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Lecsaptak a nyomozók

Felhívás koszorúzásra
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója al-
kalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, me-
lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyez-
ni 2019. március 15-én (péntek) 18.30 órától a Petőfi szobor-
nál, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében részvéte-
li szándékukat írásban jelezzék március 12-én (kedd) 12.00 
óráig a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igaz-
gatójánál.
Az írásos jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet és a 
koszorúzó személy(ek) nevét. 
A koszorúkat a kulturális központban március 15-én 10.00 
órától 16.00 óráig lehet leadni: 3580 Tiszaújváros, Széche-
nyi út 2.
Tel/fax: 49/542-004
e-mail: derkovits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai 
szerint állítja össze.

      Mátyás Zoltán
        igazgató

Tiszaújváros képviselő-testülete nemzeti ünnepünk, márci-
us 15-e alkalmából az alábbi személyeknek és szervezetek-
nek adományozott ágazati kitüntetést. 

 Tiszaújváros Közneveléséért
Pásztorné Csontos Márta tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Életműdíj. 
Tompa Klára Ilona tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Évi díj. Szendi Ad-
rienn tanító, Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 
Évi díj. Oláh Bertalan Józsefné tanító, Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola Évi díj. Martonné Majoros Éva 
tanító, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 
Évi díj. Papp Zsuzsanna tanító, Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola Életműdíj. Bráz Györgyné könyvtáros-taní-
tó, Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Életműdíj. 
Böcsödi Éva Erzsébet tanár, Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakgimnázium és Kollégium Évi díj. Kiss Éva ta-
nár Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája Évi díj. Bodri Sándorné óvoda-
pedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Életműdíj. 
Simon Imréné óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda Évi díj. Majoros Valéria óvodapedagógus, Tiszaúj-
városi Református Óvoda Életműdíj.

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért
Sándor Erzsébet Anna fizioterápiás szakasszisztens, Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet Életműdíj. Dr. Hito Fawaz fogorvos, 
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Életműdíj. Tegzes György 
gépkocsivezető, Országos Mentőszolgálat Tiszaújvárosi Men-
tőállomása Évi díj.

 Tiszaújváros Közművelődéséért 
Tompáné Mészáros Hedvig általános igazgató helyettes, Tisza-
újvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Életműdíj.

Tiszaújváros Sportjáért 
Ujlaky Ildikó tanár, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Évi díj. Fodor Ágnes 
úszóedző, Tiszaújvárosi Triatlon Klub Életműdíj.

 Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Jászovicsné Makrai Mária városfejlesztési munkatárs, Polgár-
mesteri Hivatal Évi díj.

Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban 
Molnár Katalin adminisztrátor, Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. Évi díj. Veréb Gábor recepciós, TiszaSzolg 
2004 Kft. Évi díj. Markóczi Andrásné takarító, Tiszaújváro-
si Intézményműködtető Központ Életműdíj. Központi Étterem 
konyhájának közössége, Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ Évi díj.

 Tiszaújváros Közbiztonságáért
Porkoláb Lajos rendőr alezredes, Rendőrkapitányság Tiszaúj-
város Életműdíj

Pintér Ferenc Díj 
Olejné Markovics Szilvia, műszaki biztonsági tiszt, B-A-Z 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltsége Életműdíj. Dobos László be-
osztott tűzoltó, FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Életműdíj.

Lovas Lajos Díj 
Dr. Kákóczki Balázs tudományos kutató, Tiszaújvárosi Műve-
lődési Központ és Könyvtár Évi díj.

Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban
Tóthné Erdődi Edina ápoló-gondozó, Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ Évi díj. 

Miniszteri Elismerő Oklevél
Tiszaújváros képviselő-testületének felterjesztésére Prof. Dr. 
Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztériumának mi-
nisztere március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából Fülöp 
Ágnest a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ szakmai 
vezetőjét és Korona Györgynét a Nikodémus Idősek Otthona 
nyugalmazott ápolónőjét kimagasló tevékenységük elismeré-
seként Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette. 
A kitüntetéseket a március 15-ei városi ünnepségen adják át.

Városunk kitüntetettjei

Idén is elégették a telet, a rosszat, a betegséget, a bajt szimbo-
lizáló kiszebábot a tiszaszederkényi Szederinda óvoda udvarán. 
Szederkény és a város óvodásai télűző-tavaszköszöntő versek-
kel készültek a hagyományos téltemetésre. A rongyokba bújta-
tott szalmabábut minden évben ilyenkor tél végén égetik el, ez-
zel jelzik, hogy vége van a sötét, hideg évszaknak és kezdő-
dik az újjászületés, a tavasz. Az óvodás csoportok hangos csör-
gőkkel, hangszerekkel és tapssal kísérték a bábu és egyben a tél 
szimbolikus elégetését. 

Télűzés

Elégett a kiszebáb

Ülésezett az önkormányzat

Stabil költségvetés, jó közbiztonság

Tiszaújváros hetilapja      2019. március 7.      XXXVII. évfolyam, 10. szám

Tiszaújváros 2019. évi költségvetése és a közrend, közbiztonság helyzete volt a középpontban a képviselő-testület február 
28-án tartott ülésén. Cikkeink a 3. és 15. oldalon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban 
kedd, csütörtök, szombati napokon a szentmisék 18.00 óra-
kor, szerdán és pénteken 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárna-
pi szentmise kezdete 11.00 óra. 
Az ifjúsági hittan időpontja: 2019. március 16., 19.00 óra, 
helyszíne a Plébánia Közösségi terme. A következő felnőtt ka-
tekézis időpontja március 23. szombat 19.00 óra, helyszíne a 
Plébánia.
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házassá-
got szeretnének kötni, jelentkezzenek a plébánián. A második 
jegyeskurzus időpontja 2019. március 8. péntek 18.45 óra, a 
plébánián.
Szentségi felkészítők, minden pénteken: elsőáldozók 15.00 
óra, bérmálkozók 16.00 óra, helyszíne a templom.
Engesztelő szentségimádási óra: március 13-a szerda, 9.00-
10.00. 
Nagyböjti időszak kezdete: március 6. Nagyböjti lelkigyakor-
lat március 29. péntek, 30. szombat, 31. vasárnap.
Március 15-e érsek főpásztorunk kinevezésének évfordulója 
(2007). Ezen a napon foglaljuk őt imánkba.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő 09.00 -11.00, Kedd 
09.00 - 13.00, Szerda 09.00 - 13.00, Csütörtök 15.30 - 17.30, 
Péntek 15.30 - 17.30. 
Református
Tiszaújváros
2019. március 07-én, csütörtökön és március 08-án, pénteken 
17.00 órakor bűnbánati istentisztelet kezdődik.
2019. március 10-én, vasárnap 11.00 órakor úrvacsoraosztás-
sal egybekötött böjti istentisztelet lesz. Ezzel párhuzamosan 
az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára. 
15.00 órakor konfirmációi előkészítő kezdődik az imaterem-
ben.
Tiszaszederkény
2019. március 07-én, csütörtökön és március 08-án, pénteken 
18.00 órakor bűnbánati istentisztelet kezdődik. 
2019. március 10-én, vasárnap 9.30 órakor úrvacsoraosztással 
egybekötött böjti istentisztelet lesz.
Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 
10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 
17.30-kor Előreszentelt Adományok Liturgiája. 

Fájó szívvel emlékezünk 

Dr. Bin YahYa ZaiD 
halálának 5 éves évfordulójára.

Felesége, lánya és családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

rostás János
75 éves korában váratlanul elhunyt. 

Temetése március 12-én, kedden 12:30 órakor lesz 
Sajószögeden, a Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

DorogháZi LásZLó
82 éves korában elhunyt. 

Temetése március 8-án, pénteken 12 órakor lesz 
Sajószögeden, a Városi Temetőben. 
                                               A gyászoló család

Mindazokkal tudatom, akik ismerték és szerették, 
hogy férjem,

 LaskaY istván JóZsef 
73 éves korában elhunyt. Köszönetemet fejezem ki 

mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak. 
Gyászoló felesége, gyermekei, menye, veje, unokái 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
sZaBó JóZsef 

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Őrizetben a tiszaújvárosi támadó

Szeméremsértő rabló
A rendőrök elfogták azt a férfit, aki rátá-
madt egy nőre, egy másikat pedig inzul-
tált Tiszaújvárosban.
Rablás bűntett és szeméremsértés vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att folytat büntetőeljárást a Tiszaújváro-
si Rendőrkapitányság egy 40 éves egyip-
tomi állampolgárral szemben. A gyanúsí-
tott 2019. február 24-én 20 óra körül Ti-
szaújvárosban, a Bethlen Gábor úton el-
lökött egy kerékpáros nőt, majd a földre 
esett sértettől erőszakkal elvett két pék-
süteményt. A férfi három nappal később, 
február 27-én 14 óra körül az Árpád úton 
szeméremsértőn inzultált egy nőt, majd 
szintén elmenekült a helyszínről.
A nyomozás eredményeként a rendőrök 
azonosították, elfogták, majd február 
27-én 14 óra 40 perckor őrizetbe vették 
a bűncselekmények elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható férfit.

police.hu
*

Szerkesztőségünk információi szerint 
az elkövető - bár egyiptomi állampolgár 
-, érvényes vízummal rendelkező, olasz 
munkavállalóként érkezett városunkba. 

kronika@tiszatv.hu

Kerékpárosok a zebrán
Tisztelt Tiszaújvárosi Krónika!
Tiszaújvárosban sok baleset történt már 
gyalogátkelőhelyen. Mindig a gépkocsi-
vezető a hibás. Ma reggel saját szemem-
mel figyelhettem meg, hogy a kerékpá-
ros mit csinált. De ő nem hibás. Velem is 
előfordult, hogy a kerékpáros, vagy a fu-
tó majdnem a gépkocsimba szaladt a zeb-
rán, mert neki jogai vannak. Leírtam két 
esetet.
Első eset:
35-ös főút, Tiszaújváros, gyalogátkelő a 
vasútállomáshoz.
Állok a STOP táblánál. Figyelem a for-
galmat, mikor indulatok balra már? Bal-
ról forgalom, jobbról semmi. Egyszer 
csak  bal oldalon hirtelen jön egy kerék-
páros nagy csomaggal a csomagtartóján, 
testes munkaruhás, csizmás ember. Gyor-
san érkezik a  zebrához, leugrik a kerék-
párról és átszalad, tolva a biciklit a másik 

oldalra. Nem néz körül, ugrik a biciklire 
és hajt tovább. Nem is veszi észre, hogy 
a 2  tehergépkocsi , valamint 1 személy-
gépkocsi alig tud fleékezni a zebra előtt. 
A fékek csak csikorognak, süvítenek.  De 
megállnak, nem jöttek gyorsan. Lehet, 
hogy a rakomány is repült, az utas is bele-
esett a mentőövbe, de a gépkocsivezetők 
biztosan káromkodnak. Mert, ha baleset 
történik, ők a hibásak, csak azért, mert a 
zebrán történt.
DE: a kerékpáros átszaladt, felül, tovább-
hajt. Észre sem veszi, hogy mit történik 
az ő viselkedése miatt. Ö a zebrán van!  
Neki igaza van!  De saját ÉLETE nem 
fontos neki ??
Második eset
Tiszaújváros, Szent-István út, Harmónia 
boltnál lévő átkelőhely.
30 km/ órás sebességgel jövök. Senki 
nincs a közelemben, gyalogos nem áll a 

zebránál, nem sétál éppen telefonálva. 
Utánam, mellettem sincs senki. Gondo-
lom, minden rendben, átvezethetem a ko-
csimat a zebrán. NO DE!   Valahonnan a 
semmiből jön egy fiatál  férfi, vagy ka-
masz balról, fülben a hallgató, napszem-
üveg a fején. Sehova nem néz, csak hajt 
előre.  ALIG tudtam megállni. Sógornőm 
80 évesen úgy megijed és úgy „belesza-
lad” a biztonsági övbe, mint még soha. 
Pedig nem autópályán megyünk, hanem 
csak Tiszaújváros főutcáján.

Kissné Dr. Helldner Szilvia

2. oldal 2019. március 7.Sokféle

Akarat
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik márciu-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

A gyanúsított ellökte a kerékpáros nőt és elvett tőle két péksüteményt.

Kevesen veszik figyelembe a figyel-
meztetést.



Ülésezett az önkormányzat

Stabil költségvetés, jó közbiztonság
Tiszaújváros 2019. évi költ-
ségvetése és a közrend, köz-
biztonság helyzete volt a kö-
zéppontban a képviselő-tes-
tület február 28-án tartott 
ülésén.

A közrend, közbiztonság helyzetéről szó-
ló beszámoló tárgyalásával kezdte mun-
káját a képviselő-testület.

Kevesebb bűncselekmény, 
több baleset

2018-ban a regisztrált bűncselekmények 
száma Tiszaújvárosban 456-ról 400-ra 
csökkent. Ez elsősorban annak köszönhe-
tő, hogy a kiemelten kezelt 14 bűncselek-
mény 280-ról 211-re csökkent. A testi sér-
tések száma 14-ről 6-ra, a regisztrált lopá-
soké 202-ről 119-re csökkent.  2018-ban 
3 alkalommal rendeltek el nyomozást ká-
bítószerrel visszaélés miatt. 
A beszámoló kitér a bűnüldöző munka ér-
tékelésére is. A nyomozás eredményes-
ségét nézve a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság a harmadik helyen áll a megyé-
ben. A rendőri munka hatékonyságát fe-
jezi ki, hogy a nyomozás eredményességi 
mutatója a 2017. évi 70,1 %-ról 71,8 %-ra 
nőtt. A kapitányság illetékességi terüle-
tén az előző évhez képest 121-ről 118-
ra csökkent a tulajdon elleni szabálysér-
tések száma, míg elzárással sújtható sza-
bálysértés elkövetése miatt 71 fő őrizet-
be vételét rendelték el, az előző évben ez  
65 volt. 
A közlekedésbiztonsági helyzetet vizs-
gálva azt áthatjuk, hogy a személyi sé-
rüléssel járó balesetek száma a 2017. évi 
megtorpanás után 2018-ban ismét nőtt, 
57-ről 72-re, míg az anyagi káros balese-
tek száma 188-ról 209-re emelkedett. A 
kapitányság továbbra is kiemelten kezeli 
helyzet javítását, ellenőrzésekkel, sebes-
ségméréssel, közlekedésrendészeti foko-
zott ellenőrzésekkel igyekszik visszaszo-
rítani a balesetek számát. Ezek az intéz-
kedések főleg az ittas vezetők, valamint a 
gyorshajtók kiszűrésére irányultak.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság he-
tente egy alkalommal, az év második fe-
létől heti három-négy alkalommal tartott 
migrációs ellenőrzést, a Mélységi Elle-
nőrzési Osztály beosztottjai pedig havon-
ta több alkalommal tartottak mélységi el-
lenőrzést a kapitányság illetékességi te-
rületén. A déli határszakasz védelmére 
2018. első felében hetes váltásokban ren-
delték át a kutyavezetőket. 
A beszámoló kitér a közbiztonság érdeké-
ben tett intézkedésekre és az azzal kap-
csolatos feladatokra, megállapítva, hogy 
a fokozott közterületi jelenlétet a közpon-
ti túlórakeret hatékony felhasználása, il-
letve Tiszaújváros önkormányzatának tá-
mogatása segítette. 
Az igazgatásrendészeti tevékenységről is 
szó esik a beszámolóban. Az iktatott sza-
bálysértési ügyek 706-ról 761-re nőttek, 
az iktatott helyszíni bírsághoz kapcsoló-
dó végrehajtási ügyek száma 510-ről 456-
ra csökkent, így az összes ügyszám alig 
változott (2017-ben 1256, míg 2018-ben 
1257 ügy volt).
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt fi-
gyelmet fordít a rendőrség feladatellátá-
sának elősegítésére, évtizedek óta kivá-
ló az önkormányzat és a rendőrség kö-
zötti együttműködés. Az önkormányza-
ta a lehetőségekhez mérten anyagilag is 
segíti a kapitányság munkáját, a felada-
tok színvonalas ellátása érdekében 2018-
ban a következő támogatásokat szavazta 
meg a képviselő-testület: 10,5 millió fo-
rintot biztosított működési célú támogatás 
formájában (mely magába foglalja az éj-
szakai járőrszolgálat és a kamerás térfel-
ügyeleti rendszer működtetését), továb-
bá 400 ezer forint működési célú támoga-
tást nyújtott a „Sulizsaru” program meg-

valósítására, 1-1 kamera és tablet beszer-
zésére, valamint a bűnjelkamra felújításá-
ra, felszerelésére 2.060 E Ft-ot adott át.
A fentieken túl 2018 decemberében a pol-
gármester kimagasló teljesítménye és em-
beri helytállása elismeréseként a városi 
jutalmazási keret terhére jutalomban ré-
szesített 12 főt.
A MOL Petrolkémia Zrt. megkezdte a po-
liol beruházás kivitelezési szakaszát. A 
következő években - a kivitelezési mun-
kák egyes fázisaitól függően - nagy szá-
mú vendégmunkás megjelenése várható, 
mely jelentős hatással lesz Tiszaújváros 
közbiztonsági helyzetére. Ez az időszak 
komoly feladat elé állítja a rendőri állo-
mányt is. Ezzel összefüggésben az önkor-
mányzat és MOL Petrolkémiai Zrt. között 
folyamatos egyeztetések zajlanak. Mind-
ezekre tekintettel a képviselő-testület fel-
kérte a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetőjét, hogy hatáskörébe tartozóan te-
gye meg a szükséges intézkedéseket te-
lepülésünk közbiztonságának megőrzése 
érdekében. 

Biztos működés, 
fejlődés, nyugalom

 A képviselő-testület első alkalommal 
február 14-én tárgyalta az önkormány-
zat 2019. évi költségvetését. Akkor ho-
zott határozatában felkérte a polgármes-
tert, hogy a zökkenőmentes önkormány-
zati feladatellátás érdekében folytassa a 
2019. évi igények felülvizsgálatát az in-
tézmények, gazdasági társaságok, támo-
gatások, beruházások, felújítások terüle-
tén egyaránt, valamint gondoskodjon a 
végrehajtás részletszabályainak határoza-
ti javaslatokban való megfogalmazásáról.
A felülvizsgálatok, egyeztetések lefoly-
tatása után a február 14-i ülésre megkül-
dött rendelettervezethez képest nem volt 
módosító javaslat, ezért az akkor megkül-
dött rendelettervezetet tárgyalta a testület, 
és a szocialista frakció 8 igen és Kébel 
Zsolt (Városért Egyesület) nem szavaza-
tával elfogadta azt, valamint az alpontok-
kal együtt csaknem száz pontból álló, a 
költségvetés végrehajtásának részletsza-
bályait tartalmazó határozatot is. (A fide-
szes Tóth Sándor és a jobbikos Balla Ger-
gő nem volt jelen az ülésen.)
Dr. Fülöp György alpolgármester, a szo-
cialista frakció vezetője szerint ez a költ-
ségvetés Tiszaújvárosnak 2019-ben sta-
bilitást, biztos működést és fejlődést fog 
biztosítani. 
- Szeretnék minden városlakót megnyug-
tatni, hogy ugyanúgy, mint az elmúlt 
években a város önkormányzata bizto-
sít forrást azoknak, akik vagy önhibájuk-
ból, vagy önhibájukon kívül támogatásra 
szorulnak - mondta. - Ugyanilyen fontos, 
hogy azokat a társadalmi rétegeket, ame-
lyek nem, vagy csak részlegesen tudnak 
magukról gondoskodni, gondolok itt idő-
sekre, nyugdíjasokra, fiatalokra, ezeket 

támogassuk. A város működése rendben 
lesz, és vannak fejlesztési elképzeléseink 
is, játszóteret újítunk fel, parkolót alakí-
tunk ki, és foglalkozunk a telekalakítás-
sal, mi is azt szeretnénk, hogy jöjjenek 
vissza a fiatalok és a városhoz eddig nem 
kötődő fiatalok is itt telepedjenek le. Ösz-
szességében azt tudom elmondani, hogy 
ez a költségvetés stabilitást, biztonságot 
és nyugalmat fog jelenteni az itt élőknek. 
Kébel Zsoltnak is jó véleménye volt a 
költségvetésről. 
- Nagyon szép ez a költségvetés - mondta 
a Városért Egyesület képviselője. - Én is 
üzenem a városlakóknak, jó helyre jöttek. 
Mindannyian tudjuk, hogy sokan jöttek 
ide a jobb élet reményében és úgy érzem, 
hogy ezt a jobb életet meg is kapták. Még 
egy dolog. Ami itt működik az egészség-
ügyben és a szociális ellátórendszerben 
az példaértékű. Én nem tudok olyan vá-
rost mondani Magyarországon, ahol ilyen 
jól működnének a dolgok. Úgy vannak 
ezzel az emberek, hogy aki ezt megszok-
ta, az azt hiszi, hogy ez az alap, ez telje-
sen normális dolog. De ha mondjuk elvin-
ném a Zemplénbe egy kis faluba, hogy ott 
milyen a háziorvosi ellátás, vagy milyen a 
szociális ellátás, akkor rájönne arra, hogy 
ez milyen. Ismétlem, jó ez a költségvetés, 
de hiányolom a fejlesztéseket, a víziót, 
ami a következő 5, meg 10 évben lenne.
A képviselő hiányolt mást is, nevezete-
sen, hogy nem vonták be az előkészítés 
fázisába, s végül ezért szavazott nemmel 
a pénzügyi rendeletről.

Támogatások
A költségvetés egészéről, főbb tételeiről, 
és intézkedéseiről már beszámoltunk ez-
úttal a legjelentősebb támogatásokat is-
mertetjük.
- Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft., 533 millió Ft az alapító okiratban és 
a támogatási keretszerződésben meghatá-
rozott feladatokra.
- A sportegyesületek működésére és a 
létesítmények használatára összesen 
219.505.216 Ft. (Részletek a 15. oldalon.)
- Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft., 
működési célú támogatásként 144 millió 
Ft.
-  A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ költségvetésében az intézményi 
épületek felújítására, intézményi ingatla-
nokhoz kapcsolódó beruházásokra, kar-
bantartásokra 100 millió Ft keretösszeg. 
- A Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola számára 36 millió Ft, a Tisza-
újvárosi Református Óvoda számára 14 
millió Ft, a  Tiszaújvárosi Szent István 
Katolikus Általános Iskola számára 40,1 
millió Ft működési támogatás.
- Az egyházak 2019. évi működéséhez 
50 millió Ft (Római Katolikus Egyház-
község 20 millió, Tiszaújvárosi Reformá-
tus Egyházközség 20 millió,Tiszaújvárosi 
Görögkatolikus Parókia 10 millió.)

Ferenczi László

Újabb két elismerés

Tiszaújváros 
szolgálatáért

Nyugdíjba vonulása alkalmából újabb két sze-
mélynek adományozott a képviselő-testület Tisza-
újváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.

MIKOLA ISTVÁNNÉ
 szakács

Közalkalmazotti jogviszonya a jelenlegi Tündérkert óvodá-
ban kezdődött 1985-ben dajka munkakörben. 2000-től kezdve 
konyhalányként végezte feladatait a Bóbita óvoda konyháján. 
2012 márciusában megszerezte a szakács szakképesítést és má-
jus 25-étől már szakácsként dolgozott, egészen nyugdíjba vo-
nulásáig.
 Feladatait mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismerete-
sen, pontosan, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és 
az óvodai intézmény érdekeit szem előtt tartva látta el. Munka-
végzése gyors, munkájában következetes, rendszerető, határo-
zott egyéniség. Kiváló teljesítményével elősegítette az intézmé-
nyi feladatok mindennapi gördülékeny megoldását. Segítőkész 
és megbízható munkatársként kollégái mindig számíthattak rá.
Munkájára mindvégig igényes volt. Szakácsként jó szervező-
készséggel irányította a konyhai alkalmazottak munkáját. Ízlé-
ses, szép tálalásaival, ételeivel finom ízeket varázsolt az asztal-
ra, melyeket nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is na-
gyon szerettek.
Több mint három évtizedes, kimagasló, lelkiismeretes szakmai 
munkája, emberi helytállása, szorgalma és elhivatottsága elis-
meréseként Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetésben része-
sült.

RADICS MARTINA 
takarító

Tanulmányait a Német Demokratikus Köztársaságban végez-
te. Szakeladói képesítését 1982-ben szerezte meg, szülőhazájá-
ban 5 évig dolgozott eladóként. Családalapításával egy időben 
költözött hazánkba. 1987-ben létesítette magyarországi első és 
nyugdíjazásáig egyben utolsó munkahelyét, az akkor még Le-
ninvárosi Rendelőintézetben, mint takarító.
Munkáját nagy lelkesedéssel, lelkiismeretesen végezte. Sokszor 
és szívesen vállalt helyettesítési feladatokat is, így a szakrende-
lői részen kívül az alapellátásban is megismerték és megszeret-
ték. 
1999-ben a fiziko- és balneoterápiás részleg indulásakor kérte az 
áthelyezését és 3 évig segítette a részleg munkáját. Mindig von-
zotta az alapellátásban végzett munka, így 2002 novemberétől 
ismét a Bethlen Gábor úti központban folytatta tevékenységét. 
A takarítás mellett sok esetben besegített a postázási és kézbesí-
tői feladatok ellátásába is. Kollégái mindig számíthattak rá, se-
gítőkész és megbízható munkatársat tisztelhettek személyében. 
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben végzett több mint há-
rom évtizedes kimagasló tevékenysége, lelkiismeretes, pontos 
munkavégzése, szakmaszeretete elismeréseként Tiszaújváros 
Szolgálatáért Díj kitüntetésben részesül. 

Uniós választás

Májusi voksolás
Május 26-án, vasárnap választhatunk képviselőket az Euró-
pai Parlamentbe. Áder János köztársasági elnök múlt pénte-
ken tűzte ki a választás időpontját. A hivatalos kampány áp-
rilis 6-án kezdődik. Ekkor kapják meg a pártok az aláírások 
gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. A listaállításhoz 20 ezer ér-
vényes aláírás szükséges. Hazánkban a 18 év felettiek vok-
solhatnak, de az EP választáson a magyarországi lakcímmel 
rendelkező uniós állampolgárok is szavazhatnak. Idén elő-
ször az Európai Unión belül és kívül élő magyar állampolgá-
rok is voksolhatnak.   
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Dr. Fülöp György és Dr. Kébel Zsolt mondott átfogó véleményt a költségvetésről.

Radics Martina és Mikola Istvánné. 



Optimistán tekinthetünk a jövőbe
Interjú Bráz György polgármesterrel

Legutóbbi ülésén, február 28-án 
fogadta el Tiszaújváros képvise-
lő-testülete a 2019-es év költségve-
tését, mely meghatározza a legfon-
tosabb feladatokat, alapelveket, 
irányvonalakat a város gazdálko-
dásának folyamatában. Ennek ap-
ropóján kértük beszélgetésre Bráz 
György polgármestert.

- 2017-et az újratervezés éveként aposztrofál-
ták, tavaly az volt a költségvetés mottója: „Be-
fektetés a jövőbe”. 2019 a választások éve lesz. 
Mennyiben jelenik ez meg a költségvetésben?
- Kétségtelen, hogy idén két fontos választás is 
lesz, és ez meghatároz majd sok mindent or-
szágos és városi szinten is. A költségvetésnek 
azonban semmi köze a választásokhoz, és azt 
gondolom, nagy hiba lenne, ha annak szelle-
mében terveztünk volna, mert ez azt jelente-
né, hogy a közéleti, vagy ha úgy tetszik, poli-
tikai népszerűség érdekében hozunk bizonyos 
döntéseket. A költségvetés szempontjából ez az 
év ugyanolyan, mint a többi, legalábbis abban 
az értelemben, hogy az alapelveink, a céljaink 
változatlanul a város kiegyensúlyozott műkö-
dését és fenntartható fejlődését szolgálják. Aki 
figyelemmel kíséri az önkormányzat munkáját, 
láthatja, hogy az évről évre megalkotott költ-
ségvetések következetesen egymásra épülnek, 
egy hosszú távú, átgondolt stratégiát követnek, 
és nem tartalmaznak olyan elemeket, amelyek-
kel kockáztatnánk a város biztonságát. Véle-
ményem szerint egy felelős, lokálpatrióta vá-
rosvezetés csak így gondolkodhat helyesen.
- Röviden hogyan lehet jellemezni 2019 lehe-
tőségeit? A bevételek és kiadások mutatói op-
timizmusra vagy pesszimizmusra adnak okot?
- Ha nagyon rövid választ kér, akkor azt mon-
dom, mindenképpen optimisták lehetünk. 
Rendkívül hosszú előkészítő munka előzi meg 
egy költségvetés elfogadását, amelyben hozzá-
vetőleg száz ember dolgozik, hiszen az elkép-
zelések mellé számokat kell rendelni. A hivatal 
munkatársai, az önkormányzati intézmények, 
gazdasági társaságok vezetői már hónapokkal 
a költségvetés tárgyalása előtt megkezdik az 
adatszolgáltatásokat. Ezúton is szeretném meg-
köszönni azt a munkát, amivel hozzájárultak 
ahhoz, hogy jogszerű, stabil költségvetést si-
került idén is határidőre elkészítenünk, amely 
zavartalan működést biztosít a város számára, 
szerepelnek benne a megszokott támogatások 
a különféle közösségek és szociálisan rászoru-
lók részére, és nem utolsó sorban a fejlesztés-
re is jutnak források. Az a település, amelyik 
ezt elmondhatja magáról, bizakodással tekint-
het a jövőbe.
- Mi mindentől függ, hogy miként alakulnak 
egy település anyagi lehetőségei?
- Nyilván ezt sok tényező határozza meg, me-
lyek között vannak tőlünk független külső ha-
tások is. A központi költségvetés lényegesen 
befolyásolja az önkormányzatok mozgásterét, 
esetünkben a jól ismert forráselvonások aka-
dályozzák, hogy dinamikusabban történjenek 
a fejlesztések. Természetesen az önkormány-
zat előrelátó, felelősségteljes intézkedései is 
befolyásolják az anyagi lehetőségek alakulását. 
Mindenki tudja, hogy városunk éltető eleme az 

ipar. Az iparűzési adó csökkentésével, a rende-
zési tervünkkel lehetőséget adunk arra, hogy az 
ipar, a gazdaság szereplői meg tudják valósíta-
ni elképzeléseiket. Az iparűzési adó csökkenté-
se meglehetősen merész lépés volt, viszont az 
azóta megvalósult beruházások azt bizonyítják, 
hogy meghozta a várt eredményeket. A nagy 
beruházások mellett az ipari parkban is újabb 
és újabb létesítmények jelennek meg, ami igen 
fontos, hiszen munkát biztosítanak a tiszaújvá-
rosi és környező településeken élő emberek-
nek, és adóbevételt a városnak. Éreznünk kell 
annak felelősségét is, hogy térségi központ va-
gyunk. A munkalehetőségek, a szolgáltatá-
sok színvonala nemcsak a városlakók, hanem 
a környéken élők számára is nagyon fontosak. 
Azzal, hogy az ipar működéséhez igyekszünk 
minden feltételt biztosítani, és egy komfortos, 
élhető városban kínálunk letelepedési lehető-
séget, úgy gondolom, önkormányzati szinten 
mindent megteszünk a város anyagi lehetősé-
geinek bővítéséért.
- Említette, hogy szerepelnek a költségvetésben 
a megszokott támogatások. Ez azt jelenti, hogy 
a szociális ellátások egyik formáját sem kellett 
„karcsúsítani”?
- Nem, sőt. Tavaly az iskolakezdési támoga-
tást vezettük be a szociális támogatások rend-
szerébe, idén pedig úgy módosítottuk a szoci-
ális rendeletet, hogy többen tudjanak igénybe 
venni bizonyos támogatási formákat. Mivel élő 
kapcsolataink vannak a városlakókkal, ponto-
san látjuk azokat a nehéz élethelyzeteket, ame-
lyekbe önhibájukon kívül kerülhetnek az em-
berek. Történhetnek váratlan fordulatok bárki 
életében, és sajnos az is előfordulhat, hogy hiá-
ba dolgozik vagy dolgozott valaki egész életé-
ben tisztességesen, olyan kevés pénzből kell él-

nie, ami nem elég az emberhez méltó létfenn-
tartáshoz. Amikor a kormány jelentősen meg-
nyirbálta az önkormányzatok lehetőségeit a 
szociális támogatások biztosítására, mi akkor 
sem adtuk fel a jól működő rendszerünket, saját 
forrásból azóta is igyekszünk fenntartani és bő-
víteni azt. Azért, mert azt valljuk, hogy segíteni 
kell, ha szükség van rá, de elsősorban ott, ahol 
valóban rászorulnak. Továbbra is támogatjuk a 
civil szervezeteket, amelyek tevékenységeik-
kel újabb színfoltokat hoznak a város életébe, a 
sportszervezeteket, különféle közösségeket, az 
egyházakat is. Sokfélék vagyunk mi, emberek, 

a hitünket, nézeteinket, véleményünket, igé-
nyeinket tekintve. Ez sokszínűséget is jelent. 
Szeretnénk minden korosztálynak, minden tár-
sadalmi rétegnek azt biztosítani, amire szüksé-
ge van. A fiataloknak, a családoknak, az aktív 
dolgozóknak, és nem utolsó sorban az idősebb 
generációknak is, akik minden tiszteletet és se-
gítséget megérdemelnek az évtizedeken át vég-
zett kemény munkájuk elismeréseként.  
- Országos tendencia a lakosság elöregedése és 
a fiatalok külföldre vándorlása. Mit tudnak ten-
ni annak érdekében, hogy a fiatalok itt teleped-
jenek le, és itt maradjanak?
- A fiatalok ott maradnak, ahol jövőképet lát-
nak. Megélhetést, megfelelő életteret, jó körül-
ményeket a gyermekeik neveléséhez. Nyilván 
nem önkormányzati szinten lehet a leghatéko-
nyabban tenni ennek érdekében. Azt gondolom, 
ha országosan az lenne a jellemző, hogy tisztes-
séges munkáért tisztességes és kiszámítható jö-
vedelem jár, jelentősen csökkenne a fiatalok el-
vándorlási, és növekedne a gyerekvállalási ked-
ve. Ettől függetlenül persze igyekszünk mi is 

minden lehetőséget kiaknázni. Az ipar, a gazda-
ság fejlődésével újabb munkahelyek jönnek lét-
re, ez az alapja mindennek. Folytatjuk az ösz-
töndíjrendszert, az első lakáshoz jutók támoga-
tását, a Tiszaújváros visszavár programot, az ön-
kormányzati szférában dolgozóknak a kitünteté-
si rendszert, az évközi juttatásokat. A szabályo-
zási tervet úgy alakítottuk, hogy új társasházak 
épülhetnek, és kapcsolódva a kormányzat által 
támogatott hitelek programjához, új építési tel-
keket kívánunk kialakítani, hogy bővítsük a lak-
hatási lehetőségek skáláját. Most hoztuk azt a 
döntést, hogy az önkormányzati intézmények-

ben dolgozó diplomásoknak minimum 210 ezer 
forint bért kell biztosítani. Ami - hozzáteszem - 
még mindig nem túl sok a megélhetéshez. Lát-
juk a központi intézkedések hatására létrejött 
torz bérszerkezetet, ami igen sok igazságtalan-
ságot eredményez, hisz adott esetben nem tükrö-
ződik a jövedelmekben sem az iskolai végzett-
ség, sem a munkában eltöltött évek száma. Ezt 
kívánjuk kompenzálni alanyi jogon az öt száza-
lékos béremeléssel az önkormányzati szférában 
dolgozók körében. Szeretnénk ezzel kifejezni 
a megbecsülésünket, kicsit igazságosabbá ten-
ni a jövedelmi viszonyokat, és elérni, hogy a jól 
képzett munkatársak megmaradjanak az önkor-
mányzati intézményekben, gazdasági társasá-
goknál, hiszen a nagy fluktuáció egy-egy rend-
szer működését veszélyeztetheti. Gyakorlati-
lag az a helyzet, hogy az önkormányzati terüle-
ten dolgozó emberek összes béremelését mi fi-
nanszírozzuk, hiszen a kormány által előírt mi-
nimálbér és garantált bérminimum emeléséhez 
sem kapunk központi forrásokat.

(folytatás az 5. oldalon)

Az idősebb generáció minden tiszteletet és segítséget megérdemel az évtizedeken át vég-
zett munkáért. 
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Az önkormányzati szférában dolgozók alanyi jogon 5 százalékos béremelést kapnak.

A Jabil logisztikai központjának avatásán. Az ipari parkban újabb és újabb létesítmények jelennek meg az adóstratégiának köszönhetően. 



- A város működése tehát továbbra is stabil, 
mint mondta, a forráselvonások a fejlesztése-
ket hátráltatják. A testületi ülések elején min-
dig beszámol a szolidaritási hozzájárulás aktu-
ális egyenlegéről, hozzátéve azt is, mi mindenre 
lett volna elég az az összeg. Az ideiből a Már-
cius 15. parkot a környezetével együtt teljes kö-
rűen fel lehetett volna újítani. Mire lesz elég az 
idei fejlesztési forrás?
- Az átlagember kezén nem mennek át havon-
ta százmilliók, ezért próbálom érzékelhetőbbé 
tenni, valójában mekkora összegekről van szó. 
Való igaz, ezek az elvonások a mi városunkat is 
érzékenyen érintik, annál is inkább, mivel - no-
ha szolidaritási hozzájárulásról van szó - való-
jában fogalmunk sincs, hová vándorolnak ezek 
az összegek. Nyilván könnyebb lenne elfogad-
ni, ha biztosak lehetnénk abban, hogy jó helyre 
megy, értelmes célokat szolgál. Azt hiszem, a 
mi szolidáris érzéseinket nem kell bizonygatni, 
elég, ha visszautalok a szociális rendszerünkre. 
Tény, hogy az elmúlt időszakban az államkasz-
szába került milliárdokból sok fejlesztést tud-
tunk volna végrehajtani, ha nálunk marad. Egy 
átlag magyar kisvároshoz viszonyítva azonban 
azt gondolom, így sem lehet okunk panaszra. 
Mindig örömmel látom,  hogy a felújításnak 
köszönhetően mennyire megtelt élettel példá-
ul az Ifjúsági park. Sok kellemetlenségtől meg-
óvja a lakókat a Barcsay tér rekonstrukciójának 
megvalósult első üteme, a parkolók létesítése. 
Birtokba vették a gyerekek a megújult játszó-
tereket, több épületben sikerült belső felújítá-
sokat végezni. A fejlesztések tekintetében kö-
vetkezetes koncepciónk van, de tudomásul kell 
vennünk, hogy csak addig lehet nyújtózkodni, 
ameddig a takarónk ér. 
- Idén meddig ér?
- Mint már említettem, építési telkek kialakí-
tását tervezzük, valamint további játszótér fel-
újítást, és parkolók létesítését. A személygép-
járművek számának emelkedésével a parkolás 
nehézségeinek megoldása újabb és újabb kihí-
vást jelent, melynek folyamatosan próbálunk 
megfelelni. A közelmúltban sikerült megnyer-
nünk néhány EU-s pályázatot, így meg tudjuk 
valósítani egy óvodai épület, a sportcentrum, és 
két állami fenntartású általános iskola energeti-
kai korszerűsítését. Ezekhez természetesen ön-
kormányzati forrásokat is rendelni kell, az is-
kolák korszerűsítéséhez nagyobb összegeket, 
mint a tervekben szerepelt. A XXI. század kö-
vetelményeihez alkalmazkodik egy másik fej-
lesztésünk, Tiszaújváros lakossági tájékoztató 
és turisztikai információs mobiltelefonos app-
likációja, melyet egy hete aktiváltunk. Ezáltal 
igen sok hasznos tudnivaló válik könnyen elér-
hetővé a városlakók számára, és az alkalmazás 
jól szolgálja a városmarketing célok megvaló-
sítását is. A digitális forradalom korában egy 
modern város számára alapvető követelmény, 
hogy minél több információt tegyen elérhető-
vé különböző kommunikációs csatornákon ke-
resztül, erre a célra egy igen hatékony eszköz a 
CityApp, melyet a visszajelzések szerint máris 
sokan töltöttek le.
- Visszatérve az önkormányzati választásokhoz, 
a közvéleményt nyilván érdekli, hogyan terve-
zi a jövőt? Indulni fog a polgármesteri székért?
- Ötven éve élek ebben a városban, 25 éve kép-
viselőként, kilencedik éve polgármesterként 
dolgozom érte, legjobb tudásom szerint. No-
ha az életkorom alapján dönthetek úgy is, hogy 

befejezem az aktív közéleti tevékenységet, fi-
zikailag és mentálisan érzek magamban annyi 
erőt, hogy folytassam ezt a munkát. Van egy 
mondás, miszerint győztes csapaton ne vál-
toztass. Mindenképpen azt szeretném, hogy a 
jelenlegi választott képviselőkből álló csapat 
kapjon újra lehetőséget a következő ciklusban 
is, mert bebizonyította az elmúlt években, hogy 
igazi lokálpatriótaként dolgozik a közös ott-
honunkért. A városért végzett munkában kivá-
ló partnerem dr. Fülöp György alpolgármester, 
aki az utóbbi két ciklusban rengeteg tapasztala-
tot szerzett, széles látókörű, kreatív, rátermett 
vezető, és maximálisan elkötelezett Tiszaújvá-
ros iránt. Közös munkánk eredménye, hogy itt 
nem a nagypolitika elvárásai határozzák meg 
a döntéseket, nem egyéni érdekek mentén tör-
ténik a javak elosztása, hanem kizárólag a kö-
zösség érdekeit szem előtt tartva. Nincsenek ki-
váltságosok, urak és szolgák, nincsenek eltün-
tetett milliók és százmilliók, és ha rajtunk mú-
lik, nem is lesznek. Attól függetlenül, hogy én 
indulok polgármesterként vagy nem, ha az álta-
lam is képviselt irányvonal marad a város veze-
tésében, biztosan állíthatom, hogy a tisztségvi-
selők nem lesznek a nagypolitika végrehajtói, 
és a város továbbra is jó kezekben lesz. Nyil-
vánvaló, hogy az októberig tartó időszak je-
lentős része közvetve vagy közvetlenül a kam-
pányról fog szólni, és ennek során hatalmas in-
formációáradat éri majd az embereket. Én ar-
ra kérek minden városlakót, hogy ne csak ar-
ra figyeljenek, mit mondanak egyesek, hanem 
mennyire hiteles ember az, aki mondja. Hi-
szem, hogy ennek a városnak a lakossága a bé-
két, a kiszámíthatóságot szereti, és azt a fajta 
működést, ami nem csak törvényes, de etikus 
is. 

- A költségvetés tehát elkészült, „lazításra” 
azonban nem sok idő marad, hiszen máris kez-
dődnek a tavaszi rendezvények.
- Mégpedig ezen a héten a nőnappal, amit 
több szempontból is igen fontos ünnepnek tar-
tok. A nők minden megbecsülést megérdemel-
nek azért, mert a családok motorjai, és a csalá-
don belül olyan érzelmek „tanítói”, amely nél-
kül nincs lelki egészség sem felnőttnek, sem 
gyereknek. Szeretet, nyugalom, egymásra va-
ló odafigyelés, összetartozás, gondoskodás - ta-
lán csak a nők tudják, mennyi energiát követel 
tőlük mindennek a megteremtése, és emellett a 
munkahelyeken való helytállás. Azért, hogy Ti-
szaújvárosban zavartalanul működjenek az in-
tézmények, gazdasági társaságok, közel nyolc-

van százalékban hölgyek dolgoznak. Ezen a 
héten 16 helyszínen több mint ezer nőt köszön-
tünk az önkormányzat nevében. Természete-
sen egy nap, egy alkalom kevés, hogy meghá-
láljuk nekik a mindennapi áldozatos munkáju-
kat, de a köszönetünket remélhetőleg jó szívvel 
fogadják. Bízom benne, hogy mindannyiuknak 
gyakran jut egy-egy elismerő szó a munkahe-
lyeken, és olyan érzelmi támasz a magánéle-
tükben, ami újra és újra erőt ad nekik a hétköz-
napokhoz. Ezt kívánom a hölgyeknek, az előt-
tünk álló időszakra pedig mindenkinek elegen-
dő higgadtságot, bölcsességet és jó egészséget 
kívánok!

F.L.
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Szép a tavaszi Március 15. park, de a támfalak, burkolatok felújításra szorulnak. Egy évi szolidaritási hozzájárulás fedezné a teljes rekonst-
rukciót. 

Élettel telt meg a felújított Ifjúsági park. A Barcsay tér a felújítás első üteme után élhetőbb környezetet ad a városlakóknak.

Minden évben bővülnek a parkolási lehetőségek, de ez is kevés. Idén is lesz parkolóépítés. 



Nyugdíjas közgyűlés

Maradt a vezetés, marad a lendület
A Tiszaújvárosi Nyugdíja-
sok Egyesülete hétfőn tartot-
ta éves közgyűlését. Délután 
fél háromra hívták a tagokat, 
a 2018. évi beszámolók mel-
lett az egyesületi elnök, az el-
nökségi tagok és a felügyelő 
bizottság választása is a na-
pirendi pontok között volt. 
A jelenlévők száma azonban 
nem érte el az 50% + 1 főt így 
a közgyűlés első körben hatá-
rozatképtelen volt. A 15 órára 
elhalasztott  gyűlés már ered-
ményesnek bizonyult. A jelöl-
tek az előző évekhez képest 
nem változtak, a Tiszaújvá-
rosi Nyugdíjasok Egyesülete 
vezetése most négy évre ka-
pott bizalmat.    

-  Nagy örömünkre egyre többen csat-
lakoznak hozzánk - nyilatkozta lapunk-
nak Varjas Lászlóné, az egyesület elnö-
ke. - Az elmúlt években az volt az elsőd-
leges cél, hogy a hatvan éven felülieket 
is becsábítsuk az egyesületbe. Ebből a 
szempontból is eredményesnek mondha-
tó az elmúlt időszak, hiszen nőtt a létszá-
munk. A 2018-as létszám szerint 685 ta-
gunk van. Bízunk benne, hogy a jövőben 
még többen csatlakoznak hozzánk és el-
érjük a 700 főt.
- Mivel tudják csábítani a nyugdíjasokat? 

- Két éve vezetem az egyesületet és el-
mondhatom, hogy nagyon mozgalmas 
két év áll a hátunk mögött. Rengeteg 
programot szervezünk, amik nagyon jól 
sikerültek. Azt gondolom, hogy minden-
ki talál kedvére valót. Kiemelném az idő-
sek hetén a testvérvárosok találkozóját, 
ami rendszerint nagyon jól sikerül. Min-
den alkalommal jó érzéssel térnek haza a 
testvérvárosokból delegált küldöttségek. 
A meghívást sokszor viszonozzák is, így 
voltunk tavaly májusban Csíkszeredán. 

Négyen utaztunk, és négy napot tölthet-
tünk el a gyönyörű erdélyi városban, és 
azt hiszem elmondhatom a többiek nevé-
ben is, hogy csodálatos élményekkel tér-
tünk haza. 
- Milyen feladatok, célok fogalmazódtak 
meg a következő négy évre?
- Ha már a testvérvárosokról beszélge-
tünk, mindenképpen fontosnak tartom, 
hogy megtartsuk és erősítsük a kapcsola-
tot, az együttműködést.  A hagyományőr-
ző programokat továbbra is megszer-
vezzük, hiszen igény van rá. Azon kívül 
igyekszünk mindig új dolgokat is kita-
lálni, aztán, ha jól sikerül, természetesen 
rendszeresen megszervezzük. Ilyen pél-
dául az augusztus 22-én megtartott  nagy-
mama-unoka találkozó. Már két alkalom-
mal megrendeztük és nagy sikere volt, 
úgy néz ki, hogy hagyománnyá válik ez 
a rendezvény is. De nem feledkezünk el 
azokról a tagjainkról sem, akik a sporto-
lás hívei. Rendszeresen szervezünk olyan 
programot, amikor a mozgás, a sport van 
a középpontban. 

ema

Sorozat az életünkről

Nyomdában 
az évkönyv 

A 2019-es tiszaújvárosi programfüzet után 1200 
példányban jön ki frissen a nyomdából a Tiszaúj-
város Évkönyv sorozat legújabb kötete. Kemény-
borítós példányok is készültek belőle, melyet első-
ként azok kapnak meg, akik március 15-én vehe-
tik át kitüntetésüket az önkormányzattól. Az év-
könyvből a könyvtár polcaira is kerül néhány száz 
példány. 

Kék és bordó példányok vált-
ják egymást évente. A város 
50. jubileumára aranyborí-
tójú lett a könyv. Az idei új-
ra bordó lesz. A szín és a for-
ma állandó, úgy ahogy a tar-
talom is, hónapról hónapra 
sorakoznak benne a város-
ban történt legfontosabb ese-
mények. Gyáravatás, ünne-
pek, önkormányzati dönté-
sek, közélet, kultúra, sport. 
Életünk minden területéről 
kerültek bele események fo-
tókkal illusztrálva.
- Tiszaújváros 2018-as év-
könyve 50 oldallal kibővült a tavalyihoz képest. Kétszáz pél-
dányt kemény táblás kivitelben készítünk, a többi puha borítót 
kap. Január óta dolgozunk a szerkesztővel, Ferenczi Lászlóval, 
akitől havi bontásban érkezik hozzánk a könyv anyaga. Több 
korrektúrázás után jelenleg a tördelés utolsó fázisában vagyunk, 
tulajdonképen ma, március 5-én zárjuk. Mindemellett folyama-
tosan készülnek a március 15-ei plakátok, ünnepi kiadványok, 
szóval mindennapos munka, hogy ezzel foglalkozunk, hiszen 
március 15-én már a kitüntettek kezében kell lennie az első pél-
dányoknak - mondja Kalicz Magdolna, a nyomdai munkálatokat 
végző Grafol Print Kft. ügyvezetője. 
A 400 oldalas évkönyv a Tiszaújvárosi Krónika újságcikkeiből 
született, főszereplői a városlakók, a városi történések. 
- Menet közben szembesültem azzal, hogy kevés lesz az erede-
tileg tervezett 350 oldal, olyan sok fontos esemény, évforduló 
volt tavaly, melyek az évkönyvbe „kívánkoztak”. Így is a szí-
vem szakadt meg, amikor egy-egy írást ki kellett hagynom - me-
séli Ferenczi László, az évkönyv szerkesztője. - A kötet tartal-
mával kapcsolatban két verdikt van, a testületi ülések és a nem-
zeti ünnepek tudósításait bele kell szerkeszteni. A többi rajtam 
múlik. Bizonyára lesznek olyanok, akiknek hiányérzetük támad, 
olvasván a könyvet, tőlük megértést kérek. Igyekeztem, hogy a 
jeles napok mellett hétköznapi, nem felemelő dolgok is „szóhoz 
jussanak”, hiszen ezek is nálunk, velünk történtek. Ilyen példá-
ul a hajléktalanság kérdése, a hulladékgazdálkodás körüli káosz, 
vagy éppen a patkányirtás. Sokszor kérdezték tőlem - korábban 
is -, hogy milyen lesz a könyv. Remélem igaznak bizonyul idén 
is a válaszom: olyan, amilyen Tiszaújváros 2018-as éve.
- Ha a könyv borítójára ránézünk, adott a válasz, hogy miért lett 
vaskosabb a kötet. Rengeteg jubileumi esemény volt a városban 
2018-ban, melyek bekerültek a kiadványba. A könyv borítóján 
látszanak a jubileumukat ünneplő intézmények, szervezetek, és 
a 750. évfordulóját ünneplő ősi városrész, Tiszaszederkény. A 
hátsó borítón a Tiszaújváros Pont látható, ami üzenet a jövőbe, 
hogy az elmúlt évben kiemelt feladat volt az, hogy a virtuális-di-
gitális térben is egyre erőteljesebben megjelenjen a város. Átala-
kítottuk, felfrissítettük a honlapokat és elindítottuk a CityAppot 
is a múlt héten. A legfontosabb események mellett a legérdeke-
sebbek is benne vannak az évkönyvben, számomra személy sze-
rint a legérdekesebbek a könyv végén található statisztikai ada-
tok, hiszen azok nagyon sokat elmondanak egy település életé-
ről, lefedik a város működését, egészét, az állampolgárok min-
dennapjaitól a képviselő-testület működéséig - nyilatkozta la-
punknak dr. Fülöp György alpolgármester.

berta

Állásbörze

Kereslet és kínálat egy helyen
Állásbörzét szervezett az 
Észak-Magyarország napi-
lap a Derkovits Művelődési 
Központban. Több mint húsz 
munkaadó cég képviselői áll-
tak a paravánok elé, hogy tá-
jékoztatást adjanak az ér-
deklődőknek, munkát ke-
resőknek.    

- Körbejártam a kiállítókat - mutatta Il-
lés Tamás a kezében lévő tájékoztatókat. 
- Gépkarbantartói vagy gépkezelői mun-
kát keresek. Van néhány jó ajánlat, amit 
úgy gondolom, megpróbálok. Pályázok, 
beadom az önéletrajzomat, aztán majd ér-
tesítenek. Nem tehetek mást, csak remé-
lem, hogy rám esik a választás.   
Bíró Réka Gabriella is összegyűjtött né-
hány állásajánlatot.  
- Én igazából gyerekekkel szeretnék fog-
lalkozni - mondta Réka. - Óvodai dajka 
a végzettségem, most pedagógiát tanulok 
és nem sokára családsegítőként is el tu-
dok majd helyezkedni. Nagyon sajnálom, 
hogy ilyen állásajánlatot nem találtam. 
Az az igazság, hogy amíg iskolába járok 
nagyon nehéz összeegyeztetni a munkát 
a tanulással, viszont a keresetre szüksé-
gem van. Eddig gyári munkásként 12 órá-
ban dolgoztam, de nagyon nehéz volt. Azt 
reméltem, hogy itt találok más lehetősé-
get, de egyelőre úgy tűnik, marad a gyá-
ri munka. 
Az állásbörzén sokszínű volt a kínálat, de 
főleg férfiakat kerestek fizikai munkára.
- Elsősorban autószerelőt, autóvillamos-
sági szerelőt keresünk - nyilatkozta la-
punknak Pék György, a MAN Kamion 
és Busz Kereskedelmi Kft. tiszaújvárosi 

kirendeltségének vezetője. - De munka-
felvevői és alkatrész-értékesítői álláshe-
lyünk is betöltetlen. Ha valaki úgy dönt, 
hogy nálunk szeretne dolgozni, nagyon 
fontos, hogy szeresse a munkáját és tud-
jon önállóan dolgozni, ezen kívül termé-
szetesen elvárás az autószerelői végzett-
ség is. Előnyt jelent, ha a jelentkezőnek 
van tapasztalata az autószerelői szakmá-
ban, de pályakezdőket is szívesen látunk. 
Elég komoly képzési programunk van, te-
hát a frissen végzett fiatalokat is hamar be 
tudjuk vezetni a kamion- és buszszere-
lői munka világába. Azt gondolom, hogy 
a fizetések, amit adni tudunk, versenyké-
pesek a piacon, illetve a munkakörülmé-
nyek nyugat-európai színvonalúak.
- Az előző évek tapasztalata, hogy egy 
ilyen állásbörze igen sikeres és hatékony 

- tudtuk meg Lovas-Kovács Krisztinától 
az Inform Média Lapkiadó Kft. konferen-
cia- és rendezvényszervezőjétől. - Az el-
múlt időszakban csak Miskolcon szervez-
tünk hasonló börzét, azonban a visszajel-
zések azt mutatják, hogy regionálisan is 
szükség van egy olyan platformra, ahol 
a munkaadók közvetlenül találkozhat-
nak a munkavállalókkal. Azt gondolom, 
hogy ez egy hatékony módszere a mun-
kaerő keresésének, ahol a cégek szemé-
lyesen találkoznak az álláskeresővel, és 
már az első szűrési kört el tudják végezni 
itt helyben, a munkavállaló pedig a sok-
színű választék közül nagy eséllyel meg-
találhatja számítását.     
 ema

KÖSZÖNET
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöksége megköszöni azon tagjainak 
a részvételt, akik eljöttek a KÖZGYŰLÉSRE.
A megválasztott régi-új elnökségi tagok tisztelettel megköszönik a szavazatokat és 
az újabb négy évre szóló bizalmat.

Az elnökség megválasztott tagjai:
Varjas Lászlóné elnök

Borbély Zoltánné
Csengéné Bányász Terézia

Ferencz Gyuláné
Nagy Lajosné

Várkonyi Ilona
Vörös Béla

Állásajánlat és munkát kereső is bőven volt. 

Hétszázhoz közelít az egyesület taglétszáma. 

Nagy Zsolt, az évkönyv tördelőszerkesztője. 
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Voldemort féltérden

Mengyi Roland köszönetet mondhat a hatóságoknak
Mengyi Roland volt fideszes parlamenti képvi-
selőt a múlt héten első fokon befolyással üzérke-
dés, valamint csaláskísérlet bűntettéért három év 
letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Nincs ok arra, 
hogy a verdiktet a jogállam diadalaként értékel-
jük. Ha minden hatóság, nyomozó szerv a megszo-
kott rend szerint végezte volna a munkáját, akkor 
Mengyinek sokkal súlyosabb büntetés járna. Az is 
ködbe vész, hogy egyedi esettel vagy rendszerhi-
bával állunk szemben. Annyi biztos, hogy a magát 
Voldemort Nagyúrnak szólíttató Mengyi nem úsz-
ta volna meg ilyen olcsón, ha mindazt, ami a szám-
lájára írható, ellenzéki politikusként követte vol-
na el.

- Bilincsben, vezetőszáron akarom látni minden tévécsatornán! - 
hangoztatta információink szerint a Miniszterelnökségen Lázár 
János 2016 augusztusában, amikor a 168 Óra riportsorozatából 
értesült a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei párt- és képviselőtár-
sa, Mengyi Roland által szervezett pályázaticsalás-kísérletről. A 
kancelláriaminiszter azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Ko-
molyan gondolta a példastatuálást, hiszen hozzá tartozott töb-
bek között az uniós forrásokra épülő fejlesztéspolitika, amely-
nek a kulcsfigurája közvetlen munkatársa, Csepreghy Nándor 
államtitkár volt, és akinek az ismeretségére több alkalommal is 
hivatkozott a Mengyi-ügy egyik vádlottja a lehallgatási jegyző-
könyvek szerint. Csepreghy is előremenekült: készségesen in-
terjút adott a 168 Órának, elmondta, a játszótérről, ahol a gye-
rekeik együtt játszottak, ismeri B. Szilviát, a Public Sector Con-
sulting Kft. pályázatíróját, aki kitalálta és megírta a vádiratban 
szereplő pályázatot. Ezt a pályázatot hirdette ki végül az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának Modellprogram a szociális szö-
vetkezetek hálózatosodásának érdekében címmel félmilliárd fo-
rint értékben, annak ellenére hogy a kiírásban szereplő felételek 
a rendelkezésre álló néhány hét alatt teljesíthetetlenek voltak.
Ugyanebben a fővárosi pályázatíró irodában zajlott a nyertes pá-
lyázatok összeállítása is a Mengyi által gründolt szociális szö-
vetkezetek számára. Csepreghy azt sem cáfolta, hogy ismert 
volt előtte a játszótéri anyuka foglalkozása, mert korábban egy 
vidéki uniós projekt zárórendezvényén találkozott vele. A Pub-
lic Sector Consulting készítette többek között a szintén fideszes 
Simonka György képviselő Békés megyei agrárfejlesztési támo-
gatási pályázatait is. Az ő mentelmi jogát nemrég függesztették 
fel, miután bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsí-
tották meg. Csepreghy azt állította, az érintett nő sohasem kért 
tőle segítséget pályázati ügyekben.
Mivel a Public Sector Consulting Kft.-nek a belvárosi ősfide-
szes mag egyik oszlopos tagja, Holbok Sándor a tulajdonosa, 
lapunk rákérdezett arra, hogy a politikai érintettségek ellenére 
vé  gigviszik-e a vizsgálatot. Csepreghy akkor kijelentette: igen, 
mert ez elvi kérdés. Hangsúlyozta, ha elnézőek egyesekkel, az a 
végén rájuk üt vissza.
A belső vizsgálat gyors volt, és hatékony. Kiderült, hogy a Pub-
lic Sector Consulting 19 uniós projekt esetében vállalt pályá-
zatíró, projektmenedzsment- vagy valamilyen egyéb szolgálta-
tói munkát, testvércége, a Public Sector Tanácsadó Kft. pedig 
44 alkalommal. „Látjuk azt, hogy melyik projektekben működ-
tek közre, és a vizsgálat második fázisában a miniszter úr arról 
rendelkezett, hogy újra át kell tekinteni ezeket az értékeléseket, 
ami pedig egy végkövetkeztetést fog hozni olyan másfél hóna-
pon belül, amikor megtörténik az összes, 2007 óta általuk ke-
zelt vagy részben általuk menedzselt pályázatnak az áttekinté-
se” – mondta akkor Csepreghy. Utólag elmondható: mindketten 
túlbecsülték a hatalmukat, hisz sem Lázár, sem Csepreghy nincs 
már a nagypolitikában, és a Mengyi-ügy kapcsán bejelentett el- 
és leszámolási terveik meghiúsultak. 
Miután Polt Péter legfőbb ügyész kérésére az Országgyűlés 
2016. szeptember 12-én egyhangú döntéssel kiadta Mengyi Ro-
land mentelmi jogát, hetek teltek el, mire a határozat megérke-
zett a Központi Nyomozó Főügyészségre. A vádhatóság Men-
gyit nem vette őrizetbe, nem indítványozták sem a letartóztatá-
sát, sem a házi őrizetét, sőt még lakhelyelhagyási tilalmat sem 
kértek, pedig azok a cselekmények, amelyekkel meggyanúsítot-
ták – nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elköve-
tett költségvetési csalás bűntettének kísérlete és vesztegetést ál-
lítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette –, tíz évet meg-
haladó börtönbüntetést is maguk után vonhatnak, fennállt a szö-
kés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítékok megsemmisítésének 
veszélye. Nem beszélve arról, hogy az ügy többi szereplője hó-
napokat töltött előzetes letartóztatásban. A Public Sector Con-
sulting Kft. tevékenységének átfogó vizsgálatából sem lett sem-
mi érdemleges: nem vonták perbe, nem követeltek vissza tőlük 
támogatási forrásokat, a cég szépen csendben végelszámolással 
meg is szűnt.
Ráadásul már jóval hamarabb bilincs kattanhatott volna Mengyi 
Roland csuklóján.
A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának speciális nyomo-
zó csoportja – amely Zuschlag János, Simonka György és Czeg-
lédy Csaba mellett milliár  dos vállalkozókat állít eredménnyel 
bíróság elé – gőzhengerként nyomult előre a szociális szövet-
kezeket futószalagon létrehozó izsáki és kecskeméti könyve-

lőiroda megfigyelése kapcsán. E szövetkezeti formának ugyan-
is kedvezményes a járulékrendszere, így azonnal ráugrottak a 
spekulánsok. Lényege: a munkavállalók maradtak ugyanabban 
az állásban, mint korábban, de papíron a fizetésüket egy szociá -
lis szövetkezettől kapták. Ezzel jól járt a munkáltató, mert ke-
vesebbe került neki egy alkalmazott, de jól jártak a szövetkezet-
szervezők is, mert haszon maradt a zsebükben a befizetett járu-
lékok mellett. Ebbe az adóhatóság által megfigyelt és lehallga-
tott homoki világba csöppent bele egy tiszaújvárosi vállalkozó, 
akinek minél több szociális szövetkezetre volt szüksége, mert 
a magas szintű kapcsola  tain keresztül pályázati támogatásokat 
akart lehívni ezeknek a foglalkoztatási társulásoknak a népsze-
rűsítésére. Rajta keresztül lépett be a képbe Mengyi Roland, akit 
csak Voldemortnak hívtak az egymás közti beszélgetéseikben a 
későbbi vádlottak.
Személyesen találkoztak, majd egyeztettek is, aztán 2015 júliu-
sában egy tiszaújvárosi házi pingpongparti kellős közepén – az 
ingatlant Mengyi bérelte a másik vádlott, K. Péter édesapjától – 
kibújt a szög a zsákból. Az egyik jelenlévő nyomozati vallomá-
sa szerint Mengyi egyértelműsítette a jövőt, amikor a követke-
zőket mondta: „Itt és most el kellene dönteni, hogy megbízunk-e 
egymásban annyira, hogy most már a pénzről is kell beszélnünk. 
Ez egy egyirányú utca, és innen visszafordulni nem lehet, és ah-
hoz, hogy tudjunk együtt dolgozni, ahhoz az ő részükről is biza-
lom szükséges, ennek az az alapfeltétele, ha átadunk ötmillió fo-
rintot még a pályázat kiírása előtt úgymond alkotmányos költ-
ség jogcímen.”
Mengyi Roland a perben azzal védekezett, hogy ez az össze-
kötőjének, K. Péternek a saját zsebre játszó magánakciója volt. 
A védekezése ott dől meg, hogy mindez a többi vádlottban is 
felmerült, ezért ragaszkodtak a személyes találkozóhoz, erre 
néhány nap múlva került sor a törzshelyükön, a tiszaújvárosi 
Mamma Rosa pizzériában. A négyszereplős találkozón Mengyi 
kertelés nélkül közölte: „Most öt, ha lezárják, még öt, vagy így, 
vagy sehogy.” A korrupciós történetet hitelesíti az a lehallgatá-
si fejezet, amely arról szól, hogy a vádlottak milyen nehézségek 
árán – végül csak családi kölcsönök segítségével – tudták össze-
kaparni az első ötmillió forintot.
A 2015. július 14-én 13 óra 13 perckor a nemzetbiztonság által 
rögzített telefonbeszélgetés szerint Mengyi összekötője, K. Pé-
ter aznap fél kettőre érkezett az összeszedett ötmillió forintért, 
amit másnap kellett volna a fővárosba vinnie Voldemorthoz. Az 
utolsó pillanatban megváltozott a terv, és K. Péter a Mamma 
Rosa pizzériában adta át Mengyinek a pénzt. A NAV nyomozói 
felsorakoztak a helyszínen, de ekkorra már világossá vált, hogy 
Voldemort kormánypárti országgyűlési képviselő, amit a legma-
gasabb szinten jelenteniük kellett. Innentől követhetetlenné és 
szövevényessé vált az addig egyértelmű utasítási rendszer mind 
a NAV, mind a szoros felügyeletet gyakorló ügyészség berkei-
ben, és végül a rutinszerű leleplezésből nem lett semmi. Pedig 
a rajtaütés lehetett volna az egyetlen momentum, amikor egy 
mentelmi joggal védett képviselőt őrizetbe lehetett volna ven-
ni, nem beszélve arról, hogy ezzel megvalósult volna a veszte-
getés, amit végül a bíróság így nem állapíthatott meg, és csupán 
befolyással üzérkedés bűntettében találta bűnösnek Mengyi Ro-
landot.
Vajon tőlünk nyugatabbra előfordulhatott vol  na-e, hogy egy lé-
nyegében független speciális bűnüldöző egység nem kap paran-
csot egy képviselő megvesztegetésének a leleplezésére? A raj-
taütés elmaradását firtató kérdéseinkre egyszer sem kaptunk ér-
demi választ sem az ügyészségtől, sem a NAV-tól. Mengyi a bí-
rósági tárgyaláson annyit mondott: abban a csomagban, amit K. 
Pétertől kapott azon a találkozón, emlékei szerint női ruha vagy 
pálinka lehetett, de az időmúlás miatt nem emlékezett rá pon-
tosan.
Nemzeti sajátossága ennek az ügynek az is, hogy e profi nyomo-
zók végül nem hagyták (hagyhatták) végigvinni az ügyet. Vagy-
is nem várták meg, hogy kik pályáznak a meghirdetett projekt-

re, mit teljesítenek a résztvevők, illetve a kiutalt támogatás mi-
lyen csatornákon folyik vissza Mengyi Rolandhoz, és abból még 
esetleg kik részesülnek. A végére ugyanis Voldemort már a két-
szer öt  mil  liós alkotmányos költség mellett különböző beszám-
lázási költségek formájában 90 százalékos visszaosztást kért. 
Igaz, azt is hozzátette, ha mindezt betartják, további pályáza-
tokkal fogja meghálálni a hűségüket és az együttműködési kész-
ségüket.
Elképzelhető-e például, hogy egy ilyen esetben egy nyomozó 
szerv értesíti a minisztérium vezetőjét, hogy van egy aggályos 
pályázatuk, figyeljenek rá, továbbá megosztja velük azon szer-
vezetek nevét, amelyek a szereplőkön keresztül érintettek az el-
járásban? Ugyan mi értelme ennek, ha nem a várható politikai 
botrány enyhítésének szándéka a cél? Hiszen ha a meglévő tel-
jes kontroll mellett mindez megtörténik, akkor nem marad el-
varratlan szál, meglettek volna az ügy minisztériumi felelősei, 
esetleg más pályázatok, fiktív cégek is a felszínre kerülhettek 
volna, és nem utolsósorban a korrupciós rendszer politikus ha-
szonélvezői.
De miként Lázár János vizsgálata, úgy a NAV titkos felderíté-
se is megbicsaklott, sőt az ügygazda lényegében asszisztált a 
nyomozás kiszivárogtatásához. Ugyanis miután egy NAV-futár 
2015. szeptember 3-án a Balog Zoltán miniszternek címzett le-
velet a minisztériumban kézbesítette, a vádlottak a telefonban 
nem beszélnek a pályázatról, és akad köztük, aki ki is mondja: 
lehallgatják őket. Cikksorozatunk megjelenése után elkezdték 
keresni a szivárogtatót, a NAV feljelentésére a Legfőbb Ügyész-
ség 2016. szeptember 12-én a Központi Nyomozó Főügyészsé-
get bízta meg a minősített adattal visszaélés vétségének kivizs-
gálásával.
E nyomozás adatai szerint a korlátozott terjesztésű levelet Ven-
nes Szilvia, a miniszter kabinetfőnökségének munkatársa vet-
te át a NAV futárjától, tőle Farkas Anikó kabinetvezetőhöz ke-
rült, ő bontotta fel. A kabinetfőnök azonnal megmutatta a do-
kumentumot Balog Zoltán miniszternek. Az egykori Bibó- 
szakkollégista Farkas Anikó vallomása szerint Balog ekkor azt 
kérte tőle, beszéljen Köpeczi-Bócz Tamás EU-fejlesztésekért fe-
lelős helyettes államtitkárral, és hívja fel a figyelmét, hogy a 
szociális szövetkezetek támogatására vonatkozó pályázat kiírá-
sánál és elbírálásánál fokozott figyelemmel járjanak el. Nyoma-
tékosította továbbá, hogy az iratban nevesített szövetkezetek ne 
jussanak pénzhez. Farkas Anikó a korlátozott terjesztésű levelet 
megmutatta Köpeczi-Bócz Tamásnak, ő pedig ígéretet tett ne-
ki, hogy a miniszter kérésének megfelelően fog eljárni. A levél a 
minisztérium titkos iratokat kezelő egységének az irattárába ke-
rült. Köpeczi-Bócz Tamás azonban a kihallgatása során tagadta, 
hogy látta volna a NAV korlátozott terjesztésű iratát, továbbá azt 
is, hogy Farkas Anikó bármiféle instrukciókat adott volna ne-
ki a szociális szövetkezeteket érintő támogatási pályázattal kap-
csolatban. Patthelyzet alakult ki, amelyet csak a harmadik érin-
tett szereplő, Balog Zoltán kihallgatása oldhatott volna fel, ettől 
azonban az ügyészség eltekintett. A nyomozást bizonyítékok hi-
ányában megszüntették, kifejtve: a lehallgatottak közlései kö-
vetkeztetéseken, illetve feltételezéseken alapultak. Köpeczi-Bó-
cz Tamást „a szakpolitikai koordinálásának hiányosságai” miatt 
egyébként menesztették a tárcától.
A pályázó szociális szövetkezetek végül nem nyertek, a vádlottak 
visszakövetelték az ötmillió forintot, Mengyi oda is adta az össze-
kötő K. Péternek – a bíróságon ezt kölcsönként aposztrofálta –, 
majd a pénz visszaadásakor a szereplőket őrizetbe vették.
A Fővárosi Törvényszék Steiner Gábor vezette büntetőtanácsa 
mind a hét vádlottat bűnösnek találta, miután ismert volt előttük, 
hogy az érdemben megvalósíthatatlan pályázat rájuk lett kiírva. 
Nem is volt céljuk a pályázat megvalósítása, hiszen tudták azt is, 
hogy a kiutalt összegnek csupán a tíz százalékát kaphatják meg, 
a céljuk kizárólag a pénzszerzés volt. Tudták, hogy mindaz, amit 
tesznek, bűncselekmény – áll a bírói indoklásban.
A büntetlen előéletű Mengyi Rolandot a bíróság csaláskísér-
let, valamint befolyással üzérkedés bűntettében mondta ki bű-
nösnek, ezért három év letöltendő börtönbüntetésre, hat év kö-
zügyektől eltiltásra, valamint négymillió forint pénzbüntetésre 
ítélte. Barátját és összekötőjét, K. Pétert – aki visszavonta ko-
rábbi vallomásait, és megpróbálta az egészet a saját magánakci-
ójaként beállítani – két év hat hónap letöltendő börtönbüntetésre 
ítélték. A többi vádlott különböző időtartamú felfüggesztett bör-
tönbüntetést kapott. Az ítélet nem jogerős.
Mengyi a határozat kihirdetése után abszurdnak nevezte az íté-
letet.
A szociális szövetkezeteket gründoló könyvelőnő járulék- és 
adócsalásos ügyét egy másik bíróság tárgyalja.
Az ominózus minisztériumi pályázatban találtak egy szövetke-
zetet, amely nem volt köthető a Mengyi-féle körhöz. Az orfűi 
székhelyű Radócsay Szociális Szövetkezet 44 633 800 forint tá-
mogatást nyert el a pályázaton. Az ügy pikantériája, hogy a tárca 
előbb 26 725 642 forintot utalt ki a szövetkezetnek, de a továb-
bi kiutalást különböző szabálytalanságok miatt felfüggesztették, 
mert időközben végrehajtás indult a szervezet ellen, így nem is 
tudott elszámolni a pályázati pénzzel.

Rajnai Attila
(A 168 Óra című hetilapban megjelent cikket a szerkesztőség 
engedélyével közöljük.)
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Mengyi Roland a tárgyalóteremben.          Fotó: 444.hu



Rossz kutya, jó kutya

Ki tanul többet a kutyaiskolában?
Alapengedelmességet tanul-
nak a kutyák a Tisza-par-
ti Kutyasuliban. Hetente van 
oktatás, ovisoknak, kezdők-
nek és haladóknak. Nem rég 
volt a tavaszi beiratkozás. 

A haladók órájának végére csöppenünk 
be, itt már komoly a fegyelem és a figye-
lem is. Ülni, maradni, póráz nélkül a gaz-
di mellett menni már magabiztosan tud-
nak a kutyák. 
- Két éve járunk ide - mondja Kőszegi 
Milán, aki Matyi kutyával jár az iskolá-
ba, komolyan veszik a tanulást és az ott-
honi gyakorlást. - Matyi az első kutyám, 
két és fél éves német boxer, féléves kora 
óta képzésben van.
- Ki tanul ilyenkor többet?
- Egyértelműen mi. Hiszen itt megkap-
juk az alapot, amit otthon kell hasznosíta-
nunk. A kutyának nem számottevő, hogy 
mit tanul itt, a fontos a sok gyakorlás, ami 
sok idő is. Ebben az évben szeretnénk le-
tenni az engedelmességi vizsgát és őr-
ző-védő vizsgára is készülünk. 
Masni is most másodikos. 
- Nem csak a kutyának, a gazdának is jó 
egy ilyen iskola - mondja Gyüre Judit, 
Masni gazdája. - Magabiztosabbak, hatá-
rozottabbak lettünk, precízebb az időbe-
osztás, átgondolt a napirendünk. Szerin-
tem csak előnye van annak, ha valaki ku-
tyaiskolába viszi a kutyáját. Eleinte so-
kat kell gyakorolni, nyilván egy kölyök-
kutyára nagyon oda kell figyelni. Mas-
ni is nagyon jó tanuló, könnyen megérti 
a feladatokat, ő már egy BH szintű vizs-
ga előtt áll, az alapengedelmességen már 
túl vagyunk, a póráz nélküli vezetés, és 
a feltétel nélküli engedelmesség az, amit 
ilyen szinten elvárunk már egy kutyától. 
Úgy gondolom, hogy kutyát tartani nagy 
felelősség, és ahogy a gyermekeinket ne-
veljük, úgy a kutyát is nevelni kell. Ön-
bizalmat ad, felelősségre nevel bennünket 

és nem mellesleg a kutyások csapata egy 
nagyon jó kis csapat. 
Véget ért a haladók órája, gyülekeznek 
az újak, kölyök és felnőtt kutyák, kicsik 
és nagyok. Szokatlan még nekik a kö-
zeg, mint egy zsák bolha, úgy szaladgál-
nak, ugatnak, figyelnek, félnek, vizslat-
ják egymást. Az „osztályfőnök”, Palágyi 
András egy-két szóval máris megmagya-
rázza, hogy melyik kutya mit miért csi-
nál. Régóta dolgozik már a szakmában, 
első kutyáját 14 éves korában kapta, ve-
le olyan iskolába járt, ahol rendőrök ké-
pezték saját kutyájukat. Aztán talált egy 
olyan mestert, akitől sokat tanult, s így 
kezdte ő is szervezni az iskoláját. 
- Azért kell hogy megtanítsuk az alapfel-
adatokat - mondja András -, mert így gya-
korolhatjuk falkavezér mivoltunkat felet-
te. Így az állat megszokja, hogy mindig 
azt csinálja, amit a gazdi mond, és kiala-
kul benne, hogy meg akar felelni, hiszen 
ha jól teljesít, jutalmat kap. 
Andrást többnyire hobbikutyások kere-
sik meg, akik a harmonikus együttélés-
hez kérnek segítséget. Kérnek és kapnak 
is, igaz, sok-sok gyakorlással, tanulással 

érhetők el az eredmények. 
- Volt már, hogy eltanácsoltam valakit, 
és szerintem még lesz is ilyen. De ez so-
ha nem a kutya miatt történik. A képzé-
sen keménykezű vagyok, hisz nekem kell 
megmutatni, hogy milyen egy falkavezér, 
tőlem azt várják, hogy megoldást mutas-
sak, ehhez pedig határozottság és ma-
gabiztosság kell. Ez abból fakad, hogy 
biztos vagyok a dolgomban, az oktatá-
si metodikámban. Ha ebben nem lennék 
biztos, akkor nem lennék sikeres oktató. 
És ha egy gazda azt látja rajtam, hogy ma-
gabiztos vagyok, akkor megnyugszik, és 
ha megnyugszik, akkor lesz alkalmas fal-
kavezérré válni. 
És hogy mi a titok? A következetesség, 
a gyakorlás, és az, hogy értsük, mit mi-
ért tesz a kutya. És hogy a kutya is ért-
se, mit miért csinálunk. Ez sokszor nem 
egyszerű. Például egy egyszerű simoga-
tásnál sem. 
- Ha ok nélkül simogatjuk a kutyát, nem 
érti, miért tesszük. Ha ülünk a tévé előtt 
és csak simogatjuk, az tönkreteszi az ál-
lat idegrendszerét. Az alapelv, hogy min-
den tetsző dolgot dicsérünk, minden nem 
tetsző dolgot pedig tiltunk. Ha szeretném 
megsimogatni a kutyámat, akkor nagyon 
egyszerű a dolgom. Adok neki egy pa-
rancsot, mondjuk: Ülj! Leül, és így meg-
dicsérhetem, megsimogathatom, ezáltal 
erősítem falkavezér mivoltomat, gyako-
roltunk is és még meg is simogattam, amit 
ugye eredetileg szerettem volna - mond-
ja András.
Nem csak az tanulhat meg „kutyául”, aki-
nek van otthon kutyája, ha egy picit meg-
fordítjuk a gondolkodásunkat, megérhet-
jük, hogy miért is viselkedik úgy egy ku-
tya, ahogy. Andrástól egy magánjellegű 
segítséget is kértem, nevezetesen a men-
helyi sétáltatásokra vonatkozóan. Elöljá-
róban elmondta, hogy egy menhelyen élő 
kutya sokat változik ilyen környezetben, 
hiszen rá van kényszerítve arra, hogy al-
kalmazkodjon a kenneltársához és a többi 
kutyához. Viszont ha menhelyről viszünk 
haza kutyát, az új élethelyzethez is töké-
letesen tud igazodni, és egészséges kör-
nyezetben boldog, kiegyensúlyozott, ok-
tatható kutyává válik. Sárika és Erik - két 
kutya, akiket rendszeresen sétáltatunk a 
menhelyen. Hol az egyik, hol a másik in-

dul neki félve a sétának, megszokták már 
a kennel létet. Pár méter után valamelyik 
mindig megtorpan, lefekszik, fél. Mi pe-
dig - helytelenül - ilyenkor általában el-
kezdjük simogatni, biztatni, hogy jöjjön 
tovább. A másik kutya pedig - hiába in-
dult el bátrabban - látva a babusgatást, 
szintén tiltakozik a séta ellen. Nos, And-
rás tanácsa az ilyen helyzetekre, hogy a 
bátrabbnak tűnőt határozottan, magabiz-
tosan vigyük, ne álljunk meg vele, így a 
két kutya egymást nem elbizonytalaníta-
ni fogja, hanem bátorítani, aminek a vége 
egy klassz kis séta is lehet a Sajó-parton. 

Fodor Petra

CityApp

Elstartolt 
a városapplikáció

A múlt csütörtöki önkormányzati ülésen mutatták 
be nagy nyilvánosság előtt Tiszaújváros mobiltele-
fonos városappliákációját. 

Az új alkalmazás segít tájékozódni az itt lakóknak és a város-
ba látogatóknak a programok között, de híreket, közérdekű in-
formációkat is tartalmaz. Az alkalmazás nemcsak tájékozódási 
felület, hanem marketing lehetőség is, hiszen a településen mű-
ködő vállalkozások, cégek is regisztráltathatják magukat az ol-
dalon.  
Várostörténeti pillanatként aposztrofálta Bráz György polgár-
mester a CityApp indítását, melyet a legutóbbi önkormányza-
ti ülésen mutattak be. Több tízezren követhették élőben is az 
eseményt, hiszen a Tisza TV közvetítette, de a médium interne-
tes weboldalán is láthatták az új mobiltelefonos városappliká-
ció debütálását.    
Sokan már indulás előtt letöltötték az alkalmazást.
 - Nekem még nem sikerült letöltenem, várom az unokáimat és 
a segítségüket, ehhez ők jobban értenek, mint mi nyugdíjasok - 
mondja Bányai Lajosné. - Bár a telefonomon még nincs rajta, 
de már nézegettük szakkörtársaimmal, hiszen a Tiszavirág Folt-
varókkör tagjaként is fent vagyunk ezen a felületen, ahol fris-
sen jönnek hozzánk az események, programok és nemcsak a mi 
házunk tájáról. Nagyon jónak tartom, hogy van ilyen, például a 
könyvtár, amely mindig küldi a hírleveleket e-mailben, itt is tud 
velünk olvasókkal kommunikálni. 
Ez az alkalmazás nemcsak a városlakóknak, hanem az ideláto-
gatóknak is sok hasznos információval szolgál, hiszen böngész-
hetnek a szálláshelyek vagy az éttermek, szórakozóhelyek kö-
zött is. 
- Rendezvények, programok, hírek, közérdekű információk, üz-
letek, szolgáltatások, éttermek, szálláshelyek. Minden egy he-
lyen egy kattintással elérhető a CityAppon - tudtuk meg Frid-
rik-Gál Csengétől, a TiszaSzolg 2004. Kft. marketing munkatár-
sától. - A szoftver alkalmas azonnali, úgynevezett push up üze-
netek küldésére is, legyen az egy program, egy hír, akár egy 
katasztrófavédelmi intézkedésről. További érdekessége, hogy 
a városban működő vállalkozások, üzletek térítésmentesen re-
gisztráltathatják szolgáltatásukat az alkalmazás adminisztrációs 
felületén, a cityapp weboldalon. (www.cityapp.hu/tiszaujvaros) 
A reklámlehetőséget felismerve már az indulás napjának első 
óráiban több üzlet is regisztrált az oldalon, feltüntetve elérhető-
ségüket, kereskedelmi tevékenységüket, szolgáltatásaikat. 
 - Mi a párommal hét hónappal ezelőtt nyitottuk meg állateledel 
üzletünket a Szent István úti üzletsoron. Mivel ennek az utcának 
a körfogalomnál lévő szakasza kiesik a központból, úgy gon-
doltuk, hogy bejelentkezünk a CityAppon, ami egyrészt mar-
keting lehetőség, másrészt pedig ez a jövő. Mi sem akartunk er-
ről lemaradni, így amikor a könyvelőnk felhívta rá a figyelmün-
ket, nem tétlenkedtünk egy percig sem. Én személy szerint jó öt-
letnek tartom, és tetszik is az oldal, szép, igényes, informatív  - 
mondja Szuhai Péter, a Tappancs Állateledel üzlet tulajdonosa. 

berta
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Kőszegi Milán és Matyi vizsgára készülnek. 

Masni és gazdája, Judit is két éve jár-
nak a kutyaiskolába. 

A menhelylakó Sárika sokszor fél a sé-
tától. 

Palágyi András 

Figyelem, fegyelem. 

A Városapplikációt Bitó Barna polgármesteri tanácsadó 
mutatta be a testületi ülésen. 

A CityApp indítását a testületi ülésre időzítették.



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Március 19. (kedd) 10.00 óra és 14.00 óra
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Interaktív, zenés produkció gyerekeknek és felnőtteknek.
Görbetükör Színi Társulat előadásában
Jegyek kaphatóak a művelődési központ jegypénztárában.
Március 27. (szerda) 19.00 óra
Száll a kakukk fészkére - Színházi világnap 2019
Orlai Produkció
Jegyek kaphatóak a művelődési központ jegypénztárában.
Derko MiniGaléria
Papp Csilla olajfestmény kiállítása
Látogatható: március 7- április 8.
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
 „Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás Törő Irén festőművész alko-
tásaiból
Látogatható: március 14-ig.
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Március 18. (hétfő) 17.00 óra 
Csillaglesen - Az új űrkorszak hajnalán
Klubvezető: Szutor István
Március 21. (csütörtök) 17.00 óra 
Csütörtöki töri – A gyűrük ura egy történész szemüvegén ke-
resztül
Előadó: Lenár Vilmos, történész hallgató
Március 22. (péntek) 
Szederkényi Ki Mit Tud?
Részletes program a plakátokon.
Óvárosi KULT Galéria
(disz) Harmónia
című festménykiállítás Farkas Judit alkotásaiból
Látogatható: március 16-ig.
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Olvass és írj Anne Frankkal
kiállítás
Látogatható: március 5. és 29. között.
Március 9. (szombat) 11.00 óra
„Angolozó” társalgási klub  
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor angliszti-
ka szakos egyetemi hallgatók vezetik.
Március 13. (szerda) 10.00 óra 
Babusgató
Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
A beszédfejlődés és nehézségei
Előadó: Tóthné Balogh Ágnes gyógypedagógus, logopédus
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár március 7-én, csütörtökön 15.00 óráig tart nyit-
va.
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Március 8. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai já-
tékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Március 12. (kedd) 16.00 óra 
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtár március 7-én, csütörtökön 10-15 óráig tart nyit-
va.
HÍRES EMBEREK - HÍRES VÁROSOK  PÁLYÁZAT
A TOTÓ témája minden hónapban egy híres ember, a feladat-
lap kérdései pedig a hozzá köthető várossal kapcsolatosak.
Márciusi témák: - Charles Dickens (1815-1870), - London
A feladatok elérhetők minden hónap 15-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (http:///www.tmkk.tiszaujvaros.hu) és 
Facebook oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar). 
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségen: borsosne.
doktor.eva@tujvaros.hu email címen, vagy a 49/544-552-es 
telefonszámon.

kronika@tiszatv.hu

Vándorsikerek Emődön
Klasszikusok könnyűzenei találkozója 
volt március 1-én Emődön. A Tiszaújvá-
rosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sán-
dor Zeneiskolából sikeresen szerepeltek: 
Kádár Luca - zongoraszóló.
Különdíjat kaptak: Balla Eszter - fuvola 
és Takács Anett - zongora kamarával.
Nívódíjat kapott a Vándorok együttes, 
melynek tagjai: Ágoston Gabriella,Ve-
res Anna,Veres Viktória, Vladucz Pet-
ra, Kiss Eszter, Papp Martin, Olej Attila 
Ámor, Hanus Máté, Hevesi Dániel, Eper-
jesi Bálint.
Felkészítő tanárok: Lakatos Veronika, 
Rogl Béláné, Szmicsek Melinda, Sára Je-
nő István, Virágh Márk.

Lakatos Veronika

A Tisza TV műsora
Március 7., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Szolgálatáért 
- Város applikáció - Évkönyv - EP választás - Állásbörze - 

Kiállítás - Kiszebábot égettek -  Sport
9:15 Hétről-Hétre: A költségvetésről - Nyugdíjas közgyű-
lés - Fitt Dance gála - Triatlon sikerek - Közelmúlt - Sport
Utána: Polgármesteri fogadóóra Bráz György polgármes-

terrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 13., szerda
18:00 Héthatár: Nőnap  - Ünnepre készülve - Tavasz a 
kertben - Allergiás vagyok? - Farsang farka az Éltesben  

18.15 Hétről-Hétre: Aerobic diákolimpián a Kazinczysok – 
Karate, a küzdősport - Startol a  kézilabdaszezon - Közel-

múlt

Interaktív kiállítás

Olvass és írj Anna Frankkal!
Holland mintára készült, 
most városunkba érkezett az 
Anna Frank életét, naplóját 
bemutató interaktív kiállítás. 
Elsősorban felső tagozatos 
általános iskolásoknak szól, 
pontosan azért, mert Anna 
velük egyidős volt, amikor 
naplót írt. 

Anna kedvenc regényei, élete, családi ké-
pek, egy interaktív fal is színesíti a tár-
latot, melyen annak a háznak a makettje 
is látható, ahol ő és családja 25 hónapig 
bujdokolt a náci üldözés elől. A kiállítás 
nyitónapjára a Kazinczy iskola nyolcadi-
kosai is eljöttek, őket dr. Kákóczki Balázs 
történész, muzeológus köszöntötte, s mu-
tatta be Anna és a Frank család életét. 
- Anna Németországban született zsidó 
családban - mondta -, és amikor 1933-
ban Hitler hatalomra került, a család Hol-
landiába, Amszterdamba menekült, itt 
úgy gondolták, megszabadulnak az üldö-
zés elől. 1940-ben aztán Németország le-
rohanta Nyugat-Európát és a család úgy 
döntött, nem menekülnek el, hanem buj-
dosással próbálják túlélni a náci üldözte-
tést. Egy ház hátsó traktusában bújtak el, 
ahol Anna kapott egy kis szobát egy asz-
tallal. Itt írta naplóját és jegyzeteit. Anna 
naplója nagyon felnőttes, érett gondola-

tokat fogalmazott meg a zsidók sorsával 
kapcsolatban, vágyakról és szerelemről is 
szól ez a könyv és csupa olyan dologról, 
amelyek a fiatalok és felnőttek számára is 
nagyon fontosak.
Családi fotók a tablókon, Anna kedvenc 
regényei és mindennapjai is helyet kap-
tak a tárlaton. 
- Nagyon érdekes ez a kiállítás - mond-

ta a kazinczys Mátyás Boldizsár - törté-
nelemórán már tanultunk a világháború-
ról, így Anna Frank is meg volt említve 
egy leckében. Nagyon nehéz élete lehe-
tett, el sem tudom képzelni. Bujdokoltak, 
és az volt az egyetlen menekülése, hogy 
írt és olvasott, vagy hogy nem csinálha-
tott semmit, az ablakon sem nézhetett ki, 
és az ételt is úgy vitték nekik oda, ez azért 
nagyon durva.
Kelemen Alexandra is hasonló vélemé-
nyen volt. 
- Nehéz élete lehetett, eléggé keserű ez a 
sors, főleg a miénkhez képest, hiszen ren-
geteg olyan dolog van, amit mi meg tu-
dunk tenni, és erre neki nem volt lehető-
sége - mondta.
A kiállítás nem csak bemutatja Anna vilá-
gát, hanem feladatokat is ad a látogatók-
nak. Március 29-éig várják a látogatókat 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, ahol 
a bejelentkezett csoportoknak interaktív 
foglalkozást is tartanak. 

Fodor Petra

Anna és naplója
Anna Frank 1929-ben született a németországi Frankfurtban. Családja Hitler ha-
talomra kerülése után menekült el Hollandiába, 1940-ben a németek lerohanták és 
megszállták Hollandiát. A zsidó család a menekülés helyett a bujdosást választotta, 
az apa, Otto cégének egyik hátsó épületében rejtőzködött el. Így éltek 25 hónapig. 
Egy máig ismeretlen személy jelentette fel őket. A rejtőzködőket előbb Westerbork-
ba deportálták, majd Austwitzba hurcolták, Annát és nővérét innen Bergen-Belsen-
be vitték tovább. 1945 márciusának első heteiben, a tábor felszabadulása előtt né-
hány héttel mindketten tífuszban haltak meg. Édesapjuk életben maradt, lánya nap-
lóját ő adta ki 1947-ben. 

A Tiszaújváros Települési Értéktár felhívása

Kreatív értéKtár
Mutassa meg kreativitását! Válasszon ki egy helyi értéket az 
értéktár honlapján található listából!
Várjuk azokat az alkotásokat, amelyek az értéktár egy-egy 
elemét jelenítik meg kreatív formában (fotó, rajz, montázs, 
számítógépes grafika, plakát, kézműves munka, stb.).
Az elkészült pályaművek az értéktár májusi kiállításán lesz-
nek láthatók.
A pályázaton való részvétel ingyenes.
A pályázat leadási határideje: 2019. május 3.
Helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár (Széchenyi u. 37.)
A részletes pályázati kiírás elérhető nyomtatott formában a 
könyvtár épületében, valamint az értéktár honlapján: www.
ertektar.tiszaujvaros.hu
A pályázattal kapcsolatban Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Te-
lepülési Értéktár Testület titkára nyújt felvilágosítást a 452-
007-es telefonszámon, illetve e-mailben az ertektar@tujva-
ros.hu címen.

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

Március 15-18.            ZÁRVA
 Nyitás:
 Március 19. (kedd)            10.00 – 19.00

9. oldal2019. március 7. Kultúra

A kiállítást dr. Kákóczki Balázs nyitotta meg. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3. sz. választókerület képviselője
2019. március 13-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2019. március 11-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, 
            negyedórás beosztással.

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

Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 11. héten 2019. 
március 14-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Toyota Hiace Panel Van 2.4 D típusú 
gépjármű értékesítése

Árverési hirdetmény

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata tulajdonát képező 
alábbi gépjárművet.
1. A gépjármű adatai: 
• Toyota Hiace Panel Van 2.4D tehergép-
kocsi
• gépjármű kora: 21 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 450.671 km
• üzemképes, teljes felújítása szükséges
• műszaki vizsga: 2019. 07. 28-ig 
A gépjárművet árverésen értékesítjük a 
kihirdetett alapárról induló szabad licitá-
lással.
Kaució, árverési alapár, licitlépcső: 
Kaució (Ft) 12.000 

Árverési alapár (bruttó) (Ft) 120.000
licitlépcső (Ft)10.000, vagy annak egész 
számú többszöröse
Az árverésen való részvétel feltételei:
•határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetésének igazolása (az ösz-
szeg postai csekken vagy átutalással fi-
zetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11734114-15350064-00000000 számla-
számra).
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. 
számú irodában.

• Beadás határideje: 2019. március 11-én 
12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal 213. számú irodában.
Árverés ideje, helye:
2019. március 12-én 10.00 óra, Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal, 206. számú 
irodában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal, 213. számú irodában, Magyar 
Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042, 
email: magyar.agnes@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes 
egyeztetés alapján.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Ti-
szaújvárosban a hivatal elnöke által 2019-
re engedélyezett önkéntes adatszolgáltatá-
son alapuló lakossági adatfelvételeket hajt 
végre a korábbi évek gyakorlata szerint, 
azaz  munkaerő felmérést és kiegészítő fel-
vételeit, a lakosság utazási szokásait és a 
háztartások információs és kommunikáci-
ós technológiai eszközhasználatát.
Az összeírási munkát a KSH megbízá-
sából a Statek Statisztikai Elemző Köz-
pont Kft. (Statek Kft.) fényképes igazol-
vánnyal ellátott kérdezői végzik. A vá-

laszadásra kijelölt háztartások kiválasz-
tása a KSH népszámlálási adatállomá-
nyának aktualizált változatából véletlen-
szerű mintavétellel történik az ország kü-
lönböző településein. Az adatfelvételek-
ből származó eredmények nélkülözhetet-
lenek a társadalom jellemzőinek feltérké-
pezésében.
A kapott adatokat a KSH a hivatalos sta-
tisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, 
valamint az Európai Parlament és Ta-
nács (EU) 2016/679 Rendelet (általános 
adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásá-
nak megfelelően bizalmasan kezeli, azo-

kat más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. 
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban továb-
bi információ kérhető a +36 80 200-766-
os telefonszámon munkanapokon, hétfő-
től csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, 
pénteken 8:00 és 14:00 óra között, illet-
ve a lakinfo@ksh.hu email címen. Az 
adatgyűjtés módszertanával és a kutatá-
si eredményekkel kapcsolatosan a www.
ksh.hu internetes oldalon található Adat-
gyűjtések/Lakossági adatgyűjtések me-
nüpont nyújt tájékoztatást.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szociális segítő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazin-
czy út 3.) ismételten pályázatot hirdet 1 
fő részére óvodai, iskolai szociális segítő 
munkakör betöltésére, a Család- és Gyer-
mekjóléti Központba.
Feladatai: 
- 15/1998. NM rendelet 25. § 
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- főiskolai vagy egyetemi végzettség – 
15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet 
II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- 
és gyermekjóléti központ – óvodai, isko-
lai szociális segítőre vonatkozó képesítési 
előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § 
(8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi 
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben 
meghatározott kizáró okok nem állnak 
fenn
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-

ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 627-6/2019., valamint 
a munkakör megnevezését: óvodai, isko-
lai szociális segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2019. március 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. március 29.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezetőnél 
a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A 
pályázati felhívás az NKI honlapján 627-
6/2019. azonosító számon 2019. március 
06. napján megjelent.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy 
út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére gon-
dozó (klubvezető) munkakör betöltésére, 
Tiszaszederkény Idősek Klubjába.
Feladatai: 
- részletesen az 1/2000. SzCsM rendelet 
nappali intézményekre vonatkozó előírá-
sai
A jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- középfokú iskolai végzettség – 1/2000. 
SzCsM rendelet 3. sz. melléklet, gondo-
zóra vonatkozó szakképzettség valame-
lyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- motivációs levél

- szakmai önéletrajz 
- idősek klubja részére negyedéves elfog-
laltsági terv tervezet
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4)-
(5) bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerint 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni Tisza-
újváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-
ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 914/2019., valamint a 
munkakör megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2019. március 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. március 29.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. 
A pályázati felhívás az NKI honlapján 
914/2019. azonosító számon 2019. már-
cius 08. napján megjelenik.

Gondozó, klubvezető munkakör
Álláspályázat

Álláspályázat
10. oldal 2019. március 7.Közlemények



Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy BMH Nonprofit Kft. 
2019. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést, 
mely a 2019. évi hulladéknaptár szerint Tiszaújvárosban 2019. 
március 14-ével kezdődően minden második csütörtöki napon 
lesz 2019. december 5-éig. 
A szolgáltató a zöldhulladékot az erre a célra rendszeresített és 
a logójával ellátott „Zöldhulladék gyűjtőzsák” feliratú ingyene-
sen biztosított zsákokban szállítja el.
A zsákokba elhelyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom. 
A nagyobb méretű faágak 2 cm vastagságig 1 méter hosszúságú-
ra darabolva és kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. A 
nem kötegelt ágakat és a zöld növényi hulladéknak nem minősü-
lő hulladékot tartalmazó zsákokat a szolgáltató nem szállítja el.
A zsákokat a gyűjtési napokon reggel 6 óráig kell kihelyezni az 
átadási pontra.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöldhulladék 
gyűjtése

Tisza úti vásár 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 
következő időpontja 2019. március 08., péntek.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. üzemeltető

A Tiszaújváros Város Önkormányzati Adóhatóság (a to-
vábbiakban: önkormányzati adóhatóság) hatáskörébe tar-
tozó adóügyek (helyi adók, gépjárműadó) valamennyi adó-
zó számára elektronikus úton intézhetővé váltak.

A kapcsolattartás formáját és módját az adóigazgatási rendtar-
tásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.), az adózás rendjé-
ről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.), valamint az elektroni-
kus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabálya-
iról szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szabályozza.

A gazdálkodó szervezetek, valamint az adóügyekben elekt-
ronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek 2018. január 
1-jétől elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyin-
tézésre kötelezettek az adóhatóság előtt. Ide tartoznak töb-
bek között például a gazdasági társaságok, a szövetkezetek, a 
külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepei, az álla-
mi vállalatok, az egyéb állami gazdálkodó szervek, a végre-
hajtói irodák, a közjegyzői irodák, az ügyvédi irodák, az egyé-
ni cégek, az egyesületek, a köztestületek, valamint az alapít-
ványok. A gazdálkodó szervezetek az adóügyek elektroni-
kus intézésére 2019. január 1-jétől kizárólag saját cégka-
pujukat vagy a meghatalmazott elektronikus elérhetőségét 
(cégkapu, KÜNY tárhely) használhatják, ami alkalmazható 
az önkormányzati adóhatósággal való elektronikus kapcsolat-
tartásra, a bevallások, bejelentések, kérelmek beküldésére, hi-
vatalos dokumentumok letöltésére. Az önkormányzati adó-
hatóság küldeményeit ugyancsak a cégkapun át küldi meg 
az érintettek (meghatalmazottak) számára.

Az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes 
személyek 2018. január 1-jétől szintén elektronikus kapcso-
lattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek az önkor-
mányzati adóhatóságok felé. Az egyéni vállalkozók kizáró-
lag - a már korábban az állami adóhatóságnál is alkalma-
zott - ügyfélkapu szolgáltatással (új elnevezése: KÜNY-re-
gisztrációhoz kapcsolódó tárhely) jogosultak az elektroni-
kus kapcsolattartásra, ebből adódóan a cégkapu regisztrációs 
kötelezettség ezt az adózói kört nem terheli. Az önkormány-
zati adóhatóság küldeményeit az ügyfélkapun (KÜNY tár-
hely) keresztül küldi meg az érintett vállalkozók részére.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzati adók-
kal kapcsolatos ügyekben a 2019. évben is kizárólag az ön-
kormányzati adóhatóságnál lehet bejelenteni a meghatal-
mazáson, megbízáson alapuló képviseleti jogosultságot.

A fentiek alapján az elektronikus kapcsolattartásra köte-
lezett adózók a helyi iparűzési adóval, az idegenforgalmi 
adóval kapcsolatos adóbevallási, bejelentési, változás beje-
lentési, építményadóban, illetve gépjárműadóban az adat-
bejelentési kötelezettségüket elektronikusan az ELÜGY 
Portálon, - önkormányzati hivatali portál (OHP) https://ohp.
asp.lgov.hu/nyitolap - teljesíthetik. 
A korábbi évekhez hasonlóan a helyi adók (építményadó, 
iparűzési adó/adóelőleg), továbbá a gépjárműadó tárgyévi 
első féléves összegeit - főszabály szerint - 2019. március 18-
ig lehet késedelmi pótlék mentesen megfizetni.

Az önkormányzati adóhatóság a márciusban esedékes fizeté-
si kötelezettségekről a számlaegyenleg értesítéseket, határoza-
tokat a következő módon küldi, illetve küldte meg az érintet-
tek részére:
• a természetes személyek (nem egyéni vállalkozók) részé-
re a gépjárműadó és az építményadó tárgyévi összegéről pos-
tai úton számlaegyenleg értesítést kézbesítik, amennyiben 
az adott adótárgy (gépjármű) adókötelezettsége 2019-ben 
nem változik az előző évhez képest. Az értesítőhöz min-
den esetben előre kitöltött, gépi készpénz-átutalási megbízást 
(csekket) mellékelünk. 
• a természetes személyek (nem egyéni vállalkozók) a gép-
járműadó és az építményadó tárgyévi adó összegéről postai 
úton határozatban értesülnek, amennyiben az adott adó-
tárgy (gépjármű) adókötelezettsége 2019-ben változik az 
előző évhez képest, illetve az adott adótárgy az adózónál 
első ízben adózik településünkön. A határozatokhoz minden 
esetben készpénz-átutalási megbízást (csekket) mellékelünk.
• az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes 
személyek – ideértve a KATA adóalanyokat és a tevékeny-
ségüket szüneteltető egyéni vállalkozókat is - számlaegyen-
legükről elektronikusan értesülnek, mely értesítést az adó-
hatóság ügyfélkapun (KÜNY tárhely) keresztül küldi meg 
az érintettek részére. 
• az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természe-
tes személyek - ideértve a KATA adóalanyokat és a tevé-
kenységüket szüneteltető egyéni vállalkozókat is - az épít-
ményadó és gépjárműadó tárgyévi adó összegéről elektroni-
kus úton határozatban értesülnek, amennyiben az adott 
adótárgy (gépjármű) adókötelezettsége 2019-ben változik 

az előző évhez képest, illetve az adott adótárgy adózónál 
első ízben adózik településünkön. Az értesítést az adóha-
tóság ügyfélkapun (KÜNY tárhelyen) keresztül - és emel-
lett tájékoztató jelleggel postai úton - küldi meg az érintet-
tek részére.
• a gazdálkodó szervezetek mind a számlaegyenlegükről, 
mind a változás miatt megküldött gépjármű és építményadó 
határozatokról kizárólag elektronikus úton értesülnek a 
szervezet cégkapuján keresztül.
A helyi adó (építményadó, helyi iparűzési adóelőleg, KATA té-
teles adó) és gépjárműadó esedékes részleteit az értesítésben, 
illetve határozatban feltüntetett OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
adószámlákra kell megfizetniük: 
• A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó fize-
tési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő át-
utalással vagy a postahivatalokban, illetve az OTP Bank 
Nyrt. fiókjaiban készpénz-átutalási megbízással (csekkel) 
teljesítheti. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiküldött - QR 
kóddal ellátott - csekkek alkalmasak az „iCsekk” szolgál-
tatással történő befizetésre is. A fentieken túl a Polgármes-
teri Hivatalban is lehetőséget biztosítunk a bankkártyával 
történő fizetésre. 
• A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizeté-
si kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő 
átutalással köteles teljesíteni. 
Átutalás során kérjük, hogy a közleményben az adóazonosító 
jelet/adószámot is szíveskedjenek feltüntetni.
Az adókat/adóelőlegeket adózó a törvényben, - illetve ettől el-
térően a határozatban - előírt esedékességi határidőkig köte-
les megfizetni.
Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség nap-
ját követő naptól, mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell 
fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül fel-
számítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.  Az 
Art. értelmében a 2019. január 1-jét követően esedékessé vá-
ló kötelezettségek esetében a késedelmi pótlék mértéke je-
lentősen emelkedett. A pótlék mértéke minden naptári nap 
után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd ré-
sze, jelenleg évi 5,9 %. 
Arra is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ha lejárt esedékes-
ségű adótartozásuk van, úgy az önkormányzati adóhatóság kü-
lön felhívás, értesítés nélkül is elindíthatja a szükséges végre-
hajtási eljárásokat.
Az elmúlt időszak adóügyeinek intézése azt mutatta, hogy az 
egyéni vállalkozók többsége, illetve számos gazdálkodó szerv 
képviseletére jogosult (önálló vagy együttes) képviselője, kép-
viselőjének meghatalmazottja egyáltalán nem nézi meg elek-
tronikus levelezését és tárhelyeit (cégkapu, KÜNY tárhely), 
bár erről - több alkalommal is - e-mailen értesítést, tájékoz-
tatást kapnak. Amennyiben az adózó a második értesítést kö-
vetően rendelkezésre álló ötödik munkanapon belül sem vet-
te át küldeményeit (pl.: határozat, végzés, hiánypótlásra tör-
ténő felhívás, hatósági igazolás, folyószámla egyenleg stb.), 
akkor ún. „Meghiúsulási Igazolás” érkezik vissza adóhatósá-
gunkhoz, mely küldemény az Eüsztv. szabályai alapján át-
vettnek minősül. Ezen igazolást követően még majd két hétig 
megtalálhatóak a küldemények a tárhelyeken. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 30 napot követően, ha nem töl-
tik le tartós tárba, vagy más adathordozóra az iratokat, le-
veleket, döntéseket, úgy azok automatikusan törlődnek a 
tárhelyeikről.
Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés szabályai-
ról, az ELÜGY Portál használatáról és az önkormányzati 
adókkal kapcsolatos tájékoztatókkal kapcsolatban a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal honlapján, a www.varosha-
za.tiszaujvaros.hu oldalon az Adózás/Aktuális adózási in-
formációk menüpont alatt tájékozódhat. A helyi adókat és 
a gépjárműadót érintő befizetési kötelezettségével vagy a 
számlaegyenlegével kapcsolatos bármely problémájával 
szíveskedjen az ügyintézőhöz fordulni! 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 

Adó és Végrehajtási Csoport

Táboroztatási 
támogatás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbe-
ni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a gyer-
mek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki 
Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi 
fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nap-
pali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által 
fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelé-
si intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, 
feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvé-
nyes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább 
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendel-
kezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője 
életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és 
mértéke: 

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

Támogatás mértéke a táboro-
zási költség

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

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

Támogatás mértéke a táboro-
zási költség

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

A kérelmek benyújtási határideje: 2019. március 31. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra tör-
ténő jelentkezést követően nyújtható be. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályán (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. 
em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. út 7.) lehetséges.
További információk a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.hu 
honlapon olvashatók. 

Bráz György 
polgármester

A Krónika 
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu
Web: kronika.tiszatv.hu

11. oldal2019. március 7. Közlemények

Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartásról, 
illetve a 2019. I. félévi helyi adó 

és gépjárműadó fizetési kötelezettségekről 



kronika@tiszatv.hu

ETKA jógások 
avagy kékszalagosok Hajdúszoboszlón 

Közel két évtizede annak, 
hogy megjelentem az első 
ETKA -jóga foglalkozáson, 
melyet „Gerinc- problémá-
val küzdők részére is” hirde-
tett meg  Árvainé Dajka Er-
zsébet, a Tiszaújvárosi ETKA 
- jóga Egyesület vezetője.

Úgy gondoltam, ha egy elvont „hó-
kuszpókusz”, felállok és otthagyom. Nem 
így történt, hanem ott ragadtam és a jóga 
azóta is az egészségmegőrzésemet szol-
gálja.
Minden évben elhangzott, hogy épp hova 
mennek táborba (egy vagy több napra) és 
fájt a szívem, hogy nem mehetek. 2019. 
március 1-jén megnyílt a lehetőség, hogy 
részt vegyek a jógások Hajdúszoboszlóra 
szervezett wellness hétvégéjén.
Nagy izgalommal készültem, hisz oly rég 
vártam erre az alkalomra. A férjem el-
vitt a szállodába, a bátrabbak a párjukkal 
együtt  ott is maradtak. Volt, aki családjá-
val együtt érkezett.
Megérkezve kaptunk egy kék szalagot, 
hogy majd tűzzük a fürdőköpenyünkre.
 Azt hittem, mint az Oscar Gálán tilta-
kozunk (Donald Trump) vagy kiállunk 
(ACLU) valami mellett. Kiderült, hogy a 
köpenyünk felismerésére szolgál, ameny-
nyiben ráírjuk a nevünket. Gondoltam, a 
kék az égbolt és a tenger színe, a végte-
lenség, az elmélkedés, a megnyugvás ki-
fejezője, -  a jóga jellemzője.
Finomabbnál finomabb gyógyteázással 
indult a nap. Nem szeretném a programot 
részletezni.
A teázások, jógázások, vízitorna mellett 

kihasználtuk a wellness nyújtotta élveze-
teket: kényeztető fürdőzés ,szaunázás, só-
barlang, stb.. Arra is jutott idő, hogy sétál-
junk egyet a városban.
Jaj,ne felejtkezzek el a  bátor férfiakról 
sem, akik bowlingozhattak és asztalite-
niszt játszhattak, míg mi jógáztunk.
Az elfogyasztott ízletes vacsora után rop-
tuk a táncot a parketten. (Nem csak a 20 
éveseké a világ!)
Felköszöntöttük a 77. születésnapját ün-
neplő társunkat. A csapatban szinte min-
den korosztály képviselte magát. Nem 
számított, hogy orvos, tanár, gyógytor-
nász, eladó vagy más a foglalkozásod - 
EGY CSAPAT voltunk.
Oly sok szeretet volt bennünk: egy ap-

ró mosoly, figyelem, beszélgetés, humor, 
baráti ölelés - mind megvolt. A testi fel-
frissülés mellett a lélek is megújult.
Erzsike nagyszerű szervezéssel, kitűnő 
karmesterként vezényelte a programokat. 
Reggeltől estig fáradhatatlanul dolgozott, 
hogy mindenki jól érezze magát ezen a 
három napon. GRATULÁLOK !
Magam  és jógás társaim nevében is kö-
szönöm szépen !
Kívánom, hogy még évtizedekig legyél 
a karmesterünk, jógaoktatónk erőben, 
egészségben!
Remélem még sok hasonló programon 
vehetünk részt együtt!
Köszönettel:

Konczné Bocz Katalin
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Rendhagyó nőnap
A szeszélyes februári időjárás után a már-
ciusi napsütés igazi ünnepi hangulatot va-
rázsolt a fényre szomjazó emberek arcára. 
Nőnapra tavaszt hozott ajándékul az ég.
Judit, bár több éve egyedül élt, ma bol-
dogan ébredt. Forró tejeskávéját kortyol-
gatva eltervezte az előtte álló napot, ami 
most másnak ígérkezett, mint a többi. 
Kettős ünnep: a nőké, de pár éve elvesz-
tett férje, Zoltán névnapja is. 
Felöltözött. Szolidan elegáns ruháját kis, 
fekete kalappal díszítette. Férjét köszön-
teni indult. A szíve vitte. Útja során betért 
egy virágboltba megvenni kedvenc rózsá-
ikat. A csokor hét szálból állt: négy sár-
ga Judité, míg a három piros Zoltán sze-
retett színe volt.
A temetőhöz villamos vitte tovább. Uta-
zása alatt oly szeretettel ölelte csokrát, 
mint menyasszony korában. Büszkén, 
szorosan. Összetartozásuk gyönyörű jel-
képe volt. Szemben vele egy fiatal pár ült 
kéz a kézben, szerelmesen. Szemük bol-
dog csillogása Juditnak emlékek sorát 
hozta elő. Az első csók, boldog találko-
zások, az esküvő, majd a gyerekek. Em-
lékszik, még az udvarlás márciusában, a 
pályaudvaron Zoltán négy szál piros tuli-

pánnal várta: - Kettő a mienk, kettő majd 
gyermekeinké lesz - adta át a csokrot cin-
kos mosollyal.  És valóban, két lányuk 
született.
Dolgos társat adott neki az élet, kivel még 
pörölni sem nagyon lehetett. Igaz, Judit is 
becsülettel látta el a női szerepeket. Azt 
a meleg hangot sem feledte, ahogyan ha-
zaérkezve megkérdezte az elébe szaladó 
lánykáitól: - Anyátok itthon van-e?
 Voltak nehéz évek, gondok, betegségek. 
Főleg Zoltán betegeskedett. Aztán Ju-
ditnak is volt egy súlyos operációja. Fél 
gyógyulását jelentette, hogy férje húsle-
vest főzött, és kanalanként etette, kimo-
sott, vasalt váltópizsamákat is vitt neki. 
Most ő kényeztette, ápolta feleségét, aho-
gyan Judit is tette vele nehéz napjaiban.  
Az a boldog, csillogó szem is feledhetet-
len, amikor kocsijukba ültetve, végre vi-
hette haza. Judit sok év után is erre kér-
te: - Mindig úgy nézz rám, olyan szépen, 
mint akkor a kocsiban!
Az évek közben könyörtelenül teltek. Ha-
jukban az egyre sokasodó ősz szálak je-
lezték, az idő felettük is telik. Zsörtölő-
déseik inkább tehetetlenségüket magya-
rázták. Tükröt tartva egymásnak nem vet-

ték észre, hogy nem csak a másik válto-
zik. Fájt nekik, nem olyanok már, mint fi-
atalon.
Ezekkel a gondolatokkal ért a sírhoz. Ró-
zsáit oly szeretettel rendezte vázába, mint 
ahogyan férje arcát simogatta hajdanán. 
Leült a sír szélére. Jólesett emlékeznie. 
Érdekes, csak a szép történések törtek 
elő, ezek hiányoztak. Halkan még beszél-
getett is vele: - Ó, mennyi csodás virágot 
kaptam tőled!  - És már könnyeivel küsz-
ködött. - Mit nem adnék, ha visszafordít-
hatnám az időt! Rendhagyó ünnep lett ez, 
kettős. Most én hoztam virágot, hálából a 
közös évekért. 
Gondolataiban elmerengve észre sem vet-
te, már a Nap is lement. Egy langyos szel-
lő meglibbentette hajtincseit. Juditnak 
úgy tűnt, mintha csak férje suttogta volna: 
- Most már indulnod kéne, drágám! Meg 
ne fázz! Tudod, én mindig vigyázok rád.
Lélekben megnyugodva indult haza, 
érezte, nincs boldog nő és nőnap egy sze-
rető társ mosolya, ölelése nélkül, még ha 
mindezt a múltból is kell fölidéznie.

Olgi

kronika@tiszatv.hu

Aerobik diákolimpián 
a kazinczysok

Az Aerobik diákolimpia kelet-magyarországi döntőjének Makó 
városa adott otthont március 3-án, melyre idén húsz település-
ről érkeztek versenyzők. A megmérettetésen több száz fiatal 118 
gyakorlatot mutatott be. A Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola idén már két 5 fős csapattal indult a versenyen UP2 
és UP3 challenge aerobik kategóriában. A kazinczys aerobiko-
sok még újoncnak számítanak ebben a sportágban, hiszen ez a 
második alkalom, hogy indultak az olimpián. Nem könnyű fela-
dat felvenni a versenyt a nagy hagyományokkal rendelkező csa-
patokkal szemben. Óriási kitartás és szorgalom kell egy aero-
bik versenygyakorlat megtanulásához és előadásához. Rengeteg 
edzés és gyakorlás van a gyerekek háta mögött, melynek ered-
ményeként hatalmas küzdelemben sikerült egy értékes 6. és 9. 
helyezést szerezniük. Céljuk, hogy jövőre az országos döntőbe 
is bejussanak. A csapat tagjai UP3 challenge kategóriában: Bárt-
fai Réka , Kártik Alexa, Monoki Jázmin Éva, Tóth Léna Zsófia 
és Vigh – Kis Jázmin, UP2  challenge  kategóriában : Bodnár 
Panna Krisztina, Mészáros Kinga, Miskolci Fanni, Nagy Helga 
és Remenyik Anna. Edzőjük Bodnárné Bali Krisztina készítet-
te fel a diákokat a versenyre. Az elért eredményhez szívből gra-
tulálunk! 

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Meghívó
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatót tart 
az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről, 

amelyre meghívjuk a 2019/2020-as tanévben 
az 1., 2., 3.,4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamot kezdő 

tanulók szüleit. 

Időpont:
2019. március 11. (hétfő) 16 óra.

Helyszín:
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola 
Hunyadi Mátyás Iskola fizikai előadója.

Meghívott egyházak:

A Magyar Katolikus Egyház részéről:
a Görögkatolikus Egyházközség, valamint a

a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség 
képviselője.

A Magyarországi Református Egyház részéről:
a Tiszaújvárosi Református Egyházközség képviselője.

A Hit Gyülekezete képviselője.

Minden kedves szülő megjelenésére számítunk!

Hok Csaba
intézményvezető

Fitt-Dance gála

Hajdúszoboszló főterén. 

Szombaton a Fitt-Dance Tánccsapat gálázott a Derkovits 
Művelődési Központban. 

Kitartás, szorgalom kell egy versenygyakorlathoz. 
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Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság termelés bővítése miatt  keres Tiszaújvárosban

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft.  gyártósorainak működtetése a termelési programban meghatározott termé-
kek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegé-
szítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
• Bérenkívüli juttatások
• Hosszútávú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű ön-
életrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2019. március 15.

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
Márciusban indul a házhoz menő 

zöldhulladék gyűjtés
A BMH Nonprofit Kft. 2019. március 4-től indítja a házhoz menő zöld-
hulladék gyűjtést.
A zöldhulladékot a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott ZÖLDHULLA-
DÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú INGYENESEN BIZTOSÍTOTT zsákok-
ban szállítjuk el, illetve azokon a településeken, ahol korábban volt erre a 
célra rendszeresített gyűjtőedény, úgy természetesen a továbbiakban ezen 
edények is rendelkezésre állnak a zöldhulladék gyűjtés céljára. 
Az első gyűjtéshez szükséges zsákokat a megszokott módon a postaládák-
ba helyezik el a BMH Nonprofit Kft. munkatársai. További zsákok szin-
tén ingyenes kérhetők a gyűjtést végző gépjármű személyzetétől, valamint a 
BMH Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatain.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott 
fű, gyom, stb. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű fa-
ágak legfeljebb 2 cm átmérőig és 1 méter hosszúságúra darabolva, kötegel-
ve helyezhetők el a zsákok mellett.
A BMH Nonprofit Kft. munkatársai a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákokba és gyűjtőedényekbe kizárólag 
zöldhulladék kerüljön! Amennyiben munkatársaink a zöldhulladékos zsá-
kokban és edényekben háztartási vagy egyéb nem odavaló anyagot találnak, 
akkor azokat nem szállítják el.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, a zöldhulladék elszál-
lítása kéthetente történik. Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési 
időpontoknak megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a www.bmhnonprofit.hu 
oldalon a saját településüket kiválasztva a 2019. évi hulladéknaptárból 
tájékozódhatnak.

BMH Nonprofit Kft.

Tisztelt Ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a 
március 15-ei ünnepnap alkalmával. A hulladékot változatlanul, a koráb-
bi megszokott rend szerint szállítjuk el. 
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján leg-
később reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2019.március 15. péntek  ZÁRVA
Hulladékudvarok nyitvatartása:
2019. március 15. péntek  ZÁRVA
2019. március 16. szombat  A Sátoraljaújhely, Szerencs és Tiszaúj-
város településeken lévő hulladékudvarok zárva tartanak.
További információ:

BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu

06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Tiszaszederkényben a Dózsa György út 24. sz. alatt 
11532 m2 telek házzal, garázzsal együtt eladó. Cé-
gek részére telephelyként kiváló, jól megközelíthe-
tő. Érdeklődni lehet hétfőtől péntekig 8h-18h között 
a +3620/360-1991-es telefonszámon.

Február 22-én délután elhagytam egyik fülbevalómat. A 
Deák tér-Árpád út- Dísztó útvonalon haladtam. Megtalá-
lója mélységes köszönetem mellett jutalomban részesül. 
Kérem, kizárólag a megtaláló közlése miatt ezen a tele-
fonszámon keressen: 06-70/514-5241

14. oldal 2019. március 7.Hirdetés



Labdarúgás

Három pont Debrecenből
Jól kezdte a mérkőzést és a 
tavaszt is a Tiszaújváros, a 
bajnokság 17. fordulójában 
kétgólos győzelmet aratott 
idegenben a DEAC ellen.

Debreceni EAC - TFC Tiszaújváros
0-2 (0-2)

Debrecen, 150 néző. V.: Szigetvári
DEAC: Csúri - Nagy Z.(Bucz), Kerekes, 
Patócs (Csörgő), Máté, Katona, Balogh, 
Kiss, Virág, Sütő Sidibe), Nagy R.
TFCT: Tóth Cs. - Bokros, Papp, Pataki, 
Pap, Burics, Molnár (Hussein), Csicsek 
(Orosz), Tóth S., Nagy D., Kertész
Gól: Pap, Nagy D.
A télen érkezett Csicsek, Pataki és Bokros 
mellett a szurkolók nagy örömére a saját 
nevelésű 16 éves Tóth Simon (első alka-
lommal) és a 20 éves Pap Zsolt is a kez-
dőcsapatban kapott helyet. 
A 3. percben Pap gyorsan meg is hálálta a 
bizalmat, és kilőtte a hosszú alsót, majd a 
9. percben Nagy Dávid is betalált. Ezt kö-
vetően, ha koncentráltabb a csapat a kapu 
előtt, akkor az első félidő még 4-5 gólt is 
hozhatott volna, az ellenfél csak pontrú-
gásból volt veszélyes. 
A második játékrész lendületesebb volt, 
az ellenfélnél beállt Sidibe és Bucz is. 
Rögtön az elején Tóth védett egy óriásit, 
később viszont a Tiszaújváros vezetett 
újabb és újabb támadásokat. Nagyon sok 
szabálytalanság tarkította a mérkőzést, 
sajnos két sérülés miatt cserélni is kellett, 
a Debrecen pedig Kiss kiállítása miatt 10 
emberrel fejezte be a meccset.
A 18. fordulóban vasárnap hazai környe-
zetben a bajnokesélyes Szolnoki MÁV 
lesz az ellenfél. 

Négyből négy
Remekül kezdték az utánpótlás csapatok 
is a tavaszi szezont, minden korosztály-
ban győzelemmel hagyták el a pályát, 31 
rúgott és mindössze 2 kapott gól a hétvé-
gi mérleg.
U19
Tiszaújváros - Sajóbábony 8-0 (4-0)
Gól: Molcsányi 3, Sass 3, Demkó, Hor-
váth

U17
Tiszaújváros - Sajóbábony 12-1 (4-1)
Gól: Baga 4, Porkoláb 3, Szalina 3, Ba-
log, Káposzta 
U15
Ózd - Tiszaújváros 0-7 (0-3)
Gól: Illés R. 2, Jancsó B. 2, Oláh A., Illés 
D., Tarnóczi B.
U14
Ózd - Tiszaújváros 1-4 (1-2)
Gól: Juhász D. 2, Bartal Á., Bordás K.

Triatlon

Két kupaezüst fedett pályán
A Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub (TTK) három sporto-
lója is rajthoz állt a Francia-
országban megrendezett fe-
dettpályás ETU Triatlon Eu-
rópa-kupán. Az elit döntő-
ben Lehmann Csongor ki-
harcolta az ezüstérmet, báty-
ja, Bence a 12. lett. A junio-
rok között Sinkó-Uribe Ábel 
a második helyen fejezte be a 
viadalt.
Fedett pályás triatlon versenyt 

rendeztek már  a ‚90-es évek elején két 
alkalommal Párizsban, az akkori legna-
gyobb sztárok részvételével, de aztán ab-
bamaradt ez a  kezdeményezés, melyet 
most indítottak újra. 
Az atlétikai versenyekről és világcsú-
csokról híres Lievin arénájában a küz-
dőtéren, a pálya közepén felállított mo-
bil medencében volt az úszás. 12 fős fu-
tamokban selejteztek, ahonnan a közép-
futamokba és reményfutamokba lehetett 
továbbjutni, onnan pedig az „A” és „B” 
döntőkbe. Futamonként 150 m úszás, 
3000 m kerékpározás és 1000 m futás várt 

a versenyzőkre. A kerékpározást a döntött 
atlétika pálya külső 4 sávjában, a futást a 
belső kettőn bonyolították le. A juniorok 
is a felnőttekkel egy futamban mentek, de 
az eredményüket külön értékelték.
A selejtezőkből saját  futamából Csongor 
a 3., Bence a 4., Ábel az 5. helyen maga-
biztosan jutott tovább. 
- A középdöntőkben már maximális se-
bességen ment mindenki, mindhárom fu-
tamot csaknem azonos idővel, mindössze 
1 mp különbséggel nyerték, kihasználva 
a pályában rejlő  lehetőségeket - fogal-
mazott Lehmann Tibor, a TTK elnök-ve-
zetőedzője. - Csongor és Bence  egya-
ránt a 2. helyen jutott be a döntőbe futa-
mából.  Ábel ugyan kiesett, de már így 
is biztos volt számára a dobogó a junio-
rok között. A középdöntőben több favorit, 
Eb-érmes  is elvérzett. A döntőben Ben-
ce és Csongor a 3-4. helyen hagyták el a 
medencét, Csongor 2.-nak szállt fel ke-
rékpárra, Bence a depóban hibázott, így 

már csak üldözte az első bolyt. Az óriá-
si tempóban Csongor végig védte a 2-4. 
helyet, majd a depóból a 2. helyen ment 
ki futni a későbbi győztes brit verseny-
ző mögött. Egyébként a futást a mezőny 
80%-a mezítláb teljesítette. Csongor vé-
gig tartotta pozícióját, pedig mögötte fu-
tott az aktuális felnőtt Európa-bajnok, a 
francia Pierre Le Corre, aki a célegyenes-
ben megpróbálta lehajrázni, de  ő vissza-
verte a támadást. Bence a döntőben a 12. 
helyen zárt, Ábel a junior 2. helyet érde-
melte ki. Összességében azt mondhatom, 
hogy nagy show volt, 3500-4000 nézővel 
a lelátókon, profi díszletekkel, DJ-vel, be-
tétszámként artistákkal. Apaként feleme-
lő érzés volt, hogy a szpíker által is „Leh-
mann Brothers”-ként bemutatott fiaim 
mindketten szerepeltek a döntőben. A fi-
nálé után 1 (!) perccel kaptam gratuláló 
sms-t az Európai Triatlon Szövetség elnö-
kétől, Renato Bertranditól, ami nem titko-
lom, nagyon jól esett!

Sporttámogatások
Tiszaújváros képviselő-testülete a 2019. évi költ-
ségvetést tárgyalva döntött az idei sporttámogatá-
sokról is.

Működési támogatás:
 FC Tiszaújváros   57.146.213 Ft
 Tiszaújv. Phoenix KK  40.946.063 Ft
 Tiszaújv.Triatlon Klub  16.002.000 Ft
 Tiszaújvárosi SC   28.008.000 Ft
 Tiszaújv.Tenisz Club    1.040.000 Ft
 Tiszaújv.Fitness SC    2.750.000 Ft
 Összesen:                145.892.276 Ft
A sportegyesületek a támogatást a 2019. április 1. és 2020. már-
cius 31. közötti időszakban használhatják fel működési célra.
 TKKSE    6.551.165 Ft
 TVSE   2.861.750 Ft
 Összesen:   9.412.915 Ft
A sportegyesületek a támogatást a 2019. április 1. és 2019. au-
gusztus 31. közötti időszakban használhatják fel működési célra.
A Justitia Fuji-Yama SE Tiszaújvárosi Csoport 700.000 Ft-ot 
kapott a tiszaújvárosi edzőterem bérleti díjának kiegyenlítésére. 
Létesítményhasználati támogatás:
 FC Tiszaújváros   15.000.000 Ft
 Phoenix KK          11.001.000 Ft
 TTK                      9.723.000 Ft
 TSC                  18.594.275 Ft
 TTC                   1.652.000 Ft
  Fitness SC         3.553.500 Ft
 Összesen:        59.523.775 Ft
A sportegyesületek a támogatást a 2019. április 1. és 2020. már-
cius 31. közötti időszakban használhatják fel. 
 TKKSE      2.372.665 Ft
 TVSE         1.603.585 Ft
 Össz.:         3.976.250 Ft
Diáksportra 11.373.000 forintot szavazott meg a testület. 

Tenisz

Ütővel farsangoltak

A Tiszaújvárosi Tenisz Club március 2-án rendez-
te meg a Tenisz suli tagjai részvételével a hagyo-
mányossá vált Farsang kupát, melyen az alábbi 
eredmények születtek. 

Kezdő csoport I. korosztály: 1. Lovász Kende, 2. Szaniszló Jan-
ka, 3. Hudák Hanna és Bors Márk. II. korosztály: 1. Ágoston At-
tila, 2. Balla Zsófia, 3. Alattyányi Ádám és Szekerán Virág. Kö-
zép-haladó csoport. Lányok: 1. Gulyás Vilma, 2. Sánta Herka, 
3. Horváth Gréta.
Fiúk: 1. Szolga Zsombor, 2. Varga András, 3. Horváth Ger-
gő. Haladó csoport: 1. Kassai Balázs, 2. Török Milán, 3. Ma-
gi Zsombor.
A verseny megrendezését az önkormányzat, a Scarpa pizzéria és 
Horváth Zsolt klubtag támogatta. Az egyesület ezúton is köszö-
ni segítségüket.

A Sportcentrum eseményei   
Március 9. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Cigánd SE
U19 bajnoki mérkőzés   Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Cigánd SE
 U17 bajnoki mérkőzés  Füves pálya
12.30 Polgár VSE - Nyíracsád
 ifi bajnoki mérkőzés    
     Műfüves pálya
14.30 Polgár VSE - Nyíracsád
 felnőtt bajnoki mérkőzés  Műfüves pálya

10.00 Látványtánc területi kvalifikációs verseny  
     Játékcsarnok

Március 10. (vasárnap)
Labdarúgás
14.30 FC Tiszaújváros - Szolnoki MÁV FC
 felnőtt bajnoki mérkőzés  Centerpálya
Kézilabda
16.00 TSC - Bőcs
 női bajnoki mérkőzés  Játékcsarnok

15. oldal2019. március 7. Sport

Futsal

Út a csúcsig?

Eddig is hosszú úton van túl a TFC Tiszaújváros U11-es csapata, de most kezdődik 
az igazi kaland. Korábban döntetlen játszottak a Miskolc csapatával, és 5-3-ra ver-
ték a mezőkövesdieket. Azonos pontszámmal, ám több rúgott góllal továbbjutottak 
a megyei döntőbe, melyet a Tiszaújvárosi Sportcentrumban rendeztek. A résztvevő 
csapatok: Tiszaújváros, MVSC, Sajóvölgye és Sárospatak. Ezen a tornán veretlenül 
lettek bajnokok az újvárosi fiúk, így továbbjutottak a regionális döntőbe. Ha itt is si-
kerül győzedelmeskedni, akkor egyenes az út az országos futsal döntő felé.

Farkas

Mobil medencében rendezték az úszást. A jobb szélen Lehmann Csongor. 

Mesterek és tanítványok.

Le Corre hiába üldözte Csongort. 
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