
Az üres kéz 
útjai

Felhőben 
a gyógyszereink

/4. oldal /6. oldal

Lecsaptak a nyomozók

Rendkívüli ülés
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete március 
20-án (szerdán) 17:30 órakor rendkívüli ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Sportcentrum épületeinek energetikai korszerű-
sítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Gépjármű-tulajdonosok!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. 
március 15-én (péntek) ünnepi megemlékezést szervez az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Kérjük, 
hogy az ünnepség zavartalan lebonyolítása, valamint saját 
gépkocsijuk védelme érdekében 17.00 és 19.00 óra között a 
Tisza úton ne parkoljanak!

Köszönettel: A szervezők

A kertekben már tavasz van
Talajlazítás, metszés, permezetés

A tavasz beköszöntével egy-
re többen járnak ki a kisker-
tekbe. Bár az időjárás nem 
túl kegyes a kertészkedők-
höz, vannak feladatok, ami-
ket most kell elvégezni. 

Hell Zoltán minden évben ilyenkor, már-
cius elején rotálja fel a kertjét.   
- Azért van erre szükség, mert télen a 
hó alatt a talaj megkeményedik - mond-
ja Hell Zoltán. - Célszerű mindenkép-
pen fellazítani ilyenkor a talajt, hogy ké-
sőbb a magokat könnyebb legyen elvet-
ni, majd a magból kikelt kis növénynek 
könnyebb legyen gyökeret és szárat nö-
veszteni. Ha rögös marad a talaj, nagy 
eséllyel ki sem tud bújni a növény. Ilyen-
kor már el szoktuk ültetni a borsót, meg a 

zöldséget. Mindent megtermelünk, ami-
re a családnak szüksége van. Van egy 
kis fóliasátrunk is, amiben majd a para-
dicsom- és paprikapalánták nevelkednek 
majd.
A talajmunkálatok mellett a metszés is 
elengedhetetlen ebben az időszakban. 
- Én a metszést szoktam elvégezni elő-
ször - mutatja Gönczi Béla a levágott 
gallyakat. - Muszáj megritkítani, kivág-
ni ágakat, mert nyáron besűrűsödik a haj-
tások miatt, és amikor a lomb kifejlődik,  
a kártevők megbújnak a sűrű ágak és le-
velek között. Miután a metszéssel készen 
vagyok, a levágott ágak csonkjait sebta-
passzal betapasztom és lemosó permete-
zéssel az ágakat lepermetezem, mert ha 
a hőmérséklet eléri 10-15 Celsius fokot 
már megjelennek a kártevők, leteszik a 

petéiket. Akkor pedig már nagyon nehéz 
ellenük védekezni. Nagyon fontos az is, 
hogy még azelőtt végezzük el a metszést, 
amikor még nem indult el a nedvkeringés 
a fákban, mert ha később metszünk és jön 
rá egy fagyos hajnal, bizony nagy az esé-
lye, hogy lefagynak a rügyek, az pedig 
nagy károkat tud okozni. 
A kertészetekben is készülnek már a ta-
vaszi-nyári szezonra. Több ezer cserép 
virág-, paradicsom- és paprikapalántát 
nevelnek a sajóörösi Virágsziget Kerté-
szetben. 
- Márciusban még nekem van vele fel-
adatom - vezet minket körbe László Ani-
ta, a Virágsziget Kertészet tulajdonosa.
 Három óriási fóliasátorban várják a nya-
rat a kis növények.
 - Most még fűtünk rájuk éjszaka, nap-
pal pedig, ha szép napos idő van, inkább 
csak szellőztetünk. A korai virágok ápri-
lis elejére lesznek olyan erősek, hogy ki 
lehet őket tenni a virágládákba vagy ki-
ültetni a kertekbe. Ezek általában a mus-
kátlik és a begóniák.   
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. munkatársai is megkezdték a tavaszi 
munkálatokat a város parkjaiban, köz-
terein. 
- A cserjéket, bokrokat metsszük - mond-
ja Tamits Adrienn, a Városgazda Kft. ker-
tészeti részlegének vezetője. - Az elszá-
radt ágakat le kell ilyenkor vágni, hogy 
az új hajtásoknak helyet engedjünk. Ezen 
kívül két kisgép segít a talajszellőztetés-
ben.

Villogó átkelő

Okos zebra 
a Lévay úton

Átépítették a Lévay út egyik zebráját. A bíróság előtti gyalogát-
kelőhely okos zebra lett. Szerdán délután indult a tesztüzem, az 
egyhetes próba után teljes üzemmódban működik.
A gyalogátkelőhelynél lévő járdába szenzorokat építettek, me-
lyek érzékelik, hogy átkelési szándékkal közelítet valaki, az in-
telligens zebra mentén pedig villogó led lámpák jelzik folyama-
tosan a gyalogos jelenlétét. A kétmillió forintos önerős beruhá-
zásba az önkormányzat kísérleti jelleggel vágott bele, ezzel is 
csökkentve a balesetek számát és lehetőségét.

Farsang farka

Véget ért a farsangi szezon, elkezdődött a húsvét előtti 40 napos 
nagyböjt időszaka. Az iskolák, óvodák, utolsó télűző tavaszvá-
ró mulatságát, maszkos felvonulását az Éltes Mátyás iskola di-
ákjai és nevelőközössége rendezte meg a Derkovits Művelődé-
si Központban. A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni és 
csoportos produkciókkal léptek fel, az iskolába visszatérve pe-
dig már a húsvéti ünnepekre készülnek, ami április harmadik 
hétvégéjén lesz idén.  
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A Városgazda Kft. is megkezdte a tavaszi munkálatokat.

Gönczi Béla a metszéssel kezdi a tavaszi kerti munkát.

Telepítik a szenzorokat és a led lámpákat.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedd, csütörtök, pénteki és szombati napokon a szentmisék 
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi 
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 követke-
ző jegyes kurzus időpontja 2019. április 5. péntek 18.45 óra, 
a plébánián.
Szentségi felkészítők.  Minden pénteken: elsőáldozók - 15.00 
óra, bérmálkozók - 16.00 óra, helyszíne a templom.

Nagyböjti lelkigyakorlat március 29. péntek, 30. szombat, 
31. vasárnap. A lelkigyakorlatot vezeti Juhász Ferenc Mis-
kolc-Mindszent plébánosa, pápai káplán.

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 14-én, csütörtökön bibliaóra kezdődik.
2019. március 17-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. március 17-én, vasárnap istentisztelet lesz.

Görögkatolikus
Pénteken 16.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szom-
baton elhunyt szeretteinkre emlékezünk: 11.00 Szent Liturgia, 
pannichida. 17.00 esti istentisztelet. Vasárnap (Palamasz Szent 
Gergely thesszalonikai érsek emlékezete) 10.00 reggeli isten-
tisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 esti istentisztelet. Szerdán 
17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.

„Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek, 
hiába szállnak álmok, árnyak, évek.”

Fájó szívvel emlékezünk 
Hankó EvElin 

halálának 1. évfordulójára. 
Szeretettel családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
DorogHázi lászló

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

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
rostás János 

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

kapitány FErEnc
2019. 03. 09-én elhunyt. Temetése 2019. 03. 

14-én (csütörtök) 14.30 órakor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben.

Gyászolja felesége, gyermeke, menye és unokája

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot március 17-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd március 18-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Építési törmelék a természetben
Nagy mennyiségű építési hul-
ladékot hagytak Tiszaszeder-
kény határában. A terület a 
főútról, sőt a gátról sem látha-
tó, eltakarják a fák és a bok-
rok. Valószínűleg ezt használ-
ták ki az illegális szemetelők. 

Nem először fordul elő, hogy szemétle-
rakónak nézik ezt a területet. Szederkény 
lakossága érthetően felháborodott az ese-
ten.
- Az egyik közösségi oldalon olvastam, 
hogy mi történt - mondta Gyöngyösi Gyu-
la. - Nem értem, hogy miért nem a hul-
ladékudvarba viszi el a szemetét, miért a 
környezetet szennyezi? Nem látja, hogy 
inkább össze kellene szedni a szemetet, 
nem pedig még többet ideborítani? Szo-
morú, hogy ezt tartják jó megoldásnak. 
Az ő portáján nincs szemét, a többi meg 
nem számít.
Tiszaújváros önkormányzata a hír halla-
tán „nyomozásba kezdett”, hogy kiderül-
jön kinek a számlájára írható a tetemes 
hulladékmennyiség. 
- Kiderült, hogy a terület, ahová az építé-
si törmeléket lerakták, magánszemély tu-
lajdonában van - tudtuk meg Török Lász-
lótól, a Polgármesteri Hivatal városüze-
meltetési munkatársától. - A hulladékgaz-

dálkodási törvény pedig előírja, hogy ha a 
vétkes nem azonosítható, akkor bizony a 
terület tulajdonosának kell gondoskodnia 
a szemét elszállításáról. Ebben az esetben 
sajnos ez lesz a megoldás. Illegális hul-
ladék lerakásakor hulladékgazdálkodá-
si bírság szabható ki, azonban ebben az 
esetben nem az ingatlantulajdonos köve-
tett el hibát, így bírság nem róható ki.     

Tiszaújvárosban van lehetőség kisebb 
mennyiségű építési törmelék leadására 
a hulladékudvarban. Nagy mennyiséget, 
ami például egy ház bontásából keletke-
zik, már a Hejőpapiban lévő hulladéklera-
kóba kell elszállítani. Ezt bizonyos meny-
nyiség felett az építési hatóság felé is iga-
zolni kell.  

ema

Miért nem bántja a szemét?

Álláshely 
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont pályázatot hirdet gondozó (klubve-
zető) munkakör betöltésére, Tiszasze-
derkény Idősek Klubjába.
Pályázati feltételek: 
- középfokú iskolai végzettség – 1/2000. 
SzCsM rendelet 3. sz. melléklet, gondo-
zóra vonatkozó szakképzettség valame-
lyike, felhasználói szintű MS Office.
A pályázati határidő: 2019. március 25.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-ös telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 914/2019. azonosító számon 2019. 
március 08. napján jelent meg.

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

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a 

Tisztelt Lakosságot, hogy a 06-80/200-
839-es telefonszámon lehetőség van 

közérdekű problémák bejelentésére. A 
hívás ingyenes.  A telefon üzenetrögzí-
tős, a nap 24 órájában hívható. A rög-
zített bejelentések alapján a Polgár-

mesteri Hivatal megteszi a szükséges 
intézkedéseket. 

2. oldal 2019. március 14.Sokféle

Névcsere
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márci-

usi sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Magánterületet szennyezett az ismeretlen személy.



A nők az élet, a béke, a szeretet hordozói
Ünnepi gondolatok

A hagyományoknak megfe-
lelően idén is sok helyszínen, 
műsorral, vendéglátással, a-
jándékkal köszöntötte a nő-
ket Tiszaújváros önkormány-
zata. A város vezetői minde-
nütt hangsúlyozták, hogy te-
lepülésünk működtetésében 
meghatározó szerepük van a 
nőknek, akik nagy számban 
dolgoznak a hivatalokban, a 
köznevelésben, az egészség-
ügyben, a szociális szférában, 
a közszolgáltatások területén.

- Amikor még történelemtanárként dol-
goztam, sokszor eltöprengtem azon, hogy 
vajon miért alakult úgy a történelemben, 
hogy az emberiség olyan társadalomban 
élt, ami mindig a férfiak uralmán alapult. 
Kíváncsi voltam és utánanéztem, de meg-
vallom őszintén, hogy értelmes magyará-
zatot nem találtam - mondta köszöntőjé-
ben a gazdasági társaságok nőnapi ünnep-
ségén dr. Fülöp György alpolgármester. - 
A legelterjedtebb magyarázat az, hogy 
azért van ez így, mert a férfiak erősebbek, 
mint a nők. De nyilvánvaló, hogy ez nem 
lehet reális magyarázat, hiszen nem azért 
uralkodnak a férfiak, nem azért az az em-
ber a király egy közösségben, mert a leg-
erősebb. Ebből az következik, hogy vala-
mi titokzatos oka van annak, hogy ez így 
alakult. Én azt gondolom, hogy a titok-
nak a nyitja az, hogy a hölgyek, a nők az 
egyedüliek, akik képesek arra, hogy gyer-
meket szüljenek. Ez az a titok, ami elvá-
laszt minket, férfiakat és nőket. A törté-
nelem kereke szép lassan halad előre, és 
ma már ott tartunk, hogy őszintén, nyíl-
tan lehet beszélni a férfi és nő egyen-
jogúságáról. Csak az a baj, hogy sokszor 
csak beszélni tudunk róla. De a mai ren-
dezvény különleges, mert itt megvalósult 
az egyenjogúság. Gondoljanak csak arra, 
hogy négy városi cégünk van, és kettő-
nek hölgy a vezetője, kettőnek férfi. Úgy-
hogy azt gondolom, hogy nekünk és a kö-
vetkező képviselő-testületnek arra kell 
törekedni, hogy a tiszaújvárosi hölgyeket 
ugyanígy helyzetbe hozzuk, mint ahogy 
tettük a gazdasági társaságok vezetői te-
kintetében. 
Ezt követően Bráz György polgármester 
szólt az ünnepeltekhez.
- Tisztelt hölgyeim, nagyon nagy sze-
retettel köszöntelek benneteket. Köszö-
nöm, hogy ilyen sokan elfogadták Tisza-
újváros önkormányzatának meghívását. 
Mára már hagyomány, - már nem is tu-
dom mióta - hogy köszöntjük a hölgyeket 
nagyon nagy tisztelettel és köszönetün-
ket is kifejezzük azért, hogy vagytok ne-
künk és dolgoztok a városért, és nyilván-

valóan értünk is. Az előbb alpolgármes-
ter úr tudományos fejtegetésbe bonyoló-
dott, hogy férfiuralom van, vagy nőura-
lom van. Egyszerű: haza kell menni, le 
kell ülnie az embernek a feleségével és 
meg kell kérdezni tőle. És két óra múlva 
közeledni kell hozzá, és mindjárt kiderül, 
hogy ki a főnök a családban. Érdekes a 
mi városunk, mert dolgos, munkás kezek 
hozták létre. Mondhatjuk azt is, hogy a 
mi városunk klasszikus értelemben a dol-
gozó nők városa. Akik elsőként ideérkez-
tek, azonnal munkát is vállaltak. Ebben a 
városban szinte kivétel nélkül mindig is 
dolgoztak a hölgyek. Az hogy idáig jutot-
tunk el, az a hölgyeknek köszönhető első-
sorban. Én egész életem során olyan sze-
rencsés helyzetben voltam otthon is, mert 
nagyszüleim, édesanyám, feleségem, kis-
lányom - azaz hölgyek - közelében töl-
töttem, töltöm időm nagy részét. És min-
dig nőkkel együtt dolgoztam, s ez nagyon 
jó dolog. Több szempontból is. Az ember 
nem hanyagolja el magát, igyekszik nor-
málisan viselkedni, ugyanakkor láthat-
ja azt a kitartást, azt a szorgalmat, azt az 
odaadást, amivel a nők végzik munkáju-
kat. Ezért is gondoltuk úgy néhány évvel 
ezelőtt, hogy ünnepélyes keretek közt is 
megérdemlik a nők a tiszteletet és a kö-
szönetet. Idén 16 helyszínen köszöntjük a 
több mint ezer hölgyet. Köszönjük, hogy 
ti akkor is dolgoztok, amikor mi már „fel-
adtuk”, akkor is jöttök és csináljátok, 
amikor senki nem figyel rátok,csak egy-
szerűen visz benneteket a kötelességtu-
dat. A városnak ez is adja az erejét. Olyan 
hölgyek vannak a városban, olyan mun-
kavállalói vannak Tiszaújváros önkor-
mányzatának, akik teszik a dolgukat. És 
természetesen ezért minden elismerést 

meg kell, hogy kapjatok, amire van lehe-
tőség. A város odafigyel a munkavállalói-
ra, odafigyel a hölgyekre, és amíg lehető-
ség van az önkormányzat költségvetésé-
ből, ezt meg is tesszük. Persze azt is tud-
juk, hogy ez kevés. Hogy még többet kel-
lene adnunk. De mindig azon gondolko-
dunk, hogy hogyan tudnánk javítani az itt 
élő munkavállalók életkörülményein, és 
ez így lesz a jövőben is. Nagyon köszö-
nöm a hölgyeknek ezt az odaadó munkát, 
és arra intelek benneteket, kedves urak, 
hogy az év minden napján adjátok meg a 
tiszteletet a nőknek. Ne csak a munkahe-
lyen, hanem otthon is. Mert a nők kivált-
ságos helyzetben vannak. Egyrészt azért, 
mert ők adnak életet a jövő nemzedéké-
nek, és a nők azok, akik a béke hordo-
zói. Egy nő tudja mi az, hogy életet ad-
ni, és azt is tudja, mi az, hogy életet el-
venni. A nők adják a szeretet is. A legfon-
tosabb időszaka egy gyermeknek, amikor 
cseperedik az édesanyja mellett. Ott táp-
lálják bele azokat az érzelmeket, amiket 
úgy nevezünk, hogy szeretet. Tápláljátok 
is a jövő nemzedékét, mert láthatjuk, mi-
lyen megbolondult világban élünk. Na-
gyon fontos, hogy úgy tudjunk együtt élni 
a családban, a helyi társadalomban, egy 
országban, egy földrészen, vagy az egész 
világon, hogy békesség van az emberek 
között, és minél több szeretet. Isten éltes-
sen kedves mindannyiótokat, kedves höl-
gyek, ürítsük poharainkat a nőkre és ar-
ra a fogadalomra, hogy mi, férfiak, az év 
minden napján ugyanilyen szeretettel és 
tisztelettel forduljunk felétek. Isten éltes-
sen benneteket!

f.l. 

Virtuális erőmű

Energiahatékony Petrolkémia 
Energiahatékony Vállalat díjat kapott a ti-
szaújvárosi MOL Petrokémia Zrt. Az el-
ismerést Lakatos Sándor, Gazdálkodás és 
Energia Menedzsment vezető, a MOL Ma-
gyarország Nyrt. Energiahatékony Válla-
lati díját pedig  Zsinkó Tibor Downstream 
MOL ügyvezető igazgató vette át a parla-
mentben aVirtuális Erőmű Program X. Ju-
bileumi Díjátadó Gáláján március 6-án. 
A program az Európai Bizottság által a 
legjobb három uniós energiahatékonysá-
gi program közé választott fenntarthatósá-
gi kezdeményezés, melynek célja, hogy a 
partnerek energia- és CO2 megtakarításait 
pályázatain keresztül összegyűjtse, bemu-
tassa, jó példáikat megossza és díjazza. Az 
el nem használt és így fosszilis erőműben 
meg nem termelt, tehát kiváltott energia 
egységekből egy „virtuális erőmű” épül, 
mely mára az ország 6. legnagyobb villa-
mos erőművévé vált.

Városunk 
kitüntetettjei

Tiszaújváros képviselő-testülete nemzeti ünnepünk, már-
cius 15-e alkalmából az alábbi személyeknek és szerveze-
teknek adományozott ágazati kitüntetést. 

 Tiszaújváros Közneveléséért
Pásztorné Csontos Márta tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Életmű-
díj. Tompa Klára Ilona tanító, Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Évi díj. Szen-
di Adrienn tanító, Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános 
Iskola Évi díj. Oláh Bertalan Józsefné tanító, Tiszaújváro-
si Szent István Katolikus Általános Iskola Évi díj. Martonné 
Majoros Éva tanító, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola Évi díj. Papp Zsuzsanna tanító, Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskola Életműdíj. Bráz György-
né könyvtáros-tanító, Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola Életműdíj. Böcsödi Éva Erzsébet tanár, Tiszaújváro-
si Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 
Évi díj. Kiss Éva tanár Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Évi díj. Bod-
ri Sándorné óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda Életműdíj. Simon Imréné óvodapedagógus, Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Évi díj. Majoros Valé-
ria óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Református Óvoda Élet-
műdíj.

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért
Sándor Erzsébet Anna fizioterápiás szakasszisztens, Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet Életműdíj. Dr. Hito Fawaz fog-
orvos, Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Életműdíj. Tegzes 
György gépkocsivezető, Országos Mentőszolgálat Tiszaújvá-
rosi Mentőállomása Évi díj.

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

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

 Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Jászovicsné Makrai Mária városfejlesztési munkatárs, Pol-
gármesteri 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, Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központ Életműdíj. Központi Étterem 
konyhájának közössége, Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ Évi díj.

 Tiszaújváros Közbiztonságáért
Porkoláb Lajos rendőr alezredes, Rendőrkapitányság Tisza-
újváros 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. Életmű-
díj.

Lovas Lajos Díj 
Dr. Kákóczki Balázs tudományos kutató, Tiszaújvárosi Mű-
velődési 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 Ottho-
na nyugalmazott ápolónőjét kimagasló tevékenységük elis-
meréseként Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben része-
sítette. 
A kitüntetéseket a március 15-ei városi ünnepségen adják át.
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A hölgyek férfi kollégáikkal együtt ünnepeltek. 

A MOL Petrolkémia díját Lakatos Sándor vette át.



Felhőben a gyógyszereink
Másfél évvel ezelőtt, 2017 
őszén lépett életbe az elektro-
nikus recept, vagyis az e-re-
cept. Változott a rendszer, 
változott a gyakorlat és vál-
toztak a megnevezések. El-
tűnt például a recept fogal-
ma, helyére a felírási igazo-
lás lépett. A felírt gyógyszere-
ink pedig egy felhőbe kerül-
nek, amit a saját ügyfélka-
punkon keresztül is tudunk 
ellenőrizni. 

Péntek délelőtt óriási a forgalom az Arany 
Sas Patikában. Egymásnak adják a „kilin-
cset” az emberek, azaz 5-10 másodper-
cenként nyílik a fotocellás bejárati aj-
tó. Három pénztár mellett is sorban áll-
nak az emberek, pedig lecsengett már az 
influenzaszezon. Aztán megtudom, pén-
teken mindig nagyüzem van. A legtöbben 
felírási igazolást - leánykori nevén vényt 
- szorongatnak a kezükben, ezzel váltják 
ki a gyógyszert, mások csak plasztikkár-
tyákat, személyi igazolványt és TAJ kár-
tyát. Tőlük érdeklődöm az e-receptről, a 
felhőről, a felírási igazolásról és minden 
gyakorlati tudnivalóról, ami másfél éve él 
már a magyar egészségügyben.     
- Az orvos felírja, amire szükség van, én 
megyek, kiváltom, de csak saját magam-
nak válhatom ki TAJ kártyával és igazol-
vánnyal, ha nincs papíralapú receptem. 
Most édesanyámnak váltok ki gyógysze-
reket, itt is van hozzá a felírási igazolás 
a kezemben, csak így lehet, nem tudom, 
kell-e hozzá meghatalmazás, mindjárt 
én következek a sorban, meg is kérde-
zem, mert a felhőből csak magamnak 
válthatom ki. Házi gondozó is vagyok, 
a betegnek is csak felírási igazolással tu-
dom elvinni, úgy tudom - mondja Tamás 
Beáta.
- Nekem nagyon jó ez az új rendszer, be-
adom a gyógyszerigényemet a rendsze-
res gyógyszernél a rendelőben elhelyezett 
postaládába és ezután nem kell az orvos-
nál várni, hogy mikor készül el a recept, 
csak megyek a patikába és ott már ki tu-
dom váltani, a felhőből. Most az unokám-
nak váltom ki a gyógyszert, aláírom, iga-
zolom neki, igazolvánnyal, TAJ kártyá-
val, mert ő még kiskorú  - mondja Vígné 
Szabó Márta.
Nincs új a nap alatt, úgy tűnik, a rend-
szer működik. Az általunk megkérdezet-
tek többsége ismeri az új elektronikus re-
cept gyakorlati alkalmazását, hasonló ta-
pasztalataik vannak az orvosoknak is. 
- Folyamatosan tanítgatjuk a pácienseket, 
de azt tapasztaljuk másfél év után, hogy 
tudják és szeretik is, főleg a fiatalok, hi-
szen kényelmesebb számukra, ha az ál-
landóan szedett gyógyszereikért nem kell 
bejönniük a rendelőbe, hanem az elektro-
nikus térbe, vagyis a felhőbe felrakjuk, 
és így maguknak ki tudják váltani bár-

melyik patikában. Nagyon fontos tudni, 
hogy csak azután kerül a gyógyszer a fel-
hőbe, miután a beteg konzultált az orvo-
sával - mondja Dr. Szinku Tímea házior-
vos. - Gyakorlatilag most két módon jut-
hat gyógyszerhez a beteg. Ha a lakásán 
írjuk fel a gyógyszert, vagy a gyógyásza-
ti segédeszközt, illetve ha magisztrális re-
ceptet kap, akkor mindenféleképpen a ha-
gyományos receptet kapja, amit a gyógy-
szertár fog a felhőbe felrakni. A másik le-
hetőség,”receptféleség”, ami tulajdon-
képpen ugyanaz, mint a hagyományos re-
cept, csak plusz egy vonalkód van rajta, 
ami jelzi, hogy a felhőbe felkerült. Ezt az 
e-receptet saját magának kiválthatja fel-
írási igazolás nélkül is a beteg, hiszen 
mi itt a rendelőben feltettük a felhőbe. A 
helyzet akkor más és akkor tér vissza a 
régi gyógyszerkiváltási módhoz, amikor 
valaki mozgásképtelen, vagy nem ő megy 
el a saját gyógyszereiért, ilyen esetben ki 
kell adnunk a felírási igazolást - mondja a 
doktornő, majd a tapasztalatokról, a rend-
szer előnyeiről kérdezem. 
- Sok előnyét tapasztalom, hiszen saj-
nos olykor előfordul, hogy a betegek nem 
vallják be, hogy nem váltják ki a felírt 
gyógyszereket, - ami például egy magas 
vérnyomásos betegnél elég rossz hatás-
sal van a vérnyomásértékekre - ilyenkor 
én meg tudom nézni, hogy kiváltotta-e, és 
tudok neki szólni, hogy bizony jó lenne, 
mert szüksége van a gyógyszerre. A má-
sik hasznos és jó dolog, hogy bármelyik 
patikában lekérdezhetők és kiválthatók, 
akár papíralapú felírási igazolás nélkül is 
a saját e-receptre rendelt gyógyszereink. 
Ebben a hónapban egyébként betegtájé-
koztatókat teszünk ki erről a rendelőben, 
hogy mi mindenre jó az elektronikus tér, 
és mit is nézhetnek meg ezen a rendsze-
ren keresztül. 
 Az e-recept tehát kiváltható a papírala-
pú felírási igazolással, de lehetőség van a 
TAJ-alapú, „papír nélküli” kiváltásra is. 

Az e-recept a felírástól kezdve a tárolá-
son át egészen a kiváltásig lehetővé teszi 
a vény teljes elektronikus útját. 
- Az Elektronikus Egészségügyi Szolgál-
tatási Tér 2017. november 1-jén jött be 
a gyakorlatba, az elektronikus recepttel
kapcsolatban az a tapasztalatunk, hogy 
kezdetben nehezen indult el, főleg az 
okozott problémát, hogy a hozzátarto-
zók nem tudták kiváltani a betegnek felírt 
gyógyszereket, most pedig már a legtöbb 
háziorvos elektronikus formában ren-
deli a gyógyszert - tudtuk meg Dr. Sza-
lai Dorottyától az Arany Sas Patika szak-
gyógyszerészétől. - Most már nem ad ki 
papíralapú igazolást a legtöbb orvos, ha-
nem eletronikusan tölti fel a tér nevezetű 
rendszerbe, ami kizárólag csak TAJ kár-
tyával és igazolvánnyal váltható ki sa-
ját részre. A felhőben a felírástól számít-
va három hónapig marad meg az e-re-
cept, utána törlődik. A gyermeknek kö-
teles az orvos papíralapú felírási igazo-
lást adni. Ha másnak szeretnénk kiválta-
ni, például fekvő betegnek, aki nem tud 
eljönni érte, abban az esetben kérni kell 
az orvosnál, hogy papíralapon nyomtas-
sa ki. Meghatalmazás egyelőre nincs, az 
ügyfélkapun fog működni majd, de egye-
lőre a kormány sem tudja, hogy mikortól. 
A papíralapú felírási igazolás jelen tervek 
szerint 2019. december 31-ig él. 
Ami a gyógyszereket, gyógyszertári ké-
szítményeket illeti, egy másik változás is 
életbe lépett 2019 januárjától, a gyógy-
szerbiztonság mellett és a hamisítás el-
len. A sima vonalkódot a QR-kód váltotta 
fel, ennek köszönhetően a gyógyszer út-
ja a gyártótól a betegig nyomon követhe-
tő. Cikkszám, gyártási szám, lejárati idő, 
egyéni szériaszám - ez a négy adat elvá-
laszthatatlan egységet alkot a QR-kód-
ban, amelyet az összes kereskedelmi 
szegmens a gyártótól a patikáig leolvas-
va képes összevetni az eredeti gyártó ál-
tal egy központi szerverre feltöltött EU-s 
adatbázissal.
- Idén február 9-től Európa-szerte élet-
be lépett a dobozbiztonság, melyhez ha-
zánk is csatlakozott, ez azt jelenti, hogy 
minden egyes gyógyszer dobozra került 
QR kód, és ezt az egyedi jelet olvassuk 
le eladáskor, ezt kéri is a rendszer. Ez az 
egyedi azonosító azért szükséges, hogy 
nehogy hamis gyógyszert adjunk ki, tu-
lajdonképpen ezzel az újítással kizárják a 
közforgalomból a hamis gyógyszereket. 
A kód minden egyes doboznál egyedi, ez 
csakis egy gyógyszerre vonatkozik. Ami-
kor a patikába bekerülnek aktívak, ha el-
viszik, megvásárolják a készítményt, le-
olvassuk és akkor deaktiváljuk, tehát ezt 
még egyszer nem lehet eladni - mondta 
Szalai Dorottya.

berta

E-recept, gyógyszerbiztonság

Kezdődik a szezon
A hosszú téli napok után jólesik a kora tavaszi 
napsütésben kint lenni, még ha egy kicsit csípősek 
is a reggelek. Jobban indul a nap, amikor a szürke, 
ködös napok mellett egyre többször ébredhetünk 
napsütésre. Azonban ilyenkor nemcsak mi, embe-
rek kapunk új lendületre. A növények is új életre 
kelnek, ami okoz némi kellemetlenséget azoknak, 
akik érzékenyek a pollenekre. 

- Végre kiszabadultunk a lakásból - sóhajt nagyot az egyik anyu-
ka a játszótéren, majd leül mellém a padra. - Úgy érzem, hogy 
nagyon hosszú volt a tél, de lehet, hogy csak a gyerekek mi-
att éreztem úgy, hogy sosem lesz vége a hidegnek. Alig vártuk, 
hogy kisüssön a nap.
Feltűnik, hogy sokat törölgeti az orrát. - Megfáztál?- kérdezem. 
- Igazából nem tudom - feleli. - Már tavaly is észre vettem, hogy 
ilyenkor az első napsütéssel együtt jelentkezik valamilyen nát-
haféle, bár elég sokáig tartott tavaly is. Lehet, hogy valamilyen 
allergia kezd kialakulni nálam. Azt olvastam, hogy bárkinél, 
bármikor kialakulhat.  
Úgy tűnik, nem ébredeznek még a növények, mégis van olyan, 
amelyiknek a pollenje már a levegőbe került.  
- A mogyoró már akár februárban is elkezdhet virágozni - tud-
tuk meg Puzsáné Dr. Nagygyörgy Erzsébettől, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztá-
lyának vezetőjétől. - Nagyon erős hatású a pollenje, így az arra 
érzékenyeknél allergiás reakciókat válthat ki. Szerencsére a mo-
gyoró pollenjének koncentrációja a levegőben a mérések szerint 
már egyre alacsonyabb, azonban hamarosan támadnak a tisza-
fa-, a kőris- és a fűzfélék.   
A magyar lakosság több mint 20 százalékát érinti valamilyen al-
lergia. A daganatos, a szív és érrendszeri betegségek után a har-
madik leggyakoribb betegség az allergia. 
- Akkor beszélünk pollenallergiáról, ha a betegnek a felső lég-
úti tünetei egyrészt nem lázzal kezdődnek, másrészt, ha az orr-
folyás, a tüsszögés, a szemkönnyezés tovább tart, mint egy hét. 
-nyilatkozta lapunknak Dr. Szepessy Ildikó tüdőgyógyász főor-
vos. - Érdemes tanulmányozni a pollentérképet, hogy az adott 
időszakban melyik növény szórja a pollenjét. Enyhe tünetek-
nél még nem fontos szakemberhez fordulni, hiszen a patikákban 
már recept nélkül is kaphatók olyan tabletták, orrspray-k, amik 
enyhítik a tüneteket. Viszont, ha elhúzódik az allergiás időszak, 
vagy erősödnek a tünetek, akkor érdemes elvégeztetni egy bőr-
tesztet. Azt azonban tudni kell, hogy a tesztet csak akkor tudjuk 
megcsinálni, ha a beteg éppen tünetmentes és nem szed gyógy-
szert.   
Bár már megkezdődött az allergiaszezon, a csúcsidőszak még 
csak ezután következik, amikor valóban virágba borul minden. 
Ilyenkor a levegő hőmérséklete, a légnyomás is kedvez a polle-
nek megtelepedésének. Egy szélcsendesebb időszak pedig még 
inkább nehezíti nem csak az allergiások, hanem a szívbetegek és 
az idősek életét is.

ema

Allergia

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár

Hamvas Béla Városi Könyvtár
felhívása

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 

a KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére
pályázatot hirdet 

Ady Endrével kapcsolatos SZÓFELHŐ készítésére.
A szófelhők készülhetnek online számítógépes programmal 

(pl. wordart), vagy kézi technikával.
A beküldött pályaműveket közzétesszük 

Facebook oldalunkon.
A legtöbb lájkot kapó alkotás készítője jutalomban részesül.

Mutassa meg kreativitását, ügyességét!
Az elkészült alkotások leadhatók személyesen a könyvtár-
ban, elküldhetők e-mailben a konyvtar@tujvaros.hu címre,

vagy messenger üzenetben (hamvasbelakonyvtar).
Beküldési határidő: 2019. április 5.
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Nagy a forgalom az Arany Sas Patikában.

A betegek többsége ismeri az elektronikus recept gyakorlati alkalmazását.

A mogyorófélék már februárban virágba borultak.



Önkormányzati képviselők a 2019. évi költségvetésről
1. sz. választókerület
Jézsó Gábor 
(rendészeti tanács-
nok)
Örömmel fogadtam el 
az önkormányzat 2019. 
évi költségvetését, hi-
szen az előző évek-
hez hasonlóan az idei 
büdzsé is biztosítja Ti-
szaújváros stabilitását, 
zavartalan működését 

és további fejlesztését. Tudjuk, hogy kormány-
zati intézkedések miatt az önkormányzat költ-
ségvetését jelentős elvonások terhelik, ennek 
ellenére sikerült egy olyan költségvetést össze-
állítani, amely lehetővé teszi a város töretlen 
fejlődését, az itt élő emberek megszokott kom-
fortjának megőrzését. Választókerületemben, 
Tiszaszederkényben és Tisza-part városrészben 
az elmúlt években 150 millió Ft-ot fordítottunk 
különböző beruházásokra, felújítási munkákra. 
Ezek a közterületi és intézményi fejlesztések 
2019-ben is folytatódnak. Tiszaszederkényben 
korszerűsítjük az „Esély” Napközi Otthont, fel-
újítjuk a tájház mögötti terület burkolatát. Gya-
logátkelőhely létesül a Dózsa György úton, a 
Vasvári Pál úton pedig szalagkorlátot építünk.

2. sz. választókerület
Dr. Fülöp György
 (alpolgármester)
A város 2019. évi 
költségvetése stabil, 
kiszámítható, átlátha-
tó működést tesz le-
hetővé, alkalmas ar-
ra, hogy Tiszaújváros 
a XXI. század megú-
jult és sokoldalú (ott-
hon, munkahely, tu-
risztikai célpont) települése legyen.
Beruházásösztönző adópolitikánkat megőriz-
tük, és továbbra is elkötelezettek vagyunk 
amellett, hogy a helyben, az itt élők által meg-
termelt közösségi pénzt csak közösségi célok-
ra fordítjuk. Nem teszünk különbséget aszerint, 
hogy ki a fenntartója az egyes intézmények-
nek, hiszen ezek a városban élőket szolgálják. 
A költségvetésben kiemelt célként fogalmaztuk 
meg az önkormányzati munkavállalóink bérfej-
lesztését.
A város költségvetése egyaránt támogatja a fi-
atalokat, a családokat, a munkavállalókat és 
az idősebb korosztályt is. A széleskörű szociá-
lis ellátórendszer önkormányzati finanszírozá-
sa biztosított, így a segítségre szorulókat ké-
pesek vagyunk támogatni. A választókerüle-
temben felújítjuk a Munkácsy úti játszóteret, 
és elvégezzük azokat a közterület-rehabilitáci-
ós feladatokat - folyamatosan vizsgálva a be-
vételeinktől függően a további fejlesztési lehe-
tőségeket is - melyek az ott élők érdekeit szol-
gálják.

3. sz. választókerület
Kiss Zoltán József
Nem volt könnyű 
helyzetben az a szak-
értői csapat, amely a 
2019-es költségvetést 
összeállította, mert 
igen precíz kalkulá-
ciókra volt szükség 
ahhoz, hogy a város 
pénzügyi helyzetének 
egyensúlyát megőriz-

zék. De kitűnően megoldották ezt a feladatot, 
és az önkormányzat, így én is jó szívvel szavaz-
tam meg az elénk terjesztett számokat. Eddig is 
jelentős mennyiségű pénzt fordítottunk válasz-
tókerületem fejlesztésére, és ez ebben az évben 
is így lesz. Kiemelt célunk, hogy városunkban 
tartsuk a fiatalokat, és segítsük letelepedésüket, 
illetve lehetőséget adjunk a családok lakhatá-
si feltételeinek biztosítására. Ehhez az önkor-
mányzat idén újabb feltételeket teremt a keleti 
lakóövezet kialakításával, amely egy 270 mil-
lió forintos beruházás jelent, és ezzel egyide-
jűleg több család lakhatási körülményeinek ja-
vulását. 

4. sz. választókerület
Tokaji Edit 
(ifjúsági és közneve-
lési tanácsnok)
Az önkormányzat 
munkájában a képvi-
selői teendőim mel-
lett ifjúsági és közne-
velési tanácsnoki fe-
ladatokat is ellátok. 
A költségvetés elő-
készítésének idősza-

ka alatt személy szerint azért szurkoltam leg-
inkább, hogy legyen lehetőségünk megőriz-
ni azt a magas színvonalú nevelő, oktató mun-
kát és támogató ösztöndíjrendszert Tiszaújvá-
rosban, amelyet az elmúlt évtizedek során elér-
tünk. Nem volt kérdés számomra, hogy támo-
gassam-e az idei költségvetést, hiszen az min-
den olyan általam fontosnak tartott elemet tar-
talmaz, amellyel városunk gyermekeinek, fia-
taljainak zavartalan, megfelelő feltételek kö-
zötti, minőségi nevelését, oktatását és a tehet-
ségek gondozását, támogatását biztosítani tud-
juk. Mindemellett a választókerületemben ta-
lálható közintézmények fejlesztését is meg fog-
juk oldani. Közel 150 millió forintból megújul 
a rendelőintézet, a városi könyvtár, a gondozó-
ház és a központi konyha épülete. Mindezekre 
alapozva én bizakodva tekintek az előttünk ál-
ló esztendőre.

5. sz. választókerület
Vendlerné Polyák 
Ilona 
(szociális tanácsnok)
Véleményem szerint 
egy olyan költségve-
tést fogadott el az ön-
kormányzat, amely 
városunk eddig elért 
fejlettségi szintjének 
megőrzése mellett le-
hetővé teszi újabb fej-
lesztések és beruházások létrejöttét. Mint az 
önkormányzat szociális tanácsnoka, kifejezet-
ten örülök annak, hogy bár a kormány jelen-
tősen csorbította a szociális ellátások körét, mi 
önként vállalt feladatként 16 féle szociális tá-
mogatás tudunk nyújtani. A szociális háló vá-
rosunkban rendkívül széleskörű, és az óvodás-, 
iskoláskorú gyermekeket nevelő családoktól a 
nyugdíjasokig hathatós segítséget képes nyúj-
tani. Szociálpolitikánk alappillére a rászorult-
ság, és hogy ott segítsünk, ahol a leginkább 
szükség van arra. Ez az a szemlélet, amely 
hosszútávon fenntartható. Bizakodva tekintek 
az idei év elé, hiszen választókerületemben is 
látványos fejlesztések lesznek. Terveink szerint 
megtörténik a Szent István út 1-11. számú épü-
letek mögötti terület rekonstrukciója, a város-
központi parkban egy automata illemhely léte-
sül. Ezekre a fejlesztésekre 180 millió forintot 
hagytunk jóvá. 

6. sz. választókerület
Pap Zsolt
Mint az önkormány-
zat Pénzügyi Elle-
nőrző, Tulajdonosi és 
Ügyrendi Bizottságá-
nak elnöke, különösen 
nagy figyelemmel kö-
vettem a költségvetés 
előkészítésének folya-
matát. Ismerve a Kor-
mány egyes önkor-

mányzatokat igazságtalanul sújtó intézkedése-
it, azért dolgoztunk, hogy ebből a tiszaújváro-
si emberek lehetőleg minél kevesebbet érzékel-
hessenek. Szerencsére elmondhatom, hogy ezt 
is sikeresen megoldottuk, természetesen az ön-
kormányzati érdekszférában dolgozó appará-
tus hatékony és szakértői közreműködésével. 
E közös munka eredménye, hogy Tiszaújvá-
ros ebben az évben és a jövőt tekintve is fej-
lődő pályán maradhasson. Ami választókerüle-
temet illeti, nagy öröm számomra, hogy az el-
múlt években fejlesztésekre fordított 255 millió 
forinton túl 2019-ben megvalósíthatjuk a Hu-

nyadi iskola energetikai korszerűsítését, a Tün-
dérkert óvoda felújítását, valamint az Örösi út 
18-24. számú épületek előtti járda és parkoló 
felújítását. Összesen 203 millió forintot jelen-
tenek ezek a beruházások.

7. sz. választókerület
Hok Csaba
Az elfogadott 2019. 
évi költségvetés az én 
olvasatomban azt tük-
rözi, hogy Tiszaújvá-
ros továbbra is egy 
prosperáló, az itt élők-
nek biztonságot nyúj-
tó, kiszámítható és ter-
vezhető jelent és jövőt 
kínáló település ma-

rad. Az önkormányzat elmúlt években hozott 
döntései, gondolok itt többek között az adópo-
litikai és településrendezéssel kapcsolatos ha-
tározatainkra, beváltották a hozzájuk fűzött re-
ményeinket, elvárásainkat. Ezeknek köszönhe-
tően városunk fejlődése újabb lendületet vett, 
mivel több olyan ipari beruházást katalizált, 
ami egy ipari városban és régióközpontban lét-
fontosságú. Számomra az oktatás színvonala és 
minősége mindig is kiemelten fontos volt, hi-
szen évtizedek óta dolgozom ezen a területen. 
Az elfogadott költségvetés olyan átfogó inf-
rastrukturális fejlesztésekhez különít el pénz-
ügyi forrásokat, melyek hosszú távon biztosít-
ják gyermekeink megfelelő környezetben törté-
nő nevelését, oktatását. Választókerületemben 
erre mintegy 134 millió forintot ad az önkor-
mányzat a Széchenyi István iskola energetikai 
korszerűsítésére, felújítására. 

8. sz. választókerület
Molnár István
A Városüzemelteté-
si és Rendészeti Bi-
zottság elnökeként a 
költségvetésben leg-
inkább arra koncent-
ráltam, hogy az elmúlt 
években elindult köz-
területfejlesztéssel, 
-gondozással kapcso-
latos programokra le-
gyen elegendő forrásunk. Ezt sikeresen meg-
oldottuk, folytatódhat a „Látható Tiszaújváros” 
és a „Zöldülő Tiszaújváros” programunk, lesz 
elegendő pénzünk a tudatos városüzemeltetés-
re és városfejlesztésre. Továbbra is nagy gon-
dot fordítunk a városrészek egyenrangú keze-
lésére. A tavasz beköszöntével az utak állapo-
tát megvizsgáljuk, és amennyiben szükséges, 
a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve fel-
újításukra júniusban javaslatot dolgozunk ki. 
Folytatjuk a társasházak, lakóépületek energi-
aracionalizálási és gépészeti feladatainak tá-
mogatását, amelyre 20 millió forintot biztosít 
a költségvetés. Kiemelt feladatként kezeljük a 
közbiztonság kérdését, az itt élők nyugodt, har-
monikus környezetének megóvását, ezért prio-
ritásként tekintünk a rendőrség munkájának tá-
mogatására, ezzel összefüggésben az éjszakai 
járőrszolgálat, illetve a Tiszaújvárosi Polgárőr 
Egyesület tevékenységének pénzügyi eszkö-
zökkel történő elősegítésére.

Kompenzációs listán mandátumot szerzett 
képviselők

Balla Gergő
Az előző évekhez ké-
pest kevesebb a felújí-
tások száma, ez indo-
kolható az állami elvo-
násokkal. De szüksé-
gesnek tartanám, hogy 
Tiszaújváros útjait és 
járdáit felújítsuk. Az 
utak foltozgatása nem 
hosszú távú megol-
dás, és sokszor ezek 

sem tökéletesek. A forgalom- lassító fekvőre-
ndőrök kivitelezése sem egységes, például az 
Örösi útnál (kertvárosi rész) a gépjárművek al-

vázát veszélyezteti. Járdáink is rossz állapotban 
vannak. Ezt esős időben lehet a legjobban látni. 
Nem tudunk öt métert megtenni, hogy ne talál-
kozzunk egy tócsával. Egyetértek az új parko-
lók létesítésével, hiszen nagy szükség van rá-
juk.  A kutyafuttatókon célszerű lenne speciá-
lis kukákat elhelyezni, hogy az ebtartók dolgát 
megkönnyítsük.
Az iparűzési adó alacsony szinten tartását tá-
mogatom, hiszen ez a város érdeke. Az önként 
vállalt bérfejlesztések is javítják a város élet-
színvonalát.
A február 14-én, az előzetes költségvetési tár-
gyaláson tartózkodással szavaztam, mert úgy 
érzem, vannak hiányosságok. De természe-
tesen, ha év közben a város érdekét szolgáló 
változásokról kell szavazni, akkor támogatom 
azokat.

Dr. Kébel Zsolt
Örülök a megkere-
sésnek, nagy dolog, 
hogy egy évben egy-
szer elmondhatom a 
véleményemet, persze 
nem akármiről hanem 
az elfogadott 2019-es 
költségvetésről. Egy 
2002-ben alakult, a ti-
szaújvárosi polgárok 

érdekérvényesítését zászlajára tűző civil szer-
vezet elnöke és helyi önkormányzati képviselő-
jeként nyilatkozom. A Városért Egyesület 2002 
óta a 4. önkormányzati ciklusban vesz részt 
képviselővel folyamatosan a testületben. Örök-
zöld szlogenünk, hogy szóljunk bele  a város 
működésébe, mondjunk véleményt arról, hogy 
a beszedett adóforintokat mire költjük el. A 
költségvetésről nemmel szavaztam, mert más-
ként gondolkodom a város jövőjéről, a megta-
karításaink elköltéséről, remélem ez nem baj.
Mi megtakarítást működési célra nem költe-
nénk, mi a fejlesztések hívei vagyunk. Örü-
lünk, hogy nemsokára jönnek az önkormányza-
ti választások és remélem majd helyet kapunk 
a helyi független sajtóban, hogy elmondhassuk 
terveinket, véleményünket arról, hogyan kép-
zeljük a város működését, a helyi médiumok 
feladatát például.
A költségvetésre visszatérve, ez egy stabil, jó 
költségvetés, a városlakók érdekeit maximáli-
san kiszolgálva. De mindig lehet jobbat csinál-
ni, azon dolgozunk, hogy egyszer olyan hely-
zetbe kerüljön egyesületünk, hogy aktívan, 
partnerként kezelve vegyünk részt egy költség-
vetés elkészítésében.

Tóth Sándor képviselő helyett a Fidesz helyi 
szervezete nyilatkozott:
Sajnálatos tény, hogy a 2019. évi költségve-
tés elfogadásakor még jelképes összegek ese-
tén sem voltak képesek felülemelkedni politi-
kai céljaikon a baloldali többséget adó képvi-
selők. Ők azok, akik nem szavazták meg a ti-
szaújvárosi elsősök füzet- és tanszercsomag tá-
mogatását, valamint különbséget tesznek egy-
házi- és állami intézmények között, pedig van-
nak közöttük pedagógusok is. Ők nem csak a 
tiszaújvárosi gyerekekre mondtak nemet, ha-
nem a tiszaújvárosi családok támogatására is! 
A 2019-ben a költségvetés főösszege már meg-
haladja a 10,1 milliárd forintot is, ahol - Ma-
gyarország kormányának is köszönhetően- a 
beruházásokból az adóbevétel 800 millió fo-
rinttal több, mint az elmúlt évben. A városve-
zetésnek az a tudatos és folyamatos félrevezető 
kommunikációja, hogy az elvonások miatt állí-
tanak meg minden praktikus támogatást, ez ér-
telmezhetetlen. Az elvonással a feladat is ke-
vesebb lett, no meg a kiadás is, mégpedig 700 
millió forinttal, így a tényleges elvonás a meg-
növekedett adóbevétellel teljesen kiegyenlítő-
dött. A Fidesz-KDNP elkötelezett a tiszaújvá-
rosi családok támogatása mellett. Álláspontunk 
az, hogy valamennyi tiszaújvárosinak részesül-
nie kell a növekvő iparűzési adóbevételekből.
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Karate kicsiknek és nagyoknak

Az üres kéz útjai Tiszaújvárosban
A sport erősít, gyorsít, növeli az ál-
lóképességet, javítja a koncentrá-
ciót, könnyebben megy az élet, ha 
ott a háttérben egy biztos, önbizal-
mat adó dolog: a sport. Amikor a 
karatésokat kérdeztem, hogy mi-
ért is jó karatézni, nem ezeket vá-
laszolták. Hisz a karate (üres kéz) 
lényege a jellem, a tisztelet, az 
önuralom. 

Az idei nevelési évben indult az ovikarate, a 
csoportot Mészárosné Földesi Katalin vezeti. 
A Szivárvány és a Tündérkert oviban zajlanak 
az edzések, a legkisebbek az alapoknál kezdik. 

Ovikarate

- A gyermekek egészséges fejlődését szolgál-
ja, ha már 5-7 éves korukban a mindennapjaik 
részévé válik a rendszeres mozgás és a sport - 
mondja Katalin -, fontos hogy a karate is meg-
jelenjen ennél a korosztálynál, mint választá-
si lehetőség. Természetesen az óvodások szá-
mára a karateedzés más felépítésű, mint az is-
kolásoké, a felnőtteké, hiszen a nagy mozgás-
igény mellett ők még igénylik a játékosságot, 
emellett a figyelmük sem koncentrálható hosz-
szú időn át. Az edzések a gyerekek természe-
tes mozgásformáira épülnek: mászás, futás, ug-
rálás, járás. A fejlődés látványos, nem csak ké-

pességekben, hanem jellemben is. A gyerekek 
itt a karate keletkezésének történetét is megta-
nulják, és mivel az edzések tradicionális része 
japán nyelven zajlik, így japán szavakat és szá-
molást is tanulnak. 
Hetente kétszer van ovikarate, a kicsik már 
most nagyon komolyan veszik az edzéseket, 
szivacsként szívják magukba a tudást. Szükség 
is van erre, hiszen a karate nem könnyű, nem 
egyszerű. A karate hierarchikus.

Kyokusin és shito-ryu
„A karate nem játék. Nem is sport. Még csak 
nem is az önvédelem technikája. A karate fé-
lig testi, félig spirituális fegyelmezettség” - ez 
az idézet Sosai Masutatsu Oyamától szárma-
zik, aki a karate egyik ágának megalapítója. Ez 
a kyokushin, ami az 1950-es években keletke-
zett. Tiszaújvárosban is vannak művelői, a 3. 
danos sensei Pintér József vezetésével. 
- Jómagam több mint húsz éve karatézom - 
mondja -, a kyokushin egy fullkontakt, álló stí-
lusú karate, nekem ez tetszett meg benne. Re-
alisztikus és hatékony - foglalja össze. - Ko-
rábban úgy is emlegették a kyokushin-t, hogy 
ez a 10 millió ember karatéja, hiszen fényko-
rában 10-12 millió ember űzte ezt az irányza-
tot. Sajnos a ’90-es évek közepén az alapító-
ja elhunyt, a szervezet pedig szétdarabolódott, 
jelenleg 8-9 szervezet működik. Mi itt Tiszaúj-
városban a sárospataki egyesületnek vagyunk a 
tagszervezete. 
A legtöbben a shito-ryu-t művelik városunkban. 
A Justitia Fuji-Yama SE Tiszaújvárosi csoport-
ja heti öt edzést tart, négyet egy új, jól felsze-
relt edzőteremben, ahol pajzsok, zsákok, TRX, 
DBands, kettlebell is segítik úgy a versenyzői, 
mint a tradicionális edzéseket. Heti egy edzést 
az Eötvös gimnázium tornatermében tartanak. 
Péntek késő délután van, sokan jöttek el ide, 
először a legfiatalabbakat kérdezem. 
- Két éve kezdtem el karatézni - mondja Virág 

Mara -, a jövő héten leszek 12 éves. Már sárga 
öves vagyok, voltam versenyeken is, ahol na-
gyon jól éreztem magam, az edzőtáborokban és 
a vizsgákon is jó lenni - foglalja össze a lénye-
get.
Kicsit fiatalabb, de már négy éve karatézik 
Tóth Imre, aki immár kék öves. 
- Ez a harmadiknak számít - mondja Imre -, sok 
év kell még ahhoz hogy elérjem a feketét, de 
szeretném elérni, és sok versenyre szeretnék 
menni. Nekem azért fontos a karate, mert ön-
védelmet nyújt, ha esetleg kialakul valamilyen 
konfliktus, akkor fontos az önvédelem, de csak 
akkor, ha tényleg muszáj. 

Karatés amazonok

Önvédelem, magabiztosság - erről faggatom 
Fannit, Annabellát és Mártát is. Mindhárman 
elkerültek már a városból, ketten Debrecenben 
tanulnak, Fanni Budapesten él. Édesapja sensei 
Oláh Sándor, aki 16 éve hozta el kislányát az 
első karateedzésére. 
- Már akkor a tisztelet volt a középpontban - 
mondja Fanni -, ezt nagyon hamar megtanul-
ják a karatékák. Az alaptechnikák, a rúgások, 
ütések után építjük fel a további kombináció-
kat, formagyarkolatokat, majd jön az önvéde-
lem, a küzdelem. Ezt jó alapok nélkül nem le-
het csinálni.
- Biztos sokan megkérdezik, hogy egy lány 
miért karatézik. 
- Én azért, mert fontosnak tartom, hogy egy 
lány, egy nő meg tudja védeni magát. Egyete-
mistaként felkerültem Budapestre, és bizton-

ságban érzem magam, mert tudok ezt-azt. Így a 
szüleim is nyugodtabban tudnak elengedni. 
- Ugyanígy vagyok ezzel én is - mondja a kö-
zépiskolás Kujbus Annabella -, amikor elkerül-
tem Debrecenbe, akkor sokkal nagyobb biz-
tonságban tudtam magam, hiszen megtanultam 
mindent, ami ahhoz kell, hogy adott esetben 
meg tudjam védeni magamat. Szeretnék egy-
szer majd karateedző lenni, ez minden álmom, 
és szeretném nagyon sokáig űzni ezt a sportot. 
Oláh Márta 2012-ben vett részt az első karate-
edzésén, édesapját kísérte el. Ma már ő is egye-
temista, Debrecenben tanul. 
- Mindhárman nagyvárosban élünk - mondja -, 
jó tudni, hogy meg tudjuk védeni magunkat. In-
kább kerüljük a konfliktusokat, van is egy ja-
pán közmondás, miszerint nincs első támadás, 
csak védekezés. Ezt nagyon jól mutatja az is, 
hogy formagyakorlataink első mozdulata egy 
védekezés. Alapvetően nem arra törekszünk, 
hogy támadjunk, de bármilyen helyzetben meg 
tudjuk védeni magunkat.

Harc és művészet

Tisztelet, szorgalom, önuralom - mindez egy-
ben a karate. 
- A karate az erő vagy az ész sportja? - kérde-
zem a 2. danos sensei Barta Pétert.
- Minden egyszerre. A karate nagyon összetett, 
szükség van testi erőre, de nagyon nagy hang-
súlyt fektetünk a fegyelemre is. Az tud előre-
lépni, haladni, aki megfelelően koncentrál. A 
karate nagy hangsúlyt fektet a tradíciókra, fon-
tos a tisztelet, csak az tud beilleszkedni a cso-
portba, aki ezt el tudja fogadni. A követelmé-
nyeinkből nem engedünk, aki ezt nem fogadja 
el, az lemorzsolódik. 
Harc és művészet is egyben, mindennek meg-
van a maga szerepe egy-egy edzésen. 
- Amikor bejövünk a terembe, és amikor kime-
gyünk, meghajlunk - mondja a 3. danos sensei 
Oláh Sándor, a tiszaújvárosi csoport vezetője 
-, ez jelzi a tiszteletet, ezt minden alkalommal 
meg kell tenni. Az edzés egy meditációs résszel 

kezdődik, ráhangolódunk az edzésre, és amikor 
befejezzük, ugyancsak meditálunk.
- Milyen korosztályt vár az egyesület?
- Fontosnak tartjuk, hogy ebben a digitális vi-
lágban minél több gyermeket mozdítsunk ki 
a számítógép elől és válasszák az aktív moz-
gást a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésé-
hez. Az egyesületünkben 5 éves és 55 éves ta-
nítvány is van, mindenkivel egyformán foglal-
kozunk. Van, aki tehetségesebb, fogékonyabb, 
de ez nem számít. Én 31 éve kezdtem, és azóta 
folyamatosan edzek. Nagyon sok ember meg-
fordult már nálam, és aki tehetségesebb volt, 
már nincs itt, sőt nem is sportol, de azok, akik-
nek kevésbé jó adottságai voltak, még mindig 
itt vannak. Nálunk a versenykarate nem létezik 
tradicionális karate nélkül. 
- Mit nyújt a karate?
- Magabiztosságot, erőt, állóképességet, a gye-
rekek megtanulnak ütni, rúgni, megvédeni ma-
gukat. Nem a versenyzés a fő célunk, hanem 
az, hogy az életre neveljük a gyerekeket, hogy 
az iskolában is jól tanuljanak, jól teljesítsenek. 
- Az edzéseken a rúgások, ütések „igaziak”?
- Ennek is megvan a fokozata. Nyilván, ha ide-
jön valaki kezdőként, legyen akár felnőtt, akár 
gyerek, nem fogjuk ütni-vágni. Aztán viszont 
eljön az az idő, amikor már keményen küz-
dünk, és a rúgásokat, ütéseket is odatesszük. 
Egy magasabb szintű vizsgán már azért elég 
sok ütést, rúgást kapunk, ezeket el kell viselni. 
Fel kell állni a földről, ha tetszik, ha nem.
- A való életben volt-e már olyan helyzet, 
ahol bizony ütni, rúgni kellett?
- Sajnos igen. Munkámból kifolyólag adódott 
egy helyzet, ami már nem arról szólt, hogy ott 
lehetett volna magyarázkodni. Hárman voltak, 
egy ütés, egy rúgás, a harmadik ember pedig el-
szaladt. Amit megtanultam, tudtam alkalmazni, 
és működött teljesen.
- A karate arról is szól - mondja végezetül sen-
sei Barta Péter -, hogy elkerüljük ezeket a hely-
zeteket, amennyiben persze lehetséges. 

Fodor Petra
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Az ovikarate edzések a természetes mozgásformákra - mászás, futás, ugrálás, járás - épül-
nek.

A karate harc és művészet, az erő és az ész sportja.

A karate nem kisasszonysport, de egyre több nő is űzi.
Képességekben és jellemben is fejlődnek a 
gyerekek.



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
A 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.
Március 28. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Frankofónia - Ez is Franciaország! Fedezd fel a tengerentú-
li megyéket!
Francia est az Eötvös diákjai közreműködésével
Április 6. (szombat) 18.00 óra
Légy jó mindhalálig
musical 2 részben
A Mezőcsáti Színtársulat előadásában
Jegyek kaphatóak a művelődési központ jegypénztárában 
március 18-tól.
Derko MiniGaléria
Papp Csilla olajfestmény kiállítása
Látogatható: március 7- április 8.

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Március 26. (kedd) 17.00 óra
Korbely István festőművész kiállításának megnyitója
Látogatható: május 3-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, történészhallgató
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 29-ig.
Március 21. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az Öko kertészkedés alapjai - Szelíd növényvédelem
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet munkatársa
Március 22. (péntek) 17.00 óra
„A könyv: nagyítóüveg” 
felnőtteknek szóló gondolatébresztő beszélgetés
Témánk: A lelki állóképesség megteremtése
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Március 22. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

A Tisza TV műsora
Március 14., csütörtök

9:00 Héthatár: Nem bántja a szemét?- Felhőben a gyógysze-
reink - Nőnap - Ünnepre készülve - Tavasz a kertben - Al-

lergiás vagyok? - Farsang farka az Éltesben - Tispol akció - 
Okos zebra - Sport  

18:15 Hétről-Hétre: Aerobic diákolimpián a Kazinczysok - 
Karate, a küzdősport - Látványtánc- Szárazfű tüzek - Közel-
múlt - Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 15., péntek
18:00 Nemzeti ünnepünk: Sajtónap - Ünnepség Tiszaszeder-

kényben - Városi díszünnepség, élő közvetítés 
a koszorúzásról a Petőfi szobornál és a kitüntetések 

átadásáról a Derkovits Kulturális Központból
Március 18. hétfő

18:00 Sporthétfő: Tiszaújvárosi Phoenix KK - EKE Eger 
KOK bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Március 20., szerda
17:30 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése

Utána:
Héthatár: Konténerváros - Húsvét előtti böjt - Sport

Hétről-Hétre: Városunk kitüntetettjei - Közelmúlt - Sport   
Március 21., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
ÜNNEPI NYITVATARTÁSA

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

kronika@tiszatv. hu

Országos győztes a Brassai 
Március 9-én Budapesten, a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális 
Központban rendezte meg a Szakmai Középiskolásokért Köz-
hasznú Kulturális Egyesület (SZAKE) a hagyományos közisme-
reti versenyeit.
A SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium és Szak-
középiskola szakgimnáziumi csapata a „Magyarok Európában” 
versenyre nevezett be, melynek témája idén az évfordulós ma-
gyar sportsikerek voltak. Az országos döntőben 12 szakgimnázi-
um vett részt, melyek közül a Brassai csapata 1. helyezést ért el. 
A csapat tagjai: Károly István, Sári Dániel és Rostás Dániel (9. 
EK), felkészítő tanáruk Pázmándi Henriett. 

Jakab Dénes
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Ötödik helyen
a Széchenyi

Március 9-én Budapesten zajlott a Bolyai Termé-
szettudományi Csapatverseny országos döntője. 
8. osztályos kategóriában a Tiszaújvárosi Széche-
nyi István Általános Iskola csapata az előkelő 5. 
helyezést érte el. A csapat tagjai: Fedák Zsombor, 
Hajdu Máté Bendegúz, Rontó Balázs, Suszter Ro-
land 8. a osztályos tanulók. Felkészítő tanáraik: 
Böcsödiné Hadházi Anikó, Kristályné Medgyesy 
Andrea, Bittó Dezsőné, Kovácsné Pintér Éva.

Kovácsné Pintér Éva
munkaközösség-vezető

kronika@tiszatv.hu

Idegen nyelven a Kazinczyban
A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola idegen nyelvi krónikája.
A regionális két tanítási nyelvű angol ta-
nulmányi versenyen Kázsmér Bercel Vil-
mos 7.a osztályos tanuló I. helyezést, 
Szabó Luca Laura 7.a osztályos tanuló 
III. helyezést, Papp Anna Vivien 8.a osz-
tályos tanuló I. helyezést, Bari Dominika 
8.a osztályos tanuló IV. helyezést ért el. 
A tanulók felkészítő tanára Gerőcsné Ber-
kes Judit Katalin. Ugyanezen a versenyen 
a Bársony Bálint, Hatvani Benedek, Ko-
vács Veronika alkotta 4.a osztályos csa-
pat  IV. helyezést ért el, felkészítő taná-
raik: Soltészné Szörfi Anikó és Zimmer-
manné Fekete Judit. 
Iskolánkban ötödik alkalommal rendez-
tük meg a Play with Us - játékos angol 
nyelvi csapatversenyt, melynek idei té-
mája a Thanksgiving (Hálaadás) volt. Az 
alsó tagozatosoknak rendezett versenyen 
a régió négy két tanítási nyelvű iskolájá-
nak 63 tanulója vett részt. 
Az EngRead Angol Nyelvi Olvasóverseny 
nemzetközi döntőjében Kelemen Ale-
xandra 8.a osztályos tanuló képviselte is-
kolánkat a Wuthering Heights című ol-
vasmány bemutatójával. Felkészítő taná-
ra: Szilvásiné Bodnár Tímea.
 Legújabb nyelvvizsgásunk Karsza Már-
ton Bence 8.a osztályos tanuló, aki B2 
szintű (középfokú) komplex nyelvvizs-
gát szerzett.
 Nem csak két tanítási nyelvű tagozatos 
tanulóink nyelvi eredményeivel büszkél-
kedhetünk, az országos angol nyelvi ver-
seny megyei döntőjébe jutott 90%-os tel-
jesítménnyel Lőrincz Loránd 7.b osztá-
lyos tanulónk. Felkészítő tanára: Hanus 
Endréné. Német nyelven tanuló diákja-

ink is szép sikereket érnek el. A Tiszalú-
con rendezett körzeti német csapatverse-
nyen a Farkas Krisztián 5.b, Orosz Dániel 
6.c és Sirokai Szilárd 8.b osztályos tanu-
lók alkotta csapat II. helyezést, a Kurucz 
Hanna, Nagy Léna és Varga Anna 6.c osz-
tályos tanulók alkotta csapat III. helyezést 
ért el. Felkészítő tanáruk: Kocsis Katalin 
Ildikó. 
A Langwest Országos Tehetségkutató Ta-
nulmányi Verseny írásbeli elődöntőjén is-
kolánk tanulói a következő eredménye-
ket érték el. Bársony Bálint 4.a osztályos 
tanuló A1 kategória III. helyezés, felké-
szítő tanár: Zimmermanné Fekete Judit. 
Kenyeres Hanna 3.a osztályos tanuló A1 
kategória IV. helyezés, felkészítő tanár: 
Zimmermanné Fekete Judit. Kiss Hunor 
6.a osztályos tanuló A2 kategória I. he-
lyezés, felkészítő tanár: Magyarné Simon 
Anita. Eke Laura 6.a osztályos tanuló A2 
kategória II. helyezés, felkészítő tanár: 
Gerőcsné Berkes Judit Katalin. Vaskó 
Krisztián 5.a osztályos tanuló A2 kategó-
ria II. helyezés, felkészítő tanár: Magyar-
né Simon Anita. Ferenczi Nóra 6.a osz-
tályos tanuló A2 kategória III. helyezés, 
felkészítő tanár: Gerőcsné Berkes Judit 
Katalin. Tóth Laura Lilla 6.a osztályos ta-
nuló A2 kategória III. helyezés, felkészí-
tő tanár: Magyarné Simon Anita. Lőrincz 
Loránd 7.b osztályos tanuló B1 kategória 
I. helyezés, felkészítő tanár: Hanus End-
réné. Szabó Luca Laura 7.a osztályos ta-
nuló B1 kategória, III. helyezés, felkészí-
tő tanár: Gerőcsné Berkes Judit Katalin. 
Kiss Gábor Botond 8.a osztályos tanuló 
C1 kategória, IV. helyezés, felkészítő ta-
nár: Gerőcsné Berkes Judit Katalin. A B1 
és C1 kategóriákban döntőbe jutott tanu-

lók szóbeli nyelvvizsgát tesznek. 
Az idegen nyelvi munkaközösség Húsha-
gyó kedden ismét megrendezte hagyomá-
nyos Pancake Day programját. Az előze-
tes feladatok a tanulók kreativitását tették 
próbára: a palacsintáról verset, mesét ír-
tak és palacsintából szebbnél szebb alko-

tások készültek. Idén a digitális eszközö-
ké volt a főszerep, az alsósok a Palacsin-
tás király című filmet dolgozták fel, a fel-
sős tanulók pedig tableteken játékos an-
gol nyelvű feladatokkal tehették próbára 
magukat a témakörében. Az ebéd termé-
szetesen finom palacsinta volt!    

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Nívódíjas népdalos
Március 11-én Sátoraljaújhelyen rendezték meg a Lukin Lász-
ló népdaléneklési versenyt. A versenyen Almay Hanna Kata 
a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolájának tanulója 
nagyon sikeresen szerepelt és a legjobbnak járó kiemelt nívó-
díjat kapta meg. Felkészítő tanára Petróné Nyíri Zsuzsanna.

Hok Csaba
intézményvezető

7. oldal2019. március 14. Kultúra/Oktatás

Palacsintás testvérek.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Fülöp GyörGy

alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2019. március 18-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-
vatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján 
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra 
várjuk.

              Polgármesteri Hivatal

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

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

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3.) ismételten pályázatot hirdet 1 fő részére 
óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- 
és Gyermekjóléti 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 gyermek-
jóléti központ – óvodai, iskolai szociális segítőre vonatkozó ké-
pesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyít-
vány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez,
- 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. tör-
vény szerint
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Po-
ropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 627-6/2019., valamint a munkakör megneve-
zését: óvodai, iskolai szociális segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. március 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. március 29.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján 627-6/2019. azonosító számon 
2019. március 06. napján jelent meg.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
VenDlerné polyák Ilona

a 5. sz. választókerület képviselője
2019. március 20-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Hajókikötő úszómű értékesítése
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ér-
tékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata tulajdonát képező ha-
jókikötő úszóművet.
A tárgyi eszköz adatai: 
• kora: 16 év
• szerkezet: fémtartály, fémváz
A tárgyi eszközt árverésen értékesítjük a 
kihirdetett alapárról induló szabad licitá-
lással.
Biztosíték, árverési alapár, licitlépcső: 
Biztosí-
ték (Ft)

Árverési alapár 
(bruttó) (Ft)

Licitlépcső 
(Ft)

53.000 530.000

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,
• biztosíték befizetésének igazolása (az 
összeg postai csekken vagy átutalással fi-
zetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11734114-15350064-00000000 számla-
számra),
• a vevő vállalja a vételár megfizetését, 
és a tárgyi eszköz saját költségen való el-
szállítását.
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. 
számú irodában.

• Beadási határideje: 2019. március 28-
án 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal 213. számú irodában.
Árverés ideje, helye:
2019. március 29-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

Kisgyermeknevelő munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő kisgyermeknevelő 
munkakör betöltésére. 
Feladatai: három éven aluli gyermekek 
gondozása-nevelése, harmonikus testi-
szellemi fejlődésének segítése az életko-
ri és egyéni sajátosságok figyelembevéte-
lével. A jogviszony időtartama: várhatóan 
2020. októberig tartó határozott idejű ki-
nevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
- önéletrajz 
- csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA); 
vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ); 
vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó 
(OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermek-
nevelő-gondozó (OKJ); vagy csecsemő- 
és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy 
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ); vagy 
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisz-
tens (FOKSZ); vagy csecsemő- és gyer-

mekgondozó (OKJ) végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmen-
tes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 
11/A. § (8) a)-d), e)  bekezdései alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatok az ál-
láshirdetéssel összefüggésben szükséges 
kezeléséhez
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának 
(8) bekezdésében meghatározott kizáró 
ok vele szemben nem áll fenn
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvény szerint. 
A jelentkezési feltételekben megadott va-
lamennyi dokumentumot a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központba, Poro-
patich Péter Intézményvezetőhöz kell el-
juttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 

3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési 
feltételekben felsorolt valamennyi doku-
mentum együttes benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a jelentkezés érvényte-
len. Kérjük a borítékon feltüntetni az ál-
lás iktatószámát: 1008/2019. valamint a 
munkakör megnevezését: kisgyermekne-
velő. 
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja 
magának a jogot, hogy az álláspályázati 
eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2019. április 01. 
A jelentkezések elbírálásának határide-
je: 2019. április 05. Az állás a jelentke-
zések elbírálását követően azonnal be-
tölthető.  Az állással kapcsolatban érdek-
lődni Poropatich Péter intézményveze-
tőnél a 49/548-190-es telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 1008/2019. azonosító számon 2019. 
március 14. napján megjelenik.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros 
munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő 
kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 
havi munkaidőkeretben, határozatlan idő-
re szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: A Könyvtárellátá-
si Szolgáltató Rendszer működtetésében 
való részvétel a tiszaújvárosi járás telepü-
lésein: dokumentumszolgáltatás, gyűjte-
ményszervezési feladatok ellátása, mód-
szertani tevékenység, közösségi szolgál-
tatások koordinálása.
Pályázati feltételek:      
- könyvtáros/informatikus könyvtáros fel-
sőfokú végzettség, vagy felsőfokú vég-
zettség és OKJ-s könyvtáros végzettség
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

- egészségügyi alkalmasság
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilat-
kozat (letölthető az intézmény honlapjá-
ról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Corvina könyvtári integrált rendszer is-
merete
- társalgási szintű angol nyelvismeret 
- Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
területén szerzett tapasztalat
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:

2019. március 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
március 31.
Az állás 2019. április 5. napjától tölthe-
tő be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-
006 és a 70/383-2653 telefonszámon le-
het.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@
tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton 
az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” mun-
kakör megnevezését feltüntetni.

   Mátyás Zoltán 
igazgató

Könyvtáros munkakör 1.

Könyvtáros munkakör 2.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár pályázatot hirdet könyvtáros 
munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő 
kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 
havi munkaidőkeretben, határozatlan idő-
re szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: Általános könyv-
tárosi feladatok elvégzése a gyermek- és 
felnőttkönyvtárban és a fiókkönyvtárak-
ban: olvasószolgálat, programszervezés, 
foglalkozások tartása, a könyvtári állo-
mány gondozásában való részvétel. 
Pályázati feltételek:      
- könyvtáros/informatikus könyvtáros 
felsőfokú végzettség, vagy felsőfokú vég-
zettség és OKJ-s könyvtáros végzettség
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek (MS Office)
-  magyar állampolgárság
-  büntetlen előélet

-  egészségügyi alkalmasság
- kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilat-
kozat (letölthető az intézmény honlapjá-
ról)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- pedagógus végzettség
- Aleph könyvtári integrált rendszer isme-
rete
- társalgási szintű angol nyelvismeret
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendel-
kezései az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 

2019. március 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
március 31.
Az állás 2019. április 16. napjától tölthe-
tő be.
Érdeklődni a könyvtárvezetőnél a 49/542-
006 és a 70/383-2653 telefonszámon le-
het.
A pályázatot elektronikusan a konyvtar@
tujvaros.hu e-mail címre vagy postai úton 
az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Könyvtáros” mun-
kakör megnevezését feltüntetni.

Mátyás Zoltán 
igazgató

Szociális segítő

Hirdetmény

Álláspályázat
8. oldal 2019. március 14.Hirdetmények



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 szóló 
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 Ti-
szaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenn-
tartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali ta-
gozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenn-
tartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési in-
tézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, fel-
téve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes 
képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve 
folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a 
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitel-
szerűen 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 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 természewtes 
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

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

és gépjárműadó fizetési kötelezettségekről 

Tavaszi 
lemosó permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2019. március 18-
22. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez az 
esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, ta-
kácsatka kártevők ellen Vektafid A növényvédő szerrel. 
Hatóanyag: 83% paraffinolaj, III. forgalmi kategória, közte-
rületen engedélyezett szer. A permetezőgép működése zajjal 
jár, ezért kérjük megértésüket.  

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási mun-
kái 2019. március 11. - április 08. közötti időszakban zajlanak 
a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti 
lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), 
a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócte-
rületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, Bro-
ditop Forablock kockát helyez-nek ki. Hatóanyag: Brodifa-
kum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási ka-
tegó-riájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, 
ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2019. március 11-én reggel kezdődtek el a vá-
ros 1. sze. területének kezelésé-vel. Az egy hónap alatt folya-
matosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a 
visz-szaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően, a 
tavaszi rágcsálómentesség fenntar-tásának eredményességi 
vizsgálata 2019. április 08-án lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
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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:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezetőállásos, vezetőüléses 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

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

telefonszámon.

ALBÉRLET

Tiszaújvárosban, 

42 nm-es, III. emeleti 

bútorozott lakás 

hosszú távra kiadó.

Érd.: 06-20-281-4035, 

vagy 06-49-610-108.

Német nyelvtanárt ke-

resek középfokú nyelv-

vizsgára felkészüléshez. 

Elsősorban olyan tanár 

jelentkezését várom, aki 

minden hétköznap tudna 

nekem órát adni, 1 óra 

időtartamban, akár a dé-

lelőtti órákban is. 

Tel.: 06 20/519-1164

Garázs eladó 

a rendőrségnél. 

Irányár: 2.800.000 Ft

Érd.: 06-70/409-2830

Kőműves, festő, szobamázoló, burkoló, 
egyéb építési szakipari foglalkozású 

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

Munkavégzés helye: Magyarország. Munkára 
jelentkezés: 2045 Törökbálinton. Pályakezdő 
fiatalok jelentkezését is várjuk. Elvárás: „B” 
jogosítvány megléte. Jelentkezés a 06 20 479 
9542-es telefonszámon vagy a jelentkezes@

gspipe.hu email címen.

HALTELEPÍTÉS
A Zabos Géza HE 2019. március 14-én (csütörtökön) 2.600 kg pontyot te-
lepít az alábbiak szerint:
 Erdészeti tó:   800 kg
 Csécsi tó:   800 kg
 Tolnai tó:   400 kg
 Örösi tó.:  300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csé-
csi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2019. március 15-én (pénteken) reggel 06.00 órától lehet.

Balázs Tibor
horgászmester

FESS VELEM!
élményfestő foglalkozás

2019. március 26. (kedd) 

17.00-20.00

Derkovits Művelődési Központ

bővebb információ: www.arnyika.hu
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A Sportcentrum eseményei   
Március 16. (szombat)

Labdarúgás
11.00  FC Tiszaújváros - Cigánd SE
	 U14	bajnoki	mérkőzés	 	 Füves	pálya
13.00 FC Tiszaújváros - Cigánd SE
	 U15	bajnoki	mérkőzés	 	 Füves	pálya

Március 17. (vasárnap)
Kosárlabda
15.30		 Phoenix	KK-	EKE	Eger	KOK
	 U20	bajnoki	mérkőzés	 	 Játékcsarnok
18.00	 Phoenix	KK-	EKE	Eger	KOK
	 felnőtt	bajnoki	mérkőzés	 	 Játékcsarnok

Labdarúgás

Ez a vonat három ponttal ment el
Az NB III Keleti csoportjá-
nak 17. fordulójában a baj-
nokságban 2. helyen álló Szol-
nok együttesét fogadta a Ti-
szaújváros. A csapat nem tud-
ta megismételni a Debrecen-
ben nyújtott teljesítményét.

TFC Tiszaújváros - Szolnoki MÁV
0-1 (0-1)

Tiszaújváros,	200	néző.	V.:	Veizer.
Tiszaújváros:	Tóth	Cs.	-	Bokros,	Burics,	
Nagy	 D.	 (Orosz),	 Pap,	 Csicsek,	 Pataki,	
Kertész,	Papp	F.,	Tóth	S.	(Hussein),	Mol-
nár	(Lipusz)	
Szolnok:	Molnár	-	Ágoston,	Nagy	O.	(Ko-

vács),	 Horgosi,	 Tisza,	 Simon,	 Szabó	 T.,	
Annus	(Laczkó),	Karacs,	Szabó	R.,	Papp	
Sz.
9. perc:	 Egy	 felesleges	 szabálytalanság	
után	büntetőhöz	jutott	a	Szolnok,	melyet	
Simon	magabiztosan	értékesített.	(0-1)
A	 találkozón	 hamar	 vezetéshez	 jutott	 a	
vendégcsapat,	 a	bekapott	gól	után	azon-
ban	gyorsan	egyenlíthetett	volna	a	Tisza-
újváros,	hiszen	Kertészt	buktatták	a	bün-
tetőterületen	 belül,	 de	 a	 büntetőt	 Nagy	
Dávid	a	kapus	kezébe	lőtte.		A	félidő	hát-
ralévő	 részében	 a	 Szolnok	 dominált,	 és	
veszélyes	 helyzetet	 alakított	 ki	 a	 kapu	
előtt,	Tóth	 azonban	 bravúrral	 hárított.	A	
második	félidőben	a	hazai	együttes	ismét	
mezőnyfölényben	 játszott,	 folyamatosan	
„darált”,	 ám	a	kapura	kevés	veszélyt	 je-
lentett.	Egy	nagy	esélyt	mégis	kapott	 az	

egyenlítésre,	 de	 Csicsek	 csúnyán	 mellé	
lőtte	a	büntetőt.
Gerliczki Máté:	 Nagyon	 magas	 színvo-
nalú	mérkőzést	játszottunk	a	mezőny	leg-
erősebb	 csapata	 ellen.	Ezért	 a	 színvona-
lért	gratulálok	a	játékosaimnak,	és	ki	kell	
emelnem	két	stábtagomat	is,	hiszen	a	ka-
pusaink	 nagyon	 jó	 formában	 vannak	 és	
a	 csapat	 erőnléte	 is	 kiváló.	A	 játékveze-
tő	 által	 megadott	 büntetőkből	 a	 vendé-
gek	egyet	belőttek,	mi	kettőt	kihagytunk,	
ezért	szenvedtünk	vereséget.	
Tóth Tibor:	 Kiélezett	 küzdelem	 folyt,	 a	
büntetőrúgásokból	mi	 jöttünk	ki	 jobban,	
ez	döntötte	el	a	mérkőzést.	
A	Tiszaújváros	25	ponttal	a	9.	helyen	áll,	
legközelebb	a	DVTK	II.	vendégeként	lép	
pályára.	

Tiszaújvárosban sportoltam

Futottak, szórakoztak, segítettek
Szombat délután jelmezes fu-
tók lepték el az Ifjúsági par-
kot és a város utcáit. A Tisza-
újvárosban sportoltam fa-
cebook közösség első ízben 
szervezett farsangi futást. Ki-
csik és nagyok is jelmezbe 
bújtak, hogy együtt űzzék el 
a telet.

A	szeles	idő	sem	tántorította	el	a	futókat,	
sorra	érkeztek	az	Ifjúsági	parkba.	A	sza-
lonnasütőnél	volt	a	gyülekezés,	senki	sem	
érkezett	üres	kézzel,	hisz	a	futás	jótékony	
célokat	is	szolgált:	a	Miskolci	Állatsegítő	
Alapítvány	 (MÁSA)	 lakóinak	gyűjtöttek	
élelmet.	 Konzervekkel,	 szárazeledellel,	
jutalomfalatokkal	készültek	a	sportolók,	s	
persze	ötletes	 jelmezekkel.	Sereg Melin-
da	R-GO	gidának	öltözött,	pöttyös	piros	
ruhában	futotta	körbe	a	várost.
-	Ez	a	nap	igazából	arról	szól,	hogy	ada-
kozzunk	 a	 menhelyen	 élő	 állatoknak	 -	
mondja	Melinda	 -,	 és	 persze	 arról	 hogy	
együtt	 legyünk,	 jól	 érezzük	 magunkat.	

Aki	akar	egy	kört	fut	a	parkban,	a	többi-
ek	 pedig	 a	 város	 körül.	A	 lényeg,	 hogy	
együtt	futunk.
A	 Tiszaújvárosban	 sportoltam	 facebook	
közösség	aktív	a	mindennapokban,	sokan	
számolnak	be	arról	hol,	és	mit	sportoltak.	
A	hétköznapokban	csak	virtuálisan	talál-
koznak,	most	személyesen	is.
-	Sokszor	van	úgy,	hogy	felhívjuk	a	mási-
kat,	lenne-e	kedve	futni	-	folytatja	Melin-
da	-,	és	lehet,	hogy	a	másiknak	is	megfor-
dult	 a	 fejében,	 és	 épp	csak	ennyi	hiány-
zott,	hogy	elinduljon,	hogy	valaki	elhívja.	
Ez	a	csoport	 lényege,	és	ha	 látjuk,	hogy	
a	többiek	mennyit	sportolnak,	ez	bennün-
ket	is	motivál.	Vagy	ha	épp	nem	jól	sike-
rül	a	futás,	csak	2	vagy	3	km	megy,	akkor	
a	többiek	biztatása	erőt	ad	a	folytatáshoz.
Ez	volt	a	második	közös	futás,	amit	a	cso-
port	szervezett.
-	Már	 a	Mikulásfutáson	 is	 ott	 voltunk	 -	
mondja Balaton Eszter	-,	az	is	nagyon	tet-
szett,	 így	 most	 is	 eljöttünk.	 Klasszikus	
kismenyecske	ruhát	vettem	fel,	hozzá	illő	
piros	rúzs,	és	már	kész	is	a	jelmez.
A	csoportnak	több	mint	250	tagja	van.

-	Kerestük	 az	 alkalmat	 egy	 újabb	 közös	
futásra	 -	 mondja	Tóth Csaba,	 a	 csoport	
egyik	 adminja,	 a	 program	 egyik	 szerve-
zője	-,	a	farsang	adta	magát,	így	jelmezes	
futást	szerveztünk.	Szerettünk	volna	jóté-
konykodni	is,	úgy	döntöttünk,	a	Miskol-
ci	Állatsegítő	Alapítványnak	ajánljunk	fel	
ajándékokat.	A	 folytatáson	 is	 gondolko-
dunk	már,	az	országos	TeSzedd	akcióhoz	
csatlakozva	március	24-én	szemétszedést	
szervezünk,	amelyre	várjuk	az	önkéntese-
ket,	az	indulás	a	LIDL	áruház	parkolójá-
ból	lesz.
A	télűző-tavaszváró	futás	jó	hangulatban	
telt,	 a	célban	 farsangi	 fánk	várta	a	 spor-
tolókat.	 Szépen	 összegyűltek	 az	 adomá-
nyok	 is,	140	kg	 száraztáp,	 több	 tucatnyi	
konzerv	 és	 jutalomfalat,	 tisztítószerek,	
vitaminok,	 plédek,	 takarók	 is	 kerültek	 a	
MÁSA	adományaihoz.	Mindezt	már	 va-
sárnap	délután	át	 is	adták	a	menhely	kis	
lakóinak.	S	ha	már	ott	voltak	a	nyílt	ku-
tyasétáltató	napon,	a	kutyagoláson,	a	cso-
port	jelenlévő	tagjai	egy-egy	nagy	sétával	
is	megajándékozták	a	gazdátlan	kutyákat.

Fodor Petra

Kézilabda

Vereség a nyitányon

A tavaszi első fordulóban a Bőcs együttesét fogadta a Tisza-
újváros a megyei kézilabda bajnokságban. A házigazdák si-
ma vereséget szenvedtek.

Tiszaújváros - Bőcs 
25-33 (10-14)

Az	őszi	találkozón	28-28-as	döntetlennel	zárták	a	felek	a	mérkő-
zést,	és	annak	a	pontnak	akkor	a	Tiszaújváros	örülhetett	jobban.	
A	TSC	az	első	félidőben	nem	engedte	elhúzni	ellenfelét.	Szünet	
után	Bagdiék	védekezése	keményebbé	vált	és	3	perc	alatt	1	gól-
ra	felzárkóztak.	Sőt,	a	gyors	indításoknak	köszönhetően	már	16-
16	állt	a	táblán.	Ekkor	a	vendégek	időt	kértek	és	pillanatok	alatt	
újra	4	gól	lett	a	bőcsiek	előnye,	a	félidő	derekán	pedig	már	25-
19-re	vezetett	a	listavezető.	A	Tiszaújváros	próbált	kozmetikáz-
ni	az	eredményen,	de	a	felzárkózás	már	nem	sikerült.		A	TSC	9	
forduló	után	8	ponttal	a	6.	helyen	áll	a	bajnokságban	és	legkö-
zelebb	március	17-én	idegenben,	a	Miskolc	RKSE	ellen	játszik.

Diáksport

Hatodik hatodikos
Március	9-10-én,	Győrben	ren-
dezték	 meg	 az	 Országos	 Úszó	
Diákolimpia	 döntőjét.	A	Tisza-
újvárosi	Szent	István	Katolikus	
Általános	 Iskolát	 a	 III.	 korcso-
portos	versenyen	Galambos Ist-
ván	6.b	osztályos	tanuló	képvi-
selte,	aki	nagyszerű	versenyzés-
sel	 a	 100	 méteres	 hátúszásban	
hatodikként	 ért	 a	 célba.	 Felké-
szítője:	Bukovinszki József.

Uszodamester munkakör
A	Tiszaújvárosi	Sport-Park	Nonprofit	Közhasznú	Kft.	pályá-
zatot	hirdet	1	fő	uszodamester	munkakör	betöltésére.
Pályázati feltételek:
•	Uszodamesteri	képesítés
•	Magyar	állampolgárság
•	Egészségügyi	alkalmasság
Előnyt jelent:
•	Klórgáz-kezelői	képesítés
•	Vízvisszaforgató	berendezés	kezelői	képesítés
•	Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolnia kell:
•	Szakmai,	fényképes	önéletrajzot
•	Bizonyítvány	másolatokat
A pályázat benyújtásának határideje 2019. március 22.
A pályázat benyújtásának módja:
•	Személyesen	a	Tiszaújvárosi	Sport-Park	Nonprofit	Kft	szék-
helyén	 (Tiszaújváros,	 Teleki	 Blanka	 út	 6.)	 munkanapokon	
8-16	óra	között	
•	 Elektronikus	 úton	 a	 sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu	
e-mail	címen
•	Postai	úton	a	3580	Tiszaújváros,	Teleki	Blanka	út	6.	 szám	
alatti	címre
Képesítés	hiánya	esetén	a	szakképzést	támogatjuk.
Az	állás	a	pályázatok	elbírálása	után	azonnal	betölthető.

Szorgos 
pontgyűjtők

Az	FC	Tiszaújváros	utánpótlás	csapa-
tai	veretlenül,	8	pontot	begyűjtve	zár-
ták	a	hétvégét.	
U19
Tiszaújváros - Cigánd 1-1
Gól:	Bandorák
U17
Tiszaújváros - Cigánd 8-1
Gólok:	Balogh	 3,	Baga	 2,	 Illés,	Óno-
di,	Juhász
U15
Karcag-Tiszaújváros	1-1
Gól:	Tarnóczi
U14
Karcag-Tiszaújváros	1-3
Gólok:	Bordás	2,	Mező

11. oldal2019. március 7. Sport

Az adományokat már másnap átadták a MÁSA-nak.

Molnárnak könnyű zsákmány volt Nagy Dávid büntetője.

Állatálarcban az állatokért.

Védekezésben és támadásban is jobbak voltak a bőcsiek.



12. oldal 2019. március 14.Rendezvény/Hirdetés


	TKRO_001_00_0314
	TKRO_002_00_0314
	TKRO_003_00_0314
	TKRO_004_00_0314
	TKRO_005_00_0314
	TKRO_006_00_0314
	TKRO_007_00_0314
	TKRO_008_00_0314
	TKRO_009_00_0314
	TKRO_010_00_0314
	TKRO_011_00_0314
	TKRO_012_00_0314

