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Lecsaptak a nyomozók

Elektromos hiba okozhatta

Lakástűz az Árpád úton
Szirénázó tűzoltóautóktól volt hangos 
az Árpád út április 5-én késő délelőtt. 
Egy második emeleti lakás kisszobája 
gyulladt ki, vélhetően elektromos hi-
ba miatt. A tűzoltók perceken belül két 
gépjárműfecskendővel, egy magasból 
mentő eszközzel és egy vízszállítóval 
vonultak a helyszínre, kimenekítették 
a lakókat és eloltották a tüzet. 
 Az épületből tizenhárom főt mentettek 
ki, köztük egy öthónapos csecsemőt és 
édesanyját. A lépcsőházat volt, aki sa-
ját lábán hagyta el, volt, akit mentőá-
larc segítségével kísértek le. A helyszí-
nen volt a mentőszolgálat is, ők négy 
főt vizsgáltak meg füstmérgezés gya-
nújával, de a gyanú nem volt megala-
pozott. Részletek lapunk 6. oldalán.

A magyar költészet napja 

Verskoncert, versstaféta, 
könyvbemutató

A Hamvas Béla Városi Könyvtár a költészet napja alkalmá-
ból gazdag programmal jelentkezett április 11-én. A megszo-
kott városi szavalóverseny helyett idén egy több helyszínen zaj-
ló, minden korosztálynak szóló, lendületes programmal készül-
tek a könyvtárosok a költészet népszerűsítésére. A napot az óvo-
dások közös versmondással indították a könyvtár épülete előtt, 
majd az általuk készített, léggömbökbe zárt versillusztrációkat 
engedték a magasba. Ezzel indult városjáró útjára a Versstaféta, 
amely a Városháztéren zárult, ahol a „Szállj költemény” kezdetű 
József Attila verset közös elmondásába a városlakók is bekap-
csolódhattak. Délután Halászi Aladár Pontként a mindenségben 
című új verseskötetét ajánlotta az érdeklődők figyelmébe Toka-
ji Edit. A költészetnapi program zárásaként a miskolci Verskon-
cert zenekar Valami szép című műsorát tekinthették meg az ér-
deklődők.
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Másnap
Verőfényes hétfő délelőtt. Margit néni a lépcsőházzal szemközti pa-
don széles karimájú turistakalapban fagyit nyalogat. Csokit. Azaz 
már a tölcsért, az ostyát rágicsálja óvatosan.
Kutyás öreg barátom egy ugyancsak kutyás hölggyel társalog. A kö-
zös költség van napirenden. Ebeik is össze-össze dugják orrukat.
Tetkós karú srác tárja ki a lépcsőház ajtaját, várandós kismama 
óvatoskodik le a lépcsőn. Hitvesek.
Három férfi térdepel a Sajó mellett. Térköveznek. Javítják, amit el-
rontottak évekkel ezelőtt. Azon vannak, hogy a kő legyen magasab-
ban, ne a csapadékvíz-elvezető.
Méternyire tőlük galambpiszok-halom tornyosul és bűzlik. Ma 
nem járt erre a seprűs munkagép. Majd holnap.
A kocsmapultnál Laci (nem én!) a szokásosat kéri ki magának. 
Ez egy feles, meg egy sör általában. Esetleg még egy stam a végén.
Jenő a sportújságot bújja törzsasztalánál. Hümmög nagyokat az 
eredmények láttán. Furcsa mozdulatot tesz: nem tudni, bólogat, 
vagy csóválja-e a fejét. Talán mindkettő. Ujjait kissé megnyálaz-
va továbblapoz a TIPP-MIX oldalakhoz. „Haladjunk!” - mond-
ja morogva-mosolyogva.
2018. április 9-e van. Az Erhardok ünneplik névnapjukat. 
A becsületesek, erősek, merészek.

-efel- 

A nyolc és négy évvel ezelőtti siker után ismételten a Fidesz-KDNP jelöltje szerezte meg választókerületünk egyéni parla-
menti mandátumát Koncz Ferenc személyében az április 8-án tartott képviselőválasztáson. A második helyen Bíró László 
végzett a Jobbik színeiben, míg a harmadik helyet Pap Zsolt, az MSZP-Párbeszéd jelöltje szerezte meg. Cikkeink, a részle-
tes, településenkénti választókerületi eredmény, és az első három helyen végzett jelölt nyilatkozata a 3., 4., és 5. oldalon.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön fél 9-kor,  pénteken 17 órakor, kedden 
és szombaton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz  szentmise 
templomunkban.
Április 13-án, pénteken a fatimai engesztelő mise a templom 
festési munkái miatt elmarad.
Azoknak a fiataloknak, akik 2018-ban kötnek házasságot 
templomunkban, a jegyes oktatás 2018. április 15-én, 22-én és 
29-én 15-16 óráig lesz a plébánia közösségi termében.
Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye 11.00 Szent Liturgia. 
Hétfőn, kedden és szerdán 17.00 vecsernye.
Református
Tiszaújváros
2018. április 12-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. április 14-én, szombaton 8.00 órától templomtakarítást, 
kertrendezést szervezünk. Szeretettel várjuk a segíteni kész 
gyülekezeti tagokat. 17.00 órakor ifjúsági alkalmat tartunk.
2018. április 15-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet, 
ahol a kárpátaljai Péterfalvi Református Líceum néhány diákja 
énekkel szolgál köztünk. Ezzel párhuzamosan az imateremben az 
óvodás és kisiskolás gyermekek számára foglalkozás lesz. 15.00 
órától konfirmációi előkészítőre várjuk a fiatalokat.
Tiszaszederkény
2018. április 15-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 15-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd április 16-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)  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. 

Az enyhébb tavaszi időjárás 
beköszöntével egyre többen 
választanak szabadtéri prog-
ramot, ennek során fokozot-
tabb figyelmet kell fordítani 
a szabadban keletkező tüzek 
megelőzésére. 
A veszélyt a száraz aljnövény-

zet és avar jelenti, amelyben könnyen és 
gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél-
ben. A szabadtéri tűzesetek keletkezésé-
nek fő oka az emberi gondatlanság. A ká-
rok akkor előzhetőek meg a legkönnyeb-
ben, ha tisztában vagyunk a biztonságos 
szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés 
alapvető szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos 
a növényzet, illetve a növénytermesztés-
sel összefüggésben keletkezett, vagy ker-
ti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha 
azt külön jogszabály - pl. növény-egész-
ségügyi okból hatósági engedély beszer-
zése mellett - megengedi. 
Avar és kerti hulladék égetését csak az 
adott település önkormányzata engedé-
lyezheti rendeletében, de égetni ebben az 
esetben is csak a rendeletben meghatáro-

zott helyen, napokon és módon szabad. 
Külterületi ingatlanok esetében, ameny-
nyiben az égetést jogszabály megengedi, 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a 
továbbiakban: 54/2014. BM. r.) 226. §-a 
alapján előzetesen engedélyeztetni kell a 
tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). 
Továbbra is megengedett a kerti grillezés 
és a tűzön történő sütés, főzés a tűz állan-
dó felügyelete mellett.
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az 54/2014. 
BM r. rendelet tartalmazza. A szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügye-
let nélkül, és minden esetben gondoskodjunk 
megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Min-
dig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas ké-
zi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, 
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt 
tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idő-
járásról, mert a szél kedvez a tűz gyors to-
vábbterjedésének. A felügyelet nélkül ha-
gyott tűz könnyen továbbterjedhet és életve-
szélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek 
forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen 
függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és 
szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulá-
sát, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes 

időszakban országos szinten a vidékfej-
lesztési miniszter, területi szinten az er-
dészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat ren-
delhet el, ilyenkor az érintett területen ak-
kor is tilos a tűzgyújtás - beleértve a ki-
jelölt tűzrakó helyeket is -, ha azt egyéb-
ként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jog-
szabálytól eltérő vagy hatósági engedély 
hiányában végzett tűzgyújtási tevékeny-
ség miatt az önkormányzat, a környezet-
védelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság 
bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel 
kapcsolatos további információkért ke-
resse fel a katasztrófavédelem oldalait 
(www.katasztrofavedelem.hu; www.baz.
katasztrofavedelem.hu), vagy a NÉBIH 
Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.
erdotuz.hu). Az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság tájékoztató kisfilmjei az alábbi 
linkeken tekinthetőek meg:
http://www.katasztrofavedelem.hu/in-
dex2.php?pageid=press_video_index2&-
vid=39
http://www.katasztrofavedelem.hu/in-
dex2.php?pageid=press_video_index2&-
vid=32

Lakossági felhívás

Erdő- és szabadtéri tüzek megelőzése

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és 
szerették, hogy

 Fenyvesi ÁrpÁdné 
(szül.: JuhÁsz erzsébet)

 életének 73. évében 2018. 04. 01-én elhunyt.
Szerettünket 2018. 04. 16-án (hétfő) 10 órakor a tiszaújvá-

rosi Városi Temetőben helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család 

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

tóth GyulÁné

(született: Madar piroska)
életének 75. évében, 2018. április 9-én elhunyt. Szerettün-
ket 2018. április 13-án (pénteken) 12.30 órakor Sajószö-
geden, a Városi Temetőben helyezzük örök nyugalomra. 

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

„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt, 
Hiába keresünk, könnyes a szemünk, már többé nem talál. 
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy, 
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.”

Soha el nem múló fájdalommal emléke-
zünk arra a napra, amikor a szeretett férj, 

édesapa
pereszlényi kÁlMÁn

hat éve eltávozott közülünk. 
Emléke szívünkben él. 

A gyászoló család

„Angyalként jössz hozzánk, éjjel csillag-
ként ragyogsz. Igaz, nem látunk, de tudjuk, 
fentről mindig ránk mosolyogsz. Nyugodj 

csendesen, álmod békés legyen, találd meg 
az örök boldogságot odafenn!” 

Hiányzol nagyon...
kiss anita

1981.01.30-2016.04.14.
Szerető családod

2. oldal 2018. április 12.Sokféle

Illik
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.

Az időjárás figyelembe vétele is fontos, mert a szél kedvez a tűz továbbterjedé-
sének. 

A száraz aljnövényzetben és avarban 
könnyen és gyorsan terjed a tűz. 



A nyolc és négy évvel ezelőt-
ti siker után ismételten a Fi-
desz-KDNP jelöltje szerez-
te meg választókerületünk 
egyéni parlamenti mandá-
tumát Koncz Ferenc szemé-
lyében az április 8-án tartott 
képviselőválasztáson. A má-
sodik helyen Bíró László vég-
zett a Jobbik színeiben, míg 
a harmadik helyet Pap Zsolt, 
az MSZP-Párbeszéd jelöltje 
szerezte meg.

Megyénk 6.sz., tiszaújvárosi székhelyű 
egyéni választókerületében a névjegy-
zékben szereplő 75.559 választásra jogo-
sult közül 49.118-an járultak az urnák elé. 
Egy szavazókörben - a tiszaújvárosi 9-es-
ben - az átjelentkezők és a külföldön vok-
solók szavazatainak beérkezése után lesz 
urnanyitás és szavazatszámlálás, de ez ér-
demben már nem befolyásolja az ered-
ményt. 
Koncz Ferencre 24.774-en szavaztak ér-
vényesen ez 50,44%-nak felel meg. Bí-
ró László 15.122 (30,79%) voksot kapott, 
Pap Zsolt 7.276 (14,81%) érvényes sza-
vazatot gyűjtött be.
Tőlük messze lemaradva Dr. Tarnai Gá-
bor az LMP jelöltje következik 1.022 
(2,08%) szavazattal. A további 15 jelölt 
közül senki sem ért el 0,34%-nál jobb 
eredményt.
Városunkban a helyi illetőségű Pap Zsolt 
szerepelt a legjobban, a 8.493 érvényes 
szavazatból 2.937-et szerzett meg, Koncz 

Ferencnek 2.623 voks jutott, míg Bíró 
Lászlót 2.554-en választották. Ez a terep 
bizonyult a legtermékenyebbnek Dr. Tar-
nai Gábor számára, Tiszaújvárosban 231 
szavazatot kapott.
A választókerület 42 települése közül 41-
et Koncz Ferenc „hódított meg”, egye-
dül Tiszaújvárosban nem sikerült győznie 
Szerencs polgármesterének.
A pártlistákra leadott szavazatokat hiva-
talosan csak országos szinten összegzik, 
de a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján 
kigyűjthető az eredmény. E szerint vá-
lasztókerületünkben az egyébként orszá-
gos listás mandátumokhoz jutott LMP és 
a Demokratikus Koalíció nem lépte át az 

5 százalékos küszöböt, ugyanis 4-4 szá-
zalékot kapott. A Fidesz-KDNP 23.729 
voksot gyűjtött be, tehát kevesebbet, 
mint jelöltje. Hasonló a helyzet a Jobbik 
(13.008) és az MSZP-Párbeszéd (6.265) 
esetében is. 
Tiszaújvárosban a Fidesz vitte el a pálmát 
(2.891), a Jobbik is erős volt (2.080), az 
MSZP-Párbeszéd a harmadik helyre szo-
rult (2.067). A város baloldali dominanciá-
ja azonban megmaradt, hiszen az LMP-re 
(514) és a DK-ra leadott voksokkal együtt 
a baloldal 3.019 szavazatot szerzett.

F.L.
(Részletes egyéni eredmények a 4. olda-
lon. )
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Mozgóurnás voksok

Berta néni, a 102 éves szavazó
A mozgásukban korlátozot-
tak és akadályozottak a vá-
lasztás napján délután há-
rom óráig igényelhettek ur-
nát, amit a szavazóköri sza-
vazatszámláló bizottság tag-
jai vittek házhoz, így aki 
egészségügyi okok miatt nem 
tudott elmenni a szavazókör-
be, az otthonában adhatta le 
törvényesen a voksát. 

Tiszaújvárosban április 6-án 16 óráig elő-
zetesen 47 mozgóurna iránti kérelem ér-
kezett a választási irodához. A választás 
napján a szavazókörökbe további 15-20. 
(Ezeket nem összesítik. - A szerk.) 
A 12. számú szavazókörből négyen is 
igényeltek mozgóurnát, korábban eny-
nyit még soha - tudtuk meg ottjártunkkor 
a szavazókör elnökétől, Sándorné Szabó 
Katalintól. 
- Ilyen helyzetben az a gyakorlat, hogy 
két bizottsági tagunk elindul az urnát 
igénylőhöz a megadott címre, ott odaad-
ják a szavazólapokat, ha kell elmagyaráz-
zák, hogy mit, hogyan kell csinálni, majd 

a szavazás titkosságát nem megsértve ki-
mennek az alkalmi szavazó helyiségből, 
addig, amíg a választópolgár beikszeli az 
általa választott párt vagy képviselő ne-
vét. 
Csorvási Lászlóné, Margit néni és férje 
most szavazott először otthonában.
-  Eddig el tudtunk menni a szavazókör-
be, de most már kicsit nehezebben moz-
gunk, így igényeltük, hogy itthon szavaz-
hassunk, az uram is, meg én is. Fontosnak 
tartottuk, hogy szavazzunk, hiszen a mi 
véleményünk is számít. Tavaly még a kis-
kertben voltunk, onnan mentünk szavaz-
ni, idén már sajnos nem - mondja Csorvá-
si Lászlóné, aki választásra jogosultsága 
óta először élt ezzel e lehetőséggel.
Nem mindennapi helyszínre kísérjük a 
szavazókör tagjait, egy újabb mozgóurnát 
igénylő szavazóhoz, Balla Dezsőnéhez, 
aki ősszel tölti be a 103. életévét. Berta 
néni fiatalos szellemmel, jó humorral fo-
gad minket és a két hivatalos személyt.
- Fontos volt, hogy szavazhassak, mindig 
is szavaztam, de most a járás már nehe-
zen megy 102 évesen, így itthon sikerült 
leszavaznom.103 éves leszek ősszel, so-
kat megéltem, sokat láttam, tapasztaltam 
a világból, ezért is fontos, hogy most is 
beleszólhassak 100 év fölött hazánk sor-

sába, hogy Magyarország magyar ország 
legyen. Nem gondoltam, hogy én ezt még 
meg fogom élni - válaszol kérdésünkre 
Berta néni, aztán magára hagyjuk a szo-
bában, hogy ikszeljen, majd újra beszéd-
be elegyedünk. 
 - Figyelem, hogy mi történik az ország-
ban, tévét szoktam nézni, meg keresztrejt-
vényt fejtek, kézimunkázom - mutat a fa-
lakon lévő keretezett gobleinekre. - Kár-
pátaljáról jöttünk ide ’56-ban, tanító vol-
tam sokáig egy mátrai kis faluban, szám-
tant és magyart is tanítottam, szerettem. 
Most pedig itt élek a lányomékkal Tisza-
újvárosban. Berta néni igazi kuriózum új-
ságírói szemmel, de nem csak ő, hanem a 
családja is, hiszen náluk négy generáció 
szavazott vasárnap.
- A dédi, én, mint nagymama, az unoká-
im és a dédunokák is voksoltak - mond-
ja Horváth Sándorné, Berta néni lánya. - 
A legfiatalabb unokám is 24 éves, de még 
őt sem kellett kapacitálni arra, hogy men-
jen el szavazni, úgy láttam, őt is érdekli a 
dolog. Azt gondolom ez jó, és fontos, ta-
lán valamit bele tudunk szólni az ország 
életébe, végül is azt mondják egy szava-
zat is számít. 

Berta Judit

Fiatalok választása

Először 
szavazhattak

Először szavazni nagy dolog egy fiatal életében, so-
kan várták már, hogy betöltsék a 18. életévüket és 
voksolhassanak. Nem csak Tiszaújvárosban, ha-
nem az egész országban nagyon aktívak voltak az 
első szavazók, hiszen több helyen is elfogytak az 
erre az alkalomra készült ajándékok a szavazókö-
rökben. 

Ficzere Norman is az első szavazók között volt, a Széchenyi is-
kolába édesanyjával érkezett. 
- Már nagyon vártam ezt a napot - mondta Norman -, örülök, 
hogy 18 éves létemre, első szavazóként ugyanannyit ér a szava-
zatom, mint bármelyik más felnőttnek. Így mi is ugyanúgy dönt-
hetünk Magyarország sorsáról. Büszke vagyok, hogy magyar le-
hetek, hiszen hány olyan ember mondhatja el, hogy egy ilyen 
nemzet sarja, amelynek ezer éves történelme van és ennyi szen-
vedésen ment át. De mindig megtalálták a fényt a sötétségben, 
és ma is itt vagyunk, de a legfontosabb az, hogy amit ma eldön-
tünk az előrébb viszi az ország sorsát vagy nem.
- Otthon, iskolában, barátok között beszélgettetek a választások-
ról?
- Szoktunk beszélgetni, konkrétan nem mondjuk ki egymás 
előtt, hogy kire szavazunk, de vannak viták.
- Most itt Borsod megyében, a 6. sz. választókerületben 19 egyé-
ni jelöltre lehet szavazni, az országos pártlistán pedig 23 párt 
szerepel, utánanéztél, hogy kik a jelöltek?
- Igen, a főbb pártoknak elolvastam a programját, fiatal létem-
re sokat foglalkozom ezzel, érdekel a politika. Utánanéztem az 
úgymond kamupártoknak is, megnéztem, hogy mit tálalnak. A 
döntésnél inkább az egyéni szimpátia volt a döntő, próbálok a 
szívemre hallgatni, de nyilván nem csak magunkra kell ilyenkor 
gondolni, hanem mindenkire - zárta gondolatait Norman. 

Pozitív élmény volt

Csapkovics Roxána is először szavazott, a Hunyadi iskolában 
adta le voksait. 
- Nagyon vártam már ezt a napot, sokat beszélgettünk otthon a 
választásokról - mondta Roxi -, de nem csak otthon, hiszen az 
iskolában történelemórákon is szokott szó esni róla, a választá-
si rendszerről pedig társadalomismeret órán beszélgettünk. Úgy 
gondolom, tájékozottan jöttem ide, alaposan átbeszéltünk min-
dent, úgy érzem, anyáék által hiteles forrásokat kaptam, utána-
néztünk a dolgoknak. A döntésemkor azt is figyelembe vettem, 
hogy mennyire érzem magamhoz közel állónak a pártokat, je-
lölteket, és az is fontos volt, hogy melyik párt az, amelyik nem 
akarja rám erőltetni, hogy rá szavazzak. 
- Fontos ez a nap? Rendszeres szavazó leszel? 
- Pozitív élményként éltem meg a szavazást, főleg, hogy ajándé-
kot is kaptunk. Fontosnak tartom, hogy szavazhattam és szavaz-
tam is, mert Magyarországon szeretnék majd maradni és ezért 
sem mindegy, hogy ki lesz a miniszterelnökünk, és milyen pár-
tok lesznek a parlamentben - mondta Roxána. 

                                       Fodor Petra
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Ficzere Norman a szavazás előtt. 

Csapkoviocs Roxána a szavazóhelyiségben. 

Berta néni szavaz. 

Főleg 9 és 11 óra között szavaztak sokan. 

Csorvási László először szavazott 
mozgóurnába. 
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Alsódobsza 239 169 71% 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 2 0 3 0 39 0 108 0
Aszaló 1356 767 57% 0 0 2 0 1 0 3 0 47 0 0 11 0 1 0 213 1 484 4
Bekecs 1960 1342 68% 1 0 2 0 2 1 4 3 132 7 0 26 0 9 2 476 2 675 0
Bodrogkeresztúr 906 628 69% 0 0 0 0 0 0 1 0 71 0 2 13 1 1 1 196 0 342 0
Bodrogkisfalud 703 485 69% 2 0 1 0 0 1 1 2 59 3 0 11 0 1 1 165 2 235 1
Bőcs 2063 1301 63% 0 0 1 2 0 0 4 2 72 2 0 16 1 1 7 493 1 699 0
Csobaj 552 410 74% 0 1 0 0 0 1 1 0 38 0 2 8 0 2 0 120 1 236 0
Gesztely 2038 1225 60% 2 1 2 1 2 1 4 1 147 0 3 28 0 3 1 352 0 677 0
Girincs 605 356 59% 2 0 0 1 1 0 1 0 38 0 0 9 0 2 0 58 0 240 4
Halmaj 1343 839 62% 0 0 4 1 0 1 1 1 97 3 0 15 0 4 0 255 0 447 10
Hernádkak 1210 814 67% 1 0 2 1 0 1 4 1 62 1 2 21 2 0 0 253 0 458 5
Hernádkércs 245 170 69% 2 0 1 0 0 0 0 2 17 0 0 4 0 0 0 27 0 115 2
Hernádnémeti 2687 1666 62% 3 1 1 0 0 0 3 0 166 4 0 46 0 7 4 570 0 859 2
Kesznyéten 1261 725 57% 1 1 2 0 0 3 1 0 36 1 0 9 3 0 0 188 0 479 1
Kiscsécs 139 106 76% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0
Legyesbénye 1189 695 58% 2 0 1 2 0 0 2 1 66 2 1 6 0 2 0 208 2 399 1
Mád 1777 1226 69% 1 0 3 0 1 0 5 0 138 2 4 30 0 1 3 388 1 648 1
Megyaszó 1933 1132 59% 1 1 1 1 2 1 1 1 98 2 1 10 0 3 2 284 2 720 1
Mezőzombor 1749 1046 60% 1 3 0 1 1 0 2 0 56 1 0 11 0 3 0 220 1 743 3
Monok 1162 755 65% 1 1 1 0 0 0 6 1 115 0 1 15 0 2 2 221 1 387 1
Nagykinizs 250 174 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 54 0 92 9
Onga 3622 2366 65% 6 3 2 0 1 3 9 2 218 5 2 54 0 3 4 966 3 1 083 2
Oszlár 305 207 68% 0 1 0 0 0 1 0 0 44 0 2 1 1 0 0 62 0 92 3
Prügy 1855 1196 64% 0 0 1 0 0 1 1 0 78 1 0 6 2 3 3 280 0 791 29
Sajóörös 1065 793 74% 0 0 0 0 0 0 1 1 160 6 1 35 0 1 0 280 2 306 0
Sajószöged 1789 1244 70% 0 1 1 3 1 1 4 2 302 6 0 59 0 3 2 422 0 437 0
Sóstófalva 178 121 68% 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 45 0 68 0
Szentistvánbaksa 219 142 65% 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 4 0 0 1 39 0 88 0
Szerencs 7325 5220 71% 5 3 11 0 4 0 10 2 649 11 2 88 0 13 9 1 575 1 2 831 6
Szikszó 4376 2824 65% 2 0 1 0 2 1 3 0 404 4 2 50 2 6 3 919 0 1 419 6
Taktabáj 402 247 61% 0 0 0 1 0 0 0 0 12 0 0 1 0 0 0 37 0 194 2
Taktaharkány 2723 1739 64% 1 0 0 0 1 0 2 1 163 0 5 18 2 6 1 438 0 1 099 2
Taktakenéz 865 492 57% 0 0 0 1 0 0 0 0 23 0 2 1 3 1 0 63 0 388 10
Taktaszada 1422 814 57% 0 0 1 0 0 0 0 1 49 0 0 4 1 1 1 146 0 579 31
Tarcal 2241 1468 66% 0 1 1 0 0 1 4 0 112 2 3 34 1 4 6 571 0 725 3
Tiszaladány 509 376 74% 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2 0 11 0 1 0 76 1 250 0
Tiszalúc 3899 2052 53% 0 1 1 2 4 2 5 8 193 3 1 39 1 3 3 769 2 1 006 9
Tiszapalkonya 1152 704 61% 0 0 1 0 0 0 2 1 123 3 0 22 0 0 1 229 0 320 2
Tiszatardos 176 129 73% 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 36 0 84 1
Tiszaújváros 12383 8493 69% 6 1 4 6 4 5 30 5 2 937 27 8 231 2 19 18 2 554 11 2 623 2
Tokaj 3022 2083 69% 1 2 4 1 0 0 5 2 254 4 3 62 0 7 4 722 5 1 007 0

Újcsanálos 664 377 57% 0 0 0 1 1 0 0 0 9 0 0 9 0 1 3 113 0 239 1
Összesen: 75559 49118 65% 42 22 54 27 28 25 121 40 7 276 102 47 1 022 22 118 83 15 122 39 24 774 154
Szavazati
 arány:

0,09% 0,04% 0,11% 0,05% 0,06% 0,05% 0,25% 0,08% 14,81% 0,21% 0,10% 2,08% 0,04% 0,24% 0,17% 30,79% 0,08% 50,44% 0,31%

Megtévesztés, csomagosztás, kizárás

Büntetett a választási bizottság

Előzetes egyéni választókerületi eredmény településenként

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei 6. számú Országgyűlési Egyé-
ni Választókerületi Választási Bi-
zottsághoz nem érkezett bejelentés 
rendkívüli eseményről április 8-án. 
Ám így is több ügyben kellett ál-
lást foglalnia  a testületnek. A vá-
lasztást megelőzően és a szavazás 
napján is.

 Április 4-i ülésén a Momentum által benyújtott 
kifogást tárgyalta a bizottság. A beadvány sze-
rint az Orbán Viktort ábrázoló plakátok megté-
vesztik a választókat, mivel azokon nincs fel-
tüntetve a jelölőszervezet neve. A bizottság 6 
igen szavazattal, egyhangúlag helyt adott a ki-
fogásnak, és a Fidesz-KDNP több mint 2 mil-
lió forintos bírságot kapott. (A Momentum az 
ország számos választókerületében nyújtott be 
ilyen kifogást. - A szerk.)
A választás napjáig, április 8-áig további há-
rom beadvány érkezett a bizottsághoz. Az 
egyikben a kifogástevő azt állította, hogy 

több választópolgári visszajelzés is érkezett 
hozzá, miszerint a választókerület több ré-
szén Koncz Ferenc, a Fidesz-KDNP színei-
ben induló jelölt nevével ellátott csomagokat 
osztott a családsegítő szolgálat. A bizottság 
elutasította a kifogást, mert nem bizonyítha-
tó, hogy Koncz Ferenc osztotta a csomago-
kat, és hogy az ő megbízásából kerültek rá az 
őt népszerűsítő cédulák.
Bőcsön a 3. számú szavazókörből érkezett ki-
fogás a helyi Fidesz-KDNP delegált tagjától, az 
ottani szavazatszámláló bizottság határozata el-
len. Ugyanis kizárták őt azért, mert oly módon 
nyújtott segítséget egy szavazónak, hogy meg-
mutatta, hol található a szavazólapokon a kor-
mánypárt és egyéni jelöltje. Mivel a fellebbe-
zés nem tartalmazta az összes törvényben meg-
határozott adatot, így a bizottság érdemi vizs-
gálat nélkül elutasította azt.
A választás napján egy választópolgár három 
olyan észrevételt nyújtott be a bizottsághoz, 
miszerint a választókerület különböző helyszí-

nein úgy próbálták megsérteni a választás tisz-
taságát, hogy - állítása szerint - Jobbikos és 
MSZP-s mintaszavazólapot adtak át készpén-

zért cserébe gépjárművekből. A bizottság bizo-
nyítékok hiányában elutasította a kifogást.

        f.l.
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Derült csoportkép a választási bizottságról. 



Pap Zsolt
(MSZP-Párbeszéd)

Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki elment szavazni múlt 
vasárnap. Különösen köszönöm azoknak, annak a több ezer embernek, akik 
szavazatukkal támogattak. Köszönöm Tiszaújváros lakosainak a támogatást. 
A város többsége úgy döntött, hogy kormányváltást szeretne. 2014 után 2018-
ban is sikerült Tiszaújvárosban nyernünk. A választókörzetet elvesztettük, az 
elemzés nyilván hosszabb időt vesz igénybe. Egyes szavazókörökben jól lát-
szik a taktikai szavazás hatása, mely véleményem szerint több helyen megza-
varta az emberek döntését.
A kampány során láttuk, hogy a választási feltételek nem egyenlők, a küz-
delem nem volt sportszerű. A kormányoldalon aránytalanul több anyagi for-
rás állt rendelkezésre, amely a médiafölényben és a plakátok kihelyezésé-
ben is látszott. Több helyről képekkel illusztrált megkeresést kaptunk, sőt a 
kampány alatt személyesen is találkoztunk olyan emberekkel, akik „válasz-
tási ösztönző csomagot” kaptak. Összességében ez egy egyenlőtlen küzde-
lem volt. 
Tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét és a döntését. Városunkban 
fontosnak tartom, hogy továbbra is demokratikus döntések szülessenek. A vá-
ros sokszínű, de számomra így szép.
Az elért eredménnyel természetesen nem vagyok elégedett, ami a választó-
körzetet illeti. A tiszaújvárosi lakosok többségének döntése azonban arra bíz-
tat, hogy azt a munkát, amit helyben végzünk, tovább kell folytatnunk. Sze-
mély szerint én továbbra is azért fogok dolgozni, hogy Tiszaújváros tovább 
fejlődjön, és mindenki számára egy élhető és biztonságos város maradjon.
A kormánypropagandával szemben azt meg 
tudom ígérni, hogy nem fogok kerítést bon-
tani, nem fogom elősegíteni a migránsok be-
telepítését. 
Viszont határozottan támogatom Tiszaújvá-
ros fejlesztését és az itt élő emberek érdeke-
inek érvényesítését.
Továbbra is elkötelezett híve maradok a de-
mokráciának, és azért fogok dolgozni, hogy 
ennek megmaradt értékei tovább ne csorbul-
hassanak.

Bíró László
(Jobbik)

Tisztelt Választók!
Elsőként szeretném megköszönni annak a több mint 
15.000 szavazónak, akinek a bizalmát megkaptam. Önök 
felé felelősséggel tartozom. A választási eredményeket 
tekintve fontos megállapítanom, hogy a kormánypropa-
ganda kivételesen jól teljesített. A választási eredmények 
tudatában nem tudok optimizmussal nézni a következő 4 
év elé. Természetesen nem kívánok visszavonulni a poli-
tikai színtérről. Meglátásom szerint a választások kime-
netelére rányomta bélyegét az elmúlt időszak kormány-
zati propagandája. A tapasztalatom az, hogy rengeteg 
megtévesztett ember bevitte magával a szavazófülkébe 
a félrevezetést. A kampányban tisztességgel dolgoztam. 
A segítséget külön megköszönöm minden embernek, aki 
részt vett a kampányomban, segített a szavazókörökben, 
javította, cserélte folyamatosan a megrongált plakátjai-
mat. A jogorvoslatokat a választásokkal kapcsolatban a 
Jobbik országos elnöksége, mely a sajtóban megjelent hí-
rekkel ellentétben egységes, megtette. A hétvégére szer-
vezett budapesti tüntetéssel kapcsolatban az a meglátá-
som, hogy egyik politikai pártnak sem szabad az élére 
állni, mivel ezzel hiteltelenné válna a kezdeményezés. A 
választások után a vá-
lasztókerületünkben 
élő embereknek nyu-
galomra van szüksé-
ge. A Tiszaújváros-
ban született eredmé-
nyekkel kapcsolat-
ban szükséges elmon-
danom, hogy itt a vá-
lasztások tisztaságá-
hoz kétség nem férhet.

Koncz Ferenc
(Fidesz-KDNP) 

Kedves Tiszaújvárosiak!
Köszönöm!
Köszönöm mindenkinek, aki április 8-án élt alkot-
mányos jogával, és elment szavazni. Megértettük, 
hogy mi a választások tétje, ezért többen voltunk, 
mint 4 évvel ezelőtt.
Köszönöm a tiszaújvárosiak támogatását!
Köszönöm munkatársaimnak és a segítő aktivistá-
inknak azt az áldozatos munkát, amelyet az elmúlt 
időszakban végeztek a siker érdekében.
A győzelem nagy felelősséggel jár, és egyben 
örömteli kihívás számomra. A jövőben is az itt élő-
kért fogok dolgozni, és mint korábban, most is szá-
míthatnak rám a tiszaújvárosiak.
Engedjék meg, hogy a Tiszaújvárosi Krónika ha-
sábjain keresztül megköszönjem azoknak is, akik a 
szavazatszámláló bizottságokban, a választási iro-
dában és a választási bizottságban végezték tisz-
tességes és fáradságos munkájukat.
A képviselői munkámhoz kérem a tiszaújvárosi 
önkormányzat valamennyi munkatársának - ezen 
belül a polgármester úr - együttműködését és se-
gítő közreműködését. Természetesen azokért is 
dolgozni fogok, akik most nem engem támogat-
tak szavazatuk-
kal. Hiszek ab-
ban, hogy a mun-
kámmal és jövő-
beli közös ered-
ményeinkkel si-
kerül elnyernem 
mindenki bizal-
mát és támogatá-
sát. 
Dolgozzunk együtt 
térségünk fejlődé-
séért!
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Készül a szavazófülke. Az urnanyitás pillanata. Szavazatszámlálás. 

Útnak indul az egyik mozgóurna. Ki szavazás előtt, ki utána élvezte a nyarat idéző időjárást. 

Egy választás
képei



Szirénázó tűzoltóautóktól volt
hangos az Árpád út április 
5-én késő délelőtt. Egy máso-
dik emeleti lakás kisszobája 
gyulladt ki, vélhetően elekt-
romos hiba miatt. A tűzol-
tók perceken belül a helyszín-
re érkeztek, kimenekítették a 
lakókat és eloltották a tüzet. 

A tüzet a harmadik emeleten lakó Bonta 
Sándorné észlelte. 
- Hazajöttem a boltból és amikor már fel-
értem a harmadikra, érdekes szagot érez-
tem - mondta Bonta Sándorné -, bemen-
tem megnézni a hűtőt, lámpákat, de sem-
mit nem láttam. Átszaladtam a szomszéd-
ba, hogy jöjjön valaki, hátha rájövünk va-
lamire. Aztán elkezdtem kipakolni a sza-
tyorból, és ahogy mentem a vízóraszek-
rényhez, ott éreztem ezt a furcsa szagot. 
Kinyitottam és akkor már ömlött belőle a 
füst. 
Kovács Lászlóné is az épületben volt, 

szintén a harmadik emeleten lakik. 
- Átmentem a szomszédasszonyhoz, ott 
a vízóraszekrényből már ömlött a füst - 
mondta -, gyorsan indultam lefelé, hogy 
végigkopogok az ajtókon, de akkor már 
jött a lakó, akinek kigyulladt a laká-
sa. Mondtam, hogy jöjjön azonnal, mert 
nagy baj lehet, és ahogy kinyitottuk az 
ajtaját, már ömlött a füst. Perceken be-
lül olyan füst volt, hogy már alig láttam, 
mindenfelé gomolygott. 
Az épületben tizenhárman voltak, többek 
már nem tudtak visszamenni a lakásukba, 
így Horváth János és felesége sem. 
- Itt voltak a gyerekek Németországból - 
mondta Horváth János -, lepakoltunk épp 
a kocsiba, nem volt több két percnél, elin-
dultunk a feleségemmel felfelé, de az aj-
tón már nem tudtunk bemenni. A szom-
széd néni fuldokolva szaladt le, hogy 

menjünk, mert tűz van. Ennyit tudtunk 
hirtelen. Azóta már azt is, hogy a kisz-
szobában keletkezett a tűz, valószínűleg 

elektromos hiba miatt - mondta. 
A tűzoltók két gépjárműfecskendővel, 
egy magasból mentő eszközzel és egy 
vízszállítóval vonultak a helyszínre. 
- Kollégáim gyorsan a helyszínre érkez-
tek - mondta Németh Viktor, a Tiszaúj-
városi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
tűzoltóparancsnoka. - Az épületből tizen-
három főt mentettünk ki, köztük egy öt-
hónapos csecsemőt és édesanyját. A lép-
csőházat volt, aki saját lábán hagyta el, 
volt, akit mentőálarc segítségével kísér-
tek le. A helyszínen volt a mentőszolgálat 
is, ők négy főt vizsgáltak meg füstmérge-
zés gyanújával, de a gyanú nem volt meg-
alapozott. Az épület tűzoltását egy célsu-
gárral végezte az egység, a másik célsu-
gár pedig a beavatkozó állomány védel-
mére szolgált - foglalta össze Németh 
Viktor. 

                                       Fodor Petra

Elektromos hiba okozhatta

Lakástűz az Árpád úton
Közterületi felújítások

Park, játszótér,
parkoló

A közbeszerzési eljárások végeztével, és a nyertes 
pályázókkal megkötött szerződések után a múlt 
héten három helyszínen kezdődhettek meg jelen-
tős közterületi felújítási munkálatok városunkban.

Rekortán és salakos futópálya, felújított kerékpárút, kondiele-
mek, utcabútorok, nyilvános WC, sétány, főző- és pihenőhelyek. 
Ezek várják majd a rekonstrukció után az Ifjúsági parkba láto-
gatókat.
A beruházás mintegy bruttó 181 millió forintba kerül majd.
A bölcsőde mögötti játszótér 43 millió forintból újul meg. Az asz-
faltozott focipályát felújítják, a kisebb, valamint a rugós játék-
elemeket kicserélik, továbbá létrehoznak egy teljesen új, úgyne-
vezett kalózhajót, amit csúszda, távcső, illetve további, - kalóz-
hajóra jellemző - kisebb játékelemek tarkítanak majd. 
- Természetesen itt is gumitéglából lesznek az ütéscsillapító 
felületek, ahogy a korábbi beruházásoknál az elmúlt években 
megszokhattuk - mondja Fodor Tamás városüzemeltetési mun-
katárs.
A harmadik nagyobb beruházás, ami 24 millió forintból való-
sul meg, a római katolikus templom melletti füves részen kiala-
kítandó parkoló. 
- Ez tartalmaz majd 38 normál és 1 mozgássérült parkolóhelyet, 
mely a Templom útról lesz megközelíthető. A kivitelezés része a 
parkolóterület déli oldalán, a templomhoz vezető járdaburkolat 
építése, valamint 13 fa telepítése is - számolt be lapunknak Vis-
meg Monika, a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osz-
tály osztályvezető helyettese.
A felújításokat június végéig kell befejezni.
E három beruházáson kívül tervezik még a Király-közi játszó-
tér felújítását, melyre hamarosan kiírják a pályázatot, és folya-
matban van a Barcsay téri felújítás közbeszerzési pályázata is.
Mivel a munkálatok zárt területen zajlanak, így forgalomkorlá-
tozások legfeljebb csak az áruszállítás minimális idejére várha-
tóak, egyedül a Barcsay téri felújítás az, ami az ott lakókat érint-
heti majd.

  Kiss Dániel

NAV-tájékoztató

Egy százalék segítség, száz százalék figyelem
A legtöbben gyermekek fejlődésére és 
gyógyítására vagy állatmenhelyeknek 
ajánlják fel adójuk 1 százalékát. Az szja 
1+1%-áról idén is, csakúgy, mint tavaly, 
május 22-ig lehet rendelkezni, szja-be-
vallási formától függetlenül. A támoga-
tott szervezeteknek óriási segítséget je-
lentenek az adóforintok, miközben a fel-
ajánlás csak néhány perc figyelmet igé-
nyel az adózóktól.
A NAV mindjárt az új szja-bevallási fe-
lület kezdőoldalán feltünteti a rendelke-
zés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról 
azért, hogy minél többen a lehető legegy-
szerűbben támogathassanak civil szerve-
zetet, egyházat vagy a Nemzeti Tehetség 
Programot.
A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, 
papíron vagy személyesen is benyújtha-
tó a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, 
akár önálló nyilatkozatként is a „17EGY-

SZA” lapon egészen május 22-éig. Az 
szja 1+1 százalékáról rendelkezni leg-
egyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel 
a NAV webes kitöltő programjával lehet, 
mely segíti az adózót a megfelelő kedvez-
ményezettek kiválasztásában.
Idén megszűnt a munkáltatói adómegálla-
pítás lehetősége, azonban a korábbi évek 
gyakorlatával egyezően a munkáltatók 
továbbra is összegyűjthetik a munkavál-
lalóik 1+1 %-os nyilatkozatát. Ebben az 
esetben legkésőbb 2018. május 10-éig le-
zárt borítékban kell átadni a munkahelyen 
a nyilatkozatot, a leragasztott felületet és 
a kísérőjegyzéket aláírva.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szer-
vezetek kaphatnak, amelyek korábban re-
gisztráltak a NAV-nál és megfelelnek fel-
tételeknek, valamint a technikai számmal 
rendelkező, bevett egyházak és a kiemelt 
költségvetési előirányzat. A NAV honlap-

ján valamennyi lehetséges kedvezménye-
zett megtalálható.
Újdonság, hogy az egyházi 1 százalék-
ról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a 
következő években is figyelembe veszi, 
egész addig, míg a felajánló a rendelkezé-
sét vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg 
másik egyházat kedvezményezettként. 
A civil kedvezményezett vagy a kiemelt 
költségvetési előirányzat számára viszont 
- a korábbi évekhez hasonlóan - továbbra 
is évente kell megtenni a felajánlást.
A felajánlók dönthetnek a rendelkező nyi-
latkozaton arról is, hogy ha a civil ked-
vezményezett kéri, a NAV közölheti-e ne-
vüket, címüket és e-mail-címüket. A ked-
vezményezett ezeket az adatokat kizáró-
lag közhasznú tevékenységéhez használ-
hatja 5 évig kapcsolatfelvételre, tájékoz-
tatásra.

    NAV
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Már nagy a sürgés-forgás az ifjúsági parkban. 

A római katolikus templom mellett 38 normál és egy moz-
gássérült parkoló létesül. 

A bölcsőde mögötti játszótér nagyon sok új elemmel gaz-
dagodik. 

Nagy erőkkel és gyorsan vonultak a helyszínre a tűzoltók. 

Egy öt hónapos csecsemőt és édesanyját az ablakon át menekítettek ki a tűzoltók. 

Sűrűn gomolygó füst ömlött az utcára is. 



2007. december 18-án, az 
ENSZ április 2-át jelölte ki 
az autizmus világnapjának, 
hogy felhívja a világ figyelmét 
az autizmusra, az autizmus 
spektrum zavarra, amely tíz-
milliókat érint a Földön.

 Az elmúlt esztendőkben sok ország csat-
lakozott a tavaszi világnaphoz figyelem-
felhívó, ismeretterjesztő programokkal. 
Tiszaújváros is, immár harmadik éve fe-
jezi ki támogatását, szimpátiáját azzal, 
hogy közös sétára és táncra hívják a la-
kosságot.  
Több százan gyülekeztek a Városház-
téren kék léggömbökkel, kék ruhában. 
A szín és a tett az autista embertársaink 
iránti elfogadást, együttérzést és toleran-
ciát jelképezte.  A helyi programot az Él-
tes Mátyás Iskola Napraforgó Alapítvá-
nya támogatásával rendezték meg. Sza-
bolcsiné Mecsei Andrea gyógypedagógus 
egy közös tánccal indította a szabadtéri 
eseményt, melyhez általános iskolások, 
óvodások és járókelők is csatlakoztak. 
- Én azért jöttem, mert érintett vagyok, az 
egyik unokám autista. Olvastam a felhí-
vást a Krónikában a közös táncról és a sé-
táról, és úgy éreztem itt a helyem, ezzel is 
szeretném kifejezni a szimpátiámat, hogy 
együtt érzek velük, az autistákkal és csa-

ládjukkal. Védőnőként is jól tudom, hogy 
az autizmus nem betegség, hanem egy ál-
lapot, melynek különböző szintjei van-
nak. Sajnos azt tapasztalom, hogy az itt-
honi helyzet eléggé megosztó. Nehezen 
illeszkednek be az autista gyerekek az is-
kolarendszerbe, egészen más a helyzet Ír-
országban, ahol a lányomék és az uno-
kám él. Ott sokkal elfogadóbbak az em-
berek, normál iskolai keretek között tud-
nak tanulni az autisták, miközben igye-
keznek megoldani azt, hogy segítőkkel 
segítsék az autista tanulók beilleszkedé-
sét, talán ezért is tudnak sikerrel végigha-
ladni az általános iskolán - mondja Petne-
háziné, Ági, majd az autizmus ezerféle tü-
nete közül felsorol néhányat, ami a legjel-
lemzőbb a tünetcsoportból. - Másképp ér-
tékeli a külvilág azokat a tüneteket, amit 
a család észlel, úgymond „bolondnak” ti-
tulálják az autistát, pedig csak más. Sok 
értékes tulajdonsága van azon túl, hogy 
a szociális viselkedésében hiányosságai 
vannak. Nem szereti például a zajt, a tö-
meget, nem lehet megpuszilni, simogat-
ni, nem várhatók el tőle ugyanazok, amik 
egy átlaggyerektől elvárható. Ezeket meg 
kell tanulnunk, sajnos nálunk nem műkö-
dik még. 
A Dísztavat körbesétálók tömegével gya-
logolt együtt Varga Imre és fia, Imike is, 
akinél hatéves korában diagnosztizálták 
az autizmust. 
- Kicsiként is furcsán viselkedett a gye-
rek, verte a fejét a falba, és még sok más 
furcsa dolga volt neki, először nem tud-
tuk mire vélni - mondja az apa. - Később 
a szakorvos mondta, hogy baj van. Imi jó 
gyerek, szeret zenélni, zongorázik, holott 
a kézügyességével van egy kis probléma, 
de a tanulás is jól megy neki, négyes, ötös 
tanuló az Éltes Mátyás iskolában. Azt 

gondolom, hogy ugyanolyan életünk van, 
mint bárkinek, csak a jövőtől félünk, nem 
tudjuk, mit hoz az élet, remélem a fiunk-
ból egy jó zenész lesz.   
Az autista emberek és családjuk rengeteg 
akadályba ütközik a hétköznapokon. Pél-
dául az oktatáshoz, kommunikációhoz, 
munkavállaláshoz, vagy a szolgáltatá-
sokhoz egyenlő esélyű hozzáféréshez va-
ló jog gyakorlása során. Az Autisták Or-
szágos Szövetségének célja, hogy ne csak 

megismerjük és megértsük az autista em-
berek előtt álló akadályokat, hanem, hogy 
együtt le is döntsük a korlátokat. E gon-
dolat jegyében szervezték meg a világnap 
tiszaújvárosi programjait is.  
- Harmadik alkalommal sikerült megren-
deznünk a közös táncot és a sétát, szeren-
csére egyre többen vagyunk, aminek na-
gyon örülünk, hiszen ez fontos nekünk! 

- kezdi az egyik főszervező, Szabolcsiné 
Mecsei Andrea gyógypedagógus.  - Nap-
jainkban egyre több gyereknél és felnőtt-
nél diagnosztizálnak autizmust, a hétköz-
napi ember nem nagyon tudja őket ho-
va tenni, pedig szeretettel és nyitottság-
gal teljesen jól kezelhetők. Nagyon ne-
héz egy autista gyereket nevelő család-
nak, ha például a gyerek zárkózott és szo-
rongó, előfordulhat az is, hogy ki sem 
tudnak jönni a házból, a négy fal közül, 
mert a gyerek fél az ismeretlen környék-
től, az ismeretlen útvonaltól. Az autisták-

nak az iskolában sem könnyű, hiszen sok-
szor bántják, kirekesztik őket. Nagyon 
kevés az elfogadó közösség, de példá-
ul a Hunyadi iskolában idén érzékenyí-
tő programot indítottunk. Ezzel a mai kö-
zös rendezvénnyel is szeretnénk felhív-
ni a figyelmet arra, hogy ne húzódjunk el 
az autizmustól, hiszen itt van közöttünk, 
a mindennapjainkban, senki nincs ellene 
beoltva, és bárkinek lehet a gyereke vagy 
az unokája autista. Egészen másképp mű-
ködik az agyuk, ez egy olyan csodás vi-
lág, amit meg kell ismerni ahhoz, hogy 
megértsük őket. Sajnos sokan nem jöt-
tek el ma ide közénk, a szülők többsége 
ezt szégyelli, azt mondják nekik az autiz-
mus csak fájdalmat okozott, mit ünnepel-
jenek. Én meg azt mondom, hogy ez a mi 
ünnepünk, nem az övék, nekünk kell tu-
datosabban elfogadnunk őket, az autistá-
kat, akkor ők is sikeresebbek lesznek - fe-
jezi be Andrea. 
Folyamatosan növekszik az autizmussal élő 
felnőttek és gyermekek száma. Míg a hat-
vanas években 2-5 tízezrelékre becsülték az 
autizmus gyakoriságát, addig a legfrissebb 
epidemiológiai vizsgálatok alapján az elő-
fordulási gyakoriság ma már meghaladja az 
1 százalékot - derül ki az Autisták Országos 
Szövetségének adataiból. Köztünk is élnek 
autisták, felnőttek, iskolások, óvodások. A 
Tiszaújvárosi Napköziotthonos Óvodába öt 
autista gyermek jár. 
- A minap hallottam, hogy minden nap egy 
autistát diagnosztizálnak a világon. Mi is 
tapasztaljuk a számok növekedését, hiszen 
egyik nevelési évről a másikra megduplá-
zódott a számuk intézményünkben. 12 sa-
játos nevelési igényű gyermekből 5-6 biz-

tos, hogy autista. Azt gondolom, hogy ne-
künk felnőtteknek, családnak, pedagógu-
soknak, dajkáknak példát kell mutatnunk, 
azzal, hogy elfogadjuk az autista gyereke-
ket, hiszen az óvodások utánzással tanul-
nak mindent. Ha azt látják, hogy mi elfo-
gadjuk őket, kedvesek, segítőkészek va-
gyunk, akkor a gyerek is ugyanilyen em-
pátiával és toleranciával fordul majd egy 
autistához - nyilatkozta lapunknak Mics-
kiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Nap-
köziotthonos Óvoda vezetője.  

   berta

Az autizmus világnapja

Séta és tánc kékben

Abaújszántón születtem, a Béke úti volt anya- és csecsemőott-
honban. Ez amolyan „véletlen” volt. Szikszón is születhettem 
volna, jó néhány unokatestvéremhez hasonlóan. Azon a szep-
temberi napon, amikor végre „kegyeskedtem” megszületni, az 
abaújszántói intézmény volt az ügyeletes. A „kegyeskedtem” ki-
fejezést szándékosan használtam. Anyám elmondása szerint két 
napon át vajúdott, szenvedett velem. Szerinte én nem is akar-
tam megszületni. Hát, én erre, ilyesmire nem emlékszem, meg 
kell mondanom. Talán csak ahhoz ragaszkodtam, hogy szeptem-
ber 11-én, vasárnap jöhessek világra. Hiszen annyi fontos és ér-
dekes esemény történt ezen a napon. Példának okáért a törö-
kök elleni győztes csata Zentánál, 1697-ben. Jellasics horvát bán 
arcátlan támadása a forradalmi Magyarország ellen 1848 kora 
őszén. És a 2001-es világrengető katasztrófa az Egyesült Álla-
mokban: az „ikertorony” összeomlása az addig elképzelhetetlen 
repülőgépes támadás, a japán kamikázék harcmodorára emlé-
keztető szándékos becsapódások következtében.
Amíg élek, nem felejtem el azt az iszonyú látványt, ami akkor 
fogadott, amikor a munkaidő leteltével beléptünk a lakásba a 
volt feleségemmel, és az ajtóval szemközt, a nappaliban álló te-
levízió épp a New York-i borzalmakat közvetítette. Talán mon-
danom sem kell: azóta a születésnapi tortagyertyáról is a lángo-
ló tornyok, a közel háromezer áldozat jut eszembe. Na, így le-
gyen boldog az én „választott” szülinapom!
Aztán hét év elteltével, 2008 őszén egy „szép” borongós napon a 
keresztfiamékkal és Anyámmal kocsikáztunk a mérai rokonok-
hoz. Aznap láttam először Abaújszántót! Felkavaró élmény volt. 
A római katolikus templom közelében parkoltunk. Kiszálltunk 
az autóból, és sétálva indultunk a Béke úton ahhoz az épülethez, 
amelyben 48 évvel korábban megláttam a napvilágot. Pontosab-
ban a holdvilágot láthattam volna meg, de nem emlékszem, hogy 
bármit is láttam volna. Csak Anyám elmondásából tudom, hogy 
késő este, fél tizenegy körül születtem meg, az Ő nagy megköny-
nyebbülésére. De valószínűleg én sem bántam, hogy megérkez-
tem végre. Már akkor is jól lefárasztottam szegényt. Az egyko-
ri anya- és csecsemőotthon már hosszú évek óta nem „üzemelt” 
2008-ban sem, de az eredeti vaskapu felső részén még a régi fel-
iratot olvashattuk. Akár az udvarra, sőt az épületbe is bemehet-
tünk volna, hiszen a kiskapu és a bejárati ajtó is nyitva volt. De 
mi megálltunk kívül, Anyám az emlékeit mesélte, én pedig meg-
illetődve, zavartan bámultam befelé a rácsokon keresztül, lassan 
eszmélve bámészkodtam, igyekezvén alaposan bevésni az emlé-
kezetembe a csecsemőotthon, az utca, a környék képeit. Többek 
között a közelben felállított, a trónon ülő Szent István méltósá-
got, fenséget sugárzó, fából faragott szobrát. Első királyunk el-
révült tekintettel nézett ránk. Mintha a történelmi messzeségből. 
Mintha a végtelenből. Mintha Isten közvetlen közeléből.
És csendesen, lassacskán cseperegni kezdett az eső. Az égi ál-
dás. Felnéztem a toronyórára: délelőtt fél tizenegy volt.
Az autóhoz lépdeltünk. Nemigen szóltunk. Beültünk, a kereszt-
fiam beindította a motort, és elindultunk Méra felé.
A felvégen, a Malom utcában, ahol hároméves koromig mi lak-
tunk, most Anyám nővére, Jolán néném, és unokatestvérem, a 
nővéremmel csaknem egyidős Joli várt bennünket. Mint mindig, 
most is jól kitettek magukért. Ünnepi lakomát készítettek a rit-
kán látott, megfáradt kedves rokonoknak. Sütés-főzés, majd az 
ebéd közben is kellemes beszélgetés folyt. Röpködtek a kérdé-
sek és a válaszok az asztal fölött, érdekes történetek hangzottak 
el. Mindenki elsorolta búját-baját, örömét, emlékeket idéztünk, 
a tréfás megjegyzéseken, beszólásokon jókat nevettünk. Egy-
szóval bensőséges hangulatban örültünk egymásnak, a viszont-
látásnak. Örültünk, hogy együtt vagyunk. Mindannyian OTT-
HON éreztük magunkat.
Ebéd után én kimentem rágyújtani. Lassan, ráérősen indultam le 
a teraszról az udvarra, a kertbe. A kert végében, a kerítésnél elér-
zékenyülve álltam meg. A távolban a Zempléni-hegység vonu-
lata tűnt a szemembe. Az anyaföldről az apai vidékre tekinthet-
tem. Különös érzés kerített hatalmába. Előttem a náddal benőtt 
Kis-Hernád mozdulatlannak látszó, sötét vize. Gyerekkoromban 
itt áztattam a Lengyel János bácsitól, a nagy, fehér bajuszú, fehér 
hajú, kedves boltostól vásárolt apró horgaimat a vékony damil 
végén. Nem rémlik, hogy a boton kívül bármi mást is fogtam 
volna pöttöm legénykeként ebben a patak méretű folyócskában. 
Talán egyszer-egyszer, már néhány évvel idősebben, hazaláto-
gatván, pár snecit a malomnál. Vagy a Bélus-patakban. A közeli 
Hernád „meghaltalanítási” kísérletére nem emlékszem. Nyilván 
nem véletlenül. Anyám világéletében igencsak féltett bennünket 
minden rendű és rangú veszélytől, értem is folyton aggódott, és 
aggódik mind a mai napig. Én persze sokszor próbálom így-úgy 
elhitetni vele, hogy rossz pénz nem vész el, akárhányszor világ-
gá mentem, elcsavarogtam, eddig még mindig sértetlenül kerül-
tem elő. Általában jó sok újabb élettapasztalattal, életismerettel 
gazdagodva. De hát hiába az igyekezetem. Anyámnak én még 
százéves koromban is az Ő kicsi fia leszek...
Ebben teljesen bizonyos vagyok! És ez így is van rendjén.
Tiszapalkonya, 2018. április 4., 05:44                                                   

                                    Pestovics János

Ki vagyok én 2.

Önismereti 
kalandozás

7. oldal2018. április 12. Lélek

Közös sétával zárult az esemény. 

A szín és a tett autista embertársaink elfogadását jelképezte. 

Tánccal kezdődött a program. 
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Negyvennégy év után diákolimpiai döntős az Eötvös 

Eötvös sikerek a diákolimpiai döntőkben

 Új röplabdás társadalom

Március 24-én rendezték meg az úszás di-
ákolimpia országos döntőjét a IV. korcso-
portos tanulók részére Hódmezővásárhe-
lyen. Az Eötvös gimnázium „B” kategó-
riás leánycsapata a 6. helyet szerezte meg 
4x50 méteres váltóban. A csapat tagjai: 
Erős Kinga Metta 7.H, Ferencsik Dor-
ka 7.H, Szénégető Gerda 7.H, Tóth Anna 
Zsófia 8.H osztályos tanulók.
Ugyanezen a hétvégén volt Encsen a fek-
ve nyomó diákolimpia országos döntője 
(IV-V-VI. korcsoport), ahol iskolánk di-
ákjai nagyon szép eredményeket értek el. 
Egyéni országos bajnokságot nyertek a 
következő tanulók: Dudás Csongor 10.H, 
Kovács Emese 8.H, Kovács Mirtill 10.A 
osztályos tanulók. Második helyezést ér-
tek el Kőszegi Ákos 8.H, Gáspár Emese 
10.A, Márton Tünde 9.H és Seres Laura 
9.H osztályos tanulók. Negyedikek lettek 
Gulyás Fanni 10.K és Varga Béla 10.B 
osztályos tanulók. Hatodik helyezést ér-
tek el Dudás Bence 7.H, Krajnyák Bá-
lint 9.H és Tóth Balázs 12.H osztályos ta-
nulók. A csapatversenyben egy országos 
bajnoki cím (Gáspár Emese, Gulyás Fan-
ni, Kovács Mirtill) és egy második helye-
zés (Kovács Emese, Márton Tünde, Seres 
Laura) lett a sokéves munka jutalma.
Április elején rendezték meg Miskolc re-
pülőterén a mezei futás diákolimpia me-
gyei döntőjét. Az V. korcsoportban a lá-
nyok mezőnyében megyei bajnok lett 
Máró Anna 9.H, második helyezést ért el 
Mannheim Melitta 9.B, harmadik helyen 
futott be a célba Kovács Mirtill 10.A, he-

tedik lett Gáspár Emese 10.A osztályos 
tanuló. Ők négyen alkották az Eötvös 
csapatát és megyei bajnokságot nyertek. 
A VI. korcsoportos lányok is szép ered-
ménnyel zárták a versenyt. Megyei baj-
noki címet nyert Mátyus Lili 11.M, má-
sodik lett Putnóczki Dorka 12.B, negye-
dik lett Jakab Ilka 12.M és ötödik helyen 
ért célba Szegedi Sára 12.M osztályból. 
E négy lány is a csapatversenyben me-
gyei bajnok lett. A VI. korcsoportos fiúk a 
csapatversenyben ugyancsak aranyérmet 
szereztek. Az egyéni küzdelmek a követ-
kezőképpen alakultak. Lehmann Cson-
gor (12.B) hatalmas előnnyel nyerte meg 
a versenyt, Berkes Viktor (11.B) harma-

dik lett, Mészáros Tamás (11.H) hatodik 
helyen ért célba. A csapat negyedik tag-
ja Kaszai Dávid Mihály (12.A) sérülten is 
vállalta a szereplést, 18. helyen ért célba, 
elősegítve a csapatverseny aranyérmét az 
Eötvös számára. Az országos döntőt Gö-
döllőn rendezik meg április 17-én.
Köszönjük tanulóink felkészítőinek, 
edzőinek színvonalas munkáját. A szak-
emberek névsora: Baráth Tamás, Beth-
lenfalvi István, Bukovinszki József, Czer-
va Zoltán, Jancsár László, Krucsai József, 
Lehmann Tibor, Ughy Imre.

       Erdélyi Lajos
                           intézményvezető

Hétvégén Debrecenben rendezték meg 
az országos diákolimpiai döntőt röplabda 
sportágban. Az Eötvös gimnázium leány 
csapata történelmet írt, hiszen 44 év után 
játszhatott újra az aranyéremért. 
Az elmúlt két évben csapatunk az orszá-
gos 5. helyet szerezte meg. A tavalyi 5. 
helyezés után kicsit csalódottak voltunk, 
mert úgy éreztük, a dobogón lenne a he-
lyünk. Szeptemberben a csapatból három 
meghatározó játékos távozott, így újra 
kellett építeni a gárdát, át kellett alakíta-
ni a játékstílust és el kellett hitetni a lá-
nyokkal, hogy a csapat a nehézségek el-
lenére is talpra tud állni. Az eltávozó fel-
sőbb évesek helyére kilencedikes játéko-
sok kerültek. Velük szerettük volna pótol-
ni hiányukat. A lányok óriási lendülettel 
vetették magukat a munkába, és kemé-
nyen dolgoztak. 
A megyei döntőnk izgalmas volt, és meg-
nyerésével sikerült bejutnunk az országos 
döntőbe, ahol az ország 20 legjobb kö-
zépiskolás csapata mérte össze tudását. A 
sorsolás után elkezdődtek a csoportmér-
kőzések, ahonnan veretlenül jutottunk a 
legjobb 8 közé. A kieséses szakaszban is 

folytatódott a jó sorozat és a csapat már 
a 4 között volt. Nagy izgalommal figyel-
tük, hogy a döntőbe jutásért melyik gim-
názium csapata jön velünk szembe. Ami-
kor megtudtuk, hogy a Pécsi Tudomány-
egyetem Gyakorló Gimnáziuma az ellen-
fél, kicsit megijedtünk, hiszen ez a csapat 
volt az előző két évben, aki elütött minket 
a 4 közé jutástól. A mérkőzés számunk-
ra nem kezdődött jól, hiszen az első ját-
szmát elvesztettük, de a lányok nem ad-
ták fel, a csapat felállt és óriási küzdelem-
ben 2:1-re győzedelmeskedett. Leírhatat-
lan volt az öröm és a hangulat a mérkőzés 
után, hiszen ez azt jelentette, hogy vasár-
nap az aranyéremért szállhatunk harcba. 
A döntőben az ellenfél a Kempelen Far-
kas Gimnázium csapata volt Budapest-
ről. A mérkőzés jól indult számunkra, az 
első játszmát könnyedén, 25:16-ra nyer-
tük. Sajnos a második játszmában hul-
lámvölgybe kerültünk és elvesztettük. A 
lányok nem adták fel, és a harmadik szett-
ben 23:20-ra vezettünk, de Fortuna most 
nem állt mellénk és ezt a szettet is elvesz-
tettük. A negyedik szett is nagy küzdel-
met hozott, melyben 25:22-re maradtunk 
alul, így 3:1-re kikaptunk. 
Kicsit csalódottak voltunk a mérkőzés 

után, hiszen nagyon közel volt nagy ál-
munk, az országos bajnoki cím. Ennek el-
lenére úgy értékelem, hogy a lányok fan-
tasztikus teljesítményt nyújtottak az or-
szágos döntőben, hiszen 7 mérkőzésből 
6-ot megnyertek. Így pár nap távlatában 
nyugodtan mondhatom, szépen csillog az 
ezüstérem is. 
Az országos diákolimpiai döntőkben kü-
löndíjakat is osztanak a játékosoknak. 
Nagy örömünkre a legjobb ütőjátékos dí-
ját csapatunk támadójátékosa, Mayer Fló-
ra vehette át.
Egy új röplabdás társadalom kialakulá-
sának lehetünk szemtanúi az Eötvös Jó-
zsef gimnáziumban, hiszen a legnépsze-
rűbb és legnépesebb szakág az iskola di-
áksport egyesületében. Ez nagy örömmel 
tölt el minket. 
Végezetül ezúton is szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik segítséget 
nyújtottak abban, hogy ez a fantasztikus 
siker megvalósulhatott. Külön köszönet 
Koncz Györgynek és Veréb Gábornak.

Olasz Gyula
edző

Április 7-én a Fitt-Dance Tánccsapat Gold Team csoportja Ti-
szavasváriba utazott a Revolution Dance Cup elnevezésű, nem-
zetközi minősítő táncversenyre. A versenyen több mint 220 pro-
dukció és több száz táncos vett részt. 
Rengeteg tehetséges fiatal mutathatta meg tudását a közönség-
nek és a zsűri tagjainak. A csoport új koreográfiáját először e 
versenyen mutatta be, ahol a zsűri tagjai nevükhöz méltón arany 
minősítésben részesítette őket. Bócsi Attila felnőtt szóló, Bucsi 
Vivien és Nagy Viktória Junior duó kategóriában ezüst minő-
sítést ért el produkciójával. Így a táncosok ismét nagyon szép 
eredményekkel tértek haza. A verseny után sincs megállás, hi-
szen gőzerővel készülnek a következő versenyre és a tavaszi fel-
lépésekre. A formáció tagjai: Bucsi Vivien, Nagy Viktória, Ortó 
Krisztina, Stefán Zoé Hanna, Vékony Kitti, Varga Tünde, Far-
kas Kármen, Lakomecz Máté, Slezsák Dóra, Papp Zsuzsa, Tóth 
Panna, Huszák Emőke.
 A tánccsapat vezetői, Katlan Judit és Bócsi Attila táncoktatók.

                                                 Katlan Judit
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Arany 
az aranycsoportnak

Labdarúgás

Megyei döntős
a Széchenyi

A múlt héten első helyet szerzett városunkban a Tiszaújvárosi 
Széchenyi István Általános Iskola I. és II. korosztálya a labda-
rúgó diákolimpia körzeti fordulóján. Így a 2007 és 2010 között 
született gyerekek az elődöntőben újra gyepre léptek, szintén a 
Tiszaújvárosi Sportcentrum műfüves pályáján. A 2009-2010-
es korosztály az elődöntőből nem jutott tovább, a 2007-2008-
as korcsoport mérkőzéseinek győztese azonban ismét a Széche-
nyi lett. Ők képviselik városunkat az április 19-ei, encsi megyei 
döntőben.

8. oldal 2018. április 12.Sportos ifjak

Támadásban - és megyei döntőben - a Széchenyi. 

A kisebbeknek be kellett érniük az elődöntővel. 

Fekve nyomtak, érmeket, helyezéseket hoztak. 

Negyvennégy év után újra országos döntőt játszott az Eötvös. 

Mayer Flóra bizonyult a legjobb ütőjá-
tékosnak.                    Fotók: Tóth László



A Tisza TV műsora
   Április 12., csütörtök

9:00 Héthatár: Választások után - Az autizmus világnapja - 
Tehetség konferencia - Határtalanul képekben - Sport

9:15 Hétről-Hétre : A költészet napja - Lakástűz - Közelmúlt 
- Választottunk!

(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Április 16., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK - SMAFC kosárlabda- és 
a Tiszaújváros - Debrecen labdarúgó mérkőzés közvetítése 

felvételről
Április 18., szerda

18:00 Héthatár: Évadnyitó horgászverseny - Indul a pollen-
szezon - Szakmák éjszakája - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Egy bolond százat csinál - Közelmúlt - 
Sport 

Április 19., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Határtalanul - Simon Tünde festőművész kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: május 5-ig.
Derkó MiniGaléria
Némethiné Hulicskó Ágnes pasztell és tusrajz kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: 2018. április 13-ig.

Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál
2018. május 11-18.

Programok:
- Május 14-17. (hétfő-csütörtök)
  10.00-18.00 óra
  Játékos tudomány - Mókás fizika, interaktív kiállítás.
  Helyszín: Derkovits Kulturális Központ konferenciaterem.
  A belépés díjtalan!
- Május 14-17. (hétfő-csütörtök)
  10.00-18.00 óra
  Ásványkiállítás és vásár - Krisztián István gyűjteménye.
  Vásárlásra keddtől csütörtökig 14.00 és 18.00 óra között 
lesz lehetőség. 
  Helyszín: Derkovits Kulturális Központ félemelet.
  A belépés díjtalan!
- Május 11. (péntek)
 Ifjúsági Nap
 17.00 óra: Tánctalálkozó
 19.00 óra: L.L. Junior és táncosainak fellépése
19.40 óra: Tűzzsonglőrök
 Helyszín: Március 15. park.
 A belépés díjtalan!
- Május 12. (szombat) 19.00 óra
 Horváth Charlie koncertje
 Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
Jegyárak: Teljes árú: 4.000 Ft. Tiszaújváros kártyával: 3.600 
Ft. Diák/Nyugdíjas: 3.500 Ft.
- Május 13. (vasárnap) 17.00 óra
 XXII. Gimnasztráda Gála
 Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
 A jegyek ára egységesen: 800 Ft.
- Május 14. (hétfő) 19.00 óra
 Orlai Produkció színházi előadása.
 Frederick Knott: Várj, míg sötét lesz
 Főszereplők: Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás, Nagy 
Dániel Viktor
 Rendező: Novák Eszter
 Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem
 Jegyárak: Teljes árú: 3.000 Ft. Tiszaújváros kártyával: 2.700 
Ft. Diák/Nyugdíjas: 2.500 Ft.
Csoportos kedvezmény 15 fő felett 2.300 Ft.
 - Május 15. (kedd) 11.00 és 14.00 óra
 Urbán Gyula - Gulyás László: Minden egér szereti a sajtot 
- zenés mesejáték a Miskolci Nemzeti Színház előadásában. 
 Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
 A jegyek ára egységesen: 700 Ft.
- Május 16. (szerda) 19.00 óra
 Glenn Miller: Hangulatban
A Dixie Kings of Hungary (ex Benkó Dixieland Band) és az 
Adri Sisters - Koós Réka, Tunyogi Bernadett és Fehér Adri-
enn, valamint Lázár István közös koncertje.
 Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem
 Jegyárak: egységesen: 2.000 Ft. Csoportos kedvezmény 15 
fő felett 1.500 Ft.
- Május 17. (csütörtök) 19.00 óra
 ESSZENCIA Produkció és Csík János világzenei koncertje.
 Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
 Jegyárak: egységesen: 2.000 Ft. Csoportos kedvezmény 15 
fő felett 1.500 Ft.
- Május 18. (péntek) 19.00 óra
ExperiDance Produkció: Ezeregyév
 A történelem extázisa 21 táncképben.
 Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
 Jegyárak: teljes árú: 4.000 Ft. Tiszaújváros kártyával: 3.600 
Ft. Diák/Nyugdíjas: 3.500 Ft.
Kiegészítő programok:
Városi Kiállítóterem
Kalóz Zsóka a Lace Lady „A Föld ötödik eleme” című csip-
kekiállítása.
Látogatható: nyitvatartási időben.

Derkó MiniGaléria
Pataki János festőművész kiállítása.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ félemelet és aula.
Látogatható: nyitvatartási időben.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

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

Simon Tünde, az örömfestő

A fekete-fehéren túl
A főiskolán textiltervezés- és 
tanítás szakon végzett, de állt 
a katedra túloldalán is taná-
ri diplomával a zsebében. Pe-
dagógusként sokat tanult ta-
nítás közben és most ő ma-
ga is újra tanul, doktoran-
dusz hallgatója a szegedi tu-
dományegyetemnek. Színes a 
múltja és a jelene, úgy, ahogy 
az alkotásai is. A gyűjtemé-
nye csupa szín, üde gondola-
tok a vásznon, amit most a 
Városi Kiállítóteremben mu-
tat be Simon Tünde.

Örömfestőként aposztrofálta magát Tün-
de, aki érzelmeket, érzéseket színez a vá-
szonra, papírra. Alkotásai címe mellé 
egy-egy mondatot is ír, nem sajátot, ked-
venc művészétől, írójától, filozófusától 
kölcsönzi a gondolatokat.
 - Némelyik mellé többet is kitűznék, de 
az már sok lenne, pedig nehezen válasz-
tottam ki a végsőt. Bár nem hiszem, hogy 
magyarázni kéne a festményeimet, de ez 
a pár sor tulajdonképpen magyarázatként 
is szolgál a látogatóknak - mondja Tünde, 
miközben privát tárlatvezetést kapok a ki-
állításmegnyitó előtt.
A különleges hangulatot fokozták a meg-
nyitó közreműködői is. Bócsi Attila és 
Katlan Judit, a Fitt-Dance tánciskola ok-
tatói, akik egyéni látványos koreográfi-

ákkal készültek a színes alkotások övezte 
alkalmi színpadra.
A tárlatot Fazekas Sándor, Pamach, mű-
vésztanár ajánlotta az érdeklődők figyel-
mébe, aki arra a színélményre hívta fel a 
látogatók figyelmét, ami mára az egyik 
legfontosabb kelléke lett a világnak.
Tünde igazi művészlélek, nem csak fest 
és rajzol, sokat olvas, verseket, haikukat, 
de érdekli a zene a film, a divatszocioló-
gia, a posztmodern művészet, a filozófia 
és a természet. Ez utóbbi szinte állandó 
„kelléke” képeinek is. 

- Leginkább absztrakt festő vagyok, bár 
egy-két figurális alkotásom is van, itt pél-
dául a mögöttünk látható képen a színek 
között megjelenik egy gyöngyvirág is. 
1997 óta vannak kiállításaim, az a tapasz-
talatom, hogy az emberek szeretik a ké-
peimet, közel áll a szívükhöz, lelkükhöz 
ez a világ, amit én festek - mondja végül 
Tünde.
A Határtalanul című kiállítás május 5-éig 
látogatható.

berta
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 Költészetnapi műsoron voltunk 
„Az igazat mondd, ne csak a valódit” 
című műsor, amit a Paletta Baráti Kör 
mutatott be a nagy létszámú közönség-
nek bőven kiegészítette, amit eddig tud-
tam József Attiláról. Megtanultam, hogy 
milyen körülmények között nőtt fel, mi-
ket élt át a kedvenc költőm, milyen nehéz 
volt a gyerekkora és mégis később gyö-
nyörű verseket tudott írni. Dicséretre mél-
tó, ahogyan a szereplő nénik, bácsik be-
leélték magukat az előadásba. Kellemes 
érzéssel töltött el, hogy osztálytársunk, 
Máté volt a kis József Attila. Nagyon jól 
állt neki ez a szerep, büszkék vagyunk rá 
mindannyian.”
„Sok új ismeretet nyújtott ez a műsor a 
költő gyerekkoráról, szerelmeiről, csa-
ládjáról. Nagyon élveztem a zenéket hall-
gatni, a hegedű hallatán még a szívem is 
meglágyult. Ezt a baráti kört mindenki-
nek ajánlani fogom”
„ A műsorból sokat lehetett tanulni. Így 
most már sokkal több dolgot tudok József 
Attiláról, amit felhasználhatok az irodalo-
mórákon. Nagyon tetszett az előadás, az 
eddigi ismereteimen kívül még a szókin-
csem is bővült.”
„Én abban a szerencsés helyzetben vol-
tam, hogy nem nézője, hanem szereplője 
voltam ennek a műsornak kis József Atti-
laként. A próbákat nagyon élveztem, ál-

talában a Nikodémusban tartottuk. A szü-
leim és a tanító nénim is sokat segítettek 
a felkészülésben. Érdekes volt keresgél-
ni a régi típusú ruhák között, hogy hason-
lítsak a kisgyerek költőre. Örültem, hogy 
az egész osztályom eljött és láthatták, ho-
gyan szerepelek.”
„Én nagyon szeretem a költészetet, és már 
próbálkoztam verset írni is. Ez az előadás 
még abban is segített nekem, hogy én is 
fogok tudni verset írni hisz, bármilyen 

helyzetben, életkörülményben lehet gyö-
nyörű verseket írni, ahogy József Attila is 
tette. Az előadók szépen, nagy beleélés-
sel adták elő a híres költő történetét. Kö-
szönöm, hogy ott lehettem ezen a külön-
leges, rendhagyó irodalmi órán, aminek 
az volt a címe: Az igazat mondd, ne csak 
a valódit”

  A Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola 4/a  osztályos 

tanulóinak dolgozataiból

Hamvas Béla Városi Könyvtár

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

Április 17. (kedd)
Tudósnaptár - kamarakiállítás.
A kiállítás június 2-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje.

Április 20. (péntek) 18.00 óra
HAMVAS MOZAIKOK 
„Halhatatlan szerelem” 
MÜLLER PÉTER író, drámaíró előadása Hamvas Béla halá-
lának 50. évfordulója alkalmából.
Helyszín: a könyvtár aulája.
Az előadásra minden jegy elfogyott!

9. oldal2018.  április 12. Kultúra

Fazekas Sándor művésztanár, és az alkotó, Simon Tünde. 

„Ezt a baráti kört mindenkinek ajánlani fogom.”



BEIRATKOZÁS
A 2018/2019. TANÉV ELSŐ ÉVFOLYAMÁRA
2018. április 12. (csütörtök) 8.00 - 18.00 óráig

        2018. április 13.   (péntek) 8.00  - 18.00 óráig
TISZAÚJVÁROSI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁL-

TALÁNOS ISKOLA
TISZAÚJVÁROS, RÓZSA ÚT 12.

Jelentkezés:
Ebben az esztendőben azok a gyermekek válnak tanköteles-
sé, akik
2018. augusztus 31. napjáig betöltik a hatodik életévüket, és 
az iskolai tanulmányok megkezdéséhez szükséges fejlettsé-
get elérték.
A beiratáshoz szükséges iratok:
A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevé-
re kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolvány, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség el-
érését tanúsító szakvélemény és/vagy szakértői vélemény, a 
gyermek TAJ-kártyája és anyakönyvi kivonata, a gondvise-
lő lakcímkártyája.
Hittel és szeretettel a gyermekekért!
                                                                                                     

       Gál Benjáminné 
igazgató

Isten hozta a Kazinczyban!
Várjuk a kedves szülőket a beiratkozásra!

2018. április 12., 13. 8.00 - 19.00

Információ iskolánk honlapján: www.kazinczyrefi.hu

Makkainé Chmara Marianna

 igazgató

kronika@tiszatv.hu kronika@tiszatv.hu

Kazinczys sikerek A diákok napja, 
a közösség ünnepeA Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói minden 

évben részt vesznek a Zrínyi Ilona országos matematikaverse-
nyen.  A megyei fordulóban 2. helyezést ért el Kovács Veronika 
3. a osztályos tanuló, felkészítője Csernikné Nagy Mária Krisz-
tina. Ő képviselte iskolánkat az országos döntőben, ahol szép 
teljesítménnyel a középmezőnyben végzett. Harmadik osztályo-
saink a megyei csapatversenyben a 3. helyet szerezték meg. A 
csapat tagjai: Csehovics Marcell, Kovács Veronika, Varga Márk. 
Felkészítők: Csernikné Nagy Mária Krisztina, Papp Zsuzsanna. 
Büszkék vagyunk Kiss Gábor Botond teljesítményére is, aki 
megyei 7. helyezett lett. Felkészítő: Tölgyesiné Liktor Mária. 
A Budapesten megrendezett országos angol nyelvű történelem-
verseny témája az első világháború volt, a 8.a osztályosok csa-
pata 7. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kapus Virág Lia, Ladá-
nyi Laura, Molnár András és Venglovecz Bence, felkészítő ta-
nár: Csehovicsné Guba Adrienn. Varga Martin a mezei futóver-
seny megyei döntőjén, II. korcsoportban 4. helyezést ért el, fel-
készítő tanára: Csermely-Kiss Emőke. Vágási Zoltán a IV. kor-
csoport legjobbjának bizonyult, I. helyezést ért el, felkészítő ta-
nára Csikós László.
   Makkainé Chmara Marianna
                      igazgató

A szokásoknak megfelelően a tavaszi szünetet megelőző utolsó 
tanítási napon, idén március 28-án tartottuk a diákönkormány-
zati napot a Brassaiban. A diákok a korábbi évekhez hasonlóan 
traktor- és kötélhúzásban, szabadtéri sütés-főzésben, forrasztó 
képzőművészetben, asztaliteniszben, röplabdában, kosárlabdá-
ban, futballban, karaokeéneklésben, pókerben, sakkban és fek-
ve nyomó versenyen mérhették össze erejüket és tudásukat. A 
több fordulóból álló évfordulós iskolai vetélkedő eredményhir-
detése és a díjak átadása is ezen a napon történt. Az egészség-
ügyi szűrésen vérnyomásmérésre és vércukormérésre is volt le-
hetőség. Idén először két tanulónk táncbemutatója is színesítet-
te a változatos programokat. Az egyik tanárunkkal és egyik je-
lenlegi diákunkkal felálló „Lords Of This World” nevű rock ze-
nekar rock klasszikusokat és saját dalait adta elő. Egy másik, ki-
lencedikesekből és egy technikus tanulóból álló formáció pedig 
először lépett fel közönség előtt. A Borsodi RC Modell Fórum-
nak köszönhetően idén is volt lehetőség az RC modellezés meg-
ismerésére, a modellek és a szimulátorok kipróbálására. A di-
ákok BMX, roller, görkorcsolya és gördeszka bemutatója idén 
elkápráztatta a nézőket. A tanár-diák futball-, kosár- és röplab-
dameccsen a tanároknak szoros küzdelemben sikerült kivívni-
uk a győzelmet. 

                                                                  Brassai DÖK 

Egy százalék 
a kultúráért

Tisztelettel kérem Önt, hogy személyi jövedelemadója 

1%-ával támogassa a Derkovits Kulturális Központ szak-

mai munkáját. A befolyt összeget a kulturális központban 

működő amatőr művészeti csoportok támogatására, illetve a 

könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre for-

dítjuk.

Adószámunk: 15549800-2-05

Csak egy csepp a tengerben, de minden tenger a vízcseppek 

összessége!

Mátyás Zoltán igazgató

10. oldal 2018. április 12.Ovi/Isi

Húzd meg jobban, jöjjön a traktor!



11. oldal2018. április 12. Rendezvények



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. 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2018. április 18-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2018. április 16-án (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal I. emeleti önkormányzati

 tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, 
           negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

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. 

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a ház-
hoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, 
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött 
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladé-

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
a 16. héten, 2018. április 19-én (csütörtökön) végzi el.

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

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.

Felhívás!

Lelőhetik a kutyát

Kérjük a Tisztelt Kutyatulajdonosokat, hogy a Tisza és a Sa-
jó magas vízállása miatt kialakult árvízi helyzet miatt az ebeket 
csak pórázon, és az árvízvédelmi töltés külső oldalán sétáltas-
sák. Az árvíz miatt az őzek a gáthoz közel keresnek menedéket, 
ezért a szabadon kószáló kutya a vadat a jeges vízbe űzheti. A 
hatályos rendelkezések alapján (Vadászati törv. 37/B.§(4) bek.) 
a vadat űző kutyát a hivatásos vadász elejtheti.

                                                        Koleszár Péter
                                       hivatásos vadász

12. oldal 2018. április 12.Hirdetmények

A vadász lelőheti a vadat űző ebet. 



A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő élelme-
zésvezető munkakör betöltésére, 4 hónap 
próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 
szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelme-
zésvezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett 
tapasztalat, illetve szakács és diétás sza-
kács végzettség
Feladatok: 
• koordinálja a konyhaüzem munkatársa-
inak munkáját 
• megállapítja munkarendjüket 
• biztosítja konyhájának folyamatos és 
zavartalan működését az érvényes jog-

szabályok betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, se-
gédanyagok felhasználását, az élelmiszer 
raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztasá-
gáért 
• felel a közegészségügyi előírások betar-
tásáért 
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos ad-
minisztrációt 
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-
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 Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

                 Kósa-Tóth Zoltán
                             igazgató

Pályázati felhívás

Pályázat

Élelmezésvezető munkakör

Műszaki vezető munkakör

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Szakács munkakör

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.

Értesítés

Árverési hirdetmény

Veszettség elleni oltás

Beépítetlen telek
értékesítése

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az 
ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltá-
sa és a még végre nem hajtott mikrochip beültetés 2018-ban az 
alábbiak szerint történik.
Oltások időpontjai és helyszínei: 
Tiszaszederkény városrészben a 2018. április 21. (szombat) és 
április 26. (csütörtök) közötti időszakban. Helyszíne: utcánként, 
külön értesítés szerint.
Tisza-part városrészben 2018. április 21-én (szombat) 12.00-
13.00 között. 
Helyszíne: révőrs előtti terület.
Tiszaújvárosban 2018. április 29-én (vasárnap) 10.00-12.00 kö-
zött. 
Helyszíne: Tisza úti vásár területe.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 3.700 Ft/
eb
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészség-
ügyi jogszabály szerint a veszettség elleni védőoltás az eb 3 hó-
napos korától, az azonosító chip beültetése 4 hónapos kortól kö-
telező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek olt-
hatók be. Azon ebek, amelyek még nem rendelkeznek azonosító 
chippel, a chip behelyezését 3.500 Ft/eb áron a veszettség elle-
ni oltás alkalmával kell végrehajtani. Elveszett oltási könyv pót-
lásának díja 500 Ft.
A veszettség elleni oltás és a chip-beültetés bármely hivatalos 
állatorvosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Ti-
szaújváros, Szederkényi úton lévő beépítetlen telekingatlant: 
Építési telek adatai
HRS:1144/17 
Terület (m2): 1.656 
Övezeti besorolás : Vt/3 
Alapár (Ft+Áfa) 21.900.000+Áfa: 27.813.000
Biztosíték összege (Ft): 2.190.000
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételár-
ról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
A licitlépcső 28.000.000 Ft-ig 187.000 Ft, 28.000.000 Ft felett 
200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről 
készített részletes tájékoztató és a lényeges szerződési feltételek 
a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó megha-
talmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazo-
lása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magáno-
kiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik 
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetők: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal 
képviselőjének jelenléte a helyszínen 2018. április 20-án 13.00-
13.30 között biztosított.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2018. április 25-én 16:00 óráig. Papíralapon a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési 
Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda), elektroniku-
san a phivatal@tujvaros.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2018. április 26-án 14:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. 
emeleti tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104.

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Közhasznú Kft. pályázatot hirdet műsza-
ki vezető munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• műszaki (preferáltan gépészmérnöki 
vagy villamosmérnöki) szakirányon szer-
zett egyetemi/főiskolai végzettség
• hasonló munkakörben szerzett szakmai 
tapasztalat
• felhasználói szintű számítástechnikai is-
meretek
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
• uszoda üzemeltetésében való jártasság, 
uszodatechnológiai végzettség
• sportlétesítmény üzemeltetésében való 
tapasztalat
• épületgépész felelős műszaki vezetői jo-
gosultság
• épületgépész műszaki ellenőri jogosult-
ság
• munka és tűzvédelem területén szerzett 
végzettség
• idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot és mo-
tivációs levelet

• bizonyítvány másolatokat
A pályázat benyújtásának határideje 
2018. április 30.
A betöltendő munkakörről bővebb infor-
máció a 70/3337676 telefonszámon kér-
hető.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaúj-
város, Teleki Blanka út 6. sz) munkana-
pokon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sport-
park.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 6. szám alatti cím

13. oldal2018. április 12. 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.

Évadnyitó 
horgászverseny

A Zabos Géza Horgász Egyesület 2018. április 14-
én (szombaton) évadnyitó horgászversenyt rendez a 
sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés:   6.30-tól
Nevezés:   7.00-tól
Sorsolás:   7.30-tól
Verseny:   8.00-11.00-ig
Utána: mérlegelés, eredményhirdetés, tombola.
Nevezési díj: 1.000,-Ft/fő, mely a helyszínen fize-
tendő.

Makó Zoltán
versenyfelelős

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2018. április 13-án (pénteken) 
1.000 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti-tó: 600 kg 
Tolnai-tó: 400 kg 
A telepítést követően horgászni
 2018. április 14-én (szombaton) 
a horgászverseny után, 12.00 órától a lehet.
A változtatás jogát fenntartjuk!

                     Balázs Tibor
                          horgászmester 

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság 
Tiszaújvárosban keres 

Minőségellenőr munkatársat
Elvárások:
• középfokú végzettség 
• műanyagipari ismeretek
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés
Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgázásában szerzett gyakorlat
Ajánlatunk: 
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 4 műszakos munkarend 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje 
el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. április 30.

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdoná-
ban lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartman-
ház. 
Az ingatlan értékesítése a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvé-
nyes pályázatot benyújtó pályázó részére történik.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi berendezési és felszerelé-
si tárgyával együttesen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. év 05. hó 07. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen 
vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anya-
gát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-
322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.

Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több, azonos összegű 
vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálás-
sal kerül megállapításra, melynek időpontjáról és főbb szabályairól a 
TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit írásban tájé-
koztatja.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

A Tiszaújvárosi Krónikában is 

megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában 

legalább  5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

14. oldal 2018. április 12.Hirdetés



A Sportcentrum eseményei 
Április 12. (csütörtök)

Labdarúgás
09.00 III. korcsoportos körzeti labdarúgó diákolimpia  
	 	 	 	 Műfüves	pálya

Április 14. (szombat)
Labdarúgás
10.00	FCT	U17	-	Tiszafüredi	VSE	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Füves	pálya
12.00	FCT	U19	-	Tiszafüredi	VSE	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Füves	pálya
16.00	TFCT	-	Debreceni	EAC	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Centerpálya
Kézilabda
16.00	TSC	-	Tiszalök	VSE	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Játékcsarnok
Asztalitenisz
15.30	Tiszaújváros	-	Füzesabony	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Asztalitenisz	csarnok

Április 15. (vasárnap)
Kosárlabda
15.30	Phoenix	KK	-	SMAFC	U20-as	bajnoki	mérkőzés	
	 	 	 	 Játékcsarnok
18.00	Phoenix	KK	-	SMAFC	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Játékcsarnok

Április 18. (szerda)
Labdarúgás
16.30	TFCT	-	MTK	II.	bajnoki	mérkőzés	 	 	
	 	 	 	 Centerpálya
15.00	Futsal	torna	utánpótlás	régiós	döntő	 	 	
	 	 	 	 Játékcsarnok

Labdarúgás

Ha egy üzlet beindul…
Két mérkőzésen négy pon-
tot szerzett az FC Tiszaújvá-
ros. Az első, hétközi találko-
zón a már kétszer elhalasz-
tott Nyírbátor elleni mérkő-
zést pótolták, majd Tállyán 
vendégeskedett a csapat.

Tiszaújváros - Nyírbátor 1-1 (1-1) 
Tiszaújváros:	200	néző,	Vezette:	Mencsik	
(Kurinka,	Nagy)
TFCT:	 Tóth-Nagy,	 Turcsik	 (Lipusz),	
Bussy,	Kovács,	Nagy	D.	(Bucz),	Hussein,	
Orosz,	Illés,	Márton,	Molnár	(Balogh).
Nyírbátor: Vasas-Fekete,	 Müller,	 Tóth,	
Szabó,	 Csernák	 (Roszel),	 Pálinkás	
(Kinczel),	Bagi,	Mankó	 (Boros),	Fenyő-
falvi,	Terdik.
18. perc: A	 bal	 oldalon	 vezetett	 táma-
dást	 a	Nyírbátor,	 a	középre	 lőtt	 labdáról	
két	hazai	védő	is	lemaradt,	így	Terdiknek 
nem	okozott	nehézséget,	hogy	Tóth	mel-
lett	a	hálóba	helyezze	a	játékszert.	(0-1)
34.perc: Bussy	 ívelt	 a	 16-oson	 belülre,	
a labdára Nagy Dávid	érkezett	 tökélete-
sen,	 és	 fejjel	 védhetetlenül	 juttatta	 a	ka-
pus mellett a hálóba a labdát. (1-1)
Tekintettel	 arra,	 hogy	 „rövidváltásban”	
játszotta	a	mérkőzést,	és	a	gólvágó	Fagy-
gyas	sérülés	miatt	nem	léphetett	pályára,	
a	mérkőzést	megelőzően	 a	 döntetlen	 el-
fogadható	 eredmény	 lett	 volna.	A	mecs-
cs	képe	és	a	kihagyott	helyzetek	alapján	
azonban	több	góllal	is	nyerhetett	volna	a	
TFCT.
Gerliczki Máté:	Nem	vagyunk	csalódot-
tak	 az	 1	 pont	miatt,	mert	mindent	meg-
tettek	a	játékosaink	a	győzelemért.	Két	jó	
csapat	 találkozott.	Azért	azt	 tegyük	hoz-
zá,	hogy	a	 játékot	végig	mi	 irányítottuk,	
és	jóval	több	helyzetünk	is	volt.
Ambrusz Árpád: Két	ideges	csapat	zakla-
tott	mérkőzésén	igazságos	döntetlen	szü-
letett.	Sok	sikert	kívánok	a	Tiszaújváros-
nak.
Újabb	3	pontot	szerzett	-	ezúttal	 idegen-
ben	 -	 a	TFCT.	A	Tállya	 elleni	 találkozó	
után	már	a	tabella	ötödik	helyére	lépett	a	
csapat.

Tállya - Tiszaújváros 0-1 (0-0)
Múcsony,	V.:Csontos	(Zsákai,	Benkő)
Tállya:	Tarr-Paranai,	Németh	D.,	Horváth	
N,	Polényi	(Horváth	B.),	Nyitrai,	Németh	
B.	Ondó,	Lippai,	Kovács	(Stropkay),	Bi-
hari,	Minczér.
TFCT:	 Tóth-Nagy	 P.,	 Turcsik	 (Balogh),	
Faggyas	 (Dajka),	 Bussy,	 Kovács,	 Nagy	
D.,	Orosz,	Illés,	Márton,	Molnár	(Fodor)
62. perc:	 Faggyas	 végzett	 el	 szögletrú-
gást.	A	beívelt	labdát	Márton	védhetetle-
nül	fejelte	a	hálóba. (0-1)
Az	 első	 félidőben	 a	Tállya	 küzdéssel	 és	
harcossággal	 ellensúlyozta	 a	TFCT	 játé-

kát,	de	nagyon	kevés	helyzet	alakult	ki	a	
kapuk	előtt,	 jóformán	csak	pontrúgások-
ból	veszélyeztetett	a	Gerliczki	alakulat.	A	
második	félidőben	távoli	lövésekkel	ope-
rált	a	Tállya,	de	gólt	mintegy	félórával	a	
mérkőzés	vége	előtt	a	Tiszaújváros	ért	el.	
Elmondható,	ha	nem	 is	meggyőzően,	de	
megérdemelten	szerezte	meg	a	csapat	há-
rom	pontot,
Uray Attila:	 Kevés	 helyzetet	 engedett	
egymásnak	a	két	 csapat.	Sajnos	mi	nem	
tudtunk	értékesíteni	egyet	sem.	Igazságo-
sabbnak	éreztem	volna	egy	döntetlent.
Gerliczki Máté: Senki	ne	feledje,	hogy	3	
vereséggel	indítottuk	ezt	a	bajnokságot	és	
most	odáig	jutottunk,	hogy	rengeteg	vér-
rel	és	még	több	verejtékkel,	nagyjából	re-
alizáltuk	helyünket	a	táblázaton.	A	mai	si-
kerhez	 brusztolnunk	 kellett,	 de	 ebben	 is	
erősek	vagyunk.	Gratulálok	a	fiúknak!
További eredmények
Debrecen	-	Balassagyarmat	1-2
Gyöngyös	-	Tiszafüred	5-1
Monor	-	Füzesgyarmat	2-1
DVTK	II.	-	Cigánd	2-1
MTK	II.	-	Nyírbátor	1-1
Jászberény	-	Putnok	1-1

Szabadnapos:	ESMTK
Következik a 23. forduló

2018.04.14., szombat 16:00
Füzesgyarmat	-	Tiszafüred	
Balassagyarmat	-	ESMTK	

Tiszaújváros - DEAC 
Cigánd	-	Tállya	

Nyírbátor	-	Jászberény	
2018.04.15.,	vasárnap	16:00

Putnok	-	DVTK	II.	
Monor	-	MTK	II.

Szabadnapos:	Gyöngyös

Mesterhetes!

Felsőtárkányban	 léptek	 pályára	 serdü-
lő	csapataink	a	hétközi	fordulóban.	A	két	
mérkőzésen	 3	 pontot	 gyűjtöttek.	 Az	 U	
14-esek	 góldömpingjéből	 Oláh Attila 7 
góllal	vette	ki	a	részét.
U15
Felsőtárkány - Tiszaújváros 9-2 (4-1)
Gólok: Lakatos	L.,	Büdi	B.
Bán András: Álomkezdés	 után	 pokoli	
folytatás.	Már	a	harmincadik	másodperc-
ben	megszereztük	a	vezetést.	A	nyugodt	
folytatás	helyett	kislányok	módjára	kezd-
tünk	el	játszani,	amit	tíz	perc	alatt	kegyet-
lenül	kihasznált	az	ellenfelünk.	Sajnos	a	
második	félidőben	már	nem	tudtunk	meg-
újulni.
U14
Felsőtárkány - Tiszaújváros 2-10 (2-8)
Gólok:	 Oláh	A.	 7.,	 Lestál	 Sz.,	 Hornyák	
K.,	Bartal	Á.
Császár Zoltán:	 Igaz	 a	 régi	 mondás:	 a	
kötelező	 győzelmek	 a	 legnehezebbek.	A	
múlt	heti	jó	játéknak	nyoma	sem	volt.	Re-
mélem,	 hogy	 csak	 egy	 kisiklás	 történt,	
mert	 a	 következő	 hetekben	 nagyon	 ne-
héz	mérkőzések	várnak	ránk.	Gratulálok	
a	csapatnak!

Kosárlabda

Kettőből kettő behúzva
Újabb győzelmeket szerzett a 
bajnokságban a Phoenix KK. 
A sikereket még becsesebbé 
teszi, hogy mindkétszer ide-
genben diadalmaskodott a 
csapat. 

Sopron KC-Sportiskola - Tiszaújváro-
si Phoenix KK   

78-83 (21-27, 16-20, 14-13, 27-23)
Sopron,	 150	 néző.	 V.:	 Horváth,	 Szalai,	
Magyari.
Sopron KC-Sportiskola: Buzsáki	 (4),	
Kántor	 (29/12),	 Werner	 (4),	 Polgárdy	
(25/12),	Bagó	(13/3),	Spéder	(-),	Németh	
(-),	Garab	(-),	Papp	(3),	Farkas	(-).
Tiszaújvárosi Phoenix KK:	 Piukovics	
(14/6),	Szilasi	(2),	Gáspár	(9/3),	Endrész	
(4),	 Jackson	 (17),	 Katlan	 (3),	 Pöstényi	
(22/12),	Pongrácz	(6/6),	Kiss	B.	(2),	Sza-
bó	N.	(-),	Kovács	Z.	(2),	Bakos	(2).
Az	első	félidőben	alapozta	meg	a	győzel-
met	a	soproni	vendégjátékán.	Bár	a	haza-
iak	az	utolsó	két	negyedben	már	partiban	
voltak,	az	addig	összegyűjtött	előnyt	nem	
sikerült	ledolgozniuk,	így	megérdemelten	
nyertek	a	fiúk.

Szendrey Zsombor:	 Sikerült	 revansot	
vennünk	a	hazaiakon.	A	végeredményhez	
hozzátartozik,	hogy	azok,	akik	nem	élő-
ben	látták	a	¬meccset,	hanem	csak	a	sta-
tisztikát	 nézték,	 a	 végeredményből	 nem	
vehetik	 ki	 a	 fölényünket.	 Két	 perccel	 a	
vége	 előtt	még	19	pontos	 előnyben	vol-
tunk,	 viszont	 a	 hajrában	 bármit	 csinál-
tunk,	 a	 játékvezetők	 velünk	 itatták	 meg	
ennek	a	„levét”.

*
Hétközi	mérkőzéssel	 -	 a	Debrecen	 ellen	
elmaradt	18.	 fordulóbeli	 találkozó	pótlá-
sával	 -	 folytatódott	 a	Phoenix	menetelé-
se.	A	 kedden	 16:00	 órára	 kiírt	 találkozó	
nem	csak	a	szokatlan	időpontja	miatt	ne-
hezítette	meg	 a	Tiszaújváros	 dolgát,	 ha-
nem	azért	is	mert	a	dolgozni	járó	csapat-
tagok	közül	bizonytalan	volt,	ki	tudja	vál-
lalni	a	pályára	lépést.

Debreceni EAC U23 - Tiszaújvárosi 
Phoenix KK 

74 - 81 (18-17, 22-24, 15-25, 19-15)
Debrecen:	 100	 néző.	 V.:Rácz,	 Kapusi,	
Sallai
DEAC: Tisza	 (8/6),	 Szűcs	 (3),	 Kozák	

(20),	 Tóth	 (12/3),	 Kósa	 (9/3),	 Kozák	
(8/3),	Nemessályi	 (-),	Asszú	 (12/6),	Ne-
mes	 (-),	 Szekeres	 (2),	 Mászlé	 (-),	 Tóth	
(12/3),	Zsuga	(-).
Phoenix KK:	Piukovics	(9/3),	Szilasi	(0),	
Gáspár	 (23/3),	 Pongrácz	 (7/6),	 Jackson	
(17),	Szabó	(2),	Kiss	(8),	Pöstényi	(8/3),	
Orosz	 (3/3),	Endrész	 (4),	Katlan	 (-),	ko-
vács	(-).
A	 mérkőzés	 középső	 részében	 nyújtott	
teljesítményével	nyerte	meg	a	 találkozót	
a	Phoenix.	Az	első	és	utolsó	játékrészt	el-
veszítették	–	igaz,	előbbit	csak	egy	pont-
tal	 -,	 a	másik	 kettőben	 12	 ponttal	 bizo-
nyultak	 jobbnak	a	hazaiaknál.	Ennek	 is-
meretében	teljesen	megérdemelten	győz-
tek.
Szendrey Zsombor:	Nagyon	rossz	mérkő-
zést	játszottunk,	de	egy	ilyen	után	is	lehet	
örülni	a	győzelemnek.	Egy	fiatalos,	gyors	
játékot	játszó,	letámadó	csapattal	találtuk	
szembe	 magunkat,	 ami	 megzavart	 ben-
nünket.	A	 félidőben	 rendeztük	 a	 sorain-
kat,	összességében	megérdemelten	nyer-
tünk.

Röplabda

Tiszaújvárosban 
készültek fel

A női B keret és az U19-es válogatott tavalyi edző-
tábora után ismét elit röplabdásoknak adott felké-
szülési lehetőséget a Tiszaújvárosi Sportcentrum. 
Az Európa-bajnokságra készülő U17-es válogatott 
ugyanis itt edzőtáborozott alig egy héttel a torna 
kezdete előtt.

-	Ebben	az	 időszakban	nagyon	kevés	olyan	csarnok	van,	ahol	
megfelelően	 tudunk	készülni	egy	 ilyen	 rangos	megmérettetés-
re	-	mondta Kőnig Gábor,	az	U17-es	válogatott	vezetőedzője.	-		
Nem	először	járok	itt,	és	ideálisak	a	körülmények,	a	szállás	10	
perc	sétára	van,	a	terem	pedig	nagyon	megfelelő	nekünk.
De	nem	csak	itt	edzettek	a	hölgyek.	Néhány	napra	Ukrajnába	is	
kirándultak,	hogy	Ungváron	játszanak	néhány	edzőmérkőzést.
-	Három	 alkalommal	 léptünk	 pályára	 és	 jók	 a	 tapasztalatok	 -	
mondta	a	csapatkapitány,	Poskó Ágnes.	-	A	csapatunk	jó,	de	nem	
volt	 még	 ilyen	 magas	 szintű	 nemzetközi	 tapasztalatunk	 mint	
most	az	EB	lesz.	Persze	nagyon	örülünk,	de	egyúttal	izgulunk	
is,	várjuk	már	a	megmérettetést.
A	női	ifjúsági	Európa-bajnokság	pénteken	kezdődik.	Magyaror-
szág	először	Szlovénia	csapata	ellen	lép	pályára.

15. oldal2018. április 12. Sport

A játékot végig a Tiszaújváros irányította a Nyírbátor elleni találkozón. 

Két jó csapat találkozott. Hol így, hol 
úgy.

A Sportcentrumban ideálisak a körülmények. 

Izgulnak, de nagyon várják már a lányok az Európa-bajnok-
ságot. 



16. oldal 2018. április 12.Rendezvények
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