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Lecsaptak a nyomozók

A vértanúkra 
emlékeztek

Június 16-án az 1956-os forradalom mártírhalált halt minisz-
terelnökéről, Nagy Imréről és mártírtársairól, a forradalmat 
követő megtorlás áldozatairól emlékezett meg az ország. Vá-
rosunkban a hagyományoknak megfelelően az önkormányzat, 
az intézmények, a gazdasági társaságok, a pártok, civil szerve-
zetek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait és gyúj-
tottak mécsest az ’56-os emlékhelyen június 15-én, pénteken 
délelőtt. 

Közlemény

Leállt az Olefin-1 
üzem

Tisztelt Lakosság!
A MOL Petrolkémia Zrt. Olefin-1 üzemében 2018. június 19-én 
átmeneti üzemzavar keletkezett, emiatt az üzem szakemberei le-
állították a technológia egy részét.
A hiba elhárítása után elkezdődött a visszaindulás.
Az üzem leállása, valamint a visszaindulás fáklyázással jár 
együtt, esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatással kí-
sérve.
 A művelet a lakosságot nem veszélyezteti. Környékünk lakóitól 
a nyugalmuk esetleges megzavarása miatt ezúton is elnézést ké-
rünk. A fáklyázás során keletkező füstgázok a lakosság egészsé-
gére nézve nem jelentenek veszélyt.

                                                 MOL Petrolkémia Zrt.

Partnerség

Testvérvárosi látogatáson
Az elmúlt hétvégén lengyel 
testvérvárosunk, Swietoch-
lowice meghívásának eleget 
téve Dr. Fülöp György alpol-
gármester vezetésével 4 fős 
delegáció képviselte Tisza-
újvárost a sziléziai település 
Városi Fesztivál elnevezésű 
rendezvénysorozatán.

A különböző programokon a magyar de-
legáción kívül Swietochlowice továb-
bi partnervárosai is részt vettek, ezáltal 
szélesebb körben volt lehetőség az egyes 
települések aktuális problémáinak, fej-

lesztési irányainak megtárgyalására, az 
együttműködési lehetőségek átgondolá-
sára.
Swietochlowice polgármestere, Dawid 
Kostempski átfogó tájékoztatást adott vá-
rosuk jelenlegi helyzetéről, az őket érintő 
munkaerőpiaci kihívásokról, a helyi köz-
lekedést, egészségügyet, oktatást érintő 
tervezett fejlesztésekről. Mindez azért is 
időszerű, mert idén ősszel helyhatósági 
választásokat tartanak Lengyelországban.
A testvérvárosi találkozó során a delegá-
ciók megtekinthették az utóbbi időszak 
egyik legnagyobb beruházását, a teljesen 

újjáépített Szilézia Stadiont, amely Euró-
pában is egyedülálló paraméterekkel ren-
delkezik.
Tiszaújváros alpolgármestere, Dr. Fü-
löp György hangsúlyozta, hogy a két te-
lepülés közel másfél évtizede töretlenül 
jó kapcsolatot ápol, amelyhez a hagyo-
mányos magyar-lengyel barátságon kí-
vül a különböző kulturális csoportok, ci-
vil szervezetek és diákcsere programok is 
hozzájárulnak. Mindezek jegyében 2018 
júliusában egy hétig Tiszaújváros látja 
vendégül a Bogácson táborozó swietoch-
lowice-i gyermekcsoportot.

Elballagtak az általános iskolások 

Vállukon tarisznya, szívükben emlékek

Az elmúlt hétvégén rendezték meg az általános iskolai ballagási ünnepségeket. Városunk iskoláitól 148 végzős diák búcsú-
zott. Ugyanúgy nagy dolog ez a diákok, mint a szülők, és bizony az iskola életében is. Eltelt nyolc év, hamarosan kezdődik 
egy új fejezet. A Széchenyi iskola 48 diákja már pénteken búcsút vett iskolájától, a Kazinczyból 37-en, a Hunyadi iskolából 
38-an, míg a Szent Istvánból 25-en ballagtak. Írásunk a 4. oldalon. 

Tiszaújváros hetilapja      2018. június 21.      XXXVI. évfolyam, 25. szám

A tiszaújvárosi delegáció Stanisław Korman alpolgármester társaságában.

Ételosztás a fesztiválon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30-kor, kedden és szom-
baton 18:00-kor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templo-
munkban.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően júliusban hétköz-
nap nem lesznek szentmisék templomunkban. Szombaton 
18:00-kor, vasárnap 11:00-kor lesznek a szentmisék.
A plébániairoda nyitvatartása júliusban szünetel.

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 18.30 esti istentisz-
telet. Vasárnap (Június 24. - Keresztelő Szent János születése) 
10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 esti is-
tentisztelet. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

Református
Tiszaújváros 
2018. június 21-én, csütörtökön 17.00-kor bibliaóra lesz.
2018. június 23-án, szombaton 8.30 órától a templomba és az 
imaházba szervezünk takarítást.
2018. június 24-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet.
Tiszaszederkény
2018. június 24-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet
Sajószöged 
2018. június 24-én, vasárnap 9.00 órakor lesz istentisztelet.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 24-ig (vasárnapig)a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd jú-
nius 25-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István 
út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

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.

Településről településre

Rendőrségi előadások
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság idén 
is megszervezte a „Településről, telepü-
lésre” elnevezésű baleset- és bűnmegelő-
zési előadássorozatot az illetékességi te-
rületéhez tartozó 24 településen.
Dr. Kalapos István r. ezredes a Tiszaújvá-
rosi Rendőrkapitányság vezetője 2018 jú-
niusában tartott komplex baleset- és bűn-
megelőzési előadást Tiszakesziben, Kesz-

nyétenben, Igriciben és Girincsen. Az 
előadások célja olyan kötetlen légkör ki-
alakítása, ahol a szakemberek hatékonyan 
át tudják adni azokat az ismereteket, ame-
lyekkel elkerülhető az áldozattá válás. A 
teljesség igényét szem előtt tartva a ka-
pitányságvezető tudatosította a közleke-
désbiztonságot érintő ismereteket, továb-
bá kitért a 112-es segélyhívó használatá-

val kapcsolatos tudnivalókra is.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság veze-
tője az elkövetkező hetekben, hónapokban 
újabb településeken tart majd fiataloknak, 
időseknek olyan kurzusokat, amelyek so-
rán az elhangzottak segítségével a rendőr-
ség kompetenciájába tartozó korosztályos 
problémák megoldhatóak, kezelhetőek.

(Forrás: Police.hu)

Ítélet helyett újabb bizonyítás

Tanúskodna az élettárs
Mivel a bizonyítási eljárás végére értek 
a Miskolci Törvényszéken, várható volt, 
hogy ítéletet hirdetnek annak a vádlott-
nak az ügyében, akivel szemben emberö-
lés bűntettének kísérlete miatt indult eljá-
rás. Ám újranyitották a bizonyítási eljárást.
A vád szerint a terhelt 2016. augusztusá-
ban Tiszaújvárosban az Ifjúsági parkban 
a sértettel egy társaságban szórakozott. A 
vádlott előzetes szóváltás nélkül a sértet-
tet egy alkalommal ököllel az arcán meg-
ütötte, majd többször megrúgta, miköz-
ben trágár szavakkal illette. Néhány perc 
elteltével ismét szidalmazni kezdte a sér-
tettet, megöléssel fenyegette meg, majd 
megütötte, minek következtében a sér-
tett a földre esett, feje a földhöz ütődött. 
A földön fekvő és védekezésre nem képes 
sértettet tovább bántalmazta: felső testén 
és a fején rúgta, taposta őt, majd levizelte 
a testét; végül elhagyta a helyszínt. A sér-
tett a bántalmazás következtében életve-
szélyes sérüléseket szenvedett.
A törvényszék szerette volna meghallgat-
ni a vádlott akkori élettársát is, aki min-
dennek szem- és fültanúja volt, ő azon-

ban élt a mentesség jogával, amely abban 
az esetben illeti meg a tanút, ha a vádlot-
tal rokoni kapcsolatban áll.
A törvényszék lefolytatta a bizonyítást, 
így már csak az ítélethirdetés maradt hát-
ra, ám a védelem kérte, hogy hallgassák 

meg a nőt, aki most már tanúvallomást 
tenne. Az ügyész nem ellenezte ezt, s vé-
gül öt tanú idézéséről született indítvány, 
és a tárgyalás helyszínéül a Tiszaújvárosi 
Járásbíróságot jelölték ki. 

(Forrás: Miskolci Törvényszék)

 „Újra eltelt egy év, 
Mindig rád gondolok én.
 Szívem még mindig érted ég, 
Lelkemben nagy a fájdalom. 
Hogy nem vagy már, nagyon fájlalom, 
Nélküled az élet csak fájdalom.” 

SzincSák LáSzLóné 
(SzüL.: HeveSi viktória)

Fájó szívvel emlékezünk 3 éve, 2015. 06. 20-án elhunyt 
szerettünkre. 

Férjed és gyermekeid

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Dr. JuHáSz JuLianna

 PRO URBE életműdíjjal kitüntetett
pszichiáter főorvos, a városi rendelőintézet egykori

 orvos-igazgatója
búcsúztatóján megjelentek, részvétükkel, virágaikkal 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
 A gyászoló család

   és Tiszaújváros Város Önkormányzata    

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

nagy SánDorné (SzüL.: Bíró irén) 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

2. oldal 2018. június 21.Sokféle

Játék
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik júniu-

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 emberölési kísérlet helyszíne. 



Elkezdődtek a szóbeli érettségit

Testnevelést és rajzot is választottak
Magyar, matematika, történelem, 
idegen nyelv, és egy szabadon vá-
lasztott tantárgy. Ezekből szóbe-
liznek a diákok a héten ország-
szerte.

 A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium vizsgázói közül 
az informatikát választották a legtöbben, mint 
szabadon választható érettségi tárgyat.
- A gyerekek rájöttek, hogy a nyelv és az in-
formatika manapság minden területen szüksé-
ges. Természetesen a többi tantárgyra is vannak 
jelentkezők, földrajzból, biológiából, kémiából 
és fizikából, de idén például rajzból is van vizs-
gázónk, ő nem tételt húz, hanem egy munkát 
kellett készítenie, s úgy kell vizsgáznia, mint 
egy portfolió védésénél - mondja Erdélyi La-
jos a gimnázium igazgatója. - A hetekkel ez-
előtt megírt írásbeli vizsgára is kapnak pontot 
és a szóbelire is, ez adja majd ki százalékosan 
az eredményt. A százalékok alapján alakulnak 
ki a különböző pontok, amit visznek a főisko-
lai, egyetemi felvételhez. Lehet plusz pontokat 
is szerezni, például, ha valaki az OKTV-n (Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi Verseny) ki-
emelkedő eredményt ért el, vagy ha emelt szin-
tű érettségit tesz, de ha például valaki tavaly 
előrehozottan leérettségizett középszinten, idén 
pedig emelt szinten, az választhat, hogy melyi-
ket szeretné beszámíttatni. Kell a jó jegy és a 
többletpont, hiszen igen kemény harc folyik az 
ismertebb egyetemekre való bejutásért.
                     

Vizsga a sportpályán

A szóbeli érettségi első napján nem a középis-
kolába, hanem a sportcentrumba indultunk, ott 
tartották ugyanis a testnevelés érettségi gyakor-
lati részét.
- Egyre többen választják a testnevelést érettsé-
gi tárgyként, nagyon felkapott mostanában, fő-
leg a sportolók körében. Van, aki a nehéz fizika 
és földrajz helyett inkább ezt választja, pedig 
bizony erre is készülni kell, mert nem is olyan 
könnyű - kezdi Szendrey Tibor testnevelő tanár. 
- Az egyik végzős osztályból 11 gyerek is vá-
lasztotta ezt a tárgyat. Van elméleti és gyakorla-
ti rész is. A rutinos sportolók is azt hiszik, hogy 
majd ők tudnak mindent, pedig itt is teljesíte-
ni kell, keményen meg kell dolgozni az ötösért. 
Van benne kötélmászás, talaj, szertorna, gyűrű, 
gerenda, labdajáték, atlétika, 48 ütemű gyakor-
lat, szekrényugrás, futás, úszás.
Lehmann Csongor és Putnóczki Dorka magán-

tanulók. Az élsportolók a hétvégi triatlonver-
senyre is készülnek, de itt most az atlétika pá-
lyán éppen érettségiznek.
-  Sok ilyenkor a verseny, de igyekszem köz-
ben tisztességesen felkészülni az érettségire is - 
mondja Csongor. - Reggel kezdünk labdajáték-
kal, tornával az atlétika pályán, utána mentünk 
az uszodába és ezzel véget is ért a gyakorlati 
rész, holnap jön a folytatás az elmélettel, húsz 
A tétellel és húsz B tétellel. A tesit azért válasz-
tottam, mert közel áll hozzám a sport és nem 
találom vészesen nehéznek, de vannak évszá-
mok, sporttörténet, amit át kell ismételni. Ter-
mészetesen a kötelező tantárgyakra is készü-
lök, hiszen azokat is ezen a héten tudom le.
               

A történelem ismétli önmagát

Másnap a gimnáziumba megyünk. Zaj nem 
szűrődik ki az épületből. Aki várakozik, az 
csendben koncentrál, vagy elmélyülten olvas-
sa a tételeket. A szülők izgatottan várakoznak 
kint. Mindenki szurkol, nem csak a saját gyere-
kének, mindenkinek. Az egyik teremben érett-
ségiznek, a másikban éppen felkészülnek, a 
harmadikban frissítőkkel, terített asztallal vár-
ják a diákokat, s közben egy kicsit újra átélik 
azt, ami nekik 30-40 éve volt.
- A mostani érettségi külön érdekesség a csa-
ládunknak, hiszen a fiam, Viktor történelem-
ből ugyanazt a tételt húzta, amit én 36 évvel ez-
előtt, a nácizmus térhódítását és uralomra ju-

tását - mondja Kovács István, aki a folyosón 
együtt izgul szülőtársaival a vizsgázó gyere-
kekért. - Emlegettük is otthon előtte, hogy mi 
a feleségemmel miből érettségiztünk évtize-
dekkel ezelőtt, és most bejött, ugyanabból fe-
lehetett közel 40 év távlatából, mint én. Ne-
kem ötösre sikerült remélem neki is meglesz - 
mondja az édesapa.
                   
Az egyiknek sikerült, a másiknak…

A szülők után a diákoknál próbálkozunk. Mint 
hajdanán érettségizők, mi is biztatjuk őket, és 
persze arra is, hogy álljanak velünk szóba egy 
rövid nyilatkozat erejéig. 
- Fél óra múlva fogok bemenni, nagyon-na-
gyon izgulok, most is a tételeket lapozgatom, 
itt van minden egyben, 20 töri, 20 irodalom és 
10 nyelvtan tétel. Remélem jó „arcok” lesznek 
a tanárok, a többiek, akik eddig kijöttek, mind 
azt mondták, hogy aranyosak és segítőkészek. 
Tanultam, de a szerencsén múlik, hogy mit hú-
zok, bár most úgy érzem, mindegyiktől félek. 
Angolból emeltszintűztem, szabadon választott 
tárgyként az infót választottam - sorolja Stelko-
vics Réka.
Odébbállunk, hogy koncentrálhasson arra, ami-
re ma igazán kell.
Kovács Bianka elsőnek jött ki a tanteremből a 
kedden szóbeliző tanulók közül.
 - Olyan tételeket húztam, ami számomra elég 
nehéz volt. Magyarral kezdtem, az Antigonét 

húztam, de ettől mások is féltek nem csak én. 
A törin a számomra legnehezebbe sikerült bele-
nyúlnom, a náci Németországba. Választott tár-
gyam a tesi volt, a higiéniáról szólt a tételem 
meg az alapvető sportágakról, azt könnyűnek 
találtam, az angol szintén könnyű volt nekem, 
ott a nyaralásról kellett beszélnem - mondja 
megkönnyebbülve Bianka.
György Anna Egerbe készül angoltanár-média 
vagy könyvtáros tanár szakra. Láthatóan fellé-
legezve jön ki a teremből. 
- Közepesen sikerült, töriből, magyarból és vi-
zuális kultúrából mentem ma, körülbelül há-
rom órát voltam bent - mondja. - Én voltam az 
egyetlen, aki rajzból érettségizett az évfolya-
mon. Hogy miért? Mindig is érdekelt a rajz, ez-
zel akartam továbbmenni, elég jól is sikerült. 
Irodalomból József Attila kései költészetét húz-
tam, nyelvtanból a magyar nyelvújítást, töriből 
Magyarország a dualizmus korában című té-
telt. Egész jókat húztam, bár az irodalommal, 
volt némi bajom, a törinek nagyon örültem. Az 
elmúlt három hétben csak ezt tanultam, kemé-
nyen készültem az érettségire.
                                                

Menetrend

Nem csak az érettségizők és az érettségiztetők 
vannak az iskolában, hanem a pedagógusok is. 
A tanáriban bizonyítványokat írnak, év végén 
mindenkinek akad bőven papírmunkája, hiszen 
hétfőn lesz a tanévzáró.
- A szóbeli érettségik az aktív tanítási időszak 
után kezdődnek és két héten keresztül tartanak. 
Mi nem használjuk ki a két hetet, mert jövő hét 
szerdáig befejezzük a csoportok beosztását. 
Ez annak is betudható, hogy kevesebb osztá-
lyunk van, hiszen a gépész osztályok átkerül-
tek a Brassaiba, így egy-egy osztállyal keve-
sebb érettségizik - mondja Erdély Lajos igaz-
gató. - Vannak, akik két, és vannak, akik három 
napon keresztül érettségiznek, azért mert vagy 
alacsonyabb a létszám és elég nekik két nap az 
érettségi feleletekre, vagy azért mert az úgyne-
vezett előrehozott érettségi vizsgát már letették 
a gyerekek. Most van öt érettségiző osztályunk, 
és van két csoportunk, akik előrehozottat tesz-
nek. A jelenlegi szabályok szerint ezt nyelvből 
és informatikából lehet megtenni. Akinek most 
nem sikerül az érettségije, az javítóvizsgát te-
het ősszel, októberben, novemberben lehet új-
ra próbálkozni.

                                       berta

Nyár az óvodákban 

Búcsúzó nagyok, érkező kicsik
Bundás kenyér illata fogad ben-
nünket a református óvodában, és 
szokatlanul nagy csend. Két cso-
portszobában reggeliznek épp a 
kicsik, hiszen itt a nyári időszak, 
összevont csoportokkal működik 
az intézmény, ugyanúgy, ahogy a 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda is. 

Két szülinapost is köszöntöttek a Tiszaújvárosi 
Református Óvodában kedd reggel, nekik szólt 
az ének és a taps. Czövek Hunor hétéves lett, 
szeptembertől már iskolába jár. Születésnapjá-
ra ő is nagyon készült. 
- Négy órakor keltünk - mondta Hunor -, anyá-
val sütöttünk gofrit, meg hoztunk szörpöt is. 
A másik ünnepelt, Szonda Noémi Viktória, ő a 
katolikus iskolába jár majd. 
- Nagyon várom már a sulit - mondta Noémi -, 
de jó volt óvodába is járni, jókat játszottunk a 
barátaimmal. 
Tizennyolcan búcsúztak el a református óvodá-
ból, az intézménybe jelenleg 72-en járnak. Már 
lezajlott a beiratkozás is, húszan nyertek felvé-
telt. 
- Áprilisban, a beiratkozáskor 41-en jelentke-
zek ide - mondta el Halász Zoltánné, a Tiszaúj-
városi Református Óvoda vezetője -, sajnos 21 
gyermeket el kellett utasítanunk, 20 gyereket 
tudtunk felvenni, ennek is nagyon örülünk. Az 
intézménytől 18 gyermek búcsúzott el, szomo-
rú szívvel engedtük el őket, de végül is boldo-
gan, mert mindegyikük felkészült az iskolára. 

Az iskolát 16-an a református iskolában kezdik 
el, ketten más intézményt választottak. 
- Milyen lesz a nyár a református óvodában? 
- Június 18-tól már összevont csoportokkal 
működik az intézmény. Július 23-tól augusz-
tus 3-ig zárva lesz az óvoda, ekkor végzik el 
a nyári festési munkákat, karbantartásokat. 
Ezen időszak alatt a szülőknek kell megolda-
niuk a gyermekek elhelyezését. Nagyon indo-
kolt esetben a szülők kérhetik az ellátást ebben 
a két hétben is, ebben az esetben a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos Óvoda biztosítja ezt a mi 
gyermekeink számára is. 
Kedden várták a beiratkozókat a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos óvodába, 133-an szeptem-
berben lépik majd át először az óvoda kapuit. A 
2018/2019-es nevelési évben 24 csoport indul 
majd az óvodában. 
- Nagyon tartalmas a mögöttünk álló év - 
mondta Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője -, ren-
geteg programot szerveztünk a gyerekeknek. 
Volt három sikeres pályázatunk is, amelynek 
keretében kihelyezett képzések valósultak meg 
az intézményben. Az egyik a sajátos nevelési 
igényű gyerekek integrált nevelése témakör-
ben, a másik a tehetséggondozás témakörben 
és itt lehetőségünk nyílt arra is, hogy az intéz-
mény jó gyakorlatát bemutassuk a más óvodák-
ból érkező óvodapedagógusok számára, illetve 
zajlott egy továbbképzés a családpedagógia té-
makörében. A Tündérkert óvodában pedig a hét 
elején zajlott egy tízórás képzés a Magyar Te-

hetségsegítő Szervezetek Szövetsége szervezé-
sében, ezen saját dolgozóink vesznek részt, a 
téma pedig a kreativitás és a tehetséggondozás. 
- A legnagyobbak már elbúcsúztak, s hamaro-
san érkeznek a kicsik. Mennyien járnak most 
óvodába? 
- 210 nagycsoportos korú gyermekünk volt, eb-
ből 90-en maradtak az óvodában, a többiek el-
mentek iskolába. Ezek mindig nagyon szép és 
megható pillanatok, hiszen úgy érezzük, hogy 
amikor már igazán érettek, okosak, ügyesek, 
akkor kell elengednünk őket, de ez az élet rend-
je. A tényleges létszámunk jelenleg 527, de 

vannak sajátos nevelési igényű gyerekek, így a 
számított létszámunk 545 fő. 
- Hogy alakulnak a nyári összevonások? 
- A jövő héten kezdődnek az összevonások, a 
nyári karbantartási és felújítási munkálatok mi-
att. Az első időszakban, június 25-től a Szivár-
vány és a Szederinda zár be és nyári ellátást 
biztosít a Tündérkert és a Bóbita. Majd egy hó-
napot követően fordított lesz a helyzet, a Szi-
várvány óvoda és a Szederinda nyitja meg ka-
puit, és a másik kettő fog bezárni. 

                             Fodor Petra
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Az utolsó percig tanulnak. 

Lesz ő még bátrabb is. Kis képünkön a szülinapos Hunor. 



A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda tehetséggondozó 
munkáját ebben az évben az NTP-OTKP-17 kódszámú, az EM-
MI Támogatáskezelő 1 millió forintos támogatásából, az „Ele-
mekkel föl(d)töltve” c. projekt tematikája alapján végeztük. A 
30 órás fejlesztési tervet a Mesejáték, a Varázskezek és a Ke-
zek szárnyán tehetségműhelyekben és a műhelyfoglalkozások-
hoz szervesen kapcsolódó, gazdagító közösségi programokon 
valósítottuk meg.
Élmény volt a gyerekek számá-
ra minden műhelyfoglalkozás, 
de a közös szánkózás, a látvá-
nyos Buborékshow, a már ha-
gyományos zeneiskolai növen-
dékhangverseny, illetve a bu-
dapesti gyermeknapi kirándu-
lás és sétahajózás is, melyet a 
szülőkkel közösen szerveztek a 
műhelyvezetők.
Kiemelkedő programunk volt 
április 17-én a nyíregyhá-
zi Lego gyárban tett látogatá-
sunk, melyet Krivda Jánosné 
általános óvodavezető-helyet-
tes pályázatának köszönhetően 
szervezhettünk meg. Hatalmas élményt jelentett ez az üzemlá-
togatás kicsinek, nagynak egyaránt. A prezentációs folyosókon 
végighaladva megismerkedhettünk a lego gyártásának különbö-
ző folyamataival, majd csomagolásával. Egy, a 21. század kihí-
vásainak megfelelő, innovatív munkahelyet láthattunk, ahol a 
gyerekek számára igen ismerős és kedvelt játék gyártása törté-
nik. A gyárlátogatást játékszobai alkotás követte, aminek zárása-
ként minden gyerek ajándék játékot is kapott. Nagyszerű prog-
ramunk levezetése a Csodavár játszóházban fejeződött be. 
A nevelési év során sok ismeretet szerezhettek a gyerekek a tűz, 
a víz, a föld, és levegő tulajdonságairól, történeteket, meséket 
hallhattak a természetben való ártó és áldásos megjelenésükről, 
átváltozásaikról, varázslatosságaikról, melyeket vizuális techni-
kákkal, mozgással is kifejezhettek. Az élménypedagógiai hatá-
sokról a változatos, gazdagító programok gondoskodtak. 
Az év során több ízben volt lehetőségük szakmai bemutatko-
zásra az óvodai tehetségműhelyeknek. Az Oktatási Hivatal ál-
tal szervezett, „A kisgyermekkori nevelés támogatása” c. uniós 
projekt keretében 30 órás, kihelyezett képzés formájában  kiállí-
táson és bemutató foglalkozáson mutattuk be gyakorlatunkat az 
érdeklődő kollégák számára. Majd a Borsod - Abaúj - Zemplén 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaújvárosi Tagintézménye 
által szervezett megyei tehetségnapon is kiállítással, módszerta-
ni kiadvánnyal, és a gyerekek fellépésével támogattuk a helyi te-
hetségsegítő gyakorlat prezentálását.

Tehetséggondozás az óvodában 

 Elemekkel 
föl(d)töltve 

Elballagtak az általános iskolások 

Vállukon tarisznya, szívükben emlékek
Az elmúlt hétvégén rendezték 
meg az általános iskolai bal-
lagási ünnepségeket. Váro-
sunk iskoláitól 148 végzős di-
ák búcsúzott. Ugyanúgy nagy 
dolog ez a diákok, mint a szü-
lők, és bizony az iskola életé-
ben is. Eltelt nyolc év, hama-
rosan kezdődik egy új fejezet. 

A Széchenyi iskola 48 diákja már pénte-
ken búcsút vett iskolájától, a Kazinczyból 
37-en, a Hunyadi iskolából 38-an, míg a 
Szent Istvánból 25-en ballagtak. 
- Szomorú vagyok, mert véget ért az a 
nyolc év, amit együtt töltöttünk - mondta 
a szombat délelőtti ballagás előtt Takács 
Noémi, a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola ballagója -, felejthetetlen 
élményekkel gazdagodtunk, de ugyanak-
kor örülök is, mert lezárul egy fejezet az 
életünkben és megy mindenki a maga út-
jára, a maga helyére. Én az Eötvösben 
folytatom, emelt angol szakon, szeretnék 
még nyelveket tanulni. Igazából még nem 
tudom, hogy mit szeretnék csinálni, csak 
azt tudom, hogy boldog szeretnék lenni - 
mondta. 
Vállukon tarisznya, kezükben virág, szí-
vükben emlékek - így indultak a végzős 
osztályok, hogy még egyszer utoljára vé-

gigsétáljanak az iskola folyosóin, elbú-
csúzzanak a termektől, tanároktól, iskola-
társaktól. Az iskola udvarán rendezett ün-
nepségen ők, az ünnepeltek köszöntötték 
műsorral a vendégeket, majd Makkainé 
Chmara Marianna igazgató szólt a balla-
gó diákokhoz. 
- Én nem búcsúzom tőletek - mondta az 
igazgató -, csak könnyes szemmel inte-
getve elköszönök egy kis időre. Tudom, 
hogy a szomszédos gimnáziumban ta-
nulók már szeptemberben benéznek el-
mesélni élményeiket. Sokan ellátogattok 
majd a farsangunkra, a távolabbra kerü-
lők az érettségi szünetben jönnek majd 
nosztalgiázni és élménybeszámolóra, és 
többen majd közösségi szolgálatotokat 
végzitek majd a hittantáborban. A jó isko-
la olyan, mint a kemence. Meleget ád, vi-
lágít, és olyan jó néha a kemencepadká-
ra kuporodni, mert ott biztonságban érez-

zük magunkat. Éreznetek kell, hogy ar-
ról a helyről, amely nyolc éven át a má-
sodik otthonotok volt, senki sem lakoltat-
hat ki benneteket. Ünnep van. Ma nektek 
díszítettük fel az iskolát, szép ruhába öl-
töztünk, és ünnepi díszbe öltözettük lel-
künket. Az elmúlt napokban a fényképe-
ket nézegetve szemléletesen győződhet-
tünk meg arról, hogy miből lesz a csere-
bogár. Aranyos kislányokból, kisfiúkból 
hölgyekké, fiatalurakká cseperedtetek. Az 

iskolánkban töltött évek alatt szép ered-
ményeket értetek el tanulmányi és sport-
versenyeken. Büszkék vagyunk rátok - 
mondta Makkainé Chmara Marianna. 
A Hunyadi végzősei is e napon ballagtak. 
Nagy volt az izgalom az osztálytermek-
ben az utolsó percekig, készültek a fotók, 
zavarukban nevetgéltek a diákok. 
- Nagyon nehéz és fura most - mondta Ta-
kács Fanni - , bár csak négy évig jártam 
ide, megszoktam, megszerettem ezt az 
osztályközösséget. 
- Rossz, mert el kell ballagnom, de jó, 
mert új suliba mehetek - mondta Stadler 
Bettina -, a Földesbe fogok járni, a terve-
im szerint utána pedig orvosi egyetemre 
megyek. 
Az ünnepségen a hetedikesek műsorral kö-
szöntötték búcsúzó társaikat, majd Marko-
vicsné Szabó Enikő intézményvezető-he-
lyettes búcsúzott a diákoktól. Az intézmény 
vezetője, Hok Csaba elsőként a szülőket és 
a pedagógusokat köszöntötte, előbbieknek 
megköszönve az együttműködést, a kollé-
gáknak pedig a fáradságos munkát. Majd 
Thomas Gordon pszichológus szavait idéz-
ve folytatta ünnepi beszédét. 
- Lehet a gyermeket könyvből nevel-
ni, de minden gyermekhez más könyv 
kell - mondta Hok Csaba. - Én úgy gon-
dolom, hogy a kollégáim valamennyiő-

tökhöz megtalálták a megfelelő könyve-
ket. A legnagyobb tisztelettel köszönte-
lek benneteket, ballagó diákok. Ebben a 
nyolc évben tisztelettudó, vidám, időn-
ként csibész, de nagyon szeretetre vágyó 
gyerekeknek ismertelek meg bennete-
ket, és úgy gondolom, hogy ez a nyolc év 
sok mindent hozott számotokra. Vidám-
ságot, sok örömet, néha kudarcot, szerel-
met, csalódást, sok barátságot és remél-
jük, hogy sok-sok tudást. Ne felejtkezze-
tek el arról, hogy a Hunyadi iskolába jár-
tatok, a Hunyadi az egy jó suli - mondta 
az intézményvezető. 
Szombaton tartották a Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskola 
ballagási ünnepségét is, ezúttal a római 
katolikus templomban. 

                          Fodor Petra
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Kiállítás a gyermekek alkotásaiból. 

A buborékshown.

A Széchenyi 48 diákja már pénteken elballagott. 

Meghatódottság, vidámság, szomorúság, reménység a Hunyadi ballagóinak arcán. 

Ballagók asztaltársasága a Kazinczyban. 

A Szent István iskola a római katolikus templomban tartotta ballagási ünnepségét. 

Óriási buborékban.
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Elismerés a kiváló 
végzősöknek

A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara (BOKIK) idén is köszöntötte és elismerő oklevéllel jutal-
mazta a szakmájukban kiváló eredményt elért végzős tanulókat. 
A rendezvényt június 4-én, hétfőn, 11 órától tartotta a kamara 
Miskolcon a Népkerti Vigadóban. Az eseményen 31 iskola 85 
diákja vett részt. A fiatalokat köszöntötte Bihall Tamás, a BO-
KIK elnöke, Kriza Ákos, Miskolc polgármestere és Kovács J. 
Attila, a kamara kézműves tagozatának elnöke.
A Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája tanulói közül Löki Zoltán 3/11. C ipa-
ri gépész, Matula Lili 5/13. A ügyviteli titkár és Molnár Zol-
tán 5/14. G gépgyártástechnológiai technikus tanulók részesül-
tek kitüntetésben.
Gratulálunk az elismeréshez!

Jakab Dénes
igazgató

Informatika másképp

Robotika tábor

Az informatika tantárgy egyik rendhagyó ágá-
val ismerkedhettek az általános iskolások ebben a 
tanévben. 

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola a Nemze-
ti Tehetségprogram pályázaton 1,7 millió forintot nyert úgyne-
vezett Robotika szakkör indítására, amelynek záró eseményét a 
polgári kempingben tartották ezen a héten. A  háromnapos bent-
lakásos szaktáborban a  szakkörösök a gyakorlatban is elmélyí-
tették azt a tudást, amit egész évben elméletben megszereztek. 
Dósa Fruzsina szeptember óta tagja a csapatnak. 
- Egy angol programmal kezdünk el programozni, mert annak 
még sajnos nem jött ki a magyar változata - mondja Fruzsi. - En-
nek a programnak a segítségével építettük meg azokat az álla-
tokat, amikre szükségünk lesz ahhoz, hogy elkészítsük a virtuá-
lis állatkertünket.
Virágok, állatok készültek az utolsó, záró munka megvalósítá-
sához.   
- A projektünk címe Barangolás az állatkertben - mutatta az el-
készült műveket Böröcz Léda, a Széchenyi iskola informati-
ka tanára. - A programozás alapjait a Scratch nevű programmal 
kezdtük, majd a Studuino block program segített nekünk abban, 
hogy megtervezzük és az úgynevezett ArTeC építő elemekkel 
megvalósítsuk figuráinkat. Terveink szerint lesz egy jármű, ami 
bejárja az állatkertünket, ezen ül majd egy nézelődő emberke is, 
aki gombnyomásra oldalra fordul és  „megnézi az állatokat”. Ezt 
készítjük el a rendelkezésre álló három nap alatt.
A tábor célja, hogy megismertesse a gyerekeket olyan progra-
mokkal, amelyekkel amellett, hogy játszanak, megismerik az in-
formatika hasznos oldalát is, kicsit másképpen, mint azt tették 
az iskolában a tanórákon. 

ema

Általános iskolás kitűnő tanulók
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
1/1. osztály: Juhász Péter, Halász Gábor, 
Husonyicza Lara, Osmanollaj Fjorela, 
Mertus Panna, Mihály Márton, Tóth Réka.
1/2. osztály: Iklódi Lotti Dorka, Kalu 
Nóra, Károly Lili, Molnár Noémi Lara, 
Nagy Mihály, Onder Gerda Viktória, Sza-
bó Eszter, Szilágyi Lia, Szilvási Hanna.
1/3. osztály: Lovász Botond, Szegedi Ba-
lázs.
2/1. osztály: Illés László, Kovács Ingrid, 
Kovács Mira, Papp Szilvia Viktória, Szil-
ágyi Panni, Tóth Emma, Tóth Fruzsina.
2/2. osztály: Bella Angéla, Bukhárd Ba-
lázs, Elek Dóra, Fenyves Tamara, Kacsa 
Ramóna, Kacsa Zsófia, Petrik Laura, Ládi 
Krisztina, Mezei Kitti, Varga Eszter, Ze-
lei Dominik.
3/1. osztály: Kiss Emese, Trungel Panna, 
Viszóczki Flóra.
3/2. osztály: Ágoston Gabriella, Hevesi 
Dániel, Nagy Vendel, Szőke Fanni, Ug-
rai-Havas Dániel, Ugrai-Havas Simon, 
Varga Nikoletta Bíborka.
4/1. osztály: Kántor Zsófia, Papp-Gazsi 
Lili.
4/2. osztály: Baumgartner Olívia, Halász 
Gergely, Horváth Lilien Hanna, Kertész 
Lia Blanka, Molnár Sára, Szendrei Áron, 
Tamás Liliána, Tóth Marcell Dávid.
5/1. osztály: Szarka Dániel István, Len-
gyel Laura, Csuhai Lambert.
5/2. osztály: Csordás Péter, Elek Petra, 
Tolvéth Dávid Ákos.
6/1. osztály: Bodnár Brigitta, Borjus Virág.
6/3. osztály: Dienes Ivett, Pöstényi Emí-
lia.
7/2. osztály: Emődi Viktória, Vámosi Re-
beka.
8/2. osztály: Eperjesi Tímea. 
Éltes Mátyás Iskola, 6. o.: Molnár Adri-
enn.
Nevelőtestületi dicséretben részesült ta-
nulók 
4/1. osztály: Papp-Gazsi Lili 
4/2. osztály: Baumgartner Olívia, Szend-
rei Áron, Tóth Marcell Dávid. 
8/2. osztály: Eperjesi Tímea, Lovász Eve-
lin.
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola
1.A osztály: Benkő Léna, Bihari Mi-
ra Hanna, Drengubák Gergő, Görömbei 
Réka, Hanyics Áron Dávid, Kassaik Pál, 
Kiss Gergely, Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, 
Kosik Kende Benedek, Kovács Gábor, 
Struba Patrícia, Suba Flóra.
1.B osztály: Csikász Áron, Csikász Már-
ton, Czinege Botond, Gáspár Marianna, 
Katona Laura, Lévay Luca, Makkai Re-
beka, Tóth Milán Bence.
1.C osztály: Berta Nóra, Czakó Gréta, 
Czokó Nimród, Mészáros Anna, Orbán 
Emma, Ronkovics Adél.
2.A osztály: Bakonszegi Dorina, Cziá-
ky Alexa, Futó Nóra, Görömbei Szabina, 
Hajdu Gréta Emma, Lükő András, Mol-
nár Dóra Laura, Nagy Zsófia, Széplaki 
Liza, Veréb Emma.
2.B osztály: Danku Levente, Firt-
kó Bálint, Gál Boglárka, György Réka, 

Tóth-Bajusz Luca Panna, Zilahi Korina.
2.C osztály: Ale Dávid, Dósa Fruzsina, 
Juhos Lia, Mészáros Anna, Mézes Laura, 
Mura Dávid, Orosz Eszter, Rontó Dávid, 
Veres Zina.
3.A osztály: Bodnár Hanna, Drótos Janka, 
Elek Bori, Kurencz Boglárka, Laczai Do-
minik, Lukács Eszter, Mészner Regina.
3.B osztály: Behina Ádám József, Gu-
lácsi Márk, Kassai Bálint, Makó Panna, 
Mogyoróssy Réka, Németh Sára, Suba 
Dániel, Virág István Soma, Vásári Luca.
3.C osztály: Bakos Léna Fruzsina, Kurucz 
Gergő, Laczai Dávid, Lévai Marcell Mór, 
Szabó Bence.
4.A osztály: Kocsis Hanna, Tóth Imre.
4.B osztály: Csipke Emese Zselyke, Fo-
dor Luca, Herczeg Olivér, Janecska Le-
vente, Kapitány Gergő, Leniczki Marcell, 
Rontó Márkó, Tomozi Zoé Laura, Vámo-
si Réka, Zsandár Zénó Szabolcs, Csuhai 
Zoltán, Török Márton.
4.C osztály: Barna Csaba, Fülöp Kolos, 
Görömbei Levente, Komló Dániel, Ko-
vács Kristóf László, Oláh Ádám, Pap Gré-
ta, Puskár Anna, Répási Laura, Tóth-Ba-
jusz Márton Mihály, Veres Zalán László.
5.A osztály: Szemán Anna Ramóna.
5.B osztály: Besenyei Sára, Cziáky 
Ádám, Molnár Dávid, Szabó Panna.
5.C osztály: Bartók Hanna, Hajdu Panna, 
Kozma Hanna Dorka, Veréb Ádám.
6.A osztály: Bakos Péter, Erdei Bálint 
Máté, Fedor Szabolcs, Ferencsik Soma 
Attila, Fülöp Kende, Kádár Luca, Lenke 
Adél, Mészáros Áron, Varga Panna.
6.B osztály: Besenyei Martin, Fedák Bo-
tond, Fónagy-Sütő Dorka, Illyés Lara.
7.A osztály: Hajdu Máté Bendegúz, Haj-
dú Petra, Kacsa Dávid Péter, Kovács Gré-
ta, Rontó Balázs, Vámosi Marcell, Fedák 
Zsombor.
7.B osztály: Koncz Emese, Tóth Petra.
8.B osztály: Gyivák Bálint Zsombor, 
Molnár Szabolcs.
8.C osztály: Nagy Dominik Bence.
Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola
1.a osztály: Bársony Emma, Bartók Em-
ma, Bolgár Zsófia, Gerőcs Léna, Hegyi 
Kinga, Hubay Péter Ákos, Járai Szebasz-
tián, Kerezsi Flóra, Lukács István, Szen-
tesi Anna.
1.b osztály: Czakó Zsófia, Kaczvinszki 
Kristóf, Kiss Gréta, Ladányi Jázmin, Pös-
tényi Zsigmond, Stumpf Fruzsina, Szánó-
czki Nóra, Talvar Tina, Vanyorek Leven-
te, Varga Dóra. 2.a osztály: Balogh Zsom-
bor, Csehi Panna, Kádár Anna, Kenyeres 
Hanna, Kiss Dorina Laura, Kovács Péter, 
Kundrák Lina, Szabó Ádám.
2.b osztály: Kártik Alexa, Kerékgyártó 
Anna, Monoki Jázmin, Poór Mira, Sze-
pesi Korina, Tóth Léna, Vigh-Kis Jázmin.
 3.a osztály: Bársony Bálint, Csehovics 
Marcell, Dragos Balázs, Fónagy-Árva 
Zsófia, Görömbölyi Rebeka Zoé, Hatvani 
Benedek, Ispán Gergely János, Kiss Ba-
lázs, Kovács Veronika, Skobrák Roland, 
Szabó Noel Nimród, Turjanicza Botond 
Bogdán.
3.b osztály: Czene Lilla Boglárka, Ko-

vács Ágota, Nagy Gréta, Széll Kristóf, 
Varga Márk. 4.a osztály: Gerőcs Panna 
Zsófia, Hanus Máté, Hudák Noémi Kitti, 
Magyar Lara Noa, Mátyus Janka, Molnár 
Teodóra Kiara, Sipos Vilmos, Szlávik Le-
vente, Vass Virág.  
4.b osztály: Bagi Zoltán, Fekete Ger-
gely, Járai Krisztián, Miskolci Fanni, No-
vák Milán, Oláh Sarolta, Remenyik An-
na, Soltész Gergő, Szonda Máté, Veres 
Zsófia.
5.a osztály: Czap Hanna, Czene Gréta, 
Eke Laura, Gál Gréta Vivien, Horváth 
Gergő, Ispán Réka Panna, Kincses Anna 
Rozi, Kiss Hunor, Muha Evelin Klaudia, 
Papp Flóra.
5.b osztály: Bán Lilla, Bodnár Panna 
Krisztina, Bolgár Dániel, Csatlós Olivér 
Kristóf, Flaskó Dániel, Petró Dominik, 
Tóth Lili, Zanócz Áron.
5.c osztály: Nagy Léna, Turjanicza Bol-
dizsár.
6.a osztály: Balázs Boglár, Balogh Fanni, 
Fónagy-Árva Péter, Juszkó András, Pus-
kás Korina.
6.b osztály: Ágoston Attila, Riczu Zsófia, 
Sirokai Kitti Beáta.
7.a  osztály: Danó Melinda, Kiss Gábor 
Botond.
8.a osztály: Bárdos Dóra, Csehovics Kit-
ti, Kanyó Viktória, Szabolcsi Márta, Ta-
kács Noémi, Tóth Csenge.
8.b osztály: Arnóczki Stella, Bárány 
Zsanett, Bütösi Lili, Juhász Fruzsina, No-
vák Henriett, Szénási Szandra, Vajani 
Viktória Borbála.
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola
1.a osztály: Áfra Botond, Csige Fruzsi-
na, Fajta Hanna, Lesó Lujza Márta, Pólik 
Nimród, Vida Levente.
1.b osztály: Andrássy Lujza Fanni, Deák 
Olivér, Gönczi Laura, Saláta Tünde, Sza-
kácsi Tibor, Varga-Homa Tekla.
2.a osztály: Ale Bence Attila, Jenei Bá-
lint, Ollé Hédi.
2.b osztály: Bodnár Zsófia, Jakab Szófia, 
Kákóczki Emma, Kapus Vivien, Kond-
rák Zénó, Pavlóczki Antónia Kata, Szabó 
Bendegúz, Szabó Diána, Szemán Anna.
3.a osztály: Béke Kata, Emődi Kende 
Mór, Gulyás Gréta, Papp Elizabet, Suhaj-
da Péter, Ulicska Sába Napsugár.
3.b osztály: Balogh Dorottya, Czap Ro-
land János, Mészáros Márk László, Kó-
nya Hanna Zoé.
4.a osztály: Giák Tekla Éva, Mérkőy Lu-
ca.
4.b osztály: Kiss Péter László, Seres Do-
rina, Teslér Laura Zsófia, Varga Emma.
5.a osztály: Besenyei Bence, Kovács Edi-
na, Okváth Vivien, Pós Levente, Tállai 
Zétény Ádám.
5.b osztály: Andrássy Dénes, Gémes 
Blanka, Szilágyi Bálint.
6.b osztály:  Bartha Viola, Szabó Brigitta, 
Bodnár Viktor.
7.a osztály: Koleszár Boldizsár, Horváth 
Levente János.
7.b osztály: Szabó Mercédesz.
8.a osztály: Berencsi Lili.

A Tisza Média Kft. a Triatlon Nagyhé-
ten, július 5-én, csütörtökön, a Város 
napján ismét megtartja a már hagyomá-
nyos gyermekeknek szóló rendezvényét. 
Ez alkalommal Lúdas Matyi látogat vá-
rosunkba, hogy igazságot tegyen. 
Idei rajzpályázatunkon Lúdas Matyi és 
Döbrögi a Nagyhéten címmel várjuk al-
kotásaitokat, amelyeket bármilyen tech-
nikával készíthettek, a lényeg, hogy A3-
as méretű lapon hozzátok be szerkesz-
tőségünkbe. A Szent István út 16. szám 
alatt várjuk a rajzokat június 29-ig, és 
igen, ahogy eddig is, már akkor is adunk 
valami meglepetést cserébe. Eredmény-
hirdetés július 5-én a Városháza előt-
ti téren lesz, ahol a nyertest egy értékes 
nyereménnyel jutalmazzuk. Annyit már 
most elárulhatunk, hogy a fődíjnak van 

két kereke, és ha szerencsénk van, fék is 
van rajta! 
Emellett rengeteg színes programmal vá-
runk benneteket délelőtt. Idén is lesz kis-
vonat, játszópark, amelyben a főhősünk-
kel kapcsolatos játékokkal is találkoz-
hattok. De mesekoncerttel is várunk ben-
neteket, és a tavaly nagy sikert aratott ál-
latsimogató is ellátogat hozzánk. 
Ne feledjétek, a rajzpályázatunk nyerte-
se két keréken tekerhet haza. Mozimű-
sort is szerveztünk nektek, július 4-én, 
szerdán, délelőtt 10.00 órától a Derko-
vits Kulturális Központ színháztermében 
levetítjük Dargay Attila nagy sikerű ren-
dezését a Lúdas Matyi című rajzfilmet. 
A belépés díjtalan! Várunk Benneteket!

                       Tisza Média Kft.

Lúdas Matyi a város napján

5. oldal2018. június 21. Aktuális

Matula Lili és Molnár Zoltán.

Látod? Ilyen egyszerű. 



A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet

pedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére

Munkaviszony időtartama:
Határozott időre, 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig 3 
hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580 
Tiszaújváros, Rózsa út 12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Előkészíti és szervezi az iskola pedagógiai programjához 
kapcsolódó, tanórán kívüli foglalkozásokat, programokat, sza-
badidős tevékenységeket, közreműködik az ünnepségek szer-
vezésében.
• Segíti a környezeti neveléssel összefüggő - pedagógiai prog-
ramhoz igazodó - tevékenységeket, pl.: erdei iskola, táboroz-
tatás stb.
• Ha szükséges, óraközi szünetekben ügyeleti feladatokat lát 
el, és felügyeletet biztosít.
• Tanulókat kísér versenyekre, orvosi vizsgálatokra, rendezvé-
nyekre.

Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-

kezései, valamint a fenntartó Egri Főegyházmegye előírásai az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
Gyermek- és családsegítő munkatárs végzettség, magyar ál-
lampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság. 
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely 
igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a 
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
• plébánosi ajánlás,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adata-
inak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör 2018. szeptember 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat 2018. augusztus 15-ig nyújtható be.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen, vagy postai úton Gál Benjáminné intézményve-
zető részére a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános 
Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12. címre,
• elektronikusan a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen Gál 
Benjáminné intézményvezető részére

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet

magyar-történelem szakos általános iskolai tanár,
informatika-bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

Munkaviszony időtartama:
Határozott időre, 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig 3 
hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580 
Tiszaújváros, Rózsa út 12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Magyar nyelv- és irodalom, történelem, informatika tantárgy 
oktatása.

Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) és a 
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései, va-
lamint a fenntartó Egri Főegyházmegye előírásai az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar nyelv- és irodalom-történelem, informatika szakos 

általános iskolai tanár oklevél,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz,
• motivációs levél,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely 
igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a 
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
• plébánosi ajánlás,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adata-
inak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2018. szeptember 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat 2018. augusztus 15-ig nyújtható be.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen, vagy postai úton Gál Benjáminné intézményve-
zető részére a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános 
Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12. címre,
• elektronikusan a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen Gál 
Benjáminné intézményvezető részére

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet

konyhalány
munkakör betöltésére.

Munkaviszony időtartama:
Határozott időre, 2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig 3 
hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580 
Tiszaújváros, Rózsa út 12.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• a konyhai nyersanyagok szakszerű előkészítése,
• a konyhai helyiségek, ebédlők takarítása,
• a mosogatás, fertőtlenítés,
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,
• a konyhai textíliák tisztán tartása.

Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései, valamint a fenntartó Egri Főegyházmegye előírásai az 
irányadók.

Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• egészségügyi alkalmasság,
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz,
• motivációs levél,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely 
igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a 
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
• plébánosi ajánlás,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adata-
inak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör 2018. szeptember 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat 2018. augusztus 15-ig nyújtható be.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen, vagy postai úton Gál Benjáminné intézményve-
zető részére a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános 
Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12. címre,
• elektronikusan a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen Gál 
Benjáminné intézményvezető részére

Kábítószer-ellenes világnap

Szermentesen 
helyi összefogással

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
feladata, hogy felhívja a helyi közösség figyelmét 
a drogprobléma felismerésére és megoldására ja-
vaslatokat fogalmazzon meg. Az ENSZ-közgyű-
lés 1987. évi határozata alapján 1988. június 26-
a lett a kábítószer elleni küzdelem világnapja. Az 
ENSZ határozat fő célja, hogy az illegális kábító-
szer-fogyasztást világviszonylatban 50%-kal csök-
kentsék. 

Az EU lisszaboni kábítószerügyi központjában készült 2018. 
évi európai kábítószer-jelentés megállapítja, hogy a kábító-
szer-hozzáférés átlagosan magas, és bizonyos területeken folya-
matos növekedést mutat. Európában több mint egymillió kábító-
szer-lefoglalást jelentettek 2016-ban. Az Unióban több mint 92 
millió felnőtt (15-64 év között) próbált már ki tiltott drogot élete 
során és kb. 1,3 millióan részesültek kezelésben kábítószer-fo-
gyasztás miatt. 
 A Tiszaújvárosi KEF a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmá-
ból - csatlakozva a hazai társszervezetekhez - 2018. június 27-
én, szerdán este a Tisza TV-ben bemutatja a „Szermentesen-tisz-
tán, boldogan” című rövidfilmet.  A film elkészítését az Embe-
ri Erőforrás Minisztériuma és Tiszaújváros Város Önkormány-
zata támogatta. A filmmel a cél a prevenció, a megelőzés a fiata-
lok körében az egészséges életmód propagálása, a szabadidő el-
töltésének olyan alternatív módjára való figyelemfelhívás, ami 
örömöt, boldogságot okoz. Az elkészült rövidfilmben a drogfo-
gyasztással foglalkozó szakértők és leszokott drogosok beszél-
nek a drogfogyasztás tüneteiről és veszélyéről, a drogfogyasztás 
elkerülésének lehetőségéről, a szenvedélybetegek gyógyításáról 
és a helyi KEF munkájáról. A filmet egy stúdióbeszélgetés ke-
retében mutatják be. A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum szeretné ezt a filmet eljuttatni majd a társintézményeibe. 
Így az iskolák az osztályfőnöki óra keretében a tanulóknak le-
vetíthetik, közösen beszélgethetnek a filmben látottakról, és re-
méljük, segítséget kapnak majd a problémáik megoldására. Le-
hetőséget nyújt arra, hogy a szülők szülői értekezleten megnéz-
zék, megismerjék, így segítséget kapjanak abban, hogyan ismer-
jék fel a családban vagy baráti körben a drogfogyasztás tüneteit, 
és hová fordulhatnak tanácsért, segítségért.
A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szomorú-
an vette tudomásul, hogy a filmben szereplő Dr. Juhász Julian-
na pszichiáter főorvos elhunyt, aki a KEF társelnöke volt már a 
megalakulás óta. Köszönjük, hogy a téma szakértőjeként, pozi-
tív emberi hozzáállásával, a szabadidejét is sokszor feláldozva 
segítette a szervezet és a mindenkori KEF társintézményeinek 
munkáját. Szakmai hozzáértése, humánus hozzáállása, támoga-
tása hiányozni fog.

Pálnokné Pozsonyi Márta
    KEF elnök

Tanári munkakörök

Pedagógiai asszisztens munkakör
6. oldal 2018. június 21.Mindenes

Egy leszokott drogos, Beró is beszámol élményeiről a film-
ben. 

A KEF több előadást is szervezett a drogprevenció jegyében. 

Konyhalány munkakör



Táborról táborra

Kézművesek, kajakosok, focisták
A vakáció kezdetével elindul-
nak a táborok, napközis fog-
lalkozások is. A nyári szünet-
re elfoglaltságot kereső szü-
lők és gyerekek számtalan le-
hetőség közül válogathatnak. 

Az ügyesek és türelmesek kézműves tá-
borba mehettek. 
                                      

Kézművesek a tájházban

A Villa Scederyn Tájház udvarára érke-
zünk. Olyan csend van, mintha senki nem 
lenne a közelben. A fűben kis plédeken 
üldögélnek a lányok, mesét hallgatnak, 
közben gombokból mintát varrnak kis vá-
szontáskára. A nyugalom szigete. Igazi 
kikapcsolódás azoknak, akik a világ zajá-
tól elvonulva szeretnek pihenni. 
- Már kétszer voltam ebben a táborban, 
most vagyok itt harmadik alkalommal - 
mondja Kiss Beáta Emese, és közben a 
kezében szorongatja a levendulából ké-
szült kis buzogányát is. - Ilyeneket készí-
tünk, meg megtanulunk gombot felvarrni. 
Én nagyon szeretem ezeket csinálni.
- Nekem ez a megfelelő kikapcsolódás - 
mondta Eperjesi Tímea. - Nem szeretem 
a zajos helyeket, én inkább kézműveske-
dek, vagy olvasok egy jó könyvet. 
Amíg a lányok a gombokkal ügyes-
kednek, addig a konyhából frissen sült 
krumplis pogácsa illata száll a levegőben. 
- Ez hagyományos szederkényi recept - 
mondja Füredi Zsuzsanna, népi játék és 
kismesterség oktató. - Egy helyi néni se-
gített nekünk elkészíteni a tésztát, most 
pedig a kislányok gyúrják és szaggatják.

Amíg beszélgetünk, néhányan odajön-
nek, segíteni szeretnének. A többiek az 
udvaron éppen a közeledő eső elől hú-
zódnak be az udvar fedett részébe, ahol 
még mindig a gombokat válogatják. Tóth-
né Farkas Szilvia, a Derkovits Kulturális 
Központ művelődésszervezője segít az 
olykor összegubancolódott cérna kisza-
badításában. 
- Bár az internet és a virtuális eszközök 
korát éljük, mégis fontos, hogy a gyere-
kek a hagyományokkal is megismerked-
jenek - nyilatkozta lapunknak Szilvia. - 
Ebben a táborban lehetőségük van olyan 
kézműves technikákat is kipróbálni, ami-
re otthon nincs lehetőség. Ilyen példá-
ul a csuhéfonás vagy a fazekasmester-
ség megismerése, az agyag megmunkálá-
sa, a fazekaskorong kipróbálása. Ha pe-
dig már eleget ültünk, kicsit megmozgat-
juk magunkat, ilyenkor népi gyerekjáté-
kokat játszunk.           
A kézműveskedés után egy sokkal aktí-
vabb csapatot látogatunk meg. 
                                       

Vízre fel!

A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület tá-
boréletébe pillantunk bele. Megérkezé-
sünkkor éppen vízre szállni készülnek a 
kajakos növendékek. Kánai Csongor feb-
ruárban ült először hajóba, de akkor még 

a benti edzéseken. Alig várta, hogy végre 
élesben is kipróbálhassa eddig megszer-
zett tudását. 
- Nagyon szeretem a vizet és vízi sporto-
kat - mondja Csongor, és alig várja, hogy 
Éva néni (Rakusz Éva) megadja az enge-
délyt a megmártózásra.
- Vízre szállás előtt be kell vizezniük ma-
gukat, főleg ilyen nagy melegben - ma-
gyarázza Rakusz Éva, a TVSE elnöke. - 
Nem szabad felhevült testtel kajakba ül-
ni, mert boruláskor nagy baj lehet belő-
le. Akik most itt vannak, ők már nem tel-
jesen kezdők. Velük most délelőtt egy hét 
kilométeres távot teszünk meg edzésként. 
Vannak azonban kezdők is, akik itt a tá-
borban próbálják ki először az evezést. 
Annak kifejezetten örülünk, hogy olyan 
gyerekek is jönnek, akik nem ennek a 

sportnak hódolnak, egyelőre csak kíván-
csiak.  Célunk az, hogy itt tartsuk őket, 
hogy megszeressék az evezést. Az első 
nap után volt, aki azt mondta, hogy mind 
a hat hetet végig szeretné járni.  
                                       

Foci minden 
mennyiségben

A kajakosok eleveztek, mi is tovább in-
dulunk, irány a Tiszaújvárosi Sportcent-

rum, ahol a labdarúgó utánpótlás csapatai 
edzenek. Éppen meccset játszanak. Sár-
gák a pirosak ellen. Nem az eredmény a 
fontos, hanem hogy kint legyenek a le-
vegőn, és azt csinálják, amit szeretnek. Is-
pán Gergely János már három éves korá-
tól focizik, az egyesületnek két éve tagja. 
- Én mindenféle labdajátékot szeretek 
- mondja Gergő. - A foci viszont mind-
egyik közül a kedvencem. Szeretek ide 
járni, és jók a csapattársaim is, jó velük 
focizni. 
- Többségében azok jönnek a tábor-
ba, akik az FC Tiszaújváros csapataiban 
fociznak, de jönnek hozzánk olyan gye-
rekek is, akik eddig csak a szabadidejük-
ben, a játszótéren fociztak és úgy gondol-
ták, hogy kipróbálnák ezt a sportot úgy is, 
hogy edzők irányítják a munkát. Volt már 
arra példa, hogy a gyermek itt a táborban 
szerette meg a focit, és ősztől már rend-
szeresen járt az edzésekre is és az egyesü-
let színeiben játszott tovább. Eddig júni-
usban és augusztusban tartottunk egy-egy 
tábort. Idén kicsit változott a menetrend. 
A júniusi turnus megmaradt és az augusz-
tusi helyett júliusban várjuk a focizni vá-
gyó gyerekeket - tudtuk meg Barabás 
Zoltántól, a tábor vezetőjétől.

EmaA Tisza TV műsora
Június 21., csütörtök 

9:00 Héthatár: Elballagtak az általános iskolások - Szóbeli 
érettségik -  Vértanúk napja - Okos város - Nyár az óvodák-

ban - Robotika tábor - Jabil 3Próba - Strandfoci
9:15 Hétről Hétre: Nyári táborok - Jubiláló intézménymű-

ködtető -  Közelmúlt - Kosárlabda
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Június 27. szerda

18:00 Héthatár: Nyílt nap a Tiszatájnál - Jutalmaz a Mecé-
nás - Tisza-parti juniális - Sport 

18:15 Hétről-Hétre: Buliszombat - Kábítószer-ellenes világ-
nap - Közelmúlt - Sport   

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Derkó MiniGaléria
„Szerencsétpróbálók”- Kappel Sarolta kerámia- és festmény-
kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: június 29-ig

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Óvárosi KULTGaléria
Klasszikus és modern - Gondos Gyuláné Szabó Éva amatőr 
festőművész kiállítása
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: június 21-ig

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Életet az éveknek – kiállítás a Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub 20 éves jubileuma alkalmából  
A kiállítás június 29-ig látható
Helyszín: a könyvtár aulája

Június 26. (kedd) – 28. (csütörtök)
KÖNYVBÖRZE!
Megvásárolhatók a Felnőttkönyvtár által leselejtezett, de még 
jó állapotú könyvek 100 Ft/db egységáron a könyvtár nyitva-
tartási idejében (10-19 óráig).
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Tájékoztatás!
A Várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében JÚ-
NIUS 1-től AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁR-
NAP IS NYITVA TART 11.00 – 19.00 óráig! A belépés díjta-
lan. (BEJÁRAT AZ ÜZLETSOR FELŐL!)

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Június 26. (kedd) 16.00 óra
„Társas” délután 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai 
játékok, kártyajátékok felnőtteknek.

7. oldal2018. június 21. Kultúra/Nyár

A lányok gombokkal ügyeskedtek. 

Hét kilométeres távot tettek meg a „haladók”. 

Sárgák és pirosak küzdöttek egymással. 

A pogácsaszaggatás nem nehéz, de 
mégiscsak meg kell tanulni. 



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 26. héten, 2018. június 28-án (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3. sz. választókerület képviselője
2018. június 27-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2018. június 25-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás 
előzetes bejelentkezés alapján történik, 

                              negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató nyári diákmunkáról

Dolgozó diákok

Elindult a regisztráció 
az Online Számla rendszerben

A 2013-2017-es évekhez hasonlóan a 
Pénzügyminisztérium koordinálása mel-
lett a kormányhivatalok és a járási hiva-
talok megvalósításával „Nyári diákmun-
ka” elnevezéssel munkaerő-piaci prog-
ram indul.
A program célcsoportjába azok a fiatalok 
tartoznak, akik:
- nappali tagozaton tanuló diákok,
- a program kezdő időpontjában időseb-
bek 16 évnél, de a program befejezésekor 
sem töltik még be a 25. életévüket,
- közvetítést kérőként kérték nyilvántar-
tásba vételüket,
- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállal-
kozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A programban a foglalkoztatást biztosító 
és így támogatható munkáltató a területi, 
települési önkormányzat és önkormány-

zati alaptevékenységet végző intézménye 
lehet.
A támogatás előfeltétele, hogy a nappali 
tagozatos diák közvetítést kérőként a la-
kó,- vagy tartózkodási helye szerint ille-
tékes járási hivatal foglalkoztatási osztá-
lyán nyilvántartásba vetesse magát. Eh-
hez személyes okmányaival, valamint ér-
vényes diákigazolványával, vagy annak 
az iskolai tanulmányok befejezése miat-
ti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási 
igazolásával kell - a munkaviszony kez-
dete előtt - a járási hivatal foglalkoztatá-
si osztályán jelentkezni annak érdekében, 
hogy a programba vonásának előfeltételét 
jelentő regisztrációja megtörténhessen.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - az 
előző évekhez hasonlóan - részt kíván 
venni a programban. A foglalkoztatás ter-

vezett időpontja: július 16-tól augusztus 
03-ig, legfeljebb napi 6 órás foglalkoz-
tatással, szakképzettséget nem igénylő 
munkakörben, a minimálbér időarányos 
hányadának megfelelő munkabérrel. Az 
önkormányzat kéri, hogy csak azok a fi-
atalok jelentkezzenek, akik a teljes idő-
szakban vállalni tudják a munkavégzést.
A regisztráció helye: Tiszaújvárosi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály
3580 Tiszaújváros, Szederkényi u. 8.
A regisztrációra jelentkezés és a regiszt-
rációs lapok leadásának határideje: 2018. 
június 30. A regisztrációs lapokon fel kell 
tüntetni a diák elérhetőségét (telefonszám 
és e-mail cím). A regisztrációs lapokat a 
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató 
irodáján lehet leadni (Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 7. földszint).

A nyári munkát vállaló diákok a közte-
herviselés szempontjából felnőttnek szá-
mítanak. Bejelentésükre, adózásukra - a 
diákszövetkezeten keresztül vállalt mun-
ka kivételével - ugyanolyan szabályok 
vonatkoznak, mint más munkavállalók 
esetében.
A diákok szülői engedéllyel 16 éves ko-
ruktól dolgozhatnak, de szünidőben már 
a 15 éves nappali tagozatos tanulók is 
vállalhatnak munkát, ha általános isko-
lába, szak- vagy középiskolába járnak. A 
munkavállaláshoz adóazonosító jelre van 
szükség, ezért ha a diák még nem rendel-
kezik vele, vagy elvesztette az adókártyá-
ját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a 
18T34-es nyomtatványon.
A munkavégzésről szóló megállapodás 
előtt célszerű a leendő munkáltatót elle-
nőrizni a NAV honlapján, az „Adatbázi-
sok” rovatban, a be nem jelentett alkal-

mazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis 
kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jövedelem - né-
hány foglalkoztatási formát kivéve - is 
adóköteles. A személyi jövedelemadó 
mértéke 15 százalék, amit a munkaadó 
adóelőlegként von le a diák bruttó jöve-
delméből. Ha munkaviszonyban, vagy 
biztosítást eredményező megbízási jogvi-
szonyban dolgozik a tanuló, akkor egyé-
ni járulékot is kell fizetnie, melyet szin-
tén a munkáltató von le. A foglalkoztató-
nak az adóévi összes jövedelemről és a le-
vont közterhekről igazolást kell kiállíta-
nia 2019. január 31-ig, amire a diáknak 
jövőre szüksége lesz a NAV által készített 
személyijövedelemadó-bevallási tervezet 
ellenőrzéséhez.
 Munkaviszony esetében ragaszkodni kell 
az írásban megkötött - alapbért, munka-
kört, munkaviszony időtartamát, jelle-

gét és a munkavégzés helyét tartalmazó 
- munkaszerződéshez, mely csak a tör-
vényes képviselő hozzájárulásával érvé-
nyes. A munkaviszony alapján létrejött 
biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak 
be kell jelentenie a NAV-hoz. A munka-
szerződésben a felek megállapodhatnak 
havi, heti, napi vagy órabérben, vagy tel-
jesítménybérben is, a diáknak azonban 
meg kell kapnia a minimálbért, ami na-
pi 8 órás foglalkoztatásnál havonta brut-
tó 138.000 forint.
 Ha a diákok egyszerűsített foglalkozta-
tás (alkalmi- vagy idénymunka) kereté-
ben dolgoznak, akkor ebben az esetben 
nem kötelező a szerződést írásba foglalni.
 A diákok foglalkoztatásáról bővebb in-
formáció olvasható a 72. számú Informá-
ciós füzetben, a www.nav.gov.hu oldalon.
                                                                                                                        NAV

A július elsejétől kötelező számlaa-
dat-szolgáltatáshoz regisztrálnia kell min-
denkinek, aki belföldi adóalanyok számá-
ra legalább 100 ezer forint áfatartalmú 
számlát állít ki akár számlázó program-
mal, akár számlatömbben. A NAV Online 
Számla felületén a mostantól elvégezhető 
regisztrációhoz ügyfélkapus hozzáférésre 
van szükség.  
Függetlenül attól, hogy a számlát számlá-
zó programmal vagy kézzel állítja ki va-
laki, mindenképpen regisztrálnia kell a 
NAV Online Számla rendszerében, hogy 
az adatszolgáltatást el lehessen végez-
ni. Mostantól elérhető a regisztrációs fe-
lület:https://onlineszamla.nav.gov.hu/re-
gisztracio. A regisztrációt annak kell el-
végeznie, aki az adott vállalkozás nevé-
ben a NAV előtt törvényes képviselőként 
vagy állandó meghatalmazottként eljár-
hat.
A NAV Online Számla aloldaláról két 
kattintással az Ügyfélkapu bejelentkezé-
si oldalára érkezik az, aki a vállalkozást 
képviseli, és aki sikeres azonosítás után 
megkezdheti a regisztrációt. Ennek ered-

ményeként, a regisztrációt végző szemé-
lyéhez kapcsoltan létrejön egy elsődleges 
felhasználó, aki az adott adózó ügyeiben 
a webes felületen teljes körű intézkedési 
joggal rendelkezik.
A számlázó programmal történő adatkül-
déshez az úgynevezett technikai felhasz-
nálót is létre kell hozni, amihez egy jelszó 
megadása, illetve a jogosultsági szint be-
állítása szükséges. Ez biztosítja azt, hogy 
az adatszolgáltató számlázó programja a 
számlák adatait emberi beavatkozás nél-
kül, időben és szabályosan továbbíthas-
sa a NAV-hoz. A technikai felhasználó re-
gisztrálása után lesznek hozzáférhetők a 
számlázó program és a NAV szervere kö-
zötti kommunikációhoz szükséges továb-
bi technikai elemek(felhasználónév, xml 
aláírókulcs, cserekulcs).
Lehetőség van arra, hogy egy gazdálko-
dó szervezeten belül ne csak a törvényes 
képviselő férjen hozzá a rendszerhez. 
Létrehozhatók másodlagos felhasználók, 
akik jogosultságuknak megfelelően hasz-
nálhatják a rendszert. Ezeket a jogosultsá-
gokat az elsődleges felhasználó határoz-

za meg számukra, például számlatömböt, 
azaz kézi számlát használó vállalkozások 
számláit feltölthetik; lekérdezéseket vé-
gezhetnek.
Regisztrálni július elseje után is lehet, 
de legkésőbb az első adatszolgáltatással 
érintett számla kiállításáig el kell végezni 
a műveletet. A korábbi tesztrendszeri re-
gisztráció nem elegendő, mert az csak a 
tesztelés lehetőségét biztosítja.
Videóbemutató: https://onlineszamla.nav.
gov.hu/regisztracio/start
A rendszerről szóló információk, a re-
gisztráció menetét bemutató leírás és vi-
deó, a gyakori kérdésekre adott vála-
szok a NAV honlapjáról elérhető Online 
Számla aloldalon találhatók: https://on-
lineszamla.nav.gov.hu.A regisztrációval 
kapcsolatban technikai segítség kérhető a 
NAV Infóvonalán (1819-es telefonszám, 
7. menüpont, 2. almenüpont – Informati-
kai segítségnyújtás) vagy írásban a nav.
gov.hu/nav/e-ugyfsz/levelkuldes funkció-
nál a „Számlaadat-szolgáltatás, informa-
tikai problémák” tárgy kiválasztásával.
                                                                       NAV

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2018. 
június 28-án, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat önkormányzati kitüntetések és 
elismerések adományozására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft.-vel 

kapcsolatos döntések meghozatalára
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelet módosítására
2. Javaslat hulladékgazdálkodási társulá-
sokkal kapcsolatos döntésekre
3.  Javaslat könyvvizsgálói megbízásra
4.  Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont Alapító Okiratának módosítására                 
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központtal kapcsolatos döntések 
meghozatalára  

6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechni-
kai Tervének módosítására 
7. Javaslat Tiszaszederkény 750 éves év-
fordulójának megünneplésével kapcsola-
tos döntésekre
8. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti, illetve egyéb beruházásokra, felújí-
tásokra benyújtott pályázatok elbírálására
9. Beszámoló a Derkovits Kulturális Köz-
pont Tiszaújváros Települési Értéktárral 
kapcsolatos 2018. I. féléves tevékenysé-
géről

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. 

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. 

JELMAGYARÁZAT:
Hk = Helyközi járat 
KP = Május 1-jétől október 31-ig keddi és pénteki napokon
P =  November 1-jétől december 31-ig.
SZ = Tiszaszederkény érintésével 
 Az aláhúzással jelölt járatok szerződéses járatok.

Autóbusz menetrend 2018
Autóbusz-pályaudvarról Tisza-part városrészbe indul

Munkanapo-
kon

05.30 06.45 07.50 11.05 12.35

13.30 Hk 
13.55

14.37 15.50 16.50

18.05 19:40
Szabadnapo-
kon

07.10 09.40 12.35 15.40

Munkaszü-
neti napon

Sz09.45 12.35 15.35 17.35

Temetői já-
rat 

P11.23 P13.10 KP
16.13

KP
17.50

Tisza-part városrészből Autóbusz-pályaudvarra indul

Munkanapo-
kon

Hk 
05.37

06.10 06.57 08.05 11.05

13.00 14.10 14.50 16.05 17.05
18.17 19:50

Szabadnapo-
kon

07.20 09.50 13.00 16.10

Munkaszüneti 
napon

10.15 Sz12.45 15.45 17.45

Temetői járat P11.30 P13.30 KP
16.20

KP
18.10
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Intézményvezetői pályázat
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) intéz-
ményvezetői (magasabb vezető) beosztás 
ellátására.
A megbízás időtartama: 5 év  
A megbízás kezdő napja:   
2018. október 1.
Megszűnésének időpontja:          
2023. szeptember 30. 
A vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: 
A gyermekjóléti alapellátást, valamint 
személyes gondoskodást nyújtó szociá-
lis alap- és szakellátást nyújtó integrált 
intézmény vezetése, szakmai és gazdasá-
gi működésének tervezése, szervezése és 
irányítása. A költségvetés keretein belül 
az intézmény személyi és tárgye feltétele-
inek biztosítása, az alapító okiratban fog-
lalt feladatok ellátásáról való gondosko-
dás, és az intézmény által nyújtott szol-
gáltatások ellenőrzése. 
Az intézmény vezetője az alkalmazottak 
felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kap-
csolatot tart fenn a fenntartóval, a külön-
böző szakmai szervezetekkel, és intézmé-
nyekkel. 
Pályázati feltételek: 
- A személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. sz. mellékle-
te, vagy a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális intézmények szakmai fel-
adatairól és működésük feltételeiről szó-
ló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. sz. 
melléklete szerinti felsőfokú végzettség.
- Legalább öt év felsőfokú végzettsé-
get vagy felsőfokú szakmai képesítést 
igénylő, a gyermekvédelem, vagy a szo-
ciális ellátás, vagy az egészségügyi ellá-
tás, illetve a közoktatás területén betöltött 
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
- Legalább 5 év vezetői gyakorlat a gyer-

mekjóléti szolgálat és a szociális ellátás, 
igazgatás területén. 
- Cselekvőképesség.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség 
vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör 
a pályázó legmagasabb iskolai végzettsé-
gének megfelelően lesz megállapítva.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a 
szociális szakvizsgával való rendelkezés.
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a veze-
tői pótlékra a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szo-
ciális, valamint a gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi ágazatban történő végrehaj-
tásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak az 
irányadóak. 
A pályázathoz csatolandó iratok, igazo-
lások: 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok 
másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program, 
- 90 napnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, amely a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján ke-
rült kiállításra,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségek vállalásáról, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüggő ke-
zeléséhez hozzájárul,

- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ah-
hoz, hogy a pályázati eljárásban résztve-
vők a teljes pályázati anyagba betekint-
hessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizott-
ság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülé-
sen történő tárgyalásáról,
- a pályázó nyilatkozata, amely szerint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15. §-ának (8) bekezdésében meg-
határozott kizáró ok vele szemben nem 
áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem 
áll cselekvőképességet érintő gondnok-
ság alatt. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. június 28. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlap-
ján történő megjelenés időpontja: 2018. 
május 10.
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata Polgármesteréhez 
történő megküldésével (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ intéz-
ményvezetői pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálására a pályázati hatá-
ridő lejártát követő első képviselő-testü-
leti ülésen, 2018. augusztus 30-án kerül 
sor.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdé-
se alapján a megbízási jogkör gyakorlója 
által összehívott bizottság véleményezi. 
A bizottság tagjai a 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdésében 
meghatározott személyek. 
Az állás 2018. október 1. napjától tölthe-
tő be. 
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztálya (06-49/548-031).

Igazgatói pályázat
Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
út 7.) igazgatói (magasabb vezető) beosz-
tás ellátására. 
A megbízás időtartama: 5 év  
A megbízás kezdő napja:   
2018. október 15.
Megszűnésének időpontja:   
2023. október 14. 
A magasabb vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
Irányítja, vezeti és ellenőrzi az intéz-
ményt, felelős az intézmény által ellá-
tandó feladatok végrehajtásáért, az intéz-
mény éves költségvetésének előirányza-
tai tekintetében a gazdálkodással, könyv-
vezetéssel és az adatszolgáltatással, to-
vábbá az intézmény működtetésével, üze-
meltetésével, a vagyon használatával, vé-
delmével kapcsolatos feladatok végrehaj-
tásáért. 
Feladata az intézményhez tartozó, gazda-
sági szervezettel nem rendelkező intéz-
mények tervezéssel, gazdálkodással, fi-
nanszírozással, adatszolgáltatással és be-
számolással kapcsolatos feladatainak irá-
nyítása, szervezése, ellenőrzése.
A költségvetés keretein belül az intéz-
mény személyi és tárgyi feltételeinek biz-
tosítása, az alapító okiratban foglalt fel-
adatok ellátásáról való gondoskodás.
Az intézmény vezetője az alkalmazottak 
felett munkáltatói jogokat gyakorol. Kap-
csolatot tart fenn a fenntartóval, a külön-
böző szakmai szervezetekkel, és intézmé-
nyekkel. 
Pályázati feltételek: 
- Gazdaságtudományi egyetemi végzett-
ség.
- Büntetlen előélet.

- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
vállalása.
- A magasabb vezető beosztás ellátására 
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy 
a megbízással egyidejűleg közalkalma-
zotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör 
a pályázó legmagasabb iskolai végzettsé-
gének megfelelően lesz megállapítva.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
költségvetési szervnél vagy gazdasági 
társaságnál szerzett legalább 5 év vezetői 
gyakorlat.
Illetmény és juttatások: 
  Az illetmény megállapítására és a veze-
tői pótlékra a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, va-
lamint a törvénynek a helyi önkormány-
zatok által fenntartott szolgáltató felada-
tokat ellátó egyes költségvetési intézmé-
nyekben történő végrehajtását szabályozó 
77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletben fog-
laltak az irányadóak. 
A pályázathoz csatolandó iratok, igazo-
lások:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok 
másolatai,
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó program, 
- 90 napnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, amely a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
tv. 20.§ (4) és (5) bekezdése alapján ke-
rült kiállításra,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. 
évi CLII. törvény szerint előírt vagyony-
nyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalá-
sáról, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-

lyázati anyagban foglalt személyes adata-
inak a pályázati eljárással összefüggő ke-
zeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ah-
hoz, hogy a pályázati eljárásban résztve-
vők a teljes pályázati anyagba betekint-
hessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizott-
ság és a testületi ülés nyílt, vagy zárt ülé-
sen történő tárgyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. június 28. 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlap-
ján történő megjelenés időpontja: 2018. 
május 10.
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázat Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata Polgármesteréhez 
történő megküldésével (3580 Tiszaújvá-
ros, Bethlen Gábor út 7.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a „Tisza-
újvárosi Intézményműködtető Központ 
igazgatói pályázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálása a pályázati határidő 
lejártát követő első képviselő-testüle-
ti ülésen, 2018. augusztus 30-án történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 
alapján a megbízási jogkör gyakorlója ál-
tal összehívott bizottság véleményezi. A 
bizottság tagjai: alpolgármester, a Pénz-
ügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyren-
di Bizottság elnöke, az Oktatási, Művelő-
dési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottság elnöke.
Az állás 2018. október 15. napjától tölt-
hető be. 
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: 
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal In-
tézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztálya (06-49/548-031).

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó-gépkocsiveze-
tő munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jog-
viszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év 
határozott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8. általános iskolai végzettség
- C kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
-  Kertészeti, parkgondozási munkálatok
- A Társaság gépjárműveinek vezetése
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 26.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636.

Kerékgyártó István
ügyvezető

 Parkgondozó-gépkocsivezető 
munkakör

Tisztelt Ügyfelünk! 
Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Ko-
ordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) lét-
rehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a ha-
tékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a 
magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan ér-
vényesítését tűzte ki célul. 
A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és 
kezelésével összefüggő feladatokat is, a hulladékgazdálkodási 
rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulla-
dékszállítási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehető-
vé tevő új és egységes informatikai rendszer is. 
Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek 
csökkentése, melynek érdekében közbeszerzési eljárást folyta-
tott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő 
Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. 
(1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP 
AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] személyes 
ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüg-
gő feladatok ellátásával bízta meg. 
Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bőví-
tette, lehetőséget teremtve ezáltal az ingatlanhasználók számá-
ra az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változá-
sok (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. 
A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyin-
tézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes felkeresés so-
rán bejelentett adatváltozások további feldolgozását az NHKV 
Zrt. a szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával 
biztosítja. 
A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik azon lakosok részé-
re is ügyintézési lehetőséget biztosítani, akik esetében a területi-
leg illetékes közszolgáltató ügyfélszolgálata a lakóhelyükön kí-
vül eső településen működik, így nem kell a változásbejelenté-
sek miatt akár több tíz kilométert utazniuk. 
Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az esetleges 
számlatartozás befizetésére is, amellyel az NHKV Zrt. a díjfize-
tési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kí-
vánja minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését megköny-
nyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017. évi teljesítés alapján 
felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel. 
A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző 
munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazol-
ják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által. 
előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező 
„Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a szám-
la teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal 
nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési ér-
tesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részé-
re ad át. 
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő 
nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesí-
ti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehető-
ség nyílik a díjfizetésre. 
Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak sze-
mélyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzorciumi partnerek 
tájékoztatják a települési önkormányzatokat. 
Tisztelettel: 

NHKV Zrt.

Hulladékgazdálkodási 
tájékoztató
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 Hegesztő, csőelőkészítő köszörűs, kőműves, 
nehézgépkezelő 

szakmunka azonnali kezdéssel. 
A szállást, utazást a cég állja. 

Munkavégzés helye: Magyarország.
Pályakezdő fiatalok 

jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés: 06 20 479 9542

A Tiszaújvárosi Krónikában 
is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV 
Képújságában legalább 

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

Lomtalanítás a BMH Nonprofit 
Kft. szolgáltatási területén

A BMH Nonprofit Kft. 2017. október 1-től szolgáltatási területén bevezette a házhoz menő 
rendszerű lomtalanítást évente két alkalommal Változás, hogy a közterületek rendjének és tisz-
taságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem előre meghirdetett napokon, hanem a 
lakosság igénybejelentése alapján, előre egyeztetett napon végzik el. 
Az igénybejelentés történhet:
• személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
• telefonon a 06 21 3500 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon,
• a www.bmhnonprofit.hu weboldalról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (te-
lepülésnévre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
• e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címen,
• az oldalon található elektronikus űrlap segítségével melyhez, kérjük válassza ki az Ön tele-
pülését (főoldal/szolgáltatási terület) és kattintson a „Lomtalanítási igény bejelentése elektroni-
kus űrlap segítségével” lehetőségre.
Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtalanítási igényt a következő adatokra lesz szükségük:
• A lomhulladék típusa
• A lomhulladék várható mennyisége (m3)
• A lomok elszállításának kívánt időpontja
• Az Igénylő címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, E-mail)
A lakossági igény beérkezése után, kollégáik egyeztetik az igényeket és a szolgáltató cég le-
hetőségeit, majd visszajeleznek a lakosnak az általa megadott elérhetőségek valamelyikén. Az 
általuk visszaigazolt napra kell kikészíteni a lom hulladékot az ingatlan elé, és munkatársaik a 
megjelölt napon 6-14 óra között végzik el a begyűjtést.
A lom olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűj-
tőedény méreteit meghaladja.
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhul-
ladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, ol-
dószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos ron-
gyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, 
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és 
azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autó-
bontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, 
mert azokat a szolgáltató nem szállítja el.

EZÚTON TÁJÉKOZTATJÁK A LAKOSSÁGOT, 
HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE

 ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2018. június 22-én (pénteken) 
1.200 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Örösi tó:     300 kg
Csécsi tó:    600 kg 
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését ak-
kor:
Kürti tó:    300 kg - ha nem, akkor ezt a 
mennyiséget a Csécsi és az Örösi tóba telepítjük.
A telepítést követően horgászni 
2018. június 23-án (szombat) 05.00 órától lehet!
A változtatás jogát fenntartjuk!
                                                                                  Balázs Tibor
                                                                               horgászmester 
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A Sportcentrum eseményei   
Június 18- 26.

U17 Magyar leány röplabda válogatott edzőtábora
Június 25-29.

Napközis sporttáborok
Június 25-30.

MLSZ Grassroots labdarúgó edzőtábor 

Tömegsport

Kétszáznál többen a medencében
A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub (TTK) június 17-én, va-
sárnap rendezte meg az idei  
Jabil 3Próba elnevezésű sza-
badidősport sorozat második 
eseményét, az úszást. A két 
távot kétszáznál többen telje-
sítették. Június 30-án jöhet a 
záró próba, a Jabil 1/3 Mara-
ton utcai futóverseny.

Érdekesség, hogy bár a hivatalos regiszt-
ráció csak 6:45-kor kezdődött a Tiszaúj-
városi Sportcentrum uszodája előtt, akad-
tak páran, akik már 6:30-kor a helyszín-
re érkeztek, hogy az első futamokba kap-
janak besorolást. 9 óráig folyamatosan 
érkeztek a regisztrálók, valamivel több, 
mint kétszázan. Jó néhány család egy kel-
lemes délelőtti, ebéd előtti programként 
iktatta be az úszópróbát. 
A 400 méteres kispróba teljesítéséért 3, 
míg az 1000 méteres nagypróbáért 6 pont 
járt a próba füzetbe. 
Mindenki, aki leúszta a maga által válasz-
tott távot, emblémázott szilikon úszósap-
kát kapott ajándékba a szervezőktől. 
Továbbá kisorsoltak a helyszínen a Jabil 
dolgozók és a lakosság között 1-1, egye-
dileg emblémázott fürdőköpenyt, melyet 
Murvai János, illetve Hajdú Panna vihe-
tett haza. A 2-2 db egyedileg emblémá-
zott tornazsák gazdája Fazekas Gábor, 
Tamási László, valamint Szilvási Péter 

és Papp Júlia lett. A JABIL dolgozóinak 
5 db meglepetés ajándékát Varga Lajos, 
Bóta József, Dobó Adorján, Luc Aila és 
Varró Csilla vehette át.
A próbafüzettel rendelkezők a Jabil 3Pró-
ba utolsó fordulójára, a június 30-i, szom-
bati Jabil 1/3 Maraton futóversenyre  is 
díjmentesen nevezhetnek. A záró próbán, 
melyet egy, az eddiginél „futóbarátabb” 
3,5 km-es körpályán hívnak életre, egyé-
niben három távon (3,5 km, 7 km, 14 km) 
és kétféle váltóban (4x3,5 km, 2x7 km) 
gyűjtögethetik tovább pontjaikat a sport-
barátok. A Lehmann Tibor vezette házi-
gazdák céges váltó kategóriát is meghir-

dettek. Újításként valamennyi célba érke-
ző egyedi befutóérmet kap ajándékba.
A harmadik próba után a 12 pontot, vagy 
annál többet  begyűjtők között értékes 
sportszer-ajándékcsomagokat sorsolnak 
ki a futóverseny esti eredményhirdetésén.
A legalább 15 pontot elérők között 2 fő-
díj talál gazdára - egy a Jabil-os és egy 
az összes többi résztvevő között. A fődíj 
egy-egy 2 személyre szóló WELLNESS 
hétvége, félpanziós ellátással.
További információ: Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub,  Tel: 49/540-094, +36 30 645-
2746, e-mail: tiszaujvaros@triatlon.t-on-
line.hu, web: www.tiszatriatlon.hu 

Asztalitenisz

Bowling

Kajak-Kenu

Strandfoci

Ranglistások 

Cívis kupa

Irány a nagyvilág!

Eredmények homokban

A tavaszi szezon zárásaként  június 09-10-én Kiskunmajsa adott 
otthont Kelet-Magyarország 2018. évi területi ranglistaver-
senyének. A Tiszaújvárosi SC-t az újonc (U13) versenyszám-
ban Köllő Ábel, a serdülő (U15) versenyszámban Fónagy-Ár-
va Zsófia és Fónagy-Árva Péter képviselte. Köllő Ábel első ki-
emeltként indult a versenyen, és esélyeshez méltóan söpört vé-
gig a mezőnyön, valamennyi mérkőzését megnyerte, ráadásul 
szettet sem veszített, és megszerezte az első helyet. 
A serdülőknél a két újonc korú versenyzőnk is szépen helytállt. 
Fónagy-Árva Péter továbbjutott a csoportjából a főtáblára, ahol 
a serdülő ranglistán nála jóval előrébb rangsorolt ellenfeleket is 
sikerült legyőznie. A dobogóra sajnos nem tudott felállni, mert a 
negyeddöntőt elveszítette és végül a 6. helyen zárta a versenyt. 
Fónagy-Árva Zsófia a „nagylányok” között is nagyon bátran, 
a rá jellemző támadó felfogásban játszott, csoportbeli győztes 
mérkőzéssel megszerezte első ranglista pontjait, így az U11-es 
és U13-as ranglistát követően immár a serdülő országos ranglis-
tára is felkerült.

forrás: TSC

Már lehet nevezni a IV. Cívis kupa négy fordulóból és döntő-
ből álló versenyére. Az egész nyáron át tartó sorozat két helyszí-
nen zajlik, Debrecenben illetve Tiszaújvárosban. Csapat-, illet-
ve egyéni nyílt versenyre amatőrök és professzionális verseny-
zők is nevezhetnek. Akit érdekel a megmérettetés még nem ké-
sett el, július 2-8. között tartják az első fordulót. Tiszaújváros-
ban július 7-én lesz a viadal.
A már nevezett versenyzők között a sportág nagyjai is jelen van-
nak, hiszen Dosztály Sarolta és Tóth Mária, a jelenkori magyar 
bowling két legeredményesebb női versenyzője is a mezőnyben 
lesz, a férfiaknál pedig két AMF Világkupa versenyző is neve-
zett, Luczek Bálint és ifj. Rusznyák Róbert személyében.

A hétvégi válogatóversenyen véglegessé vált az U23-as és ifi 
VB-n és EB-n indulók névsora. Makrai Csaba szövetségi ka-
pitány hivatalosan is megnevezte az utazó csapat tagjait. Idén 
a Tiszaújvárosi Kajak Kenu és Sárkányhajó Egyesület négy 
versenyzője is bekerült a keretbe, ráadásul mindenki olimpiai 
számban. Az U23-as világbajnokságon Bragato Giada C-2 500 
m-en, az U23-as Európa-bajnokságon Béke Kornél K-1 1000 
m-en, az ifi Európa-bajnokságon Gábor Netta K-1 200 m-en, 
Máró Anna (az utazó csapat legfiatalabb tagjaként) pedig K-4 
500 m-en indulhat.
A válogatóverseny további eredményei:
NC-1 500 m: 5. Nagy Anna, NC-2 500: 5. Meczkó Viktória - 
Mannheim Melitta, NC-1 200 m: 7. Nagy A., NC-2 200 m: 7. 
Meczkó V. - Mannheim M., K4 Női ifjúsági U17-18 500 m: 2. 
Máró Anna- Rendessy Eszter (UTE)- Bakó Olga (KSI SE)- Csi-
kós Zsóka (Szolnoki KKE), 3. Kovács Mirtill - Pazár Anna (Ta-
tai Hody) - Pető Adél (City Gas Tiszafüred) - Gábor Netta, K1 
női ifjúsági U17-18 200 m: 5. Gábor N., K2 női ifjúsági U17-18 
500 m: 5. Máró A. - Csikós Zsóka (Szolnoki KKE).

Az elmúlt héten rendezték a megyei strandfoci bajnokságot a 
Tiszaújvárosi Sportcentrumban, az utánpótlás csapatok számá-
ra, az U12-es korosztálytól az U16-os korosztályig bezárólag. A 
legfiatalabbak között az FC Tiszaújváros csapata szép sikert ért 
el, hiszen a négy mérkőzésből négy győzelmet szerzett és meg-
nyerte a bajnokságot. Az eggyel idősebbek mezőnyében egy 
döntetlent és két vereséget ért el az U14-es csapat, míg a legna-
gyobbak csatáiban nem volt tiszaújvárosi csapat.

Kosárlabda

Röplabda

Döntős a Toronto Raptors

Pula előtt Tiszaújváros

Megnyerte a Junior NBA Ke-
leti Konferencia döntőjét, s 
ezzel az országos döntőbe ju-
tott a tiszaújvárosi „Toronto 
Raptors” csapata. 

A bajnokság során a pontvadászatban 30 
iskola mérte össze tudását az NBA-hez 
hasonló lebonyolítási rendszerben, az 
NBA-s csapatok neveit felvéve. 
A konferencia döntőjébe a salgótarjáni In-
diana Pacersen keresztül vezetett az út, aki-
ket magabiztosan 91-18-ra győztek le a tisza-
újvárosi ifjoncok.  Következett az a csapat, 
amely ugyancsak kiváló eredményeket tudha-
tott maga mögött. A hódmezővásárhelyi Mi-
ami Heat ugyanis veretlenül érkezett az ösz-
szecsapásra, csakúgy, mint a tiszaújvárosiak. 
A vásárhelyiek gyors játékukkal, egy-egy 
elleni megoldásaikkal szerezték a kosa-
rakat, de szerencsére mindig tudott vála-
szolni a Raptors. Idei legfegyelmezettebb 
játékát bemutatva, a végére kihasználva 
fizikai fölényét és a hazai pálya előnyét, 

85-63-ra hozta ezt a találkozót is a Toron-
to és bejutott az országos döntőbe.
Ezt július 1-jén Budapesten a Tüske csar-
nokban rendezik, ahol a Nyugati Konfe-
rencia győztesével egy mérkőzésen dön-
tik el ki lesz a Junior NBA bajnoka. 

A győztes csapat tagjai az NBA aranygyű-
rű mintájára Jr. NBA aranygyűrűt, kupát és 
oklevelet kapnak. Ezen felül a mérkőzést 
követően mindkét csapat a VIP szektorból 
figyelheti a Magyarország-Litvánia felnőtt 
férfi kosárlabda VB-selejtezőt.

Tiszaújvárosban edzőtáboro-
zik az U17-es női röplabda 
válogatott. 

Ez most egy amolyan nyári összetartás, de 
részben már a horvátországi Pulában ren-
dezendő tornára is készül a keret. Ennek 
tudatában javarészt erőnléti és technikai 
edzéseket végeznek a lányok. A legutóbbi 
tiszaújvárosi kiruccanásukkal ellentétben, 
most nem játszanak edzőmérkőzéseket.
- Minden válogatottnak van nyáron ösz-
szetartása - tudom meg a csapat vezető-
edzőjétől, Kőnig Gábortól. - Egy váloga-
tottnál a klubszezon után sem áll meg az 
élet,  a szezon végeztével egy pici szünet 
után kezdtük újra a közös munkát.
A csapat némileg módosult az EB ke-
rethez képest, több új játékos is beépült. 
Számukra és a keret többi tagja számára 
is igazán mozgalmas lesz a nyár.
- Eléggé el vagyunk fáradva az év után, 
de nagyon vártuk már ezt az egészet. - 
mondta Boros Réka. - Azért, hogy együtt 
legyen a csapat, és hogy újra fel tudjunk 
készülni egy fontos tornára. 
A legutóbbi korosztályos Európa-bajnok-

ság volt a jelenlegi U17-es válogatott el-
ső igazi nemzetközi megmérettetése. A 
szakvezetés szerint az eredmény felemás.
- A lányok nagyon szépen küzdöttek és 
játszottak - mondta a vezetőedző. - Nem 
játszottunk alárendelt szerepet Európa 
legjobb csapatai ellen, de sajnos mérkő-
zést nem sikerült nyernünk, voltunk hoz-
zá közel, de sajnos nem jött össze. Egy 

pici szerencsével és több tapasztalattal 
talán a nyolc közé juthattunk volna, így 
meg kellett elégednünk azzal, hogy kint 
voltunk a kontinensviadalon.
Tapasztalatszerzésre jó lesz az említett 
horvátországi torna, ugyanis az U17-es 
csapat az U21-es mezőnyben méreti meg 
magát.

                                   borza

11. oldal2018. június 21. Sport

Kétszáznál is többen teljesítették a második próbát. 

Nem felemelt kézzel, hanem felemelt ujjal a csapat. Üzenik: elsők lettünk. 

Csak edzenek, mérkőzést nem játszanak a lányok. 



12. oldal 2018. június 21.Rendezvények
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