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Lecsaptak a nyomozók

A Nagycsécsen élő 14 éves István Mátét ajándékozta meg a ti-
szaújvárosi Inno-Comp Kft. húsvét előtt, az adományozást a 
Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezete koordi-
nálta. 
A perifériás idegek rosszindulatú daganatával küzdő fiúnak író-
asztalt és hozzá illő széket is vitt a cég, így Máténak könnyebb 
lesz az iskolai tananyag pótlása a műtétek és kezelések után. A 
gyors felépülés érdekében a dolgozók is gyűjtöttek a fiúnak, a 
cég munkatársai a hűtőt és a kamrát is telerakták egészséges és 
tápláló élelmiszerrel. Sőt, a melegről is gondoskodtak a nagy-
csécsi család házában: több köbméternyi fát ajándékoztak és ha-
sogattak fel, hogy a Mátét és testvérét egyedül nevelő édesanyá-
nak ezzel is megkönnyítsék gyermeke gondozását. 

Húsvéti egyházi szertartások a televízióban

Autizmus világnapja

Rügyfakasztó április

Tojásfa húsvétra

Jótékony Inno-Comp

Tánc és séta kékben Színes tavaszváró

Beköszöntött az igazi tavasz

Ajándék húsvétra

Április 5-én, csütörtökön 14 órától rendezik meg a Tánc és sé-
ta kékben elnevezésű programot, mely az autizmusra hívja fel 
a figyelmet. Az autizmus világnapja alkalmából a Városháztér-
re várják az érdeklődőket (lehetőleg valamilyen kék viseletben), 
akik egy közös tánc után a Dísztó körül sétálnak majd kék lufik-
kal a kezükben, végül csoportkép is készül majd. 

A hagyományokhoz híven idén is hímes tojásokkal díszítettek 
fel egy fát a Remény Klub tagjai és a csatlakozó szervezetek 
képviselői. A házasságkötő terem előtti fát évek óta több száz hí-
mes tojással díszítik fel, így örvendeztetve meg a városlakókat 
egy színes tavaszi „folttal”.

Vasárnap 20 órától

Választási műsor
Rendkívüli adással, választási műsorral jelentkezik április 
8-án a Tisza Televízió.
Az urnazárás után egy órával kezdődő műsorban tudósításo-
kat, riportokat láthatnak a nézők az országgyűlési választás 
térségi eseményeiről, és első kézből értesülhetnek a szavazás 
választókerületi eredményeiről.
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Az Inno-Comp adományozását a Vöröskereszt koordinálta.

Simogató napsugarak, esőben ölelkezés, madárcsicsergős reggelek. Most már tényleg beköszöntött a tavasz, színes sok-
féleségével, megannyi színnel, illattal. Tavaszi növényvédelmi tudnivalók a 2. oldalon. 

A Tisza Televízió idén is közvetítette a történelmi egyházak húsvéti ünnepi szertartásait, a reformátusok nagypénteki istentiszteletét, a római katolikusok vasárnapi ünnepi miséjét és a 
görögkatolikusok szombati húsvéti liturgiáját. A szertartásokat vasárnap 18 órától folyamatosan láthatták a nézők. 



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l 
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaúj-
városi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyom-
dai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön és pénteken fél 9-kor, kedden és szombaton 18 
órakor, vasárnap Isteni Irgalmasság Vasárnapja, búcsúi szent-
mise 11 órakor.
Első pénteken: betegek áldoztatása otthonukban.
Azoknak a fiataloknak, akik 2018-ban kötnek házasságot 
templomunkban, a jegyesoktatás 2018. április 15-én, 22-én és 
29-én 15-16 óráig lesz a plébánia közösségi termében.

Görögkatolikus
Pénteken 7.45 utrenye, 8.30 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. 
Szombaton 7.45 utrenye, 8.30 Szent Liturgia, 17.00 vecser-
nye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia.

Református
Tiszaújváros
2018. április 5-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. április 7-én, szombaton 17.00 órakor ifjúsági alkalmat 
tartunk.
2018. április 8-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentiszte-
let. Ezzel párhuzamosan az imateremben az óvodás és kisisko-
lás gyermekek számára foglalkozás lesz. 15.00 órától konfir-
mációi előkészítőre várjuk a fiatalokat, 15.30 órától a szülők-
nek lesz megbeszélés.
Tiszaszederkény
2018. április 8-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot április 8-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) , 
majd április 9-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi 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

Növényvédelem

Igazi tavaszra várva
A múlt heti önkormányzati 
ülésen Dr. Fülöp György al-
polgármester úr tévedésből 
boldog karácsonyi ünnepe-
ket kívánt. Ha kinéztünk az 
ablakon, az időjárás inkább 
tűnt téliesnek, mint tavaszi-
nak. Január elején még attól 
aggódtunk, hogy a rendkívü-
li meleg milyen károkat fog 
okozni. 

Nyár végétől növényeink fokozatosan ké-
szülnek a hidegre, keményítőt halmoznak 
fel, amely a tél folyamán cukorrá alakul.  
A felhalmozott cukor mennyisége hatá-
rozza meg növényeink fagytűrő képessé-
gét, minél magasabb a cukortartalom, an-
nál fagytűrőbb az adott növényi rész. A 
mélynyugalmi állapotot követően meg-
kezdődik a cukor visszaalakulása kemé-
nyítővé, a növény készül a vegetációra. 
Hirtelen lehűléskor azonban nem tud fel-
készülni a hidegre, és a vesszők, rügyek 
elfagyhatnak.  Ez történt az ország egyes 
helyein a kajszival. A tavaly ősszel lehul-
lott sok csapadék miatt sokan nem tud-
ták időben elvégezni a talajmunkákat és 
még sokáig várhatjuk, hogy ezt bepótol-

juk. Februárban közel háromszor annyi 
csapadék esett, mint tavaly. Januárban a 
gázfogyasztást nézve még reményked-
tünk, hogy kevesebb lesz, de az időjárás 
erre rácáfolt. Március végén közel azonos 
volt a fogyasztás, mint tavaly. Abban re-
ménykedhetünk, hogy a márciusi hideget 
meleg április követi. 

A kora tavaszi időszak egyik legfonto-
sabb növényvédelmi teendője a lemo-
só permetezés. A kórokozók és kárte-
vők egy jelentős része áttelelő alakjai-
val a növények fás részein, a kéregrepe-
désekben, a vesszők rügyeiben vészelik 
át a számukra kedvezőtlen téli időszakot. 
Kevesen tudják, hogy saját házuk előtt 
csak a közterületen engedélyezett szerek 
használhatók és csak növényorvosi ka-
marai tagsággal rendelkező növényvé-
delmi szakirányító felügyeletével juttat-
hatják ki. Érdekes, de ezt írja elő a jog-
szabály. Lemosó permetezést a tavaszi 
metszést követően, fagymentes napokon 
végezhetünk, olyan időszakban, amikor 
a hőmérséklet 10-150C fölé emelkedik, 
amely nem csak a kórokozók szaporo-
dásának, de a kezelések kivitelezésének 
is kedvez. A leggyakrabban alkalmazott 
hatóanyagok a kén, réz és növényi ola-
jok. Gyümölcsfára, szőlőre lemosó szer-
ként használhatjuk az olajos rézként, ez 
a szer baktériumos és gombás eredetű 
betegségek, levéltetvek, atkák, pajzstet-
vek (gyérítés) ellen hatékony.   

       Kerékgyártó István
              növényvédelmi szakmérnök

Módosítás és önellenőrzés 
a netes kitöltővel

Legkényelmesebben a netes kitöltővel módosítható a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített szja-bevallási ter-
vezet, sőt a tavalyi bevallás önellenőrzése is ezen a felületen a 
leggyorsabb.
Az áfa fizetésére kötelezettek és az őstermelők bevallási terve-
zetüket a legegyszerűbben az e- SZJA felületen egészíthetik ki 
és módosíthatják, ezek nélkül a lépések nélkül az ő tervezetük 
nem válik automatikusan bevallássá május 22-én. A többi adó-
zónak nincs teendője, ha a tervezet számaival egyetért.
Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz 
mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy posta-
címet, attól függően, hogy az egyén miként szeretné megkap-
ni az összeget.
Az ügyfélkapusok az új „LEKÉR” funkcióval az e-SZJA portá-
lon letölthetik a tavaly benyújtott 16SZJA, valamint az idén be-
nyújtott 17SZJA bevallást, megkönnyítve ezzel a személyijöve-
delemadó-bevallás javítását és esetleges önellenőrzését.
Érdemes minél előbb ügyfélkaput nyitni, mert így azonnal el-
érhetővé válik az szja-bevallási tervezet és a módosítás néhány 
gombnyomással kényelmesen, otthonról is elintézhető.

   NAV

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy drága szerettünk, 

SIMON LAJOSNÉ 
(EdItkE)

életének 75. évében, 2018. április 3-án elhunyt.
Szerettünket 2018. április 13-án (péntek), 14.30 órakor a ti-
szaújvárosi Városi Temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család

2. oldal 2018. április 5.Sokféle

Megbocsátás
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik áprili-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

A kártevők, kórokozók jelentős része a vesszők rügyeiben vészeli át a telet. 

A kora tavaszi időszak egyik legfontosabb növényvédelmi teendője a lemosó 
permetezés. 



Ülésezett az önkormányzat

Pénzügyek, közlekedés, épületfenntartás
Egyebek közt pénzügyi döntése-
ket hozott, beszámolókat tárgyalt 
és fogadott el Tiszaújváros képvi-
selő-testülete március 29-én tartott 
ülésén.

Napirend előtt Bráz György polgármester - ko-
rábbi ígéretéhez híven - a szolidaritási hozzá-
járulási „befizetésről” adott tájékoztatást. Mint 
mondotta, március 27-éig 455.408.859 forin-
tot inkasszózott idén az állam az önkormány-
zat számlájáról. Ebből az összegből fedezhe-
tő lenne a térfigyelő kamerarendszer bővítése, 
kifizethető lenne az összes szociális támogatás 
(melyeket persze így is kifizet az önkormány-
zat) és jutna belőle számos fejlesztésre is. Más 
megközelítésben ez az összeg alig kevesebb, 
mint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
éves önkormányzati támogatása- tette hozzá a 
polgármester.
                                                   

Pénzügyi döntések

A költségvetés elfogadásával egyidejűleg - az 
előző évek gyakorlatától eltérően - a képvise-
lő-testület nem döntött a sportegyesületek, illet-
ve az egyházi fenntartású intézmények részére 
jóváhagyott támogatási előirányzatok szerveze-
tek közötti megosztásáról, illetve az önkormány-
zati intézményektől, egyéb szervezetektől több 
olyan kérelem érkezett, melyekhez a képvise-
lő-testület döntése, jóváhagyására volt szükség. 
A testület a Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola számára 2018-ra 
39.100.000 Ft, a Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola és a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Óvoda számára 58.000.000 Ft támoga-
tást biztosított korábbi döntésével. A most elfo-
gadott határozat értelmében a támogatások át-
adása három ütemben, 2018 áprilisában, júniu-
sában és októberében történik. 

A Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola 36.000.000 Ft, a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Óvoda 14.000.000 Ft támogatást kap. A to-
vábbi 8.000.000 Ft-ot átcsoportosítják az ön-
kormányzat költségvetésébe a Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskola éttermének 
bővítésével kapcsolatos feladatok ellátása ér-
dekében.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola fenntartója a támogatás összegéből 
32.100.000 Ft-ot kap, a további 7.000.000 Ft-
ot ugyancsak átcsoportosítják az önkormányzat 
költségvetésébe a sportolási, testnevelési felté-
telek javítása érdekében tervezett fejlesztéshez 
(tornaterem, udvar) kapcsolódó tervezési fel-
adatok előkészítésére.
A képviselő-testület határozata alapján a Me-
zőkövesdi Tankerületi Központtal 2018. feb-
ruár 12-én az önkormányzat együttműködési 
megállapodást kötött arról, hogy a Tiszaújváro-
si Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, valamint a Tiszaújvárosi 
Széchenyi István Általános Iskola energetikai 
korszerűsítési munkálatainak a támogatási ké-
relemben rögzített műszaki-szakmai tartalmú 
megvalósítása során a megítélt támogatáson fe-
lül esetlegesen felmerülő többletköltségek leg-
alább 50%-ának megtérítését a tankerületi köz-
pont vállalja. 

Az oktatási intézmények épületeinek az önkor-
mányzat 2017. január 1-től tényleges tulajdo-
nosi jogosítványokkal nem rendelkező tulaj-
donosa. Fenntartói és működtetői jogokkal va-
gyonkezelőként a Mezőkövesdi Tankerületi 
Központ rendelkezik, ennek ellenére a támo-
gatási szerződésben az önkormányzatnak, mint 
kedvezményezettnek kell vállalnia az indikáto-
rok teljesítését, azonban ezekre közvetlen ráha-
tása nincs. 
Amennyiben a fenntartási időszak alatt az indi-
kátorok teljesítése elmarad a vállalt szinttől, az 
önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége 
keletkezik. Fentiekre tekintettel szükséges az 
aláírt megállapodás kiegészítése, mely szerint 
a fenntartási időszak végén az indikátor-telje-
sítések ismeretében az önkormányzat és a Me-
zőkövesdi Tankerületi Központ a megállapo-
dásban foglaltakat újratárgyalja és a Mezőkö-
vesdi Tankerületi Központ a fenntartási idő-
szak alatt az indikátorok teljesítésének elmara-

dásából adódó támogatási összeg visszafizeté-
si kötelezettség legalább 50%-ának megtéríté-
sét vállalja. A megállapodás módosításának ha-
tárideje 2018. december31.

Helyi közlekedés

Tiszaújváros önkormányzata és az Észak-ma-
gyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK 
Zrt.) között 2019. december 31-ig hatályos Ti-
szaújváros helyi, autóbusszal végzett menet-
rend szerinti személyszállítási feladatainak el-
látására vonatkozó közszolgáltatási szerződés. 
Ennek értelmében a szolgáltató évente köteles 
beszámolni tevékenységéről, gazdálkodásáról 
és a szolgáltatás egyéb körülményeiről
A testület által most tárgyalt beszámoló kiter-
jed a helyi közlekedést érintő fontosabb téma-
körökre, különös tekintettel az utasszállítás kö-
rülményeire, az autóbuszok műszaki, esztéti-
kai állapotára, életkorára, a gazdálkodási ered-
ményre, a jogszabályváltozásból eredő kötele-
zettségekre, továbbá tartalmazza a tervezett in-
tézkedéseket is.
2017-ben a tiszaújvárosi helyi közösségi köz-
lekedésben tarifaemelés nem volt. Az ÉMKK 
Zrt. a jelenlegi tarifaszerkezet 2018-ra vonat-
kozó módosítását most sem kezdeményezte.
A cég a helyi személyszállítási feladatok el-

végzésére 2017-ben folyamatosan két mini, 
egy csuklós és szükség szerint több szóló au-
tóbuszt biztosított. A járművek modern, újszerű 
autóbuszok, melyek mérete, befogadóképessé-
ge költséghatékonyan igazodik az utaslétszám-
hoz, átlagos életkoruk 7,45 év, átlagos futástel-
jesítményük 358 ezer km. Az LRA-605 frsz-ú 
Mercedes Sprinter minibusz motorja már meg-
felel a szigorú, EURO V-ös előírásoknak is. El-
sősorban Tisza-part városrészbe közlekedik. 
Az LVN-610 frsz-ú, Credo EN 9,5 típusú au-
tóbusz alacsony belépési magasságú kivitele 
megkönnyíti az utasok fel- és leszállását. Az 
autóbusz 6,85 éves, motorja ugyancsak megfe-
lel az EURO V-ös követelményeknek. 
A menetrend szerinti járatok négy (Tiszasze-
derkény városrész, Tiszaszederkény városrész 
a Balneoterápia érintésével, Tisza-part város-
rész és Jabil) viszonylatban közlekednek. A vo-
nalhálózat teljes hossza 12,8 km. A közlekedő 
járatok száma munkanapokon 70, szabadnapo-
kon 32, munkaszüneti napokon 30. A helyi au-
tóbuszmegállók száma a városban 19, az átla-
gos utazási távolság 3,4 km.
Az autóbusz-pályaudvaron az utóbbi években 
elvégzett jelentős felújítási munkálatok után 
2017-ben az állomás teljes területén térfigye-
lő kamerarendszer épült ki, valamint az önkor-
mányzat kérésére bővült a kerékpártároló.
Az ÉMKK Zrt. folyamatosan figyelemmel kí-
sérte az utasforgalmat, a járatok kihasznált-
ságát, a területen lévő gazdasági szervezetek 
munkavállalóinak létszámmozgását, az átszer-
vezéseket, továbbá a tanulók ingázásának mó-
dosulását. Az utasszámlálások alapján meg-
állapítható, hogy a diákokat szállító és a kora 
délutáni járatok kivételével jelentős a kihasz-
nálatlanság. A járatok egy része, főleg szabad- 
és munkaszüneti napokon igen csekély utas-
létszámmal közlekedik. Az utaskilométer és a 
férőhely kilométer hányadosaként számolt ki-
használtsági százalék 20,1 % (2016-ban 22,6 
%), ami nagyon alacsony.
A cég a beszámolóhoz mellékelte az ered-
mény-kimutatást, valamint a várható bevéte-
lekkel nem fedezett indokolt költségekről szó-
ló kimutatást. Az értékesítés nettó árbevétele 
21.354 E Ft volt (2016-ban 23.122 E Ft, 2015-
ben 23.713 E Ft, 2014-ben 12.809 E Ft), az in-
dokolt költség pedig 50.503 E Ft (2016-ban 
50.316 E Ft, 2015-ben 51.037 E Ft, 2014-ben 
37.488 E Ft).
Az árbevétel és az indokolt költségek 2015. ja-
nuár 1. óta tapasztalható jelentős mértékű nö-
vekedése az akkor bevezetett, az Autóbusz-ál-
lomás - JABIL viszonylatban közlekedő autó-
buszjáratok bevételeire és költségeire vezethe-
tő vissza, ugyanakkor az ÉMKK Zrt. által ne-
gyedévente megküldött elszámolásokból az is 
megállapítható, hogy a többletigényt nem a JA-
BIL viszonylatában közlekedő autóbuszjáratok 
okozzák.
A központi költségvetésből - a települési ön-
kormányzatok helyi közösségi közlekedésé-
nek támogatására benyújtott pályázat eredmé-
nyeként - 527 E Ft állami támogatásban része-
sült az önkormányzat, melyet átutalt az ÉMKK 
Zrt. részére.
A bemutatott kalkuláció alapján a 2017. évi 
összes támogatási igény 27.323 E Ft (2016-
ban 27.672 E Ft, 2015-ben 25.063 Ft, 2014-
ben 26.292 E Ft), így a 2017-re vonatkozó már 

átutalt 19.812 E Ft önkormányzati támogatá-
son túl 6.984 E Ft támogatás-kiegészítésre van 
szükség, ezt a testület a beszámolóval együtt 
elfogadta.

Épületfenntartás

Tiszaújváros képviselő-testülete még 1996 jú-
niusában fogadta el az épületfenntartási alap-
ból folyósítható támogatásokról szóló javasla-
tot. A testület a Társasházak, Lakásszövetkeze-
tek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédel-
mi Egyesületét bízta meg az alap kezelésével. 
Az egyesület a 2017-ben végzett munkájáról, 
ezen belül az alap elmúlt időszaki felhasználá-
sáról szóló beszámolóját most tárgyalta és fo-
gadta el a testület. 
Az egyesület az önkormányzattól kapott 
37.000.000 Ft tőkével és 3.465.661 Ft - az 
egyesületnek átengedett - lekötött tőke után 
képződött kamattal gazdálkodott. A kölcsönt 
igénylő társasházak részére kihelyezett, folya-
matban lévő felújítási támogatás 2017. decem-
ber 31-ig 25.274.350 Ft volt.
A felújításokra 13 lakóközösség nyújtott be tá-
mogatási igényt, 21.856.000 forint összegben, 
melyből az egyesület 20.658.000 forint köl-
csönt hagyott jóvá. 2016-ból két lakásszövet-
kezeti épület kért átütemezést a tervezett be-
ruházás későbbi megvalósulása miatt, de csak 
egy esetben történt 2017-ben kiutalás. A kivi-

telezői oldalon tapasztalható szakemberhiány 
miatt, a vállalkozók egy része nem tudta tarta-
ni a kivitelezési határidőt, ezért a társasházak 
közül öt közösség kérte a megítélt támogatási 
összeg 2018-ra történő átütemezését, összesen 
8.276.000 Ft értékben. 
Az elmúlt évben így összesen 10 társasház ré-
szére 13.843.000 forintot utaltak ki. 
A társasházak az igénybevett kölcsönt tetőszi-
getelésre, bejárati ajtó cseréjére, lábazat- és 
végfal szigetelésére, fűtéskorszerűsítésre, villa-
moshálózat felújítására, szennyvízvezeték cse-
réjére fordították
Az alap 2017. évi működéséről általánosságban 
megállapítható, hogy a kialakított és jól műkö-
dő visszatérítendő támogatás eredményekép-
pen az elmúlt években szembetűnően javult a 
város lakóépületeinek esztétikai megjelené-
se, az elvégzett felújítások nyomán az épületek 
energetikai jellemzői is kedvező irányba vál-
toztak - áll a az egyesület elnöke, Csoma Berta-
lan által jegyzett beszámolóban.
Az alap önfenntartó pályázati forrásként elő-
nyös finanszírozási feltételeket biztosít a tár-
sasházak és lakásszövetkezetek számára az 
épületeik kisebb költségigényű karbantartá-
si feladatainak végrehajtásához. Az egyesület 
elnöke a beszámolóban megfogalmazta, hogy 
2018-ban kiemelt feladatuknak tekintik a hul-
ladékgazdálkodási rendszerben bekövetkezett 
változások és az ebből adódó tulajdonosi köte-
lezettségek, illetve a lakók fokozott felelőssé-
gének megismertetését (például szelektív hul-
ladékgyűjtés) annak érdekében, hogy az ingat-
lantulajdonosok nagyobb mértékben járuljanak 
hozzá városunk tisztaságának, rendjének meg-
őrzéséhez.
(További cikkek a testület által tárgyalt témák-
ról, döntésekről a 4. és 5. oldalon.)

          Ferenczi László

3. oldal2018. április 5. Aktuális

Ezúttal sok érdekelt volt az ülésteremben. 

A minibusz elsősorban Tisza-part városrészbe közlekedik. 

A Bástya társasház is kapott kölcsönt az 
alapból. 



Civil szervezetek, egyesületek a pályán
Tiszaújváros képviselő-testülete 
megtárgyalta az egyesületek, civil 
szervezetek támogatási kérelmei-
nek elbírálására vonatkozó javas-
latot. A pályázati határidő lejártá-
ig szociális és egészségügyi témá-
ban nyolc szervezet 16 pályázatot 
nyújtott be 5.325.000 Ft összegű 
támogatást igényelve, a közneve-
lés, kultúra és sport területen 27 
szervezet 64 pályázat beadásával 
30.148.300 Ft támogatást igényelt.

A tavalyi évhez képest minimálisan csökkent 
a pályázatok száma (2017-ben 84 db, 2018-
ban 80 db), illetve az igényelt összeg is (2017-
ben 38.507.000 Ft, 2018-ban 35.473.300 Ft). 
Az előző évekhez hasonlóan a pályázatok kö-
zül nagyrészt (84%) programok, rendezvé-
nyek megvalósításához, kisebb részben (16%) 
működési kiadáshoz kértek támogatást a civil 
szervezetek. 
A képviselő-testület a pályázatra beérkezett ké-
relmeket az alábbiak szerint támogatta.
- Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek 
Egészségéért működési feltételeinek biztosítá-
sához 100.000 Ft, Életmód tábor túlsúlyos gye-
rekeknek Bükkszentkereszten program megva-
lósítására 250.000 Ft, alapítványi jótékonysá-
gi bálra 100.000 Ft, „Testi-lelki egészségünk” 
előadássorozat folytatásához 100.000 Ft.
- A Rákbetegek Országos Szervezete 106. Re-
mény Klub, Tiszaújváros számára „Együtt töb-

bek vagyunk” című program megvalósítására 
200.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi Esélyegyenlőségért Ifjúságért 
és Gyermekekért Civil Szervezetnek a „Hátrá-
nyos gyermekek segítése” támogató program 
megvalósításához 100.000 Ft. 
- A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Or-
szágos Egyesülete számára a tiszaújvárosi liszt-
érzékeny csoport működésének támogatásá-
hoz, a lisztérzékeny betegek segítéséhez és tá-
jékoztatásához 200.000 Ft.
- A Mozgáskorlátozottak, Egészségkárosodot-
tak Tiszaújvárosi Egyesülete részére a 2018. évi 
működés kiadásaihoz 350.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom 
2018. évi működési kiadásaira 100.000 Ft, a 
„Gyereknap 2018.” megrendezésére 100.000 
Ft, „Masinafesztivál” rendezvényre 100.000 
Ft., „Roma karácsony 2018.” rendezvényre 
100.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szer-
vezete 2018. évi működéséhez 150.000 Ft, a 
„Családi Napok 2018” programra 100.000 Ft, a 
2018. évi kirándulás megvalósításához 100.000 
Ft.
- Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület 
számára a „Mozdulj az egészségedért az Et-
ka jógával” című program megvalósításához 
100.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi Sport Club részére a „Váro-
si Tájékozódási Verseny, Tiszaújvárosi Turis-
ta Triatlon /TTT40/, Tisza Gátak Teljesítmény-
túrák” megrendezéséhez 100.000 Ft, az Ördög 
István Súlyemelő Országos Emlékverseny, és a 
Kőszegi György Súlyemelő Országos Emlék-
verseny megvalósításához 200.000 Ft, a „Re-
gionális Asztalitenisz Újonc-Serdülő-Ifjúsági 

Versenysorozat és kapcsolódó edzőtáborozás” 
programjaira 150.000 Ft, a „XVIII. Tiszaújvá-
ros Nemzetközi Versenye - Atlétikai Világnap” 
rendezvény megvalósításához 250.000 Ft.
- A XXI. Század Ifjúságáért Alapítvány Tisza 
cserkészcsapat működési kiadásaira 300.000 
Ft.
- A Justitia Fuji-Yama Sportegyesület részére a 
tiszaújvárosi csoport működéséhez 250.000 Ft, 
a Karate edzőtábor megszervezéséhez 200.000.
- A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ré-

szére a „Retró- és aranylakodalom” program 
megvalósításához 195.000 Ft, a „Szépkorúak 
Nemzetközi Találkozója” programra 240.000 
Ft,  a „Miénk a pálya! Sportvetélkedő szép-
korúaknak!” programra 100.000 Ft, a „Ba-
logh Sándor Amatőr Versíró-Versmondó Gála” 
program megvalósítására 100.000 Ft, a szerve-
zet megalakulásának 20. évfordulójára rende-
zett program megvalósításához 150.000 Ft. 
- A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete, TI-
FO Baráti Klub számára a klub 30 éves évfor-
dulójának megünneplésére 150.000 Ft, a „Kul-
turális örökségünk és népművészetünk nyomá-
ban - Őrség, kitekintés Szlovéniára” program 
lebonyolításához 150.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete - 
Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub 
„Barangolás Őseink Nyomában” kétnapos au-
tóbuszos kirándulására 200.000 Ft, a „20 éves 
a Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub” 
rendezvényre 150.000 Ft, „Pedagógusnapi 
XIX. Határon Túli Magyar Baráti Találkozó” 
négynapos rendezvénysorozatra 250.000 Ft.
- Az Armenia Magna Egyesület „Egészséges 
életmód és gyógynövények használata” elneve-
zésű programsorozat, valamint nemzetiségi ta-
lálkozó rendezvény megvalósításához 165.000 
Ft, eszközök beszerzéséhez 80.000 Ft, „II. Ze-
nés est” rendezvényre 100.000 Ft, a működés-
hez és céljai megvalósításához 100.000 Ft.
- A Wass Albert Kulturális Egyesület számára a 
„Wass Albert Napok” irodalmi és történelmi té-
májú előadásokra és „Rendhagyó történelemó-
ra” előadássorozatra 100.000 Ft.
- A Karakter Alapítvány számára a Karakter 
Nyári Napközi 2018. - „Városi gyerek - Falusi 
élet” megvalósításához 200.000 Ft.
- A PeppeR Akrobatikus Rock and Roll Sporte-

gyesületnek a „Summer Camp” nyári edzőtábo-
rozás megvalósításához és a 2018. évi működé-
si kiadásaihoz 200.000 Ft.
- A Zabos Géza Horgász Egyesület számára „A 
természetes környezet és az egészséges élet-
mód kapcsolata”, horgászversenyek, emlék-
nap programsorozat megvalósítási költségé-
hez 200.000 Ft, „A természetes környezet és az 
egészséges életmód kapcsolata”, gyermekna-
pi horgászverseny, horgász napközi programok 
megvalósítási költségéhez 100.000 Ft.
- A Napsugár Kulturális Egyesület működési 
költségeihez 250.000 Ft.
- A Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesületnek 
irodai gépek vásárlásához és egyéb éves fenn-
tartási költségek kiegyenlítéséhez 300.000 Ft, a 
„Gyermek színjátszó tábor” megvalósításához 
200.000 Ft, az augusztus 20-ai ünnepségen tör-
ténő közreműködéshez 50.000 Ft, az „Egy bo-
lond százat csinál” zenés vígjáték megrendezé-
séhez 380.000 Ft.
- A Magyar Kempo Jujitsu Egyesület Köz-
hasznú Szervezetnek az egyesület táboroztatá-
sa során az egészséges életmód terjesztéséhez 
150.000 Ft, a működéshez szükséges eszköz- 
beszerzéshez 100.000 Ft.
- A Száraz Old-Boys SE részére a gyergyó-
szentmiklósi kosárlabda tornán való részvétel-
hez 200.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi „Katica” Alapítványnak 
a „Tavaszköszöntő családi nap” elnevezésű 
program megvalósításához 100.000 Ft.
- A Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítványnak 
„Az értelmi fogyatékos, autista, Down-szind-
rómás gyerekek zenei nevelése” programjának 
megvalósítására 80.000 Ft, a zeneiskolás gye-
rekek a város és környéke zenei életében való 
részvételéhez 150.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi Református Énekkar által 
szervezett zene világnapi koncertjére 100.000 
Ft, a zene világnapjához kapcsolódó koncert 
előtti felkészítő tábor megvalósítására 200.000 
Ft. 
- A Tisza-Szivárvány Alapítvány a Szivárvány 
óvoda hagyományaira épülő rendezvényeinek 
megvalósításához 100.000 Ft, a „Gyermekek 
kreativitását fejlesztő alkotóműhelyek műkö-
dése” programra 150.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi Fitness Sport Club Tisza-Ku-

pa Erősember tehetségkutató versenyére 
100.000 Ft, a Csúszókorong országos bajnok-
ság V-VIII. kupasorozat döntőjére 100.000 Ft,
PE-teszt, Tiszaújvárosi Kupa erőálló-képessé-
gi bajnokság megrendezéséhez 100.00 Ft,  a ta-
vaszi és őszi erőemelő, fekve nyomó, testépí-
tő, fitness területi bajnokság megvalósításához 
250.000 Ft, a „Tisza-Magyar Kupa” női, férfi 
és gyermek fitness és testépítő magyar bajnok-
ság megrendezéséhez 300.000 Ft.
- A Napraforgó Alapítvány, a sajátos nevelést 
igénylő gyermekekért „Makk Marci egészség-
megőrzési programsorozatához 250.000 Ft.
- A 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyerme-
keiért Alapítvány Élmények útján, a kiteljese-
dés felé” programsorozatának a tehetséggon-
dozó műhelyekben történő megvalósításához 
140.000 Ft, az „Együtt a családokkal, a csalá-
dokért” programjához 60.000 Ft.
- A Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány-
nak a hazai és nemzetközi versenyeken, fesz-
tiválokon való részvételhez szükséges utazási 
költségek fedezésére 250.000 Ft.
- A Rivalda Kulturális Egyesület számá-
ra a „Kultúr-Híd” program megvalósításához 
200.000 Ft, 2018. évi működési kiadásaihoz 
100.000 Ft.
- A Széchenyi István Alapítvány számára a „Fe-
dezd fel Erdély csodáit és hagyományait!”
kiránduláshoz 200.000 Ft. 
- A KreAktív Szabadidős és Kulturális Közhasz-
nú Egyesület a KreAktív nap, és az egyesület 
céljainak egész éves megvalósításához 200.000 
Ft.
- A Tisza Repülő Klub számára a nemzetközi 
hőlégballon találkozósorozaton történő rész-
vételhez, „A nemzetközi sportbarátság erősí-
tése és Tiszaújváros jó hírnevének öregbíté-
se érdekében a határon túli szórvány magyar-
ság körében” elnevezésű program megvalósí-
tásához 150.000 Ft, a klub céljainak megvaló-
sítása, a természetvédelem, az egészséges élet-
mód és a hőlégballon sport népszerűsítése ér-
dekében 150.000 Ft.
- Az Énekszó Baráti Kör számára a „XXIX. 
Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál 
2018.” programon való részvételhez 150.000 
Ft, 2018. évi működési kiadásaihoz 360.000 Ft, 
az „Ének és szó” elnevezésű koncertre 100.000 
Ft, a „Tiszaújvárosi Kórusfesztivál - Tiszaújvá-
rosi kórusok és barátaik koncertje” megvalósí-
tásához 100.000 Ft, a Magyar Dal Napja alkal-
mából szervezett koncerthez 100.000 Ft.
- A Football Club Tiszaújváros részére a X. Dr. 
Alaitner István kispályás labdarúgó torna meg-
rendezéséhez 100.000 Ft, a labdarúgó napközis 
tábor megszervezéséhez 200.000 Ft, a „Senior- 
és utánpótlás labdarúgó torna a Sportfesztivá-
lon” program megrendezéséhez 200.000Ft. 
Az előző évek tapasztalatai alapján várható, 
hogy további előre nem látható igények jelent-
keznek az év során. Ezért a rendelkezésre ál-
ló támogatási keretből 2.000.000 forintot nem 
osztott fel a testület. Ennek felosztásáról - a ki-
alakult gyakorlatnak megfelelően - a Szerve-
zeti és Működési Szabályzatról szóló önkor-
mányzati rendelet értelmében átruházott hatás-
körben a polgármester dönthet, és döntéséről 
tájékoztatnia kell a képviselő-testületet. 

                                                            f.l.
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A TIFIT SC hat pályázata összesen 850 ezer forintos támogatásban részesült. 

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete „Retró- és aranylakodalom” programja 195 ezer 
forintot nyert a pályázaton. 

A TIFO Baráti Klub két programja összesen 300 ezer forint támogatást kapott. 



Elsősegélynyújtó tábor középiskolásoknak 

A jövő ifjú mentősei
Háromnapos elsősegélynyúj-
tó tábort rendezett a Magyar 
Vöröskereszt Dél-Borsod Te-
rületi Szervezete Tiszaújvá-
rosban.  A program beindítá-
sához 400 ezer forintot nyer-
tek a TESCO „Ön választ, mi 
segítünk” elnevezésű pályá-
zatán. A hétvégi táborban 28 
diák vett részt a régióból. 

Ambubabán mutatja Domoszlai Tamás 
mentőápoló, hogyan kell egy eszmélet-
len embert megvizsgálni és újraéleszteni, 
majd egy törött kar rögzítését szemlélte-
ti kollégája és egy feltételezett sérült se-
gítségével. A Magyar Vöröskereszt első-
segélynyújtó oktatója mindent megtanít a 
diákoknak, amit csak lehet. 
- Arra törekszünk, hogy a rendelkezé-
sünkre álló három napban minél több in-
formációt, tudást átadjunk a fiataloknak - 
mondja. - Igyekszünk mindezt jó hangu-
latban, nem a klasszikus írásvetítős mód-
szerrel, hanem egy kicsit kötetlenebb, 
gyakorlatiasabb formában átadni, hátha 
így több ismeret megmarad.  Az elsőse-
gélynyújtó táborban megtanulják, hogy 
kell vérzést csillapítani, a vérzéstípuso-
kat felismerni, a különböző mérgezése-
ket felismerni, hirtelen rosszulléteket el-
látni, újraéleszteni, azt is, hogy mellkasi 
fájdalom estén mi a teendő, de szó esik 
a  sztrókos betegek ellátásáról, a gázmér-
gezéses esetekről, az ájulásról is. Termé-
szetesen mindemellett olyan ismereteket 
is adunk, amelyek itt felmerülnek és a di-

ákokat érdekli. Ők a felnövekvő generá-
ció, a távlati célunk az, hogy a gondolko-
dásukat megváltoztassuk abba az irányba, 
hogy a hétköznapokon segítsék egymást, 
vegyék észre, hogy a másik beteg, hogy 
felismerjék, milyen állapotban van és ha 
szükséges, tudjanak rajta segíteni. Elkép-
zelhető, hogy ők lesznek a jövő elsőse-
gélynyújtói vagy a jövő mentősei. 
Miskolc, Szerencs, Sátoraljaújhely, Ózd 
és Mezőkövesd középiskolásai mellett 
20 tiszaújvárosi diák is részt vett a Vö-
röskereszt táborában. A középiskolai kol-
légiumban szállásolták el a fiatalokat, itt 
tartották a tanfolyamot is. Ágoston János 
Bálint Tiszatarjánból jött, osztálytársával 
kezdte el a tanfolyamot. 
- Az iskola igazgatóhelyettese ajánlotta 

nekünk ezt a programot, fontosnak érez-
tem, ezért jöttem és  jogosítványt is sze-
retnék, oda is beleszámít. No és persze 
nem árt, ha az ember tanul valami újat, 
hasznosat. Láttam már embereket utcán 
elesve, nem igazán tudtam, mit tegyek, 
ezután szerintem már nem lesz ilyen gon-
dom - mondja Ágoston János Bálint.
Nem csak Bálintnak, hanem jó néhányuk-
nak volt már dolga a Vöröskereszttel, hi-
szen az érettségihez szükséges kötelező, 
50 órás közösségi szolgálatot sokan töltik 
a karitatív szervezetnél. 
- Már tavaly is terveztük a tábor indítását, 
de csak most sikerült, a TESCO vásárlói-
nak voksai segítettek hozzá minket ahhoz 
a 400 ezer forinthoz, amit erre a program-
ra fordítottunk - tudtuk meg Kenyeres-
né Eged Erzsébettől a Magyar Vöröske-
reszt Dél-Borsod Területi Szervezete ve-
zetőjétől. - A régió fiataljai önként vállal-
ták ezt a képzést, ami mellé szállást és ét-
kezést is biztosítunk a három nap alatt. 
Szervezetünket ismeri a diákok többsége, 
hiszen sokan segítettek az iskolai közös-
ségi szolgálatuk teljesítése mellett a de-
cemberi gyűjtésünkön is. Azt veszem ész-
re, hogy szívesen jönnek, és ahogy meg-
ismertek bennünket, örömmel vesznek 
részt a programjainkon is. Bízunk benne, 
hogy a jövőben is fognak nálunk önkén-
tes feladatot vállalni, terveink szerint nyá-
ron a Magyar Vöröskereszt balatoni szol-
gálathoz csatlakoznak majd néhányan. 

                                         berta

Húsvét után

MOL - önkormányzat

Drogos fiatalok,
ittas vezetők

Az együttműködés
folytatódik

A szokottnál is nyugodtabban teltek az ünnepek a 
Tiszaújvárosi Mentőállomáson, leszámítva a hét-
fő délutáni eseményeket, amikor az egyik Tisza úti 
társasházból két tiszaújvárosi fiatalt kellett kór-
házba szállítani, akik alkohol és drog befolyása 
alatt álltak. 

Mivel húsvét idején több az autós az utakon és olyanok is a vo-
lán mögé ülnek, akiknek már nem lenne szabad, így a rendőrség 
az ilyenkor megszokottnál nagyobb erőkkel ellenőrzött az uta-
kon. Elsősorban az ittas vezetők kiszűrése volt a feladat. 
- A hosszú hétvégén szinte folyamatosan ellenőriztük a közle-
kedést és a közlekedőket. - nyilatkozta lapunknak Szmrek Ta-
más, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti 
alosztályvezetője. - A közúti ellenőrzések során több mint ezer 
gépjárművezetőnél végeztünk alkoholtesztet. A rostán többen is 
fennakadtak, azaz ittasnak bizonyultak. Egy esetben büntetőel-
járást, egy esetben közigazgatási eljárást indítottunk, három ke-
rékpárossal szemben pedig helyszíni bírságot szabtunk ki.  
A katasztrófavédőknek csendesen teltek az ünnepek, egyszer 
sem riasztották őket a négynaposra nyúlt hétvégén.

ema

A MOL és Tiszaújváros önkormányzatának to-
vábbi együttműködése, térségünk gazdaságának 
fejlesztése érdekében újabb döntést hozott a város 
képviselő-testülete.

Fasimon Sándor, a MOL Magyarország ügyvezetője levélben 
kereste meg Bráz György polgármestert és a MOL-csoport által 
a Tiszai Finomító területén megvalósítandó beruházáshoz (po-
liol üzemek létesítése) szükséges megközelítő útra vonatkozóan 
az önkormányzat együttműködését kérte.
 A megközelítő út megvalósítását a MOL úgy tervezi, hogy az 
minél kevésbé terhelje a környező települések forgalmát és köz-
útjait. Ennek érdekében két, jelenleg az állam tulajdonában lé-
vő (Tiszaújváros, külterület 0161 és 0165 hrsz) földút használa-
tát tervezik, azok rehabilitációját követően. Ehhez az szükséges, 
hogy az ingatlanok „országos közút” minősítését helyi közút-
tá módosítsa a közúti hatóság, majd ingyenesen az önkormány-
zat tulajdonába adják. Ezt követően a MOL az önkormányzattal 
kötött megállapodás alapján saját költségén tenné alkalmassá az 
utakat a beruházás kiszolgálásához. Annak érdekében, hogy az 
ügymenetet gyorsítsa - mivel a munkák a tervek szerint már júli-
usban, augusztusban megkezdődnek - a polgármester az ügyve-
zető kérésének megfelelően felhatalmazást kért a képviselő-tes-
tülettől az átminősítéshez szükséges kérelem benyújtására és a 
megállapodás aláírására, melyet a testület megadott.

                      F.L.

Működés, létesítményhasználat

Támogatások a sportszervezeteknek
Tiszaújváros képviselő-testülete  min-
den évben támogatást nyújt a tiszaújvá-
rosi székhelyű sportegyesületek műkö-
dési feltételeinek zavartalan biztosításá-
hoz, továbbá a Sportcentrum létesítmé-
nyeinek használatához. Az érintett spor-
tegyesületek a 2018. első három hónap-
jában felhasználható működési és létesít-
ményhasználati támogatás összegét 2017 
decemberében már megkapták. 
A testület legutóbbi ülésén az FC Tiszaúj-
város, a Phoenix KK, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub, valamint a Tiszaújvárosi Te-
nisz Club működési támogatásáról, to-
vábbá a fent felsorolt sportegyesületek, a 
Tiszaújvárosi Fitness Sport Club létesít-
ményhasználati támogatásáról határozott. 
A Tiszaújvárosi SC, a Tiszaújvárosi Vízi 
Sportegyesület, valamint a Tiszaújvárosi 
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület te-
kintetében mind a működési, mind a lé-
tesítményhasználati támogatásról, továb-
bá a Sportcentrumban biztosított létesít-
ményhasználati óraszámkeret meghatáro-
zásáról, áprilisi ülésén dönt a testület.
A képviselő-testület a sportegyesületek 
működésére rendelkezésre álló keretből 
az alábbi egyesületeket támogatja:
FC Tiszaújváros: 57.459.100 Ft
Tiszaújvárosi Phoenix KK: 40.857.300 Ft
Tiszaújvárosi Triatlon Klub: 16.002.000 Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club: 1.002.500 Ft
Összesen: 115.320.900 Ft
A sportegyesületek a támogatást 2018. 

április 1. és 2019. március 31. között 
használhatják fel működési célra. 
A testület a sportlétesítmények használa-
tára biztosított keretből az alábbi egyesü-
leteket támogatja:
FC Tiszaújváros: 15.000.000 Ft
Tiszaújvárosi Phoenix KK: 9.751.000 Ft
Tiszaújvárosi Triatlon Klub: 9.723.000 Ft
Tiszaújvárosi Tenisz Club: 1.651.000 Ft
Tiszaújvárosi Fitness Sport Club: 
3.553.500 Ft
Összesen:: 39.678.500 Ft
Az „ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Ma-
gyar Triatlonsportért” kuratóriumának el-

nöke azzal a kéréssel fordult a képvise-
lő-testület felé, hogy az önkormányzat 
nyújtson támogatást az alapítvány mű-
ködéséhez. Az alapítvány 1998 óta éven-
te pályázati úton a 23 éves, vagy ennél fi-
atalabb, tehetséges, sportszerűségben pél-
damutató triatlonversenyzőknek nyújt tá-
mogatást.
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület 
- költségvetési lehetőségeihez mérten - az 
előző években is támogatta az alapítvány 
működését, 2018-ban 600.000 Ft műkö-
dési célú támogatást nyújt a szervezet ré-
szére.

5. oldal2018. április 5. Paletta

A rend őrei folyamatosan ellenőrizték a közlekedést, a köz-
lekedőket. 

A területek a MOL-MPK finomítótól nyugatra találhatók, 
annak határvonalával közelítőleg párhuzamosan haladnak. 

A törött kar rögzítését is megtanulhatták a fiatalok.

A táborban 28 fiatal vett részt. 

Itt a DVTK elleni győzelemnek örülnek az FC Tiszaújváros labdarúgói, de örül-
hetnek az 57,5 milliós működési és a 15  millió forintos létesítményhasználati tá-
mogatásnak is. 



Elutasított választási kifogások

Tájékozatlanok, vagy csak egyszerűen hazug kampányt folytatnak!

Március 29-én ismét ülésezett a tiszaújvárosi szék-
helyű Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 6. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság. Ezúttal három kifogás ügyében tárgyal-
tak és döntöttek a bizottság tagjai.

Pap Zsolt, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési képviselőjelöltje 
azt kifogásolta, hogy szerinte Koncz Ferenc, a FIDESZ-KDNP 
színeiben induló képviselőjelölt jogellenes kampánytevékeny-
séget folytat. Állítását azzal indokolta, hogy ő korábban megál-
lapodást kötött Tiszaújváros önkormányzatával, mely szerint el-
lenszolgáltatás fejében összesen 23 helyen kihelyezheti plakát-
jait Tiszaújváros különböző részein található kandeláberekre, il-
letve oszlopokra. Március 24-én észlelte, hogy a megállapodás-
beli plakáthelyek közül több esetben, az ő plakáthelyeit felhasz-
nálva helyezték ki a kormánypárt jelöltjének plakátjait, melyek-
ről fotókat is mellékelt. A bizottság határozata szerint a villa-
nyoszlop nem minősül épület falának, kerítésnek, illetve az omi-
nózus plakátok nem fedik más jelölt vagy jelölőszervezet pla-
kátját, így azok kihelyezése jogszerű, ennek értelmében eluta-
sította a kifogást.
Szintén kifogást nyújtott be a FIDESZ-KDNP szavazatszám-
láló bizottsági tagok delegálására meghatalmazott képviselője, 
mert szerinte a március 28-án tartott szavazatszámláló bizottsá-
gi tagok eskütételén a kormánypárt által megbízott két szavazat-
számlálót a rendezvény helyszínén a póttagok helyére ültették, 
akik így nem vettek részt a szavazatszámláló bizottság alakuló 
ülésén. Miután a szabályok alapján csak teljes jogú tagokat bíz-
hatnak meg a bizottságban, így szerinte a két taggal szemben az 
eljárás szabályellenes volt. Kérelmezte, hogy a választási bizott-
ság állapítsa meg a jogsértés tényét, semmisítse meg a 10. szá-
mú szavazókör bizottsági alakuló ülésén hozott döntést, vala-
mint bírság kiszabását szorgalmazta.
A választási bizottság álláspontja szerint a Választási Iroda a tő-
le elvárható gondossággal szervezte meg az eskütételt, így a ki-
fogásban megjelölt két személy figyelmetlensége nem róható az 

iroda, illetve annak munkatársa terhére. A kifogást elutasították, 
mert nem történt jogszabálysértés.
A harmadik kifogást egy választópolgár nyújtotta be. Bőcsön 
március 28-án egy hivatali alkalmazott a szavazatszámláló bi-
zottságba történő megbízást adott át, amelyen két elfogadó alá-
írás található. Az egyik az MSZP, a másik pedig a kifogást be-

nyújtó személy részéről, amit -  nyilatkozata szerint - nem ő írt 
alá. Állítását azonban nem tudta bizonyítékokkal alátámaszta-
ni, így a bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kifogást.
(A bizottsági határozatok nyilvánosak, és elérhetők a Polgár-
mesteri Hivatal honlapján.)

         f.l.

Ma egy nyílt levelet találtam a postaládámban 
amit Bráz Györgynek, Tiszaújváros polgármes-
terének címzett Koncz Ferenc Szerencs polgár-
mestere, a Fidesz képviselőjelöltje. 
Nem tisztem megvédeni a polgármester urat 
azokkal a hazug és valótlan állításokkal szem-
ben, amelyek a levélben megfogalmazódtak, 
megvédik Őt a város lakói, akik ismerik és tisz-
telik. Ugyanakkor nem maradhatnak szó nélkül 
azok a Fidesz által szajkózott valótlanságok, 
amelyeket az Orbán kabinet ismételget, igazo-
landó gazdaságpolitikai baklövéseiket, például 
a MOL-lal kapcsolatban is! Koncz Ferenc urat 
jól ismerem, hiszen két ciklusban képviselőtár-
sam volt a parlamentben, ahol nem gazdaság-
politikai és energetikai ügyekkel foglalkozott, 
így nem csoda, hogy a levélben megfogalma-
zottak a demagógián túl nem sok tényszerűsé-
get tartalmaznak. 
1./ A műgumigyár átadóünnepsége egy nyilván-
valóan a Fidesz kérésére rendezett kampány-
rendezvény volt, hiszen a létesítmény hónapok 
múlva lesz kész és kezdődik el a próbaüzem.

2./ Koncz úr állításával szemben az MSZP kor-
mánya nem elherdálta, hanem igen jó áron ér-
tékesítette a tulajdonrészének a 10 %-on felüli 
részét a MOL-ban és természetesen megtartotta 
az 1 db B sorozatú, különleges jogokat biztosí-
tó, a köznyelvben aranyrészvényt. Ennek azért 
van jelentősége, mert a MOL alapszabálya sze-
rint senki, függetlenül a tulajdoni aránya mér-
tékétől, a közgyűlésen nem szavazhat 10%-nál 
nagyobb arányban. Tehát az értékesítés után 
nem csökkent a magyar állam érdekérvényesí-
tési joga a társaság működésében.
3./ Bár Koncz úr dicsekszik azzal, hogy meg-
szavazta a részvények visszavásárlását, de ezt 
elég rosszul tette, mert ezzel súlyos kárt oko-
zott a magyar embereknek a következők miatt:
- A visszavásárlás abból az IMF hitelből tör-
tént, amit még az MSZP kormány a gazdasági 
válság idején vett fel, de nem költött el, de visz-
szafizetése az adófizetők pénzéből történt. Te-
hát ez az az erőn felüli lépés, amiről Koncz úr 
beszél. Ráadásul a részvények árfolyama olyan 
magas volt, amit a mai napig meg sem köze- lít. Tehát ezzel a visszavásárlással senki más, 

csak az oroszok jártak jól, a magyar adófize-
tőknek viszont igen sokba került. (Azóta kide-
rült, hogy ez talán egy igen drága gesztus volt 
Putyin felé!)
- Tehát ez igenis „ész nélküli pénzkidobás” 
volt, mint ahogy Ön is fogalmazott! Ugyanis 
a magyar állam beleszólási joga a társaság mű-
ködésébe semmivel sem nőtt.
4./ Egy gazdasági társaság, különösen egy 
MOL szintű, alaposan megfontolt, részletes 
elemzés alapján dönt egy hosszú távú fej-
lesztés helyszínéről, annak alapján, hogy 
melyik ígéri a legnagyobb gazdasági hasz-
not. Tehát ezért döntöttek a tiszaújváro-
si helyszín mellett, és nem Felcsúton vagy 
Szerencsen épült meg az üzem. Természete-
sen segítette a döntést a kormány által nyúj-
tott adókedvezmény (amit egyébként más 
országban is megkaptak volna, vagy eset-
leg többet is) és az önkormányzat által adott 
adókedvezmény is. Persze az sem mellékes, 
hogy itt olyan évtizedes tapasztalattal ren-

delkező szakembergárda van, amilyen sehol 
máshol az országban.
5./ A japán üzleti partnereken senki sem gúnyo-
lódott, éppen ellenkezőleg igen jó konstruktív 
kapcsolat van a MOL helyi vezetőivel, illetve a 
japán partnerekkel is Tiszaújváros önkormány-
zatának.
6./ Az elmúlt években a kormány számos je-
lét adhatta volna annak, hogy politikai beállí-
tottságtól függetlenül is valóban támogat váro-
sunkban és térségünkben is fejlesztési progra-
mokat, például a Polgár és Tiszaújváros közötti 
kerékpárutat. Erre azonban 8 év alatt egyetlen 
egyszer sem került sor!  
Én a magam részéről csodálkozom és sajnálom, 
hogy a MOL vezetői belementek egy ilyen nyil-
vánvalóan példátlanul udvariatlan és a nemzet-
közi gyakorlatban elfogadhatatlan ügybe. Talán 
mentségül szolgál, hogy információim szerint 
többen vezetői közül igen kellemetlenül érezték 
magukat, és sajnálkozásukat fejezték ki.  

Kovács Tibor 
              volt országgyűlési képviselő 

6. oldal 2018. április 5.Voksoló

A választási bizottság mind a három kifogást „elmeszelte”.

Kovács Tibor szerint az átadóünnepség a Fidesz kérésére rendezett kampányrendezvény volt. 

Sajtómunkások az ünnepségen. 



A 2018. évi országgyűlési 
képviselők általános 

választásával 
kapcsolatos tudnivalók

Szavazás
Szavazni 2018. április 8-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, személye-
sen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát
- magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú 
magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazono-
sító igazolvány is elfogadható),
- magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható) vagy
- magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal),
és lakcímét
- lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a ré-
gi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartal-
mazza a lakcímet)
vagy személyi azonosítóját
- lakcímkártyával,
- hatósági bizonyítvánnyal vagy
- személyazonosító jelről szóló igazolással.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást 
megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét! 
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az 
értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár a fentiek után megkapja a 
lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja. A szavazóköri név-
jegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem lehet.
Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyiken az országos listát állító jelölő- 
szervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési kép-
viselő- jelöltek szerepelnek. Azok a választópolgárok, akik az országgyűlé-
si választásra is kiterjedő hatállyal kérték a nemzetiségi hovatartozásuk név-
jegyzékben történő rögzítését, az országos nemzetiségi önkormányzati listá-
ra szavazhatnak, pártok országos listájára nem. Ha a nemzetiségi önkormány-
zat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségként regisztrált választópolgárok 
is a pártlistára szavazhatnak.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni je-
löltre, valamint egy országos listára lehet, tollal írt, két egymást metsző vo-
nallal X vagy + jellel.
Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő telepü-
lésen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezésre irányuló ké-
relemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a ma-
gyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodához. 
A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó választópolgárt 
felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a 
lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag 
abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett. 
Fontos tudnivaló, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme 
szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
Átjelentkezéssel szavazók, illetve települési szintű lakcímmel rendelkezők a 
08. számú szavazókörben (Derkovits Kulturális Központ, Széchenyi út 2.) 
szavazhatnak.
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészsé-
gi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, 
mozgóurnát igényelhet a lakcímére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyé-
re, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén 
található egyéb címre.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án 
16.00-ig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek sza-
vazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos mó-
don” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával. 
Az átjelentkezéssel, illetve a mozgóurnával kapcsolatos kérelmet be lehet 
nyújtani személyesen vagy levélben a magyarországi lakcím szerinti helyi 
választási irodához, illetve ügyfélkapun és a http://valasztas.hu honlapon. A 
személyes ügyintézéshez szükséges nyomtatványok letölthetők a www.varos-
haza.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve beszerezhetők a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatalban is. 
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntéseiről érte-
síti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda a kérelmet elutasítja, úgy az 
- az indokolásban megjelölt ok kijavítását követően - ismételten benyújtható. 
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa 
meg a www.valasztas.hu weboldalt!

2018. április 8-ai országgyűlési képviselők választása
SZAVAZÓKÖRÖK

Tiszaújváros

Szavazókör

Akadálymen-
tességgel kap-
csolatos meg-

jegyzés

Szavazókörhöz tartozó utcák

1. 
Művelődési ház                            

(Bocskai utca 33.)
Igen

Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kos-
suth Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mi-
hály utca

2.                                                            
volt  általános iskola                              
(Dózsa Gy. utca 2.)

Nem
Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa 
György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabad-
ság utca, Vásárhelyi Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út

3.                                                                                                  
Tisza-parti  Szabadidő Ház  

(Neumann J. utca 1.)
Nem

Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, 
Honvéd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Me-
zőcsáti út, Neumann János utca, Pákász köz, Révész köz, Sa-
laktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély 
László utca, Vizafogó köz

4.                                                               
Középiskolai kollégium                    

(Munkácsy Mihály út 26-28.)
Nem

Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály 
út páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út pá-
ratlan 17-től végig 

5.                                                    
Kazinczy Református 

Ált. Iskola                           
(Munkácsy Mihály út 18.)

Igen

Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár 
Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy 
Zsuzsanna utca, Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi 
Péter utca, Szederkényi út páratlan 1-15-ig, Szederkényi út  pá-
ros, Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, 
Zagyvai Béla utca 

6.                                                         
Brassai középiskola  

(Rózsa út 10.)
Igen

Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy 
Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 
14-től végig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros 
2-től 58-ig, Sajó út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály ut-
ca, Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út

7.    
Szent István Katolikus Ált. Is-

kola 
(Rózsa út 12.)

Igen Béke út  páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Ró-
zsa út páratlan,  Rózsa út páros 10-től végig

8.                                                    
Derkovits Kulturális Központ                      

(Széchenyi út 2.)
Igen

Béke út  páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy  út 
páratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út 
páratlan, Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Átjelentke-
zettek és települési szintű lakcímmel rendelkező választó-
polgárok szavazóköre

9.                                                        
Városi könyvtár                                  

(Széchenyi út 37.)
Igen

Árkád sor,  Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út 
páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, 
Tűzoltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja

10.                                               
Tündérkert Óvoda                                  

(Alkotmány köz 1/A.)
Igen

Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 
3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19-ig,  Szent István út páros 
2-től 26-ig, Városház tér 

11.                                                              
Felnőtt háziorvosi rendelő                                        
(Bethlen Gábor út 11-13.)

Igen

Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 
1-től 7-ig, Lévai József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány 
páratlan 25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás 
köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, Szent Ist-
ván út páros 34-től végig, Szent László út, Templom út, Zita ut-
ca páros 24-től végig, Zita utca páratlan 25-től végig

12.                                                       
Hunyadi iskola                                

(Alkotmány köz 2.)
Nem Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig

13.                                             
Tiszavirág Idősek Klubja                       

(Mátyás király út 34.)
Igen Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig

14.                                              
Széchenyi iskola                                             

(Deák Ferenc tér 16.)
Igen Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Haj-

dú tér 2.

15. 
Széchenyi Iskola  

(Deák Ferenc tér 16.)
Igen Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér 

páratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

16.                                                 
Szivárvány Óvoda                             

(Pajtás köz 13.)
Igen Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig, 

Örösi út páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig

17.  
Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete                                       
(Erzsébet tér 28.)

Igen

Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Kriszti-
na utca, Lévay József utca páros 66-tól végig, Margit sétány pá-
ratlan 1-től 23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út pá-
ratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát ut-
ca, Szent István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca 
páratlan 1-től 23-ig, Zita utca páros 2-től 22-ig

7. oldal2018. április 5. Voksoló



Önismereti kalandozások 1.rész

Illemtan, protokoll

Ki vagyok én?

Normák a diplomáciában

A nevem Pestovics János. Sokáig azt gon-
doltam, hogy apai ágon szerb származású 
vagyok. Aztán körülbelül másfél évtized-
del ezelőtt kiderült, hogy Horvátország-
ban, közel az Adriához, Zára (Zadar) vá-
rosához van egy kicsiny település, amely-
nek ugyanaz a neve, mint a családunknak: 
Pestovič. A vallásunk is megegyezik: ró-
mai katolikusok vagyunk. Az őseim te-
hát valószínűleg innen, Dalmáciából, az 
egykori Velencei Köztársaság területé-
ről vándoroltak, pontosabban menekül-
tek a Balkánon Európa felé nyomuló osz-
mán-török hadsereg, a félelmetes hódítók 
elől évszázadokkal ezelőtt Zemplén me-
gyébe, Kisbányácskára, amelyet később a 
hírneves földesúr, a költő, író, nyelvújí-
tó, irodalom-szervező, megyei főlevéltár-
nok Széphalomnak nevezett el. Ebben a 
kis községben és a környéken éltek elő-
deim. Szegény emberek voltak ők: zsellé-
rek, jobbágyok, pásztorok. Az asszonyok 
pedig édesanyák, a család „védőszentjei”. 
Apám is Széphalomban született, szép, 
nagy családban éltek, heten voltak test-
vérek. Az 1950-es években azonban a hét 
testvér odahagyta a csodálatos szülőföl-
det, Zemplént, szétszóródott az ország-
ban. Pontosabban két nagynéném ott ma-
radt Zemplénben, Hegyalján, ők Bodrog-
keresztúrban telepedtek meg. Volt, aki 
egészen Zala megyéig jutott. Mi, unoka-
testvérek, meg a mi gyermekeink a ké-
sőbbiekben még tovább „osztódtunk”, 
vannak, akik külföldre keveredtek… És 
alig-alig találkozunk…
Anyám a Hernád-parti abaúji faluban, az 

Encstől három kilométerre fekvő Felső-
mérán született, ugyanabban az évben, 
mint apám, csak három hónappal koráb-
ban. Neki kilenc testvére volt, és ők is 
tisztes szegénységben éltek őseik földjén, 
akik szintén zsellérek, jobbágyok, föld-
művesek, pásztorok voltak. Az asszonyok 
pedig édesanyák, a család „védőszentjei”. 
Az általam folytatott családkutatás sze-
rint volt egy iparos is a felmenőim kö-
zött: ükapám kőművesmester volt, és egy 
ideig kis családjával együtt Kassán éltek, 
egyik lánya ott is született. Varkoly And-
rás - a neve „tót” eredetre utal - meste-
rember részt vett a kassai dóm felújítási 
munkálataiban, sok-sok abaúji iparostár-
sával együtt, amelyet Steindl Imre buda-
pesti építész irányított. Igen, Országhá-
zunk későbbi megálmodója és alkotója…
Ükapám másik lánya, anyám kereszta-
nyja, Katalin, a 19. század végén más-
fél millió magyarral együtt átkelt a 
„nagy vízen”, az Atlanti-óceánon, hogy 
Észak-Amerikában próbáljon szerencsét. 
Megismerkedvén magyar párjával, már 
az Egyesült Államokban összeházasod-
tak, családot alapítottak, négy fiuk szü-
letett, és anyám utolsó értesülései szerint 
Cleveland-ben telepedtek meg. Varkoly 
Katalin legnagyobb bánata az volt, hogy 
soha többé nem térhetett vissza szülőföld-
jére, a varázslatos Abaújba.
Nem mellesleg kiderítettem, hogy Pesto-
vicsok is élnek ám az Egyesült Államok-
ban, köztük tekintélyes, neves polgárai az 
amerikai nemzetnek. Az egyiküket em-
lítem csupán név szerint, példa gyanánt. 

Az ő neve John A. Pestovich, az ameri-
kai haditengerészet tábornoka, aki Afga-
nisztánban az egyik tartomány, Khost új-
jáépítésének legfőbb irányítója lett 2001-
ben. Ezt az értesülést az internetnek kö-
szönhetően tudom, miután rendesen „be-
lehabarodtam” a tájékozódás, az érdeklő-
désem, kíváncsiságom, a kapcsolattartás, 
a kommunikáció eme csodás-félelmetes 
világába.
Azt viszont erősen kétlem, hogy (név)ro-
konom, az amerikai tábornok, az afga-
nisztáni békemisszió stratégája, parancs-
noka, akár csak sejtené, hogy valahol Eu-
rópában, annak is szinte a kellős köze-
pén, a gyönyörű Kárpát-medencében, 
Magyarországon, amelyet Petőfi a világ 
„kalapbokrétájának” nevezett ihletett lel-
kiállapotában, él egy író-költő, tanárem-
ber, aki a keresztségben ugyanazt a nevet 
kapta, mint ő, magyar változatban. Vagy 
ő angol nyelven.
Nos, itt egy kis ízelítő abból, ki is vagyok 
én. Pontosabban abból, hogy kiktől, kik-
ből, kik által lettem én ennek a hatalmas, 
végtelen világnak, az emberiségnek egy 
piciny, parányi része, alkotója.
De ez még csupán a kezdet. Életem meg-
lehetősen mozgalmas, eseménydús - lesz 
miről mesélnem a későbbiekben is, Ked-
ves Olvasóim!
Szeretettel üdvözlöm Önöket, sors- és 
kortársaimat! Örvendek a találkozásunk-
nak!
Isten áldja mindannyiukat!
Viszontlátásra!

Pestovics János

Az etikett alkalmazását megismertük a 
magánszférában, ám van egy másik szint-
je is, ahol a protokoll nem ismerete sok 
esetben súlyos következményekkel is jár-
hat. A protokoll fontossága, az etikett szi-
gorúsága elengedhetetlen az államközi, 
kormányközi, diplomáciai, nemzetközi 
és belföldi vállalati hivatalos kapcsolatok 
fenntartásakor.
A diplomácia olyan tevékenység, mely az 
államok nemzetközi kapcsolatainak ápo-
lására irányul. Célja a hivatalos kapcsola-
tok fenntartása más államokkal, valamint 
az állam és az állampolgárok érdekeinek 
képviselete a hazában és külföldön. To-
vábbá a saját országról szóló ismeretek 
terjesztése. Mára már nem csak országok 
közötti, hanem vállalati diplomáciáról is 
beszélünk.
A diplomáciai kapcsolatok zökkenőmen-
tességéhez nagy szükség van az etikett 
és protokoll normáinak betartására. Ezen 
szabályoknak van egy másik fontossá-
ga is: a védelem. Ugyanis, ha minden fél 
ugyanazt a „nyelvet” beszéli, tehát ismeri 
a protokoll nemzetközi szabályait, akkor 
nem véthet a többi féllel szemben olyan 
hibákat, melyek visszafordíthatatlanok.

A hivatalos kapcsolatok szerteágazó ese-
ményeken való részvételek lehetnek. 
Amikor az egyik ország küldöttséget de-
legál egy másik országba, minden ott tör-
tént eseményt diplomáciai eseménynek 
kell tekinteni. Tárgyalások, találkozók, 
hivatalos-, és „magánprogramok”, utazá-
sok szervezése és lebonyolítása a fogadó 
fél feladata. 

Az egyik kényes feladata a protokollo-
soknak egy-egy rendezvényen résztve-
vők rangsorolása. A rangsorolás magá-
ban foglalja az államférfiak, diplomaták, 
magas szintű küldöttségek, a társadalmi 
rendszer, vagy az általános társadalmi íté-
let alapján megkülönböztetett személyek 
helyének, mozgásának, egymás követésé-
nek vagy egymásmellettiségének rendjét, 
a legkülönbözőbb protokolláris, hivatalos 
vagy társadalmi alkalmakon.
A rangsorolás, a sorrend az etikett és a 
protokoll egyik legtöbbet vitatott és gyak-
ran még ma is problematikus kérdése. A 
társadalmi élet sokrétűsége azonban min-
dig megköveteli, hogy az adott alkalom, 
a résztvevők, a hivatali és egyéb rangok, 
az eddigiek közötti összefüggések, a he-
lyi szokások se kerüljék el a rangsorké-
szítők figyelmét.
A rangsor szereplői természetesen a hi-
vatalban betöltött szerepük alapján kerül-
nek a listára. Ezalatt a már meglévő titu-
lust kell érteni, és nem az esetleges váro-
mányos hivatali poszt alapján helyezked-
nek el a listán a résztvevők. 
A rangsor további részleteit a következő 
héten ismerjük meg.

Medina

Gimnasztráda siker

Jól csinálták 
a fesztivált

A Tiszaújvárosi DSE Gimnasztráda csapata fantasztikus ered-
ményekkel tért haza a Trnavában (Nagyszombaton) a Szlovák 
Torna Szövetség által megrendezett 22. Festival of group perfor-
mances nevű, Szlovák Nemzetközi Gimnasztráda Fesztiválról. 
2018. március 24-én 25 klub 600 sportolójának 60 produkció-
ja versenyzett, ahol a zsűri tíz szempont alapján értékelt. A fesz-
tiválon óvodástól nyugdíjasig minden kategóriában versenyez-
tek a csapatok. A tiszaújvárosiak hat produkciója közül négy 
aranyérmes lett: a gyermek kezdő csoport Ocean koreográfiá-
ja, a gyermek haladó csoport Dynamic step Dance produkciója, 
a felnőtt csapat Schindler listája modern tánca és az ifi és felnőtt 
csapat közös Pulse of Dance látványtánca. A serdülő és ifi csapat 
Epic Dance lírai tánca ezüstérmes, míg a most debütáló 30+ se-
nior felnőtt csapat FUN aerobikja bronzérmes lett. A csapat kö-
szöni főszponzorainak, Tiszaújváros önkormányzatának és a Ti-
szaújváros Jövőjéért Alapítványnak a támogatást.
A csapattal az idén tavasszal sok helyen találkozhatunk a váro-
si rendezvényeken, elsőként a saját szervezésű és idén jubiláló 
XX. Táncolj, NE Drogozz! Show Tánc Fesztiválon, április 28-
án a Sportcentrumban.
A csapat felkészítői Haisz Vanda, Madár Éva, Bárócz Katalin, 
segítők: Kopcsó Józsefné, Oláh-Gyúró Anna, kisedzők: Bárócz 
Réka, Gulyás Emma, Lükő Nikolett, Rácz Cintia rendkívül 
büszkék a csapat eredményeire.
 A versenyzők: 
Gyermek kezdő: Farkas Panka, Kacsa Ramóna, Kacsa Zsófia, 
Kónya Hanna Zoé, Makó Lara, Oszkocsil Nóra, Papp Szilvia, 
Puskás Laura, Répási Laura, Szabó Hanna Kira, Ujlaki Hanna
 Gyermek haladó: Bakonszegi Dorina, Baumgartner Olívia, Bel-
la Angéla, Bodolai Emma, Fodor Sára, Ládi Zsófia, Ruszó Jáz-
min, Szabó Szonja
Serdülők: Balogh Fanni, Horváth Lilien Hanna, Kalmár Bori, 
Kocsis Laura Anna, Szabó Viola, Tamás Liliána, Tóth Mira, Ve-
res Zsófia
Ifik: Bereczki Anna Éva, Bodnár Brigitta, Kapczár Noémi, Sza-
bó Csenge, Nagy Helga, Papp Flóra, Puskás Korina, Szilvási 
Adrienn, Tomozi Zoé
Felnőtt csoport: Bárócz Réka, Bujtor Tamara, Gulyás Emma, 
Kiss Petra, Lükő Nikolett, Orliczki Petra, Rácz Cintia, Szabó 
Orsolya, Vincze Mercédesz, Bodnár Bettina, Kalmár Zsófi
30+ senior felnőtt csoport:  Baloghné Lengyel Anita, Fábiánné 
Elek Zsófia, Haisz Vanda, Harnisféreg Noémi, Juhász Krisztina, 
Kapczár Andrea, Madár Éva, Magyarné Manzsák Tünde, Rácz-
né Csordás Tímea, Sperg Ágnes, Szilvási Szilárdné.
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Hat koreográfia, hat érem. 

Egy küldöttség minden „megmozdulása” diplomáciai esemény. 

A protokoll fontossága, az etikett szigorúsága elengedhetetlen a hivatalos kap-
csolatok fenntartásakor.



A Tisza TV műsora
Április 5., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Elsősegélynyúj-
tás - Tojásfa-díszítés - Sport

9:15 Hétről-hétre magazinműsor: 15 éves a polgárőr egyesü-
let - Közelmúlt - Sport

9:45 Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők 
közérdekű kérdéseire

        (A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Április 6., péntek
18:00 A Tiszaújváros - Nyírbátor labdarúgó mérkőzés köz-

vetítése felvételről

Április 8., vasárnap
20:00 Választás 2018 - Választási műsor

Április 11. szerda
18:00 Héthatár: Választások után - Az autizmus világnapja - 

Tehetség konferencia - Határtalanul képekben - Sport
18.15 A költészet napja - Közelmúlt - Választottunk!

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Derkó MiniGaléria
Némethiné Hulicskó Ágnes pasztell és tusrajz kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: 2018. április 13-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Óvárosi KULT Galéria
Szederkényi Ki Mit Tud? - Kiállítás a versenyművekből.
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. május 18-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

„A kellemes apokalipszis” - 100 éve halt meg Gustav Klimt.
Kamarakiállítás. Látható április 14-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Április 5. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután.
Itt a tavasz! Kertészkedjünk! - könyv- és webajánló.
Tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Április 10. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

Pályázati felhívás!

Kívánságturmix – 2018
2018-ban megújult formában folytatjuk immár harmadik 
éve tartó vetélkedőnket. A témák kiválasztásánál figyelem-
be vesszük az előző évben a játékosaink részéről felmerült 
kéréseket!
Áprilisi témák:
- Frida Kahlo
- Tudomány – Művészet
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden 
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), 
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán 
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játéko-
sok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik eredmé-
nyéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu és bor-
sosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy az 544-
552-es telefonszámon.

Tisztelt Nyugdíjas Barátunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már tizennegyedik  
alkalommal rendezi meg a

BALOGH SÁNDOR VERSÍRÓ-VERSMONDÓ GÁLÁT!
Időpont, helyszín: 2018. április 19. 14 00 óra, a nyugdíjas egyesület székhe-
lyén. (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.sz.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset író „szépkorú” társunkat, 
akik az alábbi kategóriákban szívesen fellépnének:
- Saját vers elmondása.
- Balogh Sándor versének tolmácsolása.
- Kedvenc vers mondása.
Minden kategóriát külön díjazunk, és közönségdíjat is kiosztunk.
Egy fő több kategóriában is jelentkezhet.
 Jelentkezni április 11-ig lehet személyesen az egyesület irodájában , e-mail-
ben (tnyugdijasok98@gmail.com), vagy írásban ( cím: lásd fent).  Jelentke-
zéskor a kategóriát meg kell jelölni, és le kell adni a verset.
Nagyon szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének, és ezzel méltóképpen 
emlékeznénk a gála névadójára.
Ha a környezetében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, vagy mond, kérjük, 
tolmácsolja Neki is a felhívást.

Varjas Lászlóné elnök  Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete  

Egy százalék 
a kultúráért

Tisztelettel kérem Önt, hogy szemé-

lyi jövedelemadója 1%-ával támo-

gassa a Derkovits Kulturális Központ 

szakmai munkáját. A befolyt össze-

get a kulturális központban működő 

amatőr művészeti csoportok támo-

gatására, illetve a könyvtári szolgál-

tatásokhoz kapcsolódó beszerzések-

re fordítjuk.

Adószámunk: 15549800-2-05

Csak egy csepp a tengerben, de min-

den tenger a vízcseppek összessége!

Mátyás Zoltán igazgató

A Hamvas Béla Városi Könyvtár a költé-
szet napja alkalmából 2018. április 11-én 
Versmaratont rendez. A korábbi években 
megszokott városi szavalóverseny helyett 
idén egy megújult, több helyszínen zajló, 
minden korosztálynak szóló, lendületes 
programmal készülnek a könyvtárosok a 
költészet népszerűsítésére. Az egész na-
pos eseményen a verseké lesz a főszerep. 
Az eddigiekhez képest újdonságnak szá-
mít, hogy nem csak a könyvtár épületé-
ben, hanem városszerte, külső helyszíne-
ken is szerveznek programot.
A napot az óvodások közös versmondás-
sal indítják a könyvtár épülete előtt, majd 
az általuk készített, léggömbökbe zárt 
versillusztrációkat engedik együtt a ma-
gasba. Ezzel elindul városjáró útjára a 
Versstaféta.
Az iskolák diákjai a város több intézmé-
nyében tesznek látogatást, ahol elmon-
danak egy-egy verset az ott tartózkodók 
örömére. A városlakók az utcán járva-kel-
ve is találkozhatnak a verselő fiatalokkal, 
meghallgathatják őket.
A Versstaféta a Városháztéren zárul, ahol 
a „Szállj költemény” kezdetű József At-
tila költemény közös elmondásában szá-
mítanak a városlakók részvételére is. A 
villámcsődület végén újabb léggömbök 
emelkednek a levegőbe.

A nap folyamán a könyvtár folyóiratolva-
sójában kávéházi hangulattal várják a lá-
togatókat, a hangszórókból és kivetítőn 
egész nap versek szólnak, a Versfalra bár-
ki felteheti kedvenc idézetét, versét.
Délután Halászi Aladár Pontként a min-
denségben című új verseskötetét ajánlja 
az érdeklődők figyelmébe Tokaji Edit. A 
könyvbemutatót a Szivárvány kisegyüttes 
dalai és Kiss Józsefné, Laskay Anna, Ha-
jas Tamás felolvasása színesíti majd.
A költészetnapi program zárásaként a mis-
kolci Verskoncert zenekar Valami szép 

című műsorát tekinthetik meg, melyben 
magyar költők megzenésített versei hang-
zanak majd el. Az előadást megelőzően 
lesz a Szelfizz egy verset! facebook pályá-
zat eredményhirdetése, melynek részletei-
ről a könyvtár honlapján tájékozódhatnak. 
http://dkk.tiszaujvaros.hu/index.php/ham-
vas-bela-varosi-konyvtar/varosi-konyv-
tar/17-hamvas-bela-varosi-konyvtar/varo-
si-konyvtar/1493-hirek-hbvk-2018-28
A költészet napi rendezvényekre szeretet-
tel várják az érdeklődőket, a programokra 
a belépés díjtalan!

Költészet napja - Versmaraton

A könyvtár épülete előtt indulnak a programok. 

Táborból pályára

Indul a triatlonos versenyszezon
Az utolsó ciprusi, majd hor-
vátországi edzőtáborozások, 
a hazai utolsó „simítások” 
után lassan a különböző ver-
senyek jelentik a fő elfoglalt-
ságot a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub (TTK) élversenyzői 
számára. 

A TTK válogatott sportolói közül négyen, 
Mátyus Lili,  Putnóczki Dorka, Lehmann 
Bence és Lehmann Csongor március vé-
gén fejezte be a ciprusi Larnakában kéthe-
tes, valamennyi sportág (úszás, kerékpá-
rozás, futás) gyakorlására kiválóan alkal-
mas válogatott edzőtáborozását, melyet a 
teljes felkészülési ciklus zárása miatt egy 
héttel még megtoldottak. A tiszaújvárosi-
ak hazaérkezésüket követően húsvét előtt 
részt vettek a válogatott kötelező felmérő 
versenyén. Debrecenben az úszás és futás 
szerepelt a programban, melyen az emlí-
tett négy versenyző egyaránt kiválóan tel-
jesített. Rajtuk kívül az idei ifjúsági olim-
piára (Buenos Aires)  készülő Sinkó-Uri-
be Ábel is nagyszerűen helytállt.
Lehmann Bence ezt követően az alapo-
zást lezáró, úgynevezett „inger-verseny-
ként”, rajthoz állt Egyiptomban, Sharm 
El Sheikh-ben, a felnőtt sprint távú Af-
rika-kupán. A győzelmet a pécsi színek-
ben versenyző, a tavalyi tiszaújvárosi fel-
nőtt világkupát is megnyerő Bicsák Ben-

ce szerezte meg, míg a másik Bence az 
előkelő 11. helyen zárt. 
A Héraklész-válogatottban helyet kapó 
Bóna Kinga, Tóth Anna és Sinkó Uribe 
Ábel április 3-13. között a horvátországi 
Medulin-ban gyakorolhat. A többiek ha-
zai környezetben tréningeznek tovább, il-
letve duatlon viadalokon vesznek részt, 
mellyel párhuzamosan az érettségire is 
fókuszálniuk kell néhányuknak. 
Lehmann Bence április 15-én, a spanyol-
országi Melilla városában rendezendő 
olimpiai távú Európa-kupával kezdi meg 
ténylegesen az idei versenyszezont.
Az első hazai triatlon versenyt a május 

19-20-án, Tiszaújvárosban megrendezen-
dő  XXVII. Tisza Triatlon jelenti, mely-
nek keretében a klubcsapat országos baj-
nokságot és egyéni ranglista versenyt is 
megrendezik.  Ezt követően Putnóczki  
Dorka és Lehmann Csongor „belekóstol” 
a felnőtt Európa-kupa idei mezőnyébe, 
Lehmann Bence pedig Cagliari-ban vi-
lágkupázik majd. Június 30-július 8. kö-
zött pedig jöhet a XX. Triatlon Nagyhét 
Tiszaújvárosban, ahol idén is lesz junior 
Európa-kupa és felnőtt világkupa, sok-
sok hazai versenyzővel.

SZIS
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Május 19-20-án lesz a Tisza Triatlon. 



NYÍLT TANÍTÁSI NAP 
A TISZAÚJVÁROSI HUNYADI MÁTYÁS 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nyílt tanítási napot tart 2018. április 11-én,
melyre szeretettel várja 
az érdeklődő szülőket, a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket.

BEMUTATÓÓRÁINK

    

Hok Csaba
  intézményvezető

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség 
ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET

intézményébe, a Tiszaújvárosi Református Óvodába
 a 2018/2019. nevelési évre az óvodaköteles gyermekek jelentkezéséről.

2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2015.01.01. - 2015.08.31. között születtek 

(3 éves óvodakötelesek)
2014.01.01. - 2012.12.31. között születtek 

(4 éves óvodakötelesek)
2013.01.01. - 2013.08.31. között születtek 

(5 éves óvodakötelesek)
2012.09.01. - 2012.12.31. között születtek 

(6 éves óvodakötelesek)
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik. 
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem” elnevezésű nyomtat-
ványon történik, melyet az óvodában lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, 
középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. Várjuk azoknak a családoknak a jelent-
kezését, akik a református óvodába szeretnék járatni gyermeküket.
A felvételi kérelem beadása:
2018. április 23. és 24. napján történik a Tiszaújvárosi Református Óvodában ( 
Tiszaújváros, Irinyi János út 4.). Reggel 8.00-tól délután 17.00-ig fogadjuk a be-
iratkozókat.
Kérjük, hogy a saját és a gyermek személyi adatait igazoló okmányokat hozza 
magával!
Magyar állampolgár esetén:
- szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- gyermek: lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját.
Külföldi állampolgár esetén:
- A fentebb felsoroltakon túl
 - gyermek: születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre fordított,  közjegyző ál-
tal hitelesített másolatát.
- a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 
megnevezése, száma.
Kettős állampolgárság esetén:
- szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- gyermek: lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, születési anyakönyvi kivonat magyar 
nyelvre fordított,  közjegyző által hitelesített változatát.

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Időpont Óra O s z -
tály

Tantárgy Terem Tanít

2018. 04. 11. 
(szerda)

„A” hét

1. 1/1. tánc és mozgás tornaszoba Mucza-Krisztin Judit

1. 1/3. matematika 25-ös Bakosné Kovács Katalin

1. 3/2. angol nyelv 17-es Szabóné Gubányi Éva

1. 4/1. magyar nyelv 27-es Nagyné Kemenesi Mari-
anna

1. 4/2. matematika 18-as Tóth Erika

1. 6/1. magyar nyelv 42-es Baloghné Hideg-Nagy 
Gyöngyi

2. 3/1. irodalom 31-es Danilóné Makkai Valéria

2. 5/2. angol 39-es Forrainé Ipacs Marica

3. 1/1. környezetisme-
ret

28-as Viszóczki Anett

3. 1/2. angol nyelv 24-es Bereczky Csongor

3. 2/2. angol 15-ös Kerekesné Nagy Noémi

3. 6/2. informatika informatika Berindzáné Répási Tünde

4. 3/3. irodalom 30-as Tompa Klára

4. 5/2. történelem rajzterem Balla András

14.20-
15.05

5/2. testnevelés nagy torna-
terem

Hok Csaba
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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

Tavaszi lemosó permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2018. április 
2-7. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez az 
esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, ta-
kácsatka kártevők ellen Vektafid A növényvédő szerrel. Ha-
tóanyag: 83% paraffinolaj, III. forgalmi kategória, közterüle-
ten engedélyezett szer. A permetezőgép működése zajjal jár, 
ezért kérjük megértésüket.  

            Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2018. április 11-én (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
2018. április 09-én (hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2018. április 10-én (kedd) 16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann 
J. út 1.)

                              fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2018. április 11-én (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

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. 

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 15. héten 2018. 
április 12-én (csütörtökön) 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

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

Lakossági 
gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközpon-
ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 
2018. április 15-étől újra igénybe vehető.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Tisza úti vásár időpontja
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2018. április 13. (péntek)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
 üzemeltető

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. április 3-án megtörténtek a 
munkaterület-átadások és az alábbi helyszíneken kezdődnek a 
felújítási munkálatok:
• Bölcsőde mögötti játszótér felújítása
• Ifjúsági park felújítása

• Római katolikus templom mögött parkoló építése
A munkák befejezésének várható ideje: 2018. június 30.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartá-

si munkái a 2018. március 29. – április 30. közötti időszak-

ban zajlanak, a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. kert-

város, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Ti-

sza-parti városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a meg-

jelölt felszíni gócterületeken. 

A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, VA-

RAT paraffinos kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifa-

coum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási 

kategóriájú, szabadforgalmú szer. A VARAT antikoaguláns, 

ellenszere a K-1 vitamin.

A munkálatok 2018. március 29-én reggel kezdődtek el a vá-

ros 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folya-

matosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a 

visszaellenőrzés.

Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a 

tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi 

vizsgálata 2018. április 30-án lesz.

 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104.

Tájékoztatás

Kezdődnek a közterületi  felújítások

12. oldal 2018. április 5.Hirdetmények



A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő élelmezésvezető munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő 
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezésvezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve 
szakács és diétás szakács végzettség
Feladatok: 
• koordinálja a konyhaüzem munkatársainak munkáját 
• megállapítja munkarendjüket 
• biztosítja konyhájának folyamatos és zavartalan működését az 
érvényes jogszabályok betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhaszná-
lását, az élelmiszer raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért 
• felel a közegészségügyi előírások betartásáért 
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt 
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
A munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-6/2018. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 04. 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 05. 07.
Az állás betölthető: 2018. 05. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

                 Kósa-Tóth Zoltán
                             igazgató

Pályázati felhívás

Élelmezésvezető 
munkakör

Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás 
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaújvá-
ros, Szent István út 21. 10/3. szám alatti lakást.
A lakás adatai
HRSZ: 664/13/A/33
Terület (m2): 55 
szobák: 1+2x1/2
Bruttó alapvételár (Ft): 8.100.000 
Biztosíték összege (Ft): 810.000
Az ingatlan értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvé-
telárról induló szabad licitálással. Licitlépcső 10.000 Ft. A rész-
letes tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban átvehető (206. szo-
ba). 
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: 
2018. április 13-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán 
Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. április 16–án 14:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. 
emeleti tanácstermében.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO 
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szerveztük a lakossági körben keletkező 
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek 
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a 
környezetre veszélyes hulladékféleségek 
adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyöle-
gek, lakkmaradékok és ezek csomagoló-
anyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gé-
pek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomago-

lóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és 
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira-
dék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 
2018. április 3. és április 6. között.
Helyszínek: 
3. nap – április 5. (csütörtök) 
Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont 
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa 
Gy. út)
4. nap – április 6. (péntek) 

Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil gyűjtőpont 
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal 
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiek-
ben felsorolt hulladékokat az 1.-3. gyűj-
tési napokon 9.00 órától 18.00 óráig a 4. 
gyűjtési napon 9.00-16.00 óráig térítés-
mentesen adhatja át.
Figyelem! 
A lakossági körben keletkező veszélyes 
hulladékok csak a lakcímkártya bemuta-
tásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és ter-
mészeti értékeinket!

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Hirdetmény

Pályázati felhívás

Szakács munkakör

Veszélyes hulladékok begyűjtése

Pénzügyi munkatárs munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács 
munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő 
kikötéssel, határozatlan időre szóló kine-
vezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett 
tapasztalat, illetve a diétás szakács vég-
zettség
Feladatok: 
• a konyha vezetése, a konyhalányok irá-
nyítása

• az ételek elkészítése és tálalása az étlap 
alapján
• alapanyagok megrendelésének összeál-
lítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; vala-
mint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet

• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás 
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-
7/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. 04. 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. 04. 25.
Az állás betölthető: 2018. 05. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7. Telefon: 06-49/548-308

Kósa- Tóth Zoltán igazgató

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs 
munkakör betöltésére, határozatlan időre 
szóló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő ki-
kötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Közreműködés az önkormányzat költség-
vetési javaslatának, év végi beszámolójá-
nak elkészítésében. Havi és negyedéves 
adatszolgáltatások készítése.
Önkormányzati intézmények költségve-
tésének, éves beszámolójának, havi, ne-
gyedéves adatszolgáltatásainak ellenőr-
zése, értékelése, elemzése. 
Állami támogatás igénylésével, módosí-
tásával, elszámolásával kapcsolatos fel-
adatok ellátása.
Vagyonbiztosítással kapcsolatos felada-

tok ellátása.
Képviselő-testületi anyagok előkészítése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudo-
mányi szakképzettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap- illetve szakvizsga, 
- ASP program felhasználói szintű isme-
rete,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:

- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-
CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. április 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
május 15.
Az állás 2018. május 22-től tölthető be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. ÁPRILIS

ÁPRILIS Helye Ideje Kinek a részére

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

10.  kedd 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 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befi-
zetés

11. szerda Széchenyi 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 gyermek és alkalmazott befi-
zetés

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

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

13. oldal2018. április 5. Közlemények



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 TA-Logistics Kft. 

tiszaújvárosi telephelyére,

RAKTÁROS munkakörbe, 

érvényes targoncavezetői 

jogosítvánnyal rendelkező 

kollégákat keres 

hosszú távú munkavégzésre.

További információ: 

06/70 455 8090

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre 
keres munkavállalót az alábbi munkakör be-
töltésére:

műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre törté-
nő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő ki-
kötésével).

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- műtőben szerzett szakmai tapasztalat

Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány 

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályá-
zat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja 
megismerheti

Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2018. április 10.
- az elbírálás határideje 2018. április 12.
- az állás betölthető: a pályázat elbírálását kö-
vetően
- a jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 3580 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azo-
nosító számát: 50069/2018 , valamint a mun-
kakör megnevezését: „műtőssegéd/gipszmes-
ter”.

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghir-
deti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő 
Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlan értékesítése a legmagasabb aján-
latot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó 
pályázó részére történik.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi 
berendezési és felszerelési tárgyával együtte-
sen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. év 
05. hó 07. nap 10 óra.

A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingye-
nesen, az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  3580 Tiszaújváros, Ti-
sza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az 
értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton is 
megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügy-
vezetőjénél a 49-544-322-es telefonszámon, 
illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.

Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként 
több, azonos összegű vételi ajánlatot nyújta-
nak be, a végleges vételár árverésen, licitá-
lással kerül megállapításra, melynek időpont-
járól és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004 
Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit írás-
ban tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alap-
ján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre 
keres munkavállalót az alábbi munkakör be-
töltésére:

munkaügyi előadó
(teljes munkaidőben, határozatlan időre törté-
nő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő ki-
kötésével).

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség
- felsőfokú munkaügyi/személyügyi szakképe-
sítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- költségvetési intézményben szerzett szakmai 
tapasztalat
- KIRA rendszer ismerete

Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz

- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályá-
zat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja 
megismerheti

Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2018. április 20.
- az elbírálás határideje 2018. április 26.
- Az állás betölthető: 2018. július 1-től
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 3580. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azo-
nosító számát: 50171/2018 , valamint a mun-
kakör megnevezését: „munkaügyi előadó”.

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

Eladó Nagycsécsen 
családi ház. 

Érd.: 06-70/286-9350

Sajószögeden, szigetelt, 3 
szobás, összkomfortos csalá-
di ház, alagsori több helyiség-

gel, új kerítéssel eladó.
Érd.: 06-20/366-39-02

A Tiszaújvárosi Krónikában is 

megjelenik lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 

legalább  5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.
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A Sportcentrum eseményei 
 Április 08. ,vasárnap

Labdarúgás
10.00 FCT U14 - Borsod-Volán bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya

12.00 FCT U15 – Borsod – Volán bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
10.00 Bozsik torna U11 és U13 korosztály   
   Műfüves- és füves pálya
16.30 KBSC - Szeged bajnoki mérkőzés   
   Centerpálya

Labdarúgás

Megérdemelt hazai diadal
A tavasz első hazai mérkőzé-
sén begyűjtötte a három pon-
tot a Termálfürdő FC Tisza-
újváros. Ezzel a lejátszott há-
rom forduló alatt eddig hat 
pontot gyűjtött, mindössze a 
listavezető, bajnokaspiráns 
Monor csapatától szenvedett 
vereséget.

TFC Tiszaújváros - DVTK II. 1-0 (1-0)
Tiszaújváros: 150 néző Vezette: Jakab 
(Szabó, Tőkés)
TFCT: Tóth – Nagy P., Faggyas, Bussy 
(Fodor), Kovács, Nagy D. (Balogh), Hus-
sein, Orosz, Illés, Márton, Molnár (Li-
pusz).
DVTK II.: Bukrán – Bárdos (Orosz), 
Ivánka, Géringer, Ternován, Molnár, Sza-
bó, Mahalek, Mertse (Korbély), Forgács, 
Tucsa.
15. perc: A jobb oldalon, mintegy 18 mé-
tere a kaputól jutott szabadrúgáshoz a Ti-
szaújváros. Faggyas vállalta a lövést és 
a jól helyezett, erős, a rövid felsőbe tar-
tó labdába csak belenyúlnia sikerült Buk-
ránnak. (1-0)
Rövid ünnepséggel kezdődött a találko-
zó. Böszörményi Istvánt köszönte és ju-
talmazta meg örökös bérlettel a TFCT ve-
zetése abból az alkalomból, hogy immár 
60 éve jár mérkőzésekre és szurkol a csa-
patnak.
Ünneppel kezdődött és azzal is foly-
tatódott a találkozó, hiszen az első ne-
gyedórában gyakorlatilag egykapuzott a 
Tiszaújváros, melynek végül egy Faggyas 
szabadrúgásból meg is lett az eredménye.
A Diósgyőr fiókcsapata ezután feladta ad-
digi taktikáját, és kezdeményezőbben ját-
szott, ám ennek ellenére igazán veszélyes 
gólhelyzetet alig-alig alakítottak ki. Ösz-
szességében elmondható, a TFCT végig 
kontrollálta a találkozót és megérdemel-
ten tartotta itthon a 3 pontot.
A forduló híre, hogy a Salgótarjánt ki-
zárta a bajnokságból az MLSZ, eredmé-
nyeit törölték, ennek hatására - illetve a 
most gyűjtött pontoknak köszönhetően -, 
a TFCT a hetedik helyre jött fel.
Gerliczki Máté: Nagyon fontos volt, hogy 
a jászberényi siker után hazai pályán is 
győzelemmel kedveskedjünk szurkoló-

inknak. Azokat a játékosaimat szeret-
ném kiemelni, akik ma vagy keveset, 
vagy egyáltalán nem játszottak, mert hét-
ről-hétre hihetetlen alázattal segítik felké-
szülni a többieket, és majd, ha rájuk kerül 
a sor ők is ugyanezt várhatják tőlük.
Sütő Szilárd: Az első 15 percben a haza-
iak jó játékot mutattak be, amellyel sike-
rült megszerezniük a vezetést. A máso-
dik félidőben igyekeztünk kihasználni a 
fiatalságunkból adódó erőnléti fölényt és 
próbáltunk nagyobb nyomást helyezni rá-
juk, de nagyon stabilan és szervezetten 
játszottak, így megérdemelten szerezték 
meg a 3 pontot.
A 17. fordulóban elmaradt Tiszaújváros 
- Nyírbátor mérkőzést lapzártánk után, 
szerdán játszották.
További eredmények
Füzesgyarmat - Gyöngyös (elmaradt)
Tiszafüred - ESMTK 0-3
Balassagyarmat - Tállya 2-2
Cigánd - Jászberény 3-1
Nyírbátor - Monor 0-2
Putnok - MTK Budapest II. 4-1
Szabadnapos: Debrecen

Következik a 22. forduló
2018.04.07., szombat 16:00 

Tállya - Tiszaújváros 
Debrecen - Balassagyarmat

Gyöngyös - Tiszafüred
Monor - Füzesgyarmat

2018.04.08., vasárnap, 16:00
DVTK II. - Cigánd 
MTK II. - Nyírbátor
Jászberény - Putnok

Szabadnapos: ESMTK  

Hatástalan utánpótlás

Az U19 és U17 a Mátészalka és a DSI, az 
U15 és U14 a Sajóvölgye ellen lépett pá-
lyára. Sajnos az utánpótlás csapatoknak 
nem jött ki a lépés, minden alkalommal 
pont nélkül kellett elhagyniuk a pályát.
U19
Mátészalkai MTK - FC Tiszaújváros 3-2 
(2-1)
Gól: Polonkai D. 2
FC Tiszaújváros - Debreceni SI 2-3 (0-3)
Gól: Polonkai D., Száraz Á.
U17
Mátészalkai MTK - FC Tiszaújváros 2-0 
(1-0)
FC Tiszaújváros - Debreceni SI 0-7 (0-3)
U15
Sajóvölgye Focisuli - FC Tiszaújváros 
11-0 (7-0)
U14
Sajóvölgye Focisuli - FC Tiszaújváros 
5-0 (0-0)

Kosárlabda

Kemény csatában verték a Pápát
Kemény csatában, kiélezett 
küzdelemben győzte le a Mo-
tax Pápa csapatát a Phoenix 
KK a kosárlabda NB I/B Zöld 
csoportjának legutóbbi fordu-
lójában. Ezzel jelenleg a Tisza-
újváros negyedik a tabellán.

Tiszaújvárosi Phoenix KK - 
Motax-Pápai KC 

89-83 (30-18, 17-25, 21-26, 21-14)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Lengyel, Jó-
zsa, Sentényi.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics (27/18), 
Szilasi (3/3), Gáspár (11/3), Szabó N. (2), 
Endrész (15), Pongárcz (-), Pöstényi (16/3), 
Kovács Z. (-), Katlan (-), Kiss B. (15/9).
Motax KC Pápa: Schweighoffer (8), Kel-
ler (8), Cook (19/3), Kálmán (21/6), Hor-
váth G. (5/3), Hadnagy (6), Horváth A. 
(16/12), Csányi (-), Kasza (-), Kocsis (-).
Jól indult az első negyed, hiszen 30 pon-
tot dobott a Phoenix, aztán a középső két 
negyedben a vendégek átvették az irányí-
tást. A végjátékban azonban ismét a ha-
zaiak voltak a kezdeményezőbbek és ez 
kifizetődött, hiszen 89-83 arányban meg-
nyerték a mérkőzést.

Szendrey Zsombor: A nagyon szép első 
negyed után visszaestünk a második és a 
harmadik negyedre. Az ellenfél erős ön-
bizalmat keltett a saját kosaraival, mi pe-
dig önmagunkkal foglalkoztunk. Miután 
megnyugodtunk, magunkra találtunk és 
kialakítottuk a végeredményt.

Molnár István: Az döntött, hogy az el-
ső negyedben hagytuk könnyű ponto-
kat szerezni a hazai csapatot. Az utol-
só negyedet pedig egy elég fegyelme-
zetlen játékkal kezdtük, hiszen megint 
nem volt játékunk a hazaiak kitámadá-
sa ellen.

Kézilabda

Sakk

Triatlon

kronika@tiszatv.hu

Győzelem Ibrányban

Mattoltuk Szendrőt

Afrikában 
a legjobbak között

Edzőtábor után

Ibrányban folytatódott a bajnokság a TSC kézilabdás hölgyei 
számára. A bajnokság alsó traktusában található szabolcsi csa-
pat ellen papírforma eredmény született.
Ibrány SE - TSC 20-26 (6-8)
Ibrány: 30 néző Vezette: Gadnai, Major
Ibrány SE: Bakos (-), Kulcsár (1), Furkó (5), Németh (3), Szen-
tesi (1), Ferenci (2), Lippai (1), Nagyidai (6), Jakab (1), Far-
kas (-)
TSC: Bagdi Á. (10), Bozsik (-), Koppán (-), Kovács (4), Nagy 
(7), Orosz (2), Tóth (-), Gondos (-), Oláh (3), Béke (-), Gon-
dos (-).
A TSC a találkozó után a tabella hatodik helyén áll, örömre ad 
okot viszont, hogy a góllövő- listát 13 mérkőzésen lőtt 93 talála-
tával Bagdi Ágnes vezeti.

A sakk megyei bajnokság II. Gável László csoportjában szerep-
lő TSC csapata nagyarányú győzelmet szerzett a legutóbbi for-
dulóban idegenben, a Szendrő ellen.
Szendrő - Tiszaújváros 3,5 - 8,5
A találkozón 1 pontot (győzelmet) szerzett: Kántor József, Or-
bán Zoltán, Balogh Géza, Gábor Áron, Farkas Dávid, Böcsödi 
Péter. ½ pontot (döntetlent) ért el: Vajda András, Barabás Tibor, 
Szilágyi Gyula, Hatvani József, Baranya Sándor.
A hatodik fordulót követően a csapatpontokat tekintve 5 ponttal 
az Edelénnyel holtversenyben a negyedik, míg a táblapontok (a 
győzelmek és döntetlenek összes pontja) tekintetében 32 ponttal 
ugyancsak a negyedik helyet foglalja el az utolsó, hetedik for-
duló előtt a tabellán.
A záró fordulóban a TSC az Ózd csapatát látja vendégül ápri-
lis 22-én.

A sharm el sheikh-i Afrika Kupán kezdte idei versenyszezon-
ját a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője, Lehmann Bence. 
A sprint távú versenyen az U23-asok korosztályban 1 óra 1 perc 
6 másodperces eredménnyel a negyedik lett. A verseny honlap-
ja szerint a harmadik helyezett Michal Oliwa lengyel verseny-
ző ugyanezzel az idővel ért célba. Ezt a kategóriát Bicsák Ben-
ce nyerte 59 perc 48 másodperces eredménnyel. Eredménye oly-
annyira jó volt, hogy az elit férfiak versenyét is megnyerte, 5 
másodperccel korábban beérve, mint a második azeri versenyző. 
Lehmann Bence ideje az elit mezőnyben a 11. helyre volt elég, 
ami ugyancsak imponáló és reménykeltő az idei versenyévadra.

Ismét Tiszafüreden töltötte a tavaszi szünet egy részét a TKK-
SE EMERICUS csoportja. Március 26-31-ig 29 gyerek részvé-
telével folyt a munka az idei versenyszezonra való felkészülésre 
Ughy Imre szakedző vezetése mellett. A nem túl kedvező időjá-
rási körülmények ellenére szorgalmasan vetették bele magukat 
kis kajakosaink a változatos edzésekbe, hol a vízen eveztek, hol 
a szárazföldön, futással és kondival növelve állóképességüket. 
Esténként pedig jöhetett a kikapcsolódás! Tojásfestés, ügyessé-
gi vetélkedők. Eredményesen és hasznosan telt ismét a szünet!

Üdvözlettel: Nagy-Ékes Mariann, 
TKKSE-EMERICUS csoport szülő

Lehmann Bence (balra) jól versenyzett. 
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Faggyas győztes találata. 

Kicsi rakás, jöhet a zsákolás!
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