdő FC Tiszaújváros – 
Cigánd SE, Debreceni EAC - DVTK II., ESMTK – Jászberényi 
FC, Gyöngyösi AK - MTK Budapest II., Tiszafüredi VSE – Mo-
nori SE, Salgótarján – Nyírbátori FC, Balassagyarmati VSE – 
Putnok FC, Tállya KSE – Füzesgyarmati SK 

Foci 2017-2018  
tavaszi fordulók

11. oldal2018. március 8. Sport

Lendületesen, jól játszott a TSC. 

Mosoly ült a gyermekek arcára a nap végén. 



12. oldal 2018. március 8.Ünnep


	TKRO_001_00_0308
	TKRO_002_00_0308
	TKRO_003_00_0308
	TKRO_004_00_0308
	TKRO_005_00_0308
	TKRO_006_00_0308
	TKRO_007_00_0308
	TKRO_008_00_0308
	TKRO_009_00_0308
	TKRO_010_00_0308
	TKRO_011_00_0308
	TKRO_012_00_0308

