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Lecsaptak a nyomozók

Közmeghallgatások
Tiszaújváros képviselő-testülete a jövő héten közmeghallga-
tásokat tart az alábbiak szerint:
Tisza-part városrészben 2019. május 7-én (kedden) 16,30 
órakor, Tisza-parti Szabadidőház Ifjúsági Klubja (Neumann 
János u. 1.)
Tiszaújváros Városházán 2019. május 8-án (szerdán) 16,30 
órakor (III. Emeleti tanácskozó terem, Bethlen G. út 7.).
Tiszaszederkény városrészben 2019. május 9-én (csütörtö-
kön) 16,30 órakor (Tiszaszedekényi Művelődési Ház nagy-
terme, Bocskai út 33.)

Újraindul a távfűtés
Egy hete leállította, e héten pedig minden valószínűség sze-
rint újraindítja - vagy lapzártánk után már újra is indította - 
a távhőszolgáltatást a TiszaSzolg 2004 Kft. A fő szabály sze-
rint, amennyiben három egymást követő napon az átlaghő-
mérséklet nem éri el a 12 fokot, vagy akár egy napra is a 10 
fokot, a szolgáltatónak biztosítania kell a távhőszolgáltatást. 
Márpedig a hétvégén erős lehűlés várható, vasárnapra példá-
ul 10 foknál alacsonyabb napi átlaghőmérsékletet prognosz-
tizálnak. A TiszaSzolg 2004 Kft.-nek egyébként május 15-éig 
kell rendelkezésre állnia, azaz, ha szükséges, fűtenie.

Hat intézmény, 342 gyermek

Hat évtizedes a helyi tűzoltóság

  Iskolai és óvodai beiratkozás után

Szuperhősök napja

Tiszaújváros négy általános is-
kolájában összesen 192 gyer-
mek kezdi a tanévet 2019 szep-
temberében. 

A Tiszaújvárosi  Hunyadi Mátyás Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kolában két osztály indul. Húsz tanu-
ló emelt szinten tanulja majd az angolt, 
a másik osztályba 16-an jelentkeztek, ők 
emelt óraszámban táncot és drámát tanul-
nak majd. 
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskolában összesen 37 első osz-
tályos lesz. Ők is két osztályba járnak 
majd, emelt óraszámú idegen nyelvű kép-
zésre 17-en, az emelt szintű vizuális kép-
zésre pedig 20-an.
 A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola is két első osztályt indít, a beirat-
kozott tanulók száma 52 fő. Magyar-an-
gol két tanítási nyelvű tagozaton 27, álta-
lános tanterv szerint 25 kisdiák kezdi meg 
a tanévet ebben az iskolában. 
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-

nos Iskolában három osztály indul ősszel, 
emelt szintű informatika, matematika és 
általános tantervű osztályokba lehetett je-
lentkezni. Ide összesen 67 gyereket írat-
tak be. 

A város két óvodájába is beiratkoztak a 
kicsik. A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvodába 126 gyereket írattak, a reformá-
tus óvodába bár 40-en jelentkeztek, de 
csak 24 gyereket tudnak felvenni.    
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Akik nem kapnak virágot
Sokan vannak. Ők azok, akik sérült gyermekeket nevelnek, akik-
től nem kapnak virágot anyák napján, csupán egy-egy mosolyt, vagy 
még annyit sem. Folytonos küzdelem velük az élet, mégis a puszta 
létük is ajándék az édesanyjuknak.  És ők azok, akik rongy köly-
köt nevelnek, deviánst, drogost, lecsúszottat, akiről már mindenki 
lemondott, csak ők, az édesanyák nem. Virágot persze nem kap-
nak, mégis szeretik rongy gyereküket, az életüket is odaadnák ér-
tük. És ők azok is, akik minden hónapban ott vannak a börtön-
ben, amikor csak lehet, viszik a hazai finomságot a beszélőre, köz-
ben szenvednek a szégyentől, amit bűnöző gyermekük okozott, de 
ők is anyák, és ez minden szégyent felülír. 
Vannak még, akik nem kapnak virágot, nem is várnak ők ilyes-
mit, hisz „messze vannak a gyerekek”, de néhanapján vágynak egy 
látogatásra, egy ritka ölelésre. Ők ott állnak majd vasárnap az ab-
lakban, leskelődve, a kedvenc süteménnyel a terített asztalon, csor-
dultig szeretettel, hátha mégis…
Amíg meg nem csörren a telefon.

Radácsi Zsuzsa

Szeretettel köszönti az édesanyákat szerkesztőségünk Petőfi Sán-
dor versével.

FEKETE KENYÉR
Miért aggódol, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, e miatt?
Hisz meglehet: ha nincs idehaza,

Tán fehérebb kenyérrel él fiad.
De semmi az! csak add elém, anyám,

Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb ízü énnekem
A fekete, mint máshol a fehér.

Tiszaújváros óvodáiba 150 gyermeket írattak be. 

Idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a tiszaújvárosi tűzoltóság. A jubileum alkalmából nagyszabású ünnepséget 
rendeztek szombaton a Derkovits Művelődési Központban. Az ünnepi állománygyűléssel párhuzamosan a szabadtéren a 
megye legerősebb tűzoltópárosa címért vetélkedtek a tűzoltók és városunk adott otthont idén először a megyei tűzoltó-
napnak is. Ezen a napon volt a hagyományos Biztonság napja rendezvény is. Cikkeink a 4. és 5. oldalon. 



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

Egyházi hírek
Római katolikus

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban 
kedd, csütörtök, pénteki és szombati napokon a szentmisék 
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi 
szentmise kezdete 11.00 óra. 
Május 4. szombat: 19:00 óra ifjúsági hittan a plébánián.
Május 5-e a hónap első vasárnapja, gyermekmise, anyák nap-
ja, édesanyák köszöntése és megáldása.
Május 7-én, kedden a plébániahivatal szünetel. 
Május 10-én 18.30 órakor keresztelési megbeszélő a május 12-
én keresztség szentségében részesülő gyermekek szülei, ke-
resztszülei részére. Május 12-én a 11 órai szentmise keretében 
ünnepélyes keresztelés azon gyermekek számára, akik előze-
tesen jelentkeztek.
Szentségi felkészítők minden pénteken: elsőáldozók - 15.00 
óra, bérmálkozók - 16.00 óra, helyszíne a templom. 
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00-11.00, Kedd: 
Szünnap, Csütörtök: 15.30 - 17.30, Péntek: 15.30 - 17.30. 

Görögkatolikus

Csütörtökön 17.30 paraklisz. Pénteken 17.30 Akathisztosz 
(dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához). Szombaton 8.00 
Szent Liturgia, 17.30 esti istentisztelet (vecsernye) Vasárnap 
10.00 reggeli istentiszteletet (utrenye), 11.00 Szent Liturgia, 
18.00 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz.

Református

Tiszaújváros
2019. május 02-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kez-
dődik.
2019. május 05-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz, 
ahol a Tiszaújvárosi Református Óvoda gyermekei anyák-napi 
műsorral szolgálnak. Az alkalommal párhuzamosan az imate-
remben a gyermekek számára foglalkozást tartunk.
Tiszaszederkény
2019. május 05-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet, ahol a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 
diákjai köszöntik az édesanyákat. 

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Fekete JózseF

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy szeretett édesanyánk és nagymamánk 

özv. Gaál Jenőné Julika néni

 90 éves korában elhunyt. Temetése 2019. május 08-án 
(szerda) 11 órától lesz a tiszaújvárosi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 5-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
május 6-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István 
út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Kárpátalján a katolikus iskolások

Felsőfokon

A tavaszi szünet előtt négy napot Kárpát-
alján tölthetek a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola 7-8. osz-
tályos tanulói a Határtalanul pályázatnak 
köszönhetően.
A határt átlépve Zrínyi Ilona és II. Rákó-
czi Ferenc nyomában járva Munkács felé 
vettük az irányt. Megismertük a vár törté-
nelmét, majd a belvárosban sétáltunk.
Másnap Szolyván az emlékparkban tisz-
telegtünk az 1944-ben ,,málenkij robotra” 
elhurcolt magyar áldozatok emléke előtt 
és közösen elénekeltük a Himnuszt. Ezu-
tán a polenai ásványvizet kóstoltuk meg 
és tájékoztatást kaptunk gyógyító hatása-
iról. A Borzsa-havasok lábai előtt eltöltött 
ebéd közben meghallgattuk, hogyan jöttek 
be honfoglaló őseink a Vereckei hágón ke-
resztül. Megcsodáltuk a Sipot-vízesést és a 
környező hegyek havas bérceit.
A harmadik napon a zápolyi általános is-
kolában történelem, matematika és ukrán 
nyelvi órán vettünk részt. Közösen em-
lékeztünk meg a holokauszt áldozatai-
ról, majd a húsvéti hagyományokról be-
szélgettünk. Barátságos futballmérkőzést 
játszottunk a helyi diákokkal. Csetfalván 
megkoszorúztuk a Móricz Zsigmond em-
léktáblát és megcsodáltuk a falu fakazet-

tás református templomát. Tiszaújlakon a 
Rákóczi szabadságharc első győztes csa-
tájára emlékezve megkoszorúztuk az em-
lékművet, majd közösen elénekeltük a 
Szózatot.
Utolsó nap Beregszász városával ismer-
kedtünk meg, és koszorút helyeztünk el 
iskolánk névadója, Szent István király 
szobránál.

Utazásunk alatt nagyszerű élmény volt 
látni a régi magyar történelmi hely-
színeket, emlékműveket és a kárpát-
aljai magyarok mindennapi életét.                                                                 
Reméljük, hogy még lesz alkalmunk visz-
szatérni!
Kísérő pedagógusok: Orbán Mónika, Sis-
káné Nagy Ilona, Nemes Nándor, Császár 
Zoltán

A Kazinczy Ferenc Református Általános 
Iskola tanulói 2019. április 27-én vettek 
részt Miskolcon a Langwest Országos Te-
hetségkutató Tanulmányi Versenyen. A ta-
nulók egyénileg versenyeztek. Az orszá-
gos szóbeli elődöntőt megelőzte egy írás-
beli forduló. A 632 induló versenyzőből 
kategóriánként a 10 legjobb eredményt 
elérő versenyzőt hívták meg a szervezők 
a szóbeli döntőre. A B1, B2 és C1 kategó-
riákban versenyző tanulók számára nagy 
tétje volt a versenynek: ha sikeresen sze-
repelnek, alapfokú, középfokú, illetve fel-
sőfokú szóbeli nyelvvizsga tulajdonosai-
vá válnak. Kenyeres Hanna 3.a osztályos 
tanuló I. helyezést ért el, Bársony Bálint 
4.a osztályos tanuló pedig VII. helyezést, 

mindkettőjük felkészítője Zimmerman-
né Fekete Judit. Vaskó Krisztián 5.a osztá-
lyos tanuló I. helyezést ért el, Kiss Hunor 
6.a osztályos tanuló III. helyezést, felké-
szítő pedagógusuk Magyarné Simon Ani-
ta. Ugyanebben a kategóriában Eke Lau-
ra 6.a osztályos tanuló VI., Ferenczi Nó-
ra 6.a osztályos tanuló pedig IX. helyezést 
ért el, mindkettőjük felkészítője Gerőcsné 
Berkes Judit Katalin. A B1-es kategóriá-
ban Lőrincz Loránd László 7.b osztályos 
tanuló IV. helyezést ért el, felkészítő pe-
dagógus Hanus Endréné, Szabó Luca La-
ura 7.a osztályos tanuló VI. lett, felkészítő-
je Gerőcsné Berkes Judit Katalin. Mindkét 
tanuló alapfokú szóbeli nyelvvizsgát szer-
zett. A legmagasabb kategóriában verseny-

ző Kiss Gábor Botond 8.a osztályos tanu-
ló IV. helyezést ért el, ami egyben azt is 
jelenti, hogy ezen a versenyen felsőfokú 
szóbeli angol nyelvvizsgát szerzett! Fel-
készítője Gerőcsné Berkes Judit Katalin. 
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

2. oldal 2019. május 2.Sokféle

Öreg
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik máju-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Sikeresen vizsgáztak. 

Szent István szobránál Beregszászon.



A képviselő-testület legutóbbi ülésén újabb két 
személy vehette át a „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” önkormányzati kitüntetést.

OLÁH LÁSZLÓNÉ 
 óvodapedagógus

Diplomáját 1982-ben szerezte a Sárospataki Comenius Tanító-
képző Főiskola óvónői szakán. Tiszaújvárosi pályafutását 1981-
ben kezdte az akkori 1. sz. Napközi Otthonos Óvodában. 1986-
ban került áthelyezéssel az 5. számú, a mai Tündérkert óvodába, 
ahol egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott.
Széleskörű szakmai felkészültséggel rendelkező, munkájában 
mindig igényes, pontos, megbízható, a pályája iránt elkötele-
zett pedagógus. Számára a gyermekek szeretete felelősséget je-
lent, és ezzel a szakmai felelősséggel fordult minden gyermek 
felé. Végtelen türelmével és gyermekcentrikus szemléletével ki-
egyensúlyozott csoportlégkört és érzelmi biztonságot teremtett 
óvodásai számára. 
Pályája során mindvégig törekedett szakmai tudásának bővíté-
sére, frissítésére, szívesen alkalmazta megszerzett ismereteit a 
mindennapi nevelés során. Szakmai tudását elismerve munka-
közösség-vezetői megbízást is kapott a mozgásfejlesztés téma-
körében.
Több alkalommal mentorált szép eredménnyel óvodapedagógus 
hallgatókat és tárta fel előttük a hivatás szépségét és felelőssé-
gét. 
Kedves, empatikus és segítőkész emberi tulajdonságai miatt 
nem csak a gyermekek, hanem a szülők és az alkalmazotti kö-
zösség is elismerte és kedvelte. Meghatározó személyisége volt 
a Tündérkert óvoda nevelőtestületének.
Tiszaújváros óvodai nevelése területén kifejtett közel négy év-
tizedes elhivatott, a gyermekek harmonikus fejlődését szolgáló 
óvodapedagógusi pályafutása, kimagasló szakmaszeretete, pél-
damutató emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szol-
gálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

DUBIN JÁNOSNÉ
 dajka

Tiszaújvárosi munkavégzését 1986-ban kezdte az akkori 6. sz. 
Napközi Otthonos Óvodában, a mai Szivárvány Óvodában, ahol 
egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott. 
Munkáját mindig nagy odafigyeléssel, gyermekszeretettel és tü-
relemmel végezte. Közreműködése nagy segítséget jelentett a 
vele dolgozó óvodapedagógusok számára nevelő, fejlesztő tevé-
kenységük végzésében. 
Pályája során több alkalommal vett részt sajátos nevelési igényű 
gyermekek gondozásában, mindennapi ellátásában. E tevékeny-
ségében is példaértékűen együttműködött az óvodapedagógu-
sokkal. Nagyfokú empátiát, megértést és segítőkészséget tanú-
sított a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való fog-
lalkozás során. A gyerekek viszonozva ezt a figyelmet, mindig 
nagy szeretettel, kedvességgel és nyitottan viszonyultak hozzá.
Munkájára mindvégig a megbízhatóság, pontosság és lelkiis-
meretesség volt a jellemző. Önzetlenül és önként vállalt olyan 
többlet feladatokat is, amelyek hatékonyan segítették az óvoda 
működését. A közösség aktív tagjaként bekapcsolódott az óvo-
dai rendezvényekbe is.
Hosszú éveken keresztül vállalta a nyári felújítások, valamint a 
választások és népszavazások során az óvodaépület funkcioná-
lis működtetésének biztosítását. 
Tiszaújváros érdekében kifejtett több mint három évtizedes, 
szorgalommal és gyermekszeretettel végzett kimagasló tevé-
kenysége, lelkiismeretes, pontos munkavégzése elismeréseként 
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

Ülésezett az önkormányzat

Biztonság a vízen, babaváró program
Kevés napirendi pont, rövid 
tanácskozási idő jellemez-
te a képviselő-testület ápri-
lis 25- tartott ülését. A grémi-
um egyebek mellett elfogadta 
a Tokaji Vízirendészeti Ren-
dőrőrs elmúlt évi tevékenysé-
géről szóló tájékoztatót, „Ti-
szaújváros babát vár” elne-
vezéssel pedig új családbarát 
támogatási forma bevezetésé-
ről program határozott.

Az ülés kezdetén Bráz György polgár-
mester ezúttal sem mulasztott tájékozta-
tást adni a szolidaritási hozzájárulásról. 
Éves szinten 1.478.866.411 forintot in-
kasszóz az állam az önkormányzat szám-
lájáról, ebből eddig 532.391.908 forint 
teljesült. Az áprilisi elvonás 118.309.313 
forint. Csak ebből az összegből rendez-
ni lehetne a Bóbita és a Szederinda óvoda 
teljes udvari rekonstrukcióját - tette hoz-
zá a polgármester.
                                                    

Rend a Tiszán

A képviselő-testület elfogadta a Tiszai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízi-
rendészeti Rendőrőrs Tokaj (a továbbiak-
ban: rendőrőrs) 2018. évi tevékenységé-
ről szóló tájékoztatót.
A rendőrőrs illetékességi területéhez a Ti-
sza 440,00 fkm-től 568,00 fkm-ig terjedő 
szakasza tartozik, négy megyét, hét vá-
rost és huszonhat községet érint. A tisza-
újvárosi körzetben, melynek illetékességi 
területe a Tisza 478-500 folyamkilométer 
közötti szakasza, állandó vízirendészeti 
körzeti megbízotti szolgálat működik. 
A rendőrőrs kiemelt feladata az ittas jár-
művezetők kiszűrése, a vízi közlekedés-
ben gépi meghajtású vízi sporteszközt, 
vagy más vízi járművet használó szemé-
lyek ellenőrzése, az élő vízben fürdőzők-
re és vízitúrázókra vonatkozó szabályok 
betartásának ellenőrzése, valamint a hor-
gászati, halászati, vadászati tevékenysé-
get folytatók és az árvízvédelmi töltése-
ket igénybe vevők ellenőrzése. 
Az előző évhez képest a büntetőeljá-
rás alá vontak száma kis mértékben nőtt, 
mely az időjárással függ össze. A bűn-
cselekmények elkövetői köre elsősorban 
a tiltott módon halászó, vagy az úgyne-
vezett kíméleti területen horgászó szemé-
lyek közül kerültek ki, akik általában nem 
csak orvhalászatot, hanem tulajdon elle-
ni szabálysértést - lopást - is elkövettek. 
Tiszaújváros területén 2018-ban nem 
történt vízbefulladás, és vízből mentés-
re sem volt szükség. Baleset egy esetben 
történt, de sem anyagi kár, sem személyi 
sérülés nem történt.
A tiszaújvárosi „vizes” rendezvények 
(megyei kajak-kenu bajnokság, halászlé-
főző fesztivál) folyamatos rendőri jelen-
létet igényeltek, ezeken a rendőrőrs a he-
lyi rendőrkapitányság állományának fo-
lyamatos segítséget nyújtott a biztonsá-
gos lebonyolítás érdekében. 
A rendőrőrs munkájának segítése érdeké-
ben a képviselő-testület 2018 májusában 
határozatának a szolgálati hely épületé-
ben szükséges felújításokra, karbantartá-
sokra 2 millió forint támogatást nyújtott.
A 2019-es célkitűzések között továbbra 
is szerepel a közbiztonság fenntartása, ja-
vítása, fokozott figyelemmel a természet-
védelmi területeken elkövetett jogsérté-
sek elleni, illetve az illegális migráció el-
leni eredményes és hatékony fellépésre, 
az vízi rendezvényekkel kapcsolatos fel-
ügyeleti és biztosítási feladatok tervezé-
sére és ellátására, a kijelölt szabad für-
dőhelyek folyamatos ellenőrzésére a für-
dőzők biztonsága érdekében, valamint a 
társszervekkel és más szervezetekkel va-
ló együttműködés hatékonyságának biz-
tosítására.
A MOL Petrolkémia Zrt. megkezdte a 
poliol beruházás kivitelezési szakaszát, 
melynek során a Tisza-parton kikötő léte-

sítésül. A képviselő-testület ezért felkér-
te a rendőrőrs vezetőjét, hogy kísérje fi-
gyelemmel a kikötő működését, valamint 
tegye meg a szükséges intézkedéseket te-
lepülésünk közbiztonságának megőrzése 
érdekében. 

Tiszaújváros babát vár

Az Auchan Magyarország Kft. azzal a 
családbarát kezdeményezéssel fordult 
Tiszaújváros önkormányzatához, hogy 
együttműködésükkel babaváró program 
induljon útjára településünkön. 
Tiszaújváros önkormányzata eddig is csa-
ládbarát politikát folytatott, jelenleg szü-
letési támogatással (egyszeri 15 ezer fo-
rint) és életkezdési támogatással (3 x 
50 ezer forint) segíti a Tiszaújvárosban 
gyermeket vállaló családokat. Tekintet-
tel azonban arra, hogy a gyermekválla-
lás nem kis terhet ró a szülőkre, minden 
olyan kezdeményezést, mely tovább eny-
hítheti a családok terheit, támogat a tes-
tület.
Az elfogadott program szerint 2019. jú-
nius 1-jétől a miskolci Auchan Áruházak 
és Tiszaújváros önkormányzata 150 db, 
elsősorban babaápolási, babagondozási 
termékeket tartalmazó ajándékcsomagot 
biztosít a tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
kező és életvitelszerűen Tiszaújvárosban 
élő szülők számára. 
Városunkban évente 120-130 gyermek 
születik, így az Auchan Áruházak baba-
váró ajándékcsomagjának termékei ál-
tal valamennyi újszülött családja számá-
ra megkönnyíthető a család bővülésével 
járó kezdeti időszak, ezért a testület úgy 
döntött, hogy az önkormányzat, indítás-
ként 300 ezer forinttal csatlakozik a baba-
váró programhoz.
A programban az a szülő támogatható, 
aki tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik 
és életvitelszerűen Tiszaújvárosban él, 
valamint gyermeke 2019. június 1. nap-
ján, vagy azt követően születik. Az aján-
dékcsomag átvételére a szülő a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatának kiállí-
tásától számított 30 napon belül jogosult. 
A csomag átvételére jogosító, az Auchan 
Magyarország Kft. által kiállított kupon a 
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál 
vehető majd át. 
A „Tiszaújváros babát vár” program to-
vábbi folytatásáról a tapasztalatok isme-
retében a későbbiekben dönt a testület.

Pénzügyi döntések

A babaváró programon túl egyéb pénz-
ügyi döntéseket is hozott a képviselő-tes-
tület.
A Tiszaújvárosi Református Óvoda villa-
moshálózatának felújítására 4,5 millió fo-
rintot biztosítottak a képviselők. Az ön-
kormányzat és a Tiszaújvárosi Reformá-
tus Egyházközség közötti megállapodás 
alapján ugyan az egyházközösséget ter-
helik az ingatlan természetes elhaszná-

lódásából eredő karbantartások, felújítá-
sok költségei, de tekintettel a villamos-
hálózat-felújítás volumenére, továbbá fi-
gyelembe véve, hogy a használatba adás 
nem rég történt, a városatyák úgy dön-
töttek, hogy a költség az önkormányza-
tot terhelje.
A Tiszaújvárosi Gimnasztráda részt kí-
ván venni az Ausztriában, 2019. július 
5-6. között megrendezendő 16th Wor-
ld Gymnaestradán. A 31 fős csoport ki-
utazásának, ott tartózkodásának költsége 
közel 6,9 millió forint. A Magyar Torna 
Szövetség és a Tiszaújvárosi Gimnaszt-
rádáért Alapítvány  saját forrása azon-
ban csak 5,6 millió forint, 1,3 millió te-
hát hiányzik. Az alapítvány kérésére ezt 
a képviselő-testület pótolja, tekintettel 
arra, hogy az önkormányzat kiemelten 
kezeli, lehetősége szerint támogatja a Ti-
szaújvárosban működő sportszervezetek 
tevékenységét, a magyarországi és kül-
földi versenyeken, rendezvényeken való 
részvételét.
„Önkormányzati étkeztetési fejleszté-
sek támogatása” címen pályázatot írt ki a 
Pénzügyminisztérium, melynek célja az 
önkormányzati tulajdonú, fenntartású és 
működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyer-
mekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, be-
fejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és 
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létre-
hozása vagy bővítése, fejlesztése. Az al-
célok között a konyha infrastrukturális 
felújítása, fejlesztése, akadálymentesí-
tése is szerepel, ahol a települési önkor-
mányzat vissza nem térítendő támoga-
tásra nyújthat be pályázatot. A támogatás 
mértéke függ a pályázó egy lakosra jutó 
iparűzési adóerő-képességétől, melynek 
figyelembevételével a Tiszaújváros által 
igényelhető maximális támogatás 50%, 
az igényelhető támogatás összege ma-
ximum bruttó 40 millió forint. Tekintet-
tel arra, hogy a támogatásból megvalósu-
ló beruházást a projekt befejezésétől szá-
mított 10 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően az önkormányzatnak kell 
működtetnie, ezért a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda Szivárvány óvodája 
konyhájának fejlesztésére nyújt be pályá-
zatot az önkormányzat.
A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó ki-
szolgálóhelyiségek padlóburkolatának 
cseréje valósulna meg, szükséges továbbá 
egy átadóablak és egy belső ajtó cseréje, 
valamint a légtechnikai rendszer felújítá-
sa. A pályázat lehetőséget nyújt a beruhá-
zási összköltség 50%-áig eszközbeszer-
zésre is. Élve a Lehetőséggel, fejleszte-
ni lehetne a konyhát a korszerű táplálko-
zást segítő technológiai Eszközök - egye-
temes konyhagép, kockázó, passzírozó, 
szeletelő segédgép, gáztűzhely, állvány, 
kétmedencés mosogató - beszerzésével. 
A megvalósítani kívánt feladatok összér-
téke 12.422.791 Ft + ÁFA, az igényelhe-
tő támogatás 7.888.472 Ft. A pályázat be-
nyújtásához 50% saját forrás szükséges, 
ezért a képviselő-testület 7.888.473 Ft-ot 
különített el a költségvetésben.

Ferenczi László
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A június 1-je után világra jött újszülöttek ajándékcsomagot kapnak, melyet az 
önkormányzat finanszíroz. 

Tiszaújváros szolgálatáért

A gyermekekért 
dolgoztak



Biztonságban vagyunk 

Szuperhősök napja 

Szirénázó mentő-, rendőr- és tűzoltóautók vonultak 
fel a Szent István úton, előttük-utánuk egyenruhások 
masíroztak, s integettek az út szélén őket nézőket. El-
jött ismét a Biztonság napja, immár tizenegyedik al-
kalommal ünnepelte meg a város azokat az embere-
ket, akik értünk, a biztonságunkért dolgoznak. 

Nincs ünnep ajándék nélkül. Az idén hatvanéves tűzoltóságot 
és mentőállomást is köszöntötték e napon, az elismeréseken, ki-
tüntetéseken túl pedig egy nagy értékű, több mint hétmillió fo-
rintos újraélesztő berendezést, a Lifepak 15-öt is átadták a men-
tőszolgálatnak. Tiszaújváros önkormányzata 6.785 ezer forintot 
biztosított az eszköz vásárlásához. Az újraélesztés volt a délutá-
ni órák fókuszában is, a mentőszolgálat egy telefonos bemutatót 
tartott. Egy laikus kezdte meg az újraélesztést, akit a telefonvo-
nal másik végén egy szakképzett mentős instruált. 
- Azt szerettünk volna megmutatni a laikusoknak, hogy nincse-
nek egyedül - mondta Koczákné Vincze Katalin, a Tiszaújváro-
si Mentőállomás mentőtisztje. - Ha valaki olyan szituációba ke-
rül, hogy találkozik egy összeesett emberrel, akkor a mentőköz-
pontban gyakorlott, tapasztalattal rendelkező szakember fogad-
ja a hívást. Ő tud segíteni lépésről-lépésre. Mindent elmagyaráz-
nak, nem kell izgulni, merjenek belekezdeni az újraélesztésbe. 
Egy élő példa Parai Zoltán, aki kilenc évvel ezelőtt esett össze, 
s állt meg a szíve. Újraélesztését laikusok kezdték meg. 
- Nagyon köszönöm a mentősöknek, orvosoknak, mindenkinek, 
aki az egészségügyben dolgozik, hogy ma itt lehetek - mondta 
Zoltán. - Az újraélesztésem 15 percig tartott. Hok Csaba és Kó-
bor László volt kollégám tartott életben négy és fél percig, utá-
na a mentősök átvettek és így jutottam be Miskolcra a kórház-
ba. Köszönöm nektek! 
Rengeteg érdekes és izgalmas játék várta a gyerekeket, akik va-
lamennyi sátornál felpróbálhatták az egyenruhákat, beülhettek 
az autókba, és feltehették kérdéseiket. 
- A kisfiam mondta, hogy ez ugye a szuperhősök napja - mond-
ta Némethné Prill Katalin -, és mondtam, hogy igaza van, ez az 
ő napjuk, jár nekik. 
Németh Bence kedvence a rendőrség, mint mondta, ők a leg-
nagyobb szuperhősök, mert bűnözőket fognak el. Az ő kezére 
is került ma bilincs játékból, és belebújhatott a golyóálló mel-
lénybe is. 
A városházi parkolót katonai járművek foglalták el. 
- A honvédség katonai toborzóponttal, technikai eszközökkel, 
harci járművekkel érkezett- mondta Nagy Géza őrnagy, a Mis-
kolci Toborzóiroda vezetője -, igyekszünk széles képet biztosí-
tani arról, hogy mivel is foglalkozik a magyar honvédség. 
Harcművészeti bemutatók, katonai összecsapás és egy komplex 
védelmi bemutató is szerepelt a programban, melynek közép-
pontjában egy felborult busz állt. 

Fodor Petra

Hétköznapokról az ünnepen

Munkabéke, munkabér
Tóth Éva 2018 augusztu-
sa óta tölti be térségünk leg-
nagyobb szakszervezeti tö-
mörülésének, a Petrolkémiá-
ban, Műanyagfeldolgozásban 
és Szolgáltatásban Dolgozók 
Szakszervezete (PKDSZ) el-
nöki posztját. A szakszerve-
zeti mozgalomba 1983-ban 
bekapcsolódó vezető a közel-
múltban a Tisza TV vendége 
volt. Az itt folytatott stúdió-
beszélgetés szerkesztett, rö-
vidített változatát közöljük 
az alábbiakban. A riporter 
Elek-Makkai Anett. 

- Tegeződni fogunk, hiszen jól ismerjük 
egymást. Már gyakorlott vezető vagy, a 
TSC természetjáró szakosztály élén is te 
állsz, de gondolom egy szakszervezet ve-
zetése egészen más feladatokat ad.
- A munkavállalók érdekképviselete egé-
szen más. A szakszervezetben foglalkozunk 
a munkába járással, a munkafeltételekkel, a 
bérezéssel, a szociális és jóléti helyzetük-
kel, nagyon összetett ez a feladat. 
- Vannak középpontban lévő, fontos, meg-
oldásra váró feladatok?
- Ilyenek mindig vannak. A legfonto-
sabb, ami fókuszban van, a munkabéke 
és a munkabér, a juttatások. A mit, mi-
ért, hogyan, és hol a fő kérdések a mun-
ka világában. Tehát az, hogy mit kell el-
végezni, mennyiért, hol. Nem mindegy, 
hogy egy állandó munkahelyen van va-
laki, vagy változón, hogy Budapesten is 
kell dolgoznia, Tiszaújvárosban is, egy 
héten hányszor kell utaznia ide-oda, nyil-
ván ezek összetett kérdések. Az a jó, ha 
sikerül ezeket kollektív szerződésekben 
rendezni. A kollektív szerződés ad egy ki-
számítható létet. 
- Hány embert, hány céget képviseltek?
- A térségben a volt TVK-nak a kiszer-
vezése kapcsán, a felvásárlások, a priva-
tizáció után, vagy az azóta továbbértéke-
sített cégeknél, összességében 26 cégnél 
vannak tagjaink. Persze vannak olyanok, 
ahol kevesebb munkavállaló van. Sajnos 
vannak olyanok is, ahol nem sikerült kol-
lektív szerződést kötni, mert nem olyan a 
munkáltatói hozzáállás. De 18 vállalat-
nál van kollektív szerződésünk, és közel 
5000 főt fedünk le kollektív szerződéssel. 
- Régóta megy a harc a korkedvezményes 
nyugdíj eléréséig. Van ezzel kapcsolatban 
valami fejlemény?

-  Sajnos a korkedvezményes és a koren-
gedményes nyugdíjat eltörölték, azzal, 
hogy lesz más korhatár előtti nyugdíjba 
vonulási lehetőség. Ezzel folyamatosan 
küzdenek a szakszervezetek. Különbö-
ző programokat ajánlottunk már be kor-
mányzati szinten, mindig megkeresve az 
országgyűlési képviselőket, hogy ez egy 
nagyon fontos kérdés. Mert a megfáradt 
emberek, így, hogy felemelték a nyug-
díjba vonulási korhatárt 65 évre, példá-
ul az állványokon, de akár a bölcsődében 
is az állóképességet folyamatosan vinni 
sajnos nem mindenki tudja. És ha egész-
ségileg valakinek megromlik az állapo-
ta, akkor az utcára kerül, azért mert eset-
leg nem bírja a térde, nem bírja a dere-
ka vagy a csípője. A MOL-csoportnál van 
egy hűség program, az irányadó nyugdíj-
korhatár előtt másfél évvel el lehet menni. 
Nyilván nem a 100%-os fizetésért, de egy 
kedvezményesebb juttatási forma mellett. 
Aki ezt  tudja vállalni, választhatja és ha-
marabb el tud menni. A szolgálati időbe 
ez beleszámít, tehát nem csökken a jogo-
sultsági ideje, viszont már nincs kitéve fe-
szültségnek. Mert azért ez egy generációs 
probléma is, mert ha valaki egészségügyi-
leg már nem tud úgy teljesíteni, mint fia-
tal korában, akkor a fiatal kollégája jog-
gal mondja, hogy mindig csak én menjek 
a rendszerre ki, ő meg csak bent van. 
- Élnek ezzel a lehetőséggel a kollégák?
- Igen, elég sokan, sőt, sikerült úgy előter-
jeszteni, hogy a nőknél a 40 évre való te-
kintettel is lehet alkalmazni.  
- Milyen konkrét érdekképviseleti feladat 
van napirenden?
- A bértárgyalások már elindultak decem-

ber elején, volt olyan kft., ahol már ak-
kor sikerült a bérben megállapodni, azért, 
hogy a munkavállalókat meg tudják tar-
tani, mert őrületes a szakemberhiány tér-
ségünkben is. Sok ember elment Borsod 
megyéből is. Úgy tudom, hogy ez tava-
lyi adat, de 40 ezer ember ment el Bor-
sod megyéből munkát vállalni az ország 
más területére, vagy esetleg külföldre. Ez 
bizony nagyon hiányzik a munkavállalói 
körből. És pontosan ezért, hogy meg tud-
ják tartani, hogy jövőképet biztosítsanak 
az itt maradó munkavállalóknak, azért 
igyekeznek a cégek megfelelő bért bizto-
sítani. Hát ezt elég nehéz. Az elvárt bér - 
ami a munkavállalói elvárás - meg amit 
a munkáltatók tudnak biztosítani, vagy 
akarnak biztosítani, itt elég keményen 
van ütközési pont. 
- Megkezdődtek a MOL beruházásai. A 
szakszervezetnek ezzel kapcsolatban van 
feladata? Egyáltalán a gyár vezetése 
egyeztet a szakszervezetekkel?
- Az új, 2012-es munka törvényköny-
ve egy kicsit nagyobb jogosítványt ad 
az üzemi tanácsoknak, mint a szakszer-
vezeteknek. A munkavállalók nagyobb 
csoportját érintő intézkedésekben a  
szakszervezetekkel is - ha kérjük -  tár-
gyalnia kell a munkáltatónak, az üzemi 
tanáccsal meg kötelező neki. Lobbizunk 
a beruházásokkal összefüggésben a szál-
lások ügyében, mert fiatalok akkor fog-
nak a városba jönni, ha van szállásle-
hetőség. Az elmúlt években nagyon le-
állt ez a vonulat. A kettes telepen volt a 
TVK-nak egy munkásszállója, ami meg-
szűnt. Kezdeményeztük és az üzemi ta-
nács hathatós közbenjárásával felújít-
ják, apartman jellegű szállásokat fognak 
kialakítani. Erős a lobbi, hogy ez minél 
hamarabb induljon már meg, mert jön a 
beruházás, jönnek az emberek és lakni-
uk kell valahol. Ez az egyik oldal, a má-
sik az étkeztetés. Több ezer ember - el-
ső körben talán 2 ezer - érkezése várha-
tó, és nekik enniük is kell. Egy kicsit ag-
gódunk a szórakozási lehetőségek miatt 
is, mert a város korlátozott ezen a téren. 
Bízunk benne, hogy jól fogja kezelni ezt 
a város is, a lakosság is. 
- Hogyan tud a szakszervezet ebben segí-
teni? 
- A cégvezetéssel együttműködve folya-
matosan egyeztetünk, amit aggályosnak 
látunk, arra felhívjuk a figyelmet, a fel-
színen tartjuk a kérdéseinket. 

Városszerte több helyszínen is megemlé-
keztek a munka ünnepéről. A szakszerve-
zetek a Laza Plázában ünnepeltek, ahol 
zenével, sztárvendégekkel, kézműves fog-
lalkozásokkal és sportprogramokkal vár-
ták a munkavállalókat és családjaikat. A 
városközpontban májusfa állításával kez-
dődött a délutáni programsorozat, de nem 
maradhatott el a hagyományos kirakodó-
vásár sem. Az ünnepi hangulatról a színes 
színpadi produkciók gondoskodtak egész 
délután.    
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Komplex védelmi bemutató, mindenki a „fedélzeten”.

A támadás elhárítva. 

Újraélesztési bemutató. A háttérben Parai Zoltán, akinek 9 
évvel ezelőtti újraélesztését laikusok kezdték meg. 

Tóth Éva



Verseny és történelem 

Hat évtizedes a helyi tűzoltóság
Idén ünnepli fennállásának 60. év-
fordulóját a tiszaújvárosi tűzoltó-
ság. A jubileum alkalmából nagy-
szabású ünnepséget rendeztek 
szombaton a Derkovits Művelő-
dési Központban. Az ünnepi állo-
mánygyűléssel párhuzamosan a 
szabadtéren a megye legerősebb 
tűzoltópárosa címért vetélkedtek a 
tűzoltók és városunk adott otthont 
idén először a megyei tűzoltónap-
nak is.

Csepergő esőben hatalmas súlyokkal a hátukon 
másztak fel a magasba a tűzoltók. Futottak, ci-
peltek, szereltek, tömlőt csatlakoztattak, az éles 
helyzetekhez hasonló feladatokat szimuláltak a 
megyei tűzoltóversenyen. Juhász Péter, a Ti-
szaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 
őrmestere kategóriájában első helyezett lett.
- Megpróbáltam mindent kiadni magamból. 
Utolsónak mentem a pályán, s láttam a többie-
ket, hogy egy perc alatti idők vannak, így igye-
keztem gyors lenni. Egy acél palack van raj-
tunk, ez körülbelül 13-14 kiló, plusz a beveté-
si ruha, ráadásul én vagyok a mezőny legsúlyo-
sabb tagja a 134 kilómmal, szóval mindennel 
együtt 150-160 kiló vagyok tetőtől talpig. Nem 
volt olyan nehéz a pálya, de féltem, hogy a lég-
zőkészülék használata mennyiben fogja nehe-
zíteni a dolgot, hiszen ezzel lépcsőzni fel-le, 
megterhelő a szervezetnek - mondja a győztes 
tűzoltó.  
Azari László tűzoltó őrmester is tiszaújvárosi 
színekben versenyzett, ő volt a mezőny pehely-
súlyú indulója. 
- Az éles helyzetekben is nagyon hasonló fel-

adatokkal állunk szemben, de ott az adrena-
linszint fent van a magasban, ezért nem érzi 
annyira fáradtnak magát az ember. Ott és ak-
kor az a fontos, hogy bárkin tudjunk segíteni, 
és nem foglalkozunk magunkkal. Nekünk nem 
szabad félni, nekünk kell az embereket meg-
nyugtatni - mondja az őrmester.
A megye legerősebb tűzoltópárosa címért so-
kan harcba szálltak Sátoraljaújhelytől, Ózdon 
át egészen a legkisebb tűzoltóőrsökig.  
- Óriási terhelés, óriási fizikai igénybevétel a 
tűzoltók munkája, ilyenkor is és a valós élet-
ben is, most a versenyen csak a meleg és a tűz 
hiányzik. Azért vagyunk itt, mert újabb fizi-
kai és lelki energiákat tudunk építeni, hiszen ez 
egy erőpróba és egy verseny is egyben. Fiziká-

lisan és szellemileg is fontos, hogy az ember 
felkészült legyen, csak így lehet kihozni egy 
olyan versenyeredményt, amire az ember iga-
zán büszke - nyilatkozta Nyitrai Gergő, az En-
csi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltója. 
Míg az állomány egy része a terepversenyen 
teljesített, addig a Derkovits színháztermében 
ünnepi állománygyűlés kezdődött. Ünnepelték 
a megyei tűzoltónapot, Szent Flórián napját, és 
ünnepeltek egy jubileumot, a tiszaújvárosi tűz-
oltóság megalapításának 60. évfordulóját.
Az ünnepi beszédek sorát Lipták Attila dandár-
tábornok, a B-A-Z megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója kezdte, aki beszédében 
a tűzoltók rendkívüli bátorságáról, tettrekész-
ségéről is szólt, s köszöntötte a jubiláló tiszaúj-
városi tűzoltóságot.  
- Én kilenc éve figyelem közelebbről a megye 
vezetőjeként ennek a tűzoltóságnak is a tevé-
kenységét, amely a hivatásos szervezeti tűzol-
tóságon némileg túlmutatva - gondolok itt a lé-
tesítményi főfoglalkozású tűzoltósággal való 
együttműködésre - adja meg azt az ismerethal-
mazt, ami alapján megfogalmazhatjuk a szak-
mai igényünket, amit minden körülmények kö-
zött a lakosság biztonságérzetét szem előtt tart-
va teszünk - mondta Lipták Attila. - Borsodban 
négy kirendeltségünk alatt működik kilenc hi-
vatásos tűzoltó parancsnokság. Az elmúlt öt év 
tevékenységének köszönhetően, azon területe-
ken, ahol fehér foltok voltak, tehát, ahol normál 
körülmények között sem tudtunk húsz percen 
belül tűzoltói segítséget nyújtani, oda tűzoltó 
őrsöket telepítettünk, - hat ilyen van a megyé-
ben - így eljutottunk oda, hogy a megye teljes 
területén tudjuk szavatolni a tűzoltói szakmai 

segítségnyújtást. Szakmai értelemben eltérőek 
a tűzoltóságok egymáshoz képest, hiszen egy 
megyeszékhely tűzoltósága létszámában, tech-
nikai felszereltségében jóval nagyobb, mint 
egy vidéki város tűzoltósága, de mindenhol a 
kellő erővel és szakmai tudással vagyunk jelen. 
Egy-egy vegyipari komplexum közelében, még 
akkor is, ha az üzemeltetők mindent megtesz-
nek a biztonságért, - az iparbiztonság és a ha-
tósági szakterület szoros együttműködésében - 
komoly felügyelet alatt tartjuk a létesítménye-
ket, hiszen a veszélyeztetés nagyobb. Több tűz-
oltóságunk területén nincsenek veszélyes üze-
mek, így ők ritkábban találkoznak ilyen ese-
ménnyel, itt a napi rutin része az, hogy a hiva-
tásos tűzoltóság és a főfoglalkozású létesítmé-
nyi tűzoltóság együttműködve próbálja kezelni 
azokat a szituációkat, amelyek az üzemek terü-
letén keletkeznek - mondta a megyei igazgató. 
A tűzoltók méltatása után Németh Viktor ti-
szaújvárosi tűzoltóparancsnok idézte a múltat. 
Történelmi áttekintőjében egészen a kezdete-
kig nyúlt vissza, 1959. július elsejére, amikor is 
a Mezőcsáti Járási Tűzoltó Parancsnokság Ti-
szaszederkényi 1. sz. tiszti őrse 11 fővel meg-
kezdte működését a Tiszapalkonyai Hőerőmű 
területén, a volt Üzemi Tűzoltóság épületében. 
A tűzoltóság 1961-ben költözött át mai helyére.
- Én 2002-ben szereltem fel vonulós tűzoltó-
ként Tiszaújvárosban, már az elején megcsa-
pott a szakma füstje. Akkor és most is éreztem 
a laktanya egyfajta illatát, ami a szárazfű-tü-
zes időszakban érződik, amikor visszaérkeznek 
a szerek feltöltődve ezzel a szaggal és kienge-
dik magukból itt a laktanyában, s ez a kellemes 
füstszag bejárja az egész laktanyát. Na ez az, 

ami folyamatosan eszébe juttatja az embernek, 
hogy miért is jött ide, és mivel is kell szembe-
szállnia - nyilatkozta Németh Viktor parancs-
nok.
A tűzoltók mentenek tűzből, jégről, vízből, égő 
házból, összetört roncsokból és helytállnak ak-
kor is, ha a körülöttünk lévő vegyipari létesít-
ményeknél, veszélyes üzemeknél történik vala-
mi.  Gázrobbanás, veszélyesanyag-szivárgás, 
bármi legyen, ennek az elhárítása is a tűzoltók 
feladata. Itt Tiszaújvárosban különösen felérté-
kelődik a munkájuk, erről beszélt ünnepi kö-
szöntőjében Bráz György polgármester is. 
-  Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
1982-ben beosztottak a Polgári Védelmi törzs-
be, és azóta a munkámon keresztül nagyon sok-
szor találkozom tűzoltókkal. Olyan embereket 
ismertem meg folyamatosan, akik igazi em-
berszeretettel, hivatástudattal és szakértelem-
mel végezték a munkájukat. Érdekes a mi vá-
rosunk léte, mert az új város a semmiből jött 
létre, egy politikai döntés következményeként, 
hogy itt ipart kell létrehozni ezen a területen. 
Az ipartelepítéssel egy időben jött létre a tűz-
oltóság is, akiknek a mindenkori városvezetés 
mindenben segített, amiben tudott. Volt, ami-
kor pénzt adott, volt, amikor összehozta a part-
nereket, hogy hogyan lehetne egy-egy problé-
mát megoldani. És ez nagyon fontos egy olyan 
város életében, mint Tiszaújváros. Fontos, hi-
szen az ipari létesítmények, amik itt működnek 
a városban, több ezer embernek adnak munkát, 
meg jövőképet, éppen ezért rendkívül fontos, 
hogy ezt a biztonságot nap, mint nap megéljük. 
Szükség van olyan szervezetekre, ahol hivatás-
szerűen végzik a munkájukat, mindannyiunk 
érdekében. Jó érzés ezt látni és átélni, hogy ez 
így van, és a védelmi szervek ma, a Biztonság 
napján is együtt dolgoznak a biztonságunkért - 
mondta Bráz György.
Az ünnepségen felszólalt Török Dezső, a 
B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke és Gulácsi 
Lajos, a megyei tűzoltószövetség elnöke is, 
akik - sok más szervezettel együtt - elismeré-
seket adtak át megyénk tűzoltóinak, szervezeti 
vezetőinek. Török Dezső és Bráz György tűz-
oltó díszsisak elismerést vehetett át, Macz Já-
nos, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség kirendeltségvezetője szakmai munkáját 
is kitüntetéssel ismerték el. 
- Jól emlékszem, 22 évvel ezelőtt Skobrák Ró-
bert parancsnok alá kerültem, mint beosztott 

tűzoltó és az ő szavai indítottak el az alapfokú 
iskolára, ahonnan négyesnél rosszabb jeggyel 
nem jöhetünk vissza, hiszen, ezt a szakmát ki-
válóan kell ismerni, aki közepesen tudja, az va-
lójában nem is ismeri. Kell a szakma iránti elhi-
vatottság és alázat. Tiszaújváros szerencsés, hi-
szen mindenki hivatásként tekint a tűzoltóság-
ra, és ha magáénak érzi, akkor tanul és tesz ér-
te - nyilatkozta Macz János.
Nem csak a tűzoltók, a mentősök is idén ün-
neplik fennállásuk 60. évfordulóját. A két vé-
delmi szerv történelme is egybeforr, a tiszaúj-
városi kezdeteket is együtt élték meg. 
- A mentőállomásról 1959-ből találtuk meg az 
első írásos emléket, ugyanaz volt az első telep-
helye a mentősöknek, mint a tűzoltóknak, aztán 
jött egy régi barakképület és a mostani hely. Én 
a 34. évemet töltöm, több mint a felét a tisza-
újvárosi mentőtörténelemnek. Mi, mentősök a 
jubileum alkalmából egy szűkebb körű ünnep-
séget tervezünk a bajtársakkal. Sokat vagyunk 
együtt és a védelmi szervekkel, de az ünnep, 
az ritkább. Ha nem lennénk ilyen viszonyban, 
akkor biztos, hogy nem bíznánk ennyire egy-
másban, ami ehhez a munkához nagyon fon-
tos. Ezek az alkalmak, ünnepek közelebb hoz-
nak egymáshoz, ezért is kellenek - mondta Pap 
Zsolt, a Tiszaújvárosi Mentőállomás mentő-
tisztje.

berta

A megyei tűzoltóverseny 
eredménye

1. kategória (18-34 év)
1. Juhász Péter (Tiszaújváros) 

2. Handa Dénes (FER)
3. Sztankovics Péter (Encs)

2. kategória (35-44 év)
1. Pauska Krisztián (FER)
2. Benőcs Zoltán (FER)

3. Ladinszki Levente (Szerencs)
3. kategória (45 év felett)

1. Mező Tibor (FER)
Csapat 
1. FER

2. Sátoraljaújhely
3. Encs

Abszolút egyéni
1. Pauska Krisztián (FER)
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Bráz György polgármester adja át az önkormányzat jutalmát Nagy Richárdnak. 

A Biztonság napján rendezett bemutatón is megmutatták a tűzoltók, hogy mire képesek. 

Sokan szálltak harcba a megye legerősebb tűzoltója címért. 

Lipták Attila



A táncról - is - szólt az elmúlt hétvége. Pénteken a Der-
kovits mazsorettek ünnepelték a Tánc világnapját. Szom-
baton a Táncolj - ne drogozz - Show Tánc Fesztivál, va-
sárnap a Pepper gála fellépői töltötték meg a Sportcent-
rum Játékcsarnokát. 
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Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
Megay Adrienne Éva „TÁJ-KÉP” című kiállítása
Látogatható: május 25-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Korbely István festőművész kiállítása
Látogatható: május 3-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli ba-
bakiállítás
Látogatható: június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A hétköznapi Ady
kamarakiállítás
A kiállítás látogatható: május 18-ig
Május 7. (kedd) 17.00 óra
Családi mesedélután
A költői verseny -  A Négyszögletű Kerek Erdő
Lázár Ervin meséjének feldolgozása a kesznyéteni Komédiás 
Színjátszókör előadásában
Május 8. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Május 8. (szerda) 17.30 óra
Test és lélek kapcsolata
Civilizációs betegségeink megelőzése - Hogyan lehet az im-
munrendszerünket és az idegrendszerünket megerősíteni a 
vegán étrenddel?
Előadó: Kecskeméti János, a Sola vallási és kulturális rádió 
szerkesztő műsorvezetője 
Belépődíj: 300 Ft
Május 9. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az öko kertészkedés alapjai - A kerti javak feldolgozása
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa
Május 11. (szombat) 11.00 óra
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor angliszti-
ka szakos egyetemi hallgatók vezetik.

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Május 3. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai já-
tékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Május 7. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
HÍRES EMBEREK - HÍRES VÁROSOK PÁLYÁZAT
A TOTÓ témája minden hónapban egy híres ember, a feladat-
lap kérdései pedig a hozzá köthető várossal kapcsolatosak.
Májusi témák:
- II. Mehmed szultán (1432-1481)
- Isztambul
A feladatok elérhetők minden hónap 15-ig, leadhatók minden 
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), 
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár 
honlapján (http:///www.tmkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar). 
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségen: borsosne.
doktor.eva@tujvaros.hu email címen, vagy a 49/544-552-es 
telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Május 2., csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tiszaújváros 
Szolgálatáért - A munka ünnepe - Biztonság napja - Foglal-

koztatási Paktum - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - Beirat-
koztak - Fitt-Dance sikerek 

9:15 Hétről-Hétre: Tűzoltónap - XXI. Show Tánc Fesztivál  - 
Tánc világnapja - Pepper Gála -  Közelmúlt - Atlétika - Ko-

sárlabda  (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 6., hétfő

18:00 Sporthétfő: a  TFCT - Jászberény bajnoki labdarúgó 
mérkőzés közvetítése felvételről 

Május 8., szerda
18:00 Héthatár: Látogatás a poliolberuházás és a konténervá-
ros területére – Hal- és madárpusztulás Polgáron - Közmeg-

hallgatások - Játék és egészségnap
18.15 Hétről- Hétre: ”Csodacsikó”, szaltó kerekesszékkel - 

Sport- Tavaszi fesztivál start - Együtt a drog ellen - Közelmúlt

Május 9., csütörtök
A szerdai adás ismétlése 

Nem lesz ExperiDance
Kedves Közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Tavaszi 
Fesztivál programjában meghirdetett ExperiDance Produk-
ció - Nostradamus - Világok Vándora című előadás az együt-
tes vezetőjének tájékoztatása alapján nem várt technikai okok 
miatt elmarad. 
A belépőjegyek visszaváltására 2019. május 2-án (csütörtök) 
10.00 órától lesz lehetőség a jegypénztár nyitvatartási idejé-
ben. 
Kérjük Önöket, hogy belépőjegyeiket 2019. május 17-én 
(péntek) 12.00 óráig váltsák vissza. A megadott határidőn tú-
li visszaváltást nem áll módunkban teljesíteni! 
Megértésüket köszönjük!

Derkovits Művelődési Központ 

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülő-
ket,  hogy a 2019/2020-as tanévre várja minden korosztályban 
a zenét tanulni vágyó növendékeket.
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a na-
gyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofonra, 
hegedűre, trombitára, harsonára, tenorkürtre, zongorára, gitár-

ra, ütőhangszerekre várjuk.
Jelentkezni 2019. május 31-ig lehet a zeneiskola épületében a 
Jelentkezési lap leadásával.
Jelentkezési lap beszerezhető az iskola I. emeleti irodájában
(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta 09.00-17.00 óráig.
   Hok Csaba

intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Felfedeztük Toszkána csodáit

A holokauszt Radnóti költészetén keresztül

Tiszaújvárosi általános és középiskolás 
diákokkal a tavaszi szünetet Olaszország-
ban töltöttük, hogy felfedezhessük Tosz-
kána csodáit. Az út Szlovénián keresz-
tül vezetett az első állomásig, Triesztig, 
ahol megtekintettük Miksa főherceg rezi-
denciáját, a Miramare kastélyt, és napfür-
dőztünk az Adriai-tenger partján. Másnap 
Punta Sabbioni kikötőjében vaporettó-
ra szálltunk, és Velencébe utaztunk, hogy 
megismerjük a gondolák városát, annak 
nevezetességeit, a Dózse palotát, a Sóha-
jok hídját, a Rialto-hídját, a Canal Gran-
de-t, és ellátogattunk a halpiacra is. Még 
ezen a napon Ravennában megcsodálhat-
tuk a belső falakat díszítő mozaikjairól 
híres Sant’Apollinare Nuovo-bazilikát, 
mely az UNESCO kulturális világörök-
ség védelme alatt áll. Az ezt követő na-
pon a „csodavárosba”, Firenzébe utaz-
tunk. Érkezésünkkor csodálatos panorá-
ma fogadott bennünket, majd a városné-
ző sétánk során felfedeztük a város neve-
zetességeit is: Olaszország legjellegzete-
sebb középkori hídját, a Ponte Vecchiot, a 
Santa Croce templomot, a Signoria teret, 
ahol Michelangelo Dávidjának a másola-
ta áll, a középkori városházát, a Palazzo 
Vecchiot, az Uffizi képtárat és a csoda-
szép márványburkolattal díszített Firen-
zei dómot. A negyedik nap úti célja Pisa 
és Siena volt. Pisában a Csodák terében 
gyönyörködhettünk, ahol a Keresztelőká-
polna, a Székesegyház és a híres pisai fer-
de torony áll. Itt mindenki kedvére elké-

szíthette a vicces fotókat a ferde torony-
nyal, majd a 296 lépcsőfokot megmászva 
feljutottunk a harangtoronyba, ami óriá-
si élményt jelentett számunkra. Innen to-
vább utaztunk Sienaba, a középkori gó-
tikus városba. Toszkána egyik legszebb 
városában megismerkedhettünk a Santa 
Maria Assunta-katedrálissal. A város szí-
neivel, fekete és fehér márvánnyal bur-
kolt dóm Siena legnagyobb és leghíre-
sebb egyházi épülete. Továbbá megnéz-
tük a világhírű gótikus városházát, amely 
az ország legszebb középkori főtéren fek-
szik. Ezen a téren, a Piazza del Campon 
rendezik meg évente a több száz éves ha-

gyománnyal rendelkező lóversenyt. Az 
utolsó napon hazafelé rövid városnézést 
tettünk Veronában, ahol még a húsvéti tö-
meg sem rettentett el minket, hogy meg-
nézzük Olaszország egyik legjobb álla-
potban fennmaradt arénáját, Shakespeare 
Júliájának erkélyét és a dráma hősnőjé-
nek szobrát. Az utazás és az esti beszél-
getések jó hangulatban teltek, barátságok 
köttettek. Az öt napban látottak csodáit, 
élményeit örökre megőrizzük szívünkben 
és emlékeinkben. 

Magyarné Simon Anita, 
Makrai Marianna, Vad Gertrúd 

és Magyar Tibor  

Április 16-án a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárban felemelő, de szomorú él-
ményben volt része az oda ellátogató kö-
zönségnek. 75 évvel ezelőtt ugyanis ezen 
a napon gyilkolták meg Abda község ha-
tárában - származása miatt - a kiváló, sze-
líd, jószívű költőt, Radnóti Miklóst. 
A nagyszerűen szervezett emlékező mű-
soron szép számú (60-65 fő) közönség je-
lent meg, és emlékezett a huszadik század 
nagy költőjére, aki a legjobb költőink kö-
zött is az elsők közé sorolható. 
A modern technika segítségével a sze-
replők (felnőttek, diákok) végigkísérték 
egész életét, szerelmét, költészetét tragi-
kus haláláig. Mindössze 35 évet adott ne-
ki a sors, hogy megírhassa megrázó, to-
rokszorító verseit, amelyeket még a mun-
katáborban is írt, sőt még az exhumálás 
után is találtak nála verses füzetet és fe-
lesége sárral vérrel átitatott imádságát is. 
Hű barátja, dr. Ortutay Gyula így írt róla 
többek között: „Radnóti költészetének ér-
telmét nemcsak a néhány tragikus nagy-
ságú világirodalmi jelentőségű verse ad-
ja, ezek a versek egyetlen mű következe-
tes költői pálya fejlődésének részei.” (…) 

„Költészetében mintha helyreállt volna a 
természeti világ és az ember kapcsolata.”
Felesége, Gyarmati Fanni férje tragikus 
halála után 70 évig visszahúzódó özvegy-
ségben élt, őrizte és ápolta férje hagyaté-
kát. Egy helyen ezt írja: „Ő még soha sen-
kinek nem vétett, ezért nagyon vigyázz rá 
Istenem”.

Egy megrendítően szép és emlékezetes 
délutánnak voltunk részesei, elismerés a 
szereplőknek (A Paletta Baráti Körnek - 
a szerk.) ezért, és Varga-Somogyi István-
né Gizike kiváló rendezésének, forgató-
könyvének. 
Örülök, hogy ott lehettem.

Drabon József

Jelentkezés a zeneiskolába

7. oldal2019. május 2. Kultúra

Firenze fölött.

A szereplők végigkísérték Radnóti életét, szerelmét, költészetét. 



Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. május 9-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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2019. május 8-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület 

képviselője
2019. május 06-án (hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2019. május 07-én (kedd) 16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, 

                               fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

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

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van 
közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  

A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104
Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-

intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

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

szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Bőrgyógyász szakorvos munkakör

Konyhalány munkakör

Felsőoktatási ösztöndíj-pályázat

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet bőrgyógyász szakor-
vos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Szakrendelés és gondozás szakorvosi fel-
adatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-

kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• egyetem, bőrgyógyász szakorvos 
• büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány 
• végzettséget igazoló okiratok másolata 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti 
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja:
A munkakör legkorábban 2019. május 13. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. május 9.
A szakorvosi feladatok ellátása vállalko-

zói szerződés keretében is lehetséges.
Ebben az esetben a tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 
http://www.tiszaujvaros.hu/index.php/be-
ruhazasok-palyazatok-archivum/listid-
14-egyeb 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információ a 49/544-600-as telefonszá-
mon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet címére történő 
megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 50114/2019. va-
lamint a munkakör megnevezését: bőr-
gyógyász szakorvos.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
május 10.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő konyha-
lány munkakör betöltésére, 4 hónap pró-
baidő kikötéssel, határozatlan időre szóló 
kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett 
tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak el-
lenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése

• a helyiségek takarítása (takarítási ütem-
terv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és 
tárolóba helyezése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; vala-
mint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( 
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő: napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot

• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás 
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-
6/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. 05. 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. 05.14.
Az állás betölthető: 2019. 05. 16.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7.
Telefon: 06-49/548-383

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II. 
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hall-
gatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2018/2019-es tanév II. félévére ta-
nulmányi ösztöndíj biztosítása a pályáza-
ti feltételekben közölt tanulmányi ered-
ménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 
6 féléves alapképzésben való részvétel,

• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2018/2019-es tanév I. félévében, melyet 
a felsőoktatási intézmény hivatalosan iga-
zolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2019. május 27. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató, vagy  ügyfélfogadási időben az I. 
emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:

- pályázati adatlap és adatkezelési hozzá-
járulási nyilatkozat  (beszerezhető: Pol-
gármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, 
vagy letölthető a www.mecenas.tiszauj-
varos.hu; vagy a www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu; weboldalak pályázatok menü-
pontjából, 
- a főiskola, egyetem által kiállított, hiva-
talosan lezárt 2018/2019-es tanév I. fél-
évi leckekönyv/ elektronikus leckekönyv 
másolata, melyet a felsőoktatási intéz-
mény hivatalosan igazolt,
 - a 2018/2019-es tanév II.  félévére szóló 
hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.
 Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 

                   kuratóriuma

Rendkívüli felvételi  eljárás
A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (OM: 203055) az alábbi tanulmányi területekre ír ki 
rendkívüli felvételi eljárást a 2019/2020-as tanévre:
SZAKGIMNÁZIUM
Tagozatkód Szakképesítés
0421 elektronikai technikus OKJ-szám: 54 523 02
0422 műszaki informatikus OKJ-szám: 54 481 05
0423 gépgyártástechnológiai technikus OKJ-szám: 54 521 03
0425 pénzügyi - számviteli ügyintéző  OKJ-szám: 54 344 01
SZAKKÖZÉPISKOLA
Tagozatkód Szakképesítés
0431 villanyszerelő OKJ-szám: 34 522 04 
0432 ipari gépész OKJ-szám: 34 521 04
0433 központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő OKJ-szám: 34 582 09
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2019. május 9 - augusztus 31. 
A beérkezett felvételi kérelmeket az iskola 2019. augusztus 31-ig bírál-
ja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével lehet 
jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttatja el iskolánkba. A 
jelentkezési lap beszerezhető intézményünk portáján, vagy letölthető a 
honlapunkról: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett iskolánk-
ban, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi/év végi bizonyít-
vány hitelesített fénymásolatát. 

Jakab Dénes igazgató

Rendkívüli felvételi
 eljárás!

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium rendkívüli felvételi 
eljárást hirdet a 2019/2020-as tanévre, a következő 
tanulmányi területekre:
- tagozatkód: 0003 – emelt szintű matematika;
- tagozatkód: 0005 – emelt szintű angol;
- tagozatkód: 0006 – emelt óraszámú dráma-média.
A rendkívüli felvételi eljárás ideje: 2019. május 06. 
és május 17. között.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezé-
si lap kitöltésével lehet jelentkezni, a kitöltött je-
lentkezési lapot a szülő juttatja el intézményünk-
be. (Jelentkezési lapok kérhetők az iskola titkár-
ságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://www.
eotvos-tuj.sulinet.hu.)
Amennyiben a tanuló a rendes felvételi eljárás so-
rán nem felvételizett iskolánkba, kérjük csatolni az 
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány hitelesí-
tett fénymásolatát, valamint a központi írásbeli fel-
vételi magyar és matematika pontozólapjának má-
solatát.
    Erdélyi Lajos

intézményvezető
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A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS 
CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ 

MUNKAKÖR 
betöltésére 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan idő-

re szóló munkaszerződéssel.

Munkaköri feladatok: a munkahelyi vezető iránymutatása 
alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, 
hőfogadó állomások, primer- és szekunder vezetékhálózatok 
felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasháza-
kat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légte-
lenítések elvégzése) ellátásában.

Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat-szerelői végzettség (szakmun-
kás végzettség)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 7.

A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „központifűtés- és csőhálózat-szerelő” fel-
tüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17.
Bérezés: megegyezés szerint

Az állás 2019. május 22. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Fakó Barnabás távhő üzemvezető 70/333-7571

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet:

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ 
MUNKAKÖR 

betöltésére 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan idő-
re szóló munkaszerződéssel.

Munkaköri feladatok: a TiszaSzolg 2004. Kft-vel karbantartá-
si szerződést kötött társasházakban víz-, szennyvíz-, csapadék-
víz-hálózat karbantartása, javítása, vízóracserék elvégzése.
Készenléti feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
• vízvezeték-szerelői végzettség (szakmunkás végzettség)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet

Előnyt jelent:  
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 7.

A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „vízvezeték-szerelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17.
Bérezés: megegyezés szerint

Az állás 2019. május 22. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Bátori Imre karbantartási csoportvezető 70/333-7484

Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközpon-
ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 
2019. április 3-tól újból nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
     üzemeltető

Temetői járatok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRA-
TOK 2019. május 1-jétől keddi és pénteki napokon az alábbi 
menetrend szerint közlekednek:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Oda Megálló Vissza

16.20 Tisza-part városrész 18.10

16.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 18.00

16.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 17.59

16.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 17.58

16.33 Bocskai I. út 17.57

16.34 Bocskai I. úti iskola 17.55

16.37 Szederkényi út 17.53

16.38 Rózsa út (Brassai iskola)) 17.52

16.39 Kazinczy út (hotel) 17.51

16.40 Autóbusz-pályaudvar 17.50

16.50 Városi Temető főbejárata 17.40

Nem lesz melegvíz
Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 2019. május 14-
én (kedd) 06.00 órától 2019. május 16-án (csütörtök) 6.00 
óráig a szolgáltatásbiztonság növelése érdekében a Tisza-
Szolg 2004 Kft. karbantartási munkálatokat lát el, valamint a 
fűtőerőmű is ezen időszakban végzi éves karbantartási tevé-
kenységét, ezért Tiszaújváros távhőszolgáltatással ellátott te-
rületén a használati melegvíz-szolgáltatás a jelzett időszak-
ban szünetel.
Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.
   TiszaSzolg 2004 Kft.
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A Tiszaújváros Települési Értéktár felhívása

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

Miskolcon 73 nm-es jó állapotban lé-

vő 5. emeleti 3 szobás, erkélyes lakás, 

kiváló lakókörnyezetben, csendes he-

lyen eladó. Irányár: 12 millió forint. 

Érd.: 06-46/433-188, 06-70/275-6511

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecé-
nás Közalapítványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatko-
zó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
 Adószám: 18412262-1-05
 
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

 Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

10. oldal 2019. május 2.Hirdetés



A Sportcentrum eseményei   
Május 3. (péntek)

Labdarúgás
15.00 Intézményi Bozsik II., IV. korcsoportú csapatok részére 
	 	 	 	 Műfüves	pálya

Május 4. (szombat)
Labdarúgás
11.00	FC	Tiszaújváros	-	Ózd	U15-	ös	bajnoki	mérkőzés	
	 	 	 	 Füves	pálya
13.00	FC	Tiszaújváros	-	Ózd	U14-	es	bajnoki	mérkőzés	
	 	 	 	 Füves	pálya
14.30	Polgár	VSE	-	Létavértes	U19	bajnoki	mérkőzés		
	 	 	 	 Műfüves	pálya

16.30	Polgár	VSE	-	Létavértes	bajnoki	mérkőzés
	 	 	 	 Műfüves	pálya
Asztalitenisz
15.30	TSC	-	Szerencs	II.	bajnoki	mérkőzés	 	 	
	 	 	 	 Asztalitenisz-csarnok

Május 5. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00	Bozsik	Fesztivál	U7,	U9	korcsoportú	csapatok	részére	
	 	 	 Füves	pálya,	műfüves	pálya
17.00	FCT-	Jászberényi	FC	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 Centerpálya
Kézilabda
16.00	TSC	-	MEAFC	bajnoki	mérkőzés	 	 	
	 	 	 Játékcsarnok

Labdarúgás

Atlétika

Kosárlabda

Megtört az átok, megtört a Putnok

Egyéni csúcsok az esőben

Harmadszor már 
nem ment A labdarúgó NB III Keleti 

csoportjának 25. fordulójá-
ban Putnokon lépett pályá-
ra a Tiszaújváros. A találko-
zón meglepetésre a kék-sár-
gák győzni tudtak visszavág-
va ezzel az őszi vereségért.

Putnok - Tiszaújváros 
1-2 (1-2)

Putnok,	200	néző.	V.:	Leél-Őssy.
Putnok FC: Egyed	 -	 Nyisalovits,	 Tóth	
Sz.,	Timkó	(Lajkó),	Vajda	(Pogonyi),	Be-
ne,	Katona,	Mahalek	(Czető),	Illés,	Csics-
vári,	Csirszki.	Edző:	Koszta	Péter.
Termálfürdő FC Tiszaújváros:	Tóth	Cs.	-	
Bokros,	Lippai,	Nagy	D.	(Kertész),	Pap,	
Fodor,	 Csicsek	 (Papp),	 Hussein,	 Orosz,	
Illés	G.,	Molnár	M.	(Lipusz).	Edző:	Ger-
liczki	Máté.
A	két	együttes	őszi	mérkőzését	a	putnokiak	
nyerték	2-1-re	egy	hajrában	szerzett	góllal.	
A	Tiszaújváros	négy	mérkőzés	óta	nem	ta-
lált	 legyőzőre,	míg	 a	 házigazdák	 rapszo-
dikus	 teljesítményt	 nyújtottak	 az	 elmúlt	
időszakban.	 A	 találkozót	 Fodorék	 kezd-
ték	jobban,	hiszen	már	a	3.	percben	tizen-

egyeshez	jutottak.	A	büntetőt	Nagy Dávid 
magabiztosan	 értékesítette 0-1.	A	 folyta-
tásban	is	lendületesebben	futballozott	Ger-
liczki	Máté	együttese.	Ennek	a	10.	percben	
lett	meg	az	eredménye,	amikor	Pap Zsolt 
szerzett	gólt	0-2.	A	félidő	hátralévő	részé-
ben	is	több	helyzete	volt	a	tiszaújvárosiak-
nak,	 ám	ezeket	nem	sikerült	 kihasználni-
uk.	A	Putnok	két	 ízben	 is	 büntetőhöz	 ju-
tott,	 az	 első	kimaradt,	 de	 a	másodiknál	 a	
41.	percben	a	hazaiak	kapusa,	Egyed nem 
hibázott	1-2.	Ez	az	eredmény	maradt	a	fé-
lidőre	is,	így	nem	dőlt	el	a	találkozó.
A	második	játékrészben	többet	támadha-
tott	a	hazai	együttes,	nyomás	alá	helyez-
ték	Tóth	kapuját,	de	a	jól	védekező	ven-
dégek	eszén	nem	sikerült	túljárni.	A	haj-
rában,	a	94.	percben	Csirszkit	állította	ki	a	
Putnokból	a	játékvezető,	de	az	eredmény	
már	nem	változott.	A	Tiszaújváros	öt	év-
tized	 elteltével	 győzött	 Putnokon.	 Ger-
liczki	Máté	együttese	38	ponttal	a	8.	he-
lyen	áll	 a	 tabellán	és	 legközelebb	május	
5-én,	vasárnap	öt	órától	a	feljutásra	aspi-
ráló,	jelenleg	a	2.	helyen	álló	Jászberényt	
fogadja.	

Koszta Péter:	Az	első	félidő	álmos	kezdé-
se	után	megvolt	a	lehetőség	az	egyenlítés-
re,	de	újra	kihagytuk	a	tizenegyest.	Gratu-
lálok	a	Tiszaújvárosnak.
Gerliczki Máté:	Az	elmúlt	három	év	leg-
jobb	 játéka	 volt	 szükséges	 ahhoz,	 hogy	
50	 év	 után	 nyerjen	 a	Tiszaújváros	 Put-
nokon. 
A 25. forduló további eredményei:
Tállya	-	Gyöngyös	0-1
Jászberény	-	Szolnok	1-2
DVTK	II.	-	DEAC		1-2
ESMTK	-	Eger	1-4
Cigánd	-	Füzesgyarmat	1-2
Sajóbábony	-	Sényő	2-5
SBTC	-	Nyírbátor	1-2
Következik a 26. forduló 
2019. május 5., vasárnap 17:00
Eger	-	Cigánd
DEAC	-	ESMTK	
Szolnok	-	DVTK	II.
Nyírbátor	-	Putnok
Sényő	-	SBTC
Gyöngyös	-	Sajóbábony
Füzesgyarmat	-	Tállya	
Tiszaújváros - Jászberény

Szombaton igencsak benépe-
sült a Sportcentrum, nyolc-
száz táncos érkezett a Show-
tánc Fesztiválra és hatszáz 
sportoló a 19. Nemzetközi 
Atlétikai Versenyre. Ez az év 
első nagy versenye, melyen 
mindenki igyekszik megmé-
retni magát, hogy hol is áll a 
mezőnyben. Az induló nyolc 
tiszaújvárosi versenyző dere-
kasan helytállt. 

Szemerkélő	 eső,	 fújdogáló	 szél	 fogadta	
a	 versenyzőket,	 akik	 inkább	 a	 fedett	 le-
látó	védelme	alatt	várták	futamukat.	Per-
sze	a	díjátadóra	azért	„előmerészkedtek”.	
Kriszt Sarolta	 Gödöllőről	 érkezett,	 a	 80	
méteres	 gátfutást	megnyerte	 újonc	 kate-
góriában,	s	még	előtte	állt	egy	háromszáz	
méteres	futásnak.	
-	Ötödik	éve	atletizálok	 -	mondja	Sarol-
ta	-,	a	családom	is	ezzel	foglalkozik,	így	
hát	én	is.	Az	atlétika	minden	ágát	szere-
tem,	hosszú	 távon	gondolkodom,	 sokáig	
szeretnék	még	sportolni.	Általában	persze	
csak	a	következő	versenyre	koncentrálok,	
a	győzelem,	az	éremszerzés	a	célom	-	tet-
te	hozzá.	
A	 tiszaújvárosi	 Kiss Csaba	 épp	 beme-
legít,	amikor	összefutunk.	
-	 Két	 számban	 indulok	ma,	 100	 és	 200	
méteren	-	mondja	Csaba	-,	az	elsődleges	
célom,	 hogy	 egyéni	 csúcsot	 fussak.	 Az	
időjárást	 próbálom	kizárni,	 nem	 túl	 elő-
nyös,	hogy	vizes	a	pálya,	de	ahogy	érez-
tem,	hátszél	is	van,	az	majd	segíteni	fog.	
- Ilyenkor mennyiben más a futás? Mire 
kell pluszban odafigyelni? 
-	Bemelegítés	közben	általában	4-5	repü-
lőt	csinálok	sima	cipőben,	ilyenkor,	ami-
kor	vizes	 a	 talaj,	 akkor	hamarabb	 felve-
szem	a	szöges	cipőt.	Ebben	pedig	lazáb-
ban	 fokozózgatok,	utána	pedig	 folyama-
tosan	gyorsulok.	
- Hogy állsz, így a szezon elején?

-	A	fedettpályám	elég	jól	sikerült,	van	egy	
magyar	bajnoki	8.	helyezésem,	az	idei	cé-
lom,	hogy	11	másodpercen	belül	fussam	a	
száz	métert,	illetve	lesz	egy	világverseny	
egyetemistáknak,	arra	szeretném	megfut-
ni a szintet. 
Jakab István	edző,	a	verseny	egyik	főszer-
vezője	ügyelt	arra,	hogy	minden	rendben	
zajlódjon,	 a	 több	 száz	versenyző	mellett	
azonban	figyelt	a	mieinkre,	atiszaújváro-
siakra is. 
-	A	legnépszerűbbek	idén	az	ugrószámok	
és	a	sprintszámok	-	mondta	Jakab	István	
-,	 100-200	 méteren	 indulnak	 a	 legtöb-
ben.	Itt	a	hatszáz	versenyző	között	 lega-
lább	harminc	válogatott	 atléta	 is	van,	ez	
a	verseny	 idénynyitó,	 ilyenkor	még	sen-
ki	sincs	csúcsformában,	mindenki	készül	
a szezonra. 
-	 Nagyon	 örülünk	 annak,	 hogy	 hatszáz	
versenyző	 jelentkezett	 -	mondta dr. Fü-
löp György alpolgármester	 -,	 látjuk,	
hogy	teljesen	tele	van	a	lelátó.	Nekünk,	
a	 város	 önkormányzatának	 az	 a	 felada-
ta,	 hogy	 ezt	 a	 sporteseményt	 támogas-

sa,	 ezen	 kívül	 pedig	 az,	 hogy	 a	 Sport-
centrumot,	 mint	 infrastrukturális	 hátte-
ret,	fejlessze.	Az	elmúlt	években	tárgyal-
tunk	 a	 Magyar	 Atlétikai	 Szövetséggel,	
és	 alapos	 okkal	 bízunk	 abban,	 hogy	 si-
kerül	egy	olyan	megállapodást	létrehoz-
ni,	amely	lehetővé	teszi,	hogy	ezt	az	at-
létikai	pályát	is	fel	tudjuk	újítani	-	mond-
ta	az	alpolgármester.	
A	 nemzetközi	 versenyen	 8	 tiszaújvárosi	
sportoló	indult.	Kiss Csaba	(felnőtt)	100	
méteren	 a	 3.,	 200	méteren	 az	 5.	 helyen	
végzett.	A	junior	korú	Bujdosó Áron 100 
méteren	és	200	méteren	is	 indult,	előbbi	
kategóriában	egyéni	csúcsot	futott.	Feke-
te Nóra	(felnőtt)	100	méteren	5.	helyezést	
ért	el.	A	serdülő	Petrányi Dorina 300 mé-
teren	egyéni	csúcsot	futott,	a	szintén	ser-
dülő	Kiss Eszter	 pedig	 100	méteren	 fu-
tott	egyéni	csúcsot.	Karikó Zsolt	 (serdü-
lő)	 távolugrásban	 indult,	 Illés Nikolett 
(serdülő)	800	méteren	egyéni	csúcsot	fu-
tott,	míg	Varga Panna	(újonc)	80	méteren	
szintén	egyéni	csúcsot	futott.	

Fodor Petra

Az alapszakaszban oda-vissza verte az Alba Fe-
hérvárt a Phoenix KK, a rájátszás első -  hazai - 
mérkőzésén azonban alapos revansot vett a du-
nántúli gárda.

Phoenix KK - Alba Fehérvár
60-80 

(14-16, 12-17, 16-24, 18-23)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:	Jónás	(2),	Kiss	(2),	Sza-
bó	D.	(-),	Hill	(16/3),	Pongrácz	(3/3).	Csere:	Pöstényi	(27/12),	
Gáspár	(-),	Taskó	(3),	Szilasi	(-),	Kovács	(2),	Molnár	(5/3).
A	mérkőzés	negyedik	percéig	nem	született	hazai	találat,	a	Fe-
hérvár	viszont	már	hat	egységet	szerzett.	Az	etap	második	felé-
ben	látványos	felzárkózásba	kezdett	a	hazai	gárda,	és	a	tizedik	
percre	sikerült	kiegyenlíteni	az	erőviszonyokat.	A	második	ne-
gyedben	a	Fehérvár	rendezett	sorokkal	vetette	magát	küzdelem-
be,	ismét	távolodni	kezdett	ellenfelétől.	A	harmadik	percre	már	
tízpontosra	növekedett	hátrányt	a	hazai	gárda	még	le	tudta	dol-
gozni	a	játékrész	derekára,	ám	az	etap	utolsó	perceiben	ismét	a	
vendégek	akarata	érvényesült.	A	különbség	még	behozható	lett	
volna	a	Tiszaújváros	számára	két	negyed	alatt,	azonban	a	szü-
net	a	fehérváriakat	nyugtatta	meg	jobban.	Nem	a	Phoenix,	ha-
nem	a	vendégek	játéka	javult	fel,	a	harmadik	negyedben	foko-
zatosan	 távolodtak	 a	Tisza-parti	 együttestől.	A	Phoenix	 is	 ke-
ményen	küzdött,	az	erőfeszítések	csak	arra	voltak	elegendőek,	
hogy	még	mindig	behozható,	tizenöt	pontos	távolságban	tartsa	
ellenfelét.	Biztatóan	indult	a	záró	játékrész,	Pöstényi	igen	gyor-
san	 tíz	pontra	 faragta	a	hátrányt,	majd	egy	újabb	Pöstényi-	és	
egy	Pongrácz-hármas	révén	ismét	a	Fehérvár	sarkát	taposták	a	
fiúk	(55-59).	Nagyon	gyorsan	megérkeztek	azonban	a	vendégek	
válaszai,	és	a	ritmusváltásra	már	nem	akadt	megfelelő	ellenszer.	
A	Fehérvár	újfent	távolodni	kezdett,	és	a	különbség	végül	húsz	
pontra	emelkedett.	A	vereség	ellenére	is	ki	kell	emelni	Pöstényi	
Zoltán	teljesítményét,	aki	27/12	ponttal,	4	lepattanóval,	3	szer-
zett	labdával,	2	assziszttal,	2	kiharcolt	faulttal	a	mérkőzés	leg-
jobbjának	bizonyult.	
Szendrey Zsombor vezetőedző:	 Gratulálok	 az	 ellenfélnek.	 Ez	
volt	a	harmadik	meccsünk,	és	a	Fehérvár	mindannyiszor	újabb	
felállásban	lépett	pályára..	Ez	persze	nem	von	le	a	dicsőségük-
ből.	Mi	most	 egy	 kicsit	másképp	 játszottunk.	Megpróbáltunk	
itt,	a	rájátszásban	több	lehetőséget	adni	azoknak,	akik	eddig	ke-
vesebb	szerepet	kaptak,	hiszen	jövőre	lehet,	hogy	számítanunk	
kell	rájuk.	Jövő	héten,	szerdán	folytatjuk,	és	megpróbálunk	visz-
szavágni	ellenfelünknek.

Diáksport 

Réti Márton
 országos bajnok

A	 hétvégén	 rendezték	 Budapesten	 a	 középiskolás	 súlyemelő	
országos	bajnokságot.	A	verseny	második	napján	 lépett	dobo-
góra	Réti	Márton,	 a	Tiszaújvárosi	 Eötvös	 József	Gimnázium,	
Szakgimnázium	és	Kollégium	tanulója,	aki	188	kg-os	össztel-
jesítményével	a	89	kg-os	súlycsoportban	megnyerte	a	versenyt,	
így	országos	bajnok	lett.	Az	összes	súlycsoportot	figyelembe	vé-
ve	Marci	az	abszolút	3.	helyen	végzett.

11. oldal2019. május 2. Sport

A Fehérvár (kékben) mind támadásban, mind védekezés-
ben felülmúlta a Phoenixet. 

Réti Márton kiválóan teljesített, s ez országos bajnoki cí-
met eredményezett. 

Az eső sem gátolhatta meg a jó eredményeket. 



12. oldal 2019. május 2.Rendezvények
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