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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Április 
25-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is fel 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen április 25-
én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István 
út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844, 341-
755-ös számon. 
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk 
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 perc-
ben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket. 

/8. oldal

Lecsaptak a nyomozók

Parkoló- 
és útlezárás

Felhívás

2018. április 28-án (szombaton) a Derkovits Kulturális Központ 
szervezésében valósul meg „A biztonság napja” városi nagyren-
dezvény. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében par-
koló- és útlezárásokra lesznek.
Április 27-én (péntek)
- 20.00 órától április 28. 20.00 óráig a Tisza ABC parkolója és a 
Polgármesteri Hivatal parkolója. 
Április 28-án (szombat)
- 15.00 - 18.30 óra között - a Szent István út Tisza ABC parkoló 
és József Attila út közötti szakasza.
- 8:00 - 20.00 óra között - a közös bemutató miatt a Szent Ist-
ván út mindkét oldalán tilos lesz a megállás, és ez vonatkozik a 
parkolókra is. 
Emellett felhívjuk a figyelmet, hogy a honvédségi bemutató ide-
je alatt erős hanghatás (fegyverzaj) lesz!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

         A szervezők

Park, parkoló, játszótér

Közterületi felújítások

Színre színt

Képeslapvilágban
Szinte pillanatok alatt történt, s mindent megváltoztatott. A szür-
ke reggelek elbúcsúztak, s jött a varázslat: simogató napsugarak, 
csicsergő madarak köszöntik a hajnalt, és újra színesben ébred a 
város. Nem csak a megújulást hozta magával ez az évszak, ha-
nem a boldogságot is, békés sárgával, buja rózsaszínnel, tiszta 
fehérrel. Mintha egy képeslapvilágban élnénk, ugyanúgy. 
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Három helyszínen zajlanak közterületi felújítások városunkban, melyek összköltsége 250 millió forint. Képriportunk a 3. oldalon. 

Pro Urbe Klub

Első kézből

Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia vezérigazgatója volt a vendé-
ge a Pro Urbe Klub legutóbbi rendezvényének. A városunk leg-
rangosabb kitüntetésének birtokosaiból álló szerveződés tagjai 
a MOL, s különösen a MOL Petrolkémia működéséről, bizton-
sági helyzetéről, fejlesztéseiről tájékozódhattak. Utóbbival ösz-
szefüggésben szó esett az infrastrukturális és egészségügyi fel-
adatokról is. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken fél 9-kor, kedden és szomba-
ton este 18 órakor, vasárnap  délelőtt 11 órakor lesz  szentmi-
se templomunkban.
Április 20-án reggel fél 9-kor iskolamise lesz a katolikus isko-
la tanulóinak és tanárainak.
Április 24-27-ig, keddtől péntekig nem lesz szentmise temp-
lomunkban.

Görögkatolikus
Pénteken és szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye, 
Vasárnap 10.00 utrenye 11.00 Szent Liturgia,18.00 vecsernye. 
Hétfőn (Szent György nagyvértanú ünnepe) 10.00 utrenye, 
17.30 Szent Liturgia.

Református
Tiszaújváros
2018. április 19-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. április 21-én, szombaton 17.00 órakor ifjúsági alkalmat 
tartunk.
2018. április 22-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisz-
telet.  Ezzel párhuzamosan az imateremben az óvodás és ki-
siskolás gyermekek számára foglalkozás lesz. 15.00 órától 
konfirmációi előkészítőre várjuk a fiatalokat.
Tiszaszederkény
2018. április 22-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az isten-
tisztelet.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot április 22-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd április 23-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Laborosok találkozója
A TVK Központi Laboratórium volt dolgozói részére találkozót 
szervezünk 2018. május 28-án hétfőn, 11 órától az Arany Holló 
étteremben. Jelentkezni lehet a volt csoportvezetőknél. Kalmár-
né: 0620/580-1145, Pápainé: 0670/398-7738

Biztonság, szakszerűség

Sikeres
önkéntes vizsgázók

Huszonhárom önkéntes tűzoltó tett sikeres kisgép-
kezelői vizsgát a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokságon a közelmúltban.

A kisgépkezelői típusvizsgán hét önkéntes tűzoltó egyesület - 
Karcsa, Alsóberecki, Vágáshuta, Pálháza, Mezőcsát, Polgár és 
Szomolya - tagjai adtak számot elméleti és gyakorlati felké-
szültségükből. A vizsgázóknak a BM Katasztrófavédelmi Ok-
tatási Központ oktatói előtt kellett bemutatni a motoros lánc-
fűrész, a korongos vágóberendezés, a hidraulikus mentőeszköz 
alapkészlet, valamint a Honda TR 5E típusú áramfejlesztő és 
Honda W átemelő szivattyú biztonságos üzemeltetését, illetve 
szakszerű kezelését.

Forrás: baz.katved.hu

Módosítás és önellenőrzés 
a netes kitöltővel

Legkényelmesebben a netes kitöltővel módosítható a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített szja-bevallási ter-
vezet, sőt a tavalyi bevallás önellenőrzése is ezen a felületen a 
leggyorsabb.
Az áfa fizetésére kötelezettek és az őstermelők bevallási terve-
zetüket a legegyszerűbben az e- SZJA felületen egészíthetik ki 
és módosíthatják, ezek nélkül a lépések nélkül az ő tervezetük 
nem válik automatikusan bevallássá május 22-én. A többi adó-
zónak nincs teendője, ha a tervezet számaival egyetért.
Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz 
mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy posta-
címet, attól függően, hogy az egyén miként szeretné megkap-
ni az összeget.
Az ügyfélkapusok az új „LEKÉR” funkcióval az e-SZJA portá-
lon letölthetik a tavaly benyújtott 16SZJA, valamint az idén be-
nyújtott 17SZJA bevallást, megkönnyítve ezzel a személyijöve-
delemadó-bevallás javítását és esetleges önellenőrzését.
Érdemes minél előbb ügyfélkaput nyitni, mert így azonnal el-
érhetővé válik az szja-bevallási tervezet és a módosítás néhány 
gombnyomással kényelmesen, otthonról is elintézhető.

   NAV

Lezárják a parkolót
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Gépjármű-tulajdonosokat, hogy a 
Kazinczy Közösség Ház Bethlen G. út felőli parkolóját ren-
dezvény miatt 2018. április 27. (péntek) 14:00 órától - 2018. 
május 2. (szerda) 12:00 óráig lezárják.
Kérjük, hogy a gépjárművekkel máshol parkoljanak, a parko-
lót ne használják, a gépjárműveket elszállítják.
Köszönettel:

Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

 Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
drága szerettünk 

Fenyvesi ÁrpÁdné

(szül.: JuhÁsz erzsébet) 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Folytatódik 
a kerékpárjelölő program

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy folytatódik a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja. 
A következő jelölési időpont 2018. április 27. (péntek) 09.00 
óra és 12.00 óra között lesz. 
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza 
út 2. Szám) 
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és lak-
címkártyájukat, a kerékpárt, továbbá annak papírjait. Az 
utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdon-
jogot illetően. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
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Hatalom
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprili-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Motoros láncfűrésszel a kézben. 

Hét település 23 önkéntes tűzoltója vizsgázott Tiszaújvá-
rosban.     Fotók: Tiszaújvárosi HTP



Az április 8-án megállapított 
előzetes eredmény alapján 
egyértelmű volt, hogy az átje-
lentkezők és a külképviselete-
ken szavazók később beérke-
ző voksai érdemben már nem 
befolyásolhatják választóke-
rületünkben az országgyűlési 
választások eredményét. Így 
is történt, mindössze néhány 
tizedszázaléknyit változott a 
végeredmény.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6.sz., ti-
szaújvárosi székhelyű egyéni választó-
kerületében a tiszaújvárosi 9. számú sza-
vazókört jelölték ki az átjelentkezéssel és 
a külképviseleteken szavazók voksainak 
összeszámlálására. Ebben a szavazókör-
ben április 8-án a szavazatszámláló bi-
zottság nem bontott urnát, s nem számlál-
ta meg a helyben leadott 661 szavazatot.
Ezt a feladatot április 14-én, szombaton 
végezték el, amikor a Nemzeti Választá-
si Irodától megérkeztek a választókerüle-

tünkben lakóhellyel rendelkező, de az or-
szág más pontján, vagy a külképviselete-
ken voksolók szavazatai.
Előzetesen átjelentkezőként 2244, kül-
képviseleti voksolóként 413 választópol-
gár kérte névjegyzékbe vételét választó-
kerületünkből. Közülük 2318-an éltek is 
jogukkal.
A szavazatszámláló bizottság a helyben 
és a máshol szavazók szavazólapjait ösz-
szekeverve számlálta meg, s ennek alap-
ján rögzítette az eredményt. 
E szerint 2938 érvényes szavazatot ad-
tak le. Ebből Bíró László (Jobbik) 1347-
et, Koncz Ferenc (Fidesz-KDNP) 888-
at, Pap Zsolt (MSZP-Párbeszéd) 481-et 

kapott. A többi 16 jelölt közül egyedül 
dr. Tarnai Gábor (LMP) érte el a százas 
nagyságrendet 160 szavazattal, a többi-
ek elenyésző számú voksot gyűjtöttek be. 
A pártlistáknál (melyeket országosan ösz-

szesítenek) hasonló a helyzet. A Jobbik 
955, a Fidesz-KDNP 865, az MSZP-Pár-
beszéd pártszövetség 376 szavazatot ka-
pott e „vegyes” szavazókörben. Itt is az 
LMP a negyedik 307 szavazattal. A töb-
bi jelölőszervezet közül a Momentum ér-
te el a legjobb eredményt, 208 szavaza-
tot kapott. 
A 2938 szavazat megszámlálásával 
gyakorlatilag megszületett a választó-
kerületi végeredmény. Előző heti köz-
lésünkhöz képest érdemben nem, rész-
leteiben pedig alig változott a helyzet. 
A győzelmet megszerző Koncz Ferenc 
szavazati aránya 49,3 százalékra csök-
kent ugyan, de így is megmaradt a kö-
zel 20 százalékos előnye Bíró László-
val szemben, aki 31,64 százalékot ért 
el. Pap Zsolt pozícióján nem, de szava-
zati arányán minimálisan javított, 14,9 
százalékra növelve azt. (A részletes vá-
lasztókerületi eredményt lásd tábláza-
tunkban.)

                F.L.

A lényeg nem változott

Választókerületi végeredmény
Park, játszótér, parkoló

Városi voksok

Közterületi felújítások

Fordított 
kétharmad

Amint arról a múlt héten beszámoltunk, három helyszínen kez-
dődhettek meg jelentős közterületi felújítási munkálatok váro-
sunkban. A munkálatok néhány nap alatt is látványos változáso-
kat eredményeztek a felvonulási területeken. A három beruházás 
összköltsége mintegy250 millió forint.

Tiszaújvárosban - a korábbi országos és választó-
kerületi eredményekhez hasonlóan - most is más-
képp szavaztak az emberek. 

A 9. sz. szavazókör adatai nélkül - mivel itt együtt számlálták a 
helyiek, illetve az összes választókerületi átjelentkezők és kül-
képviseleteken szavazók voksait - a kormányváltást akarók sze-
reztek kétharmados többséget.
A végül parlamentbe jutott pártok egyéni jelöltjeire leadott sza-
vazatok (8.395) 68,16 százalékát (5.722) a kormányváltásra ké-
szülők kapták. 
A pártlisták esetében 58,51 százalékos az ellenzéki arány. Ebben 
benne vannak a DK-ra, az Együttre, a Momentumra, és a Kétfar-
kú Kutya Pártra leadott tiszaújvárosi voksok is.

Polgármester 
- a választás után

A végleges eredmények megszületése 
után megkérdeztük Bráz György pol-
gármestert is, hogy miként értékeli az 
eredményeket.
- A számokból jól látható, hogy ha az 
ellenzéki szavazatokat összeadjuk, a 
városban élők nagy része, gyakorlati-
lag 2/3-a a kormányváltásra szavazott 
- nyilatkozta a polgármester. - Örülök 
annak, hogy az MSZP-Párbeszéd je-
löltje, Pap Zsolt Tiszaújvárosban a leg-
több szavazatot kapta. Köszönöm min-
denkinek, aki részt vett a választáson, 
hiszen rendkívül fontos, hogy szavaza-
tunkkal kinyilvánítsuk a véleményün-
ket. Azt gondolom, hogy a városlakók 
világos üzenetet fogalmaztak meg: az 
önkormányzatnak itt helyben folytatni 
kell a városépítő és fejlesztő munkát, 
amelyet továbbra is a tisztességnek és 
az erkölcsösségnek kell jellemeznie.
Munkám során azt tartom szem előtt, 
hogy mindenki polgármestere legyek. 
Arra fogok törekedni, hogy sokszínű 
maradjon a város, politikai nézetei mi-
att senki érdekei ne sérülhessenek. 

Választókerületi végeredmény

A jelölt neve Jelölőszervezet(ek) Kapott érvé-
nyes szavazat %

Kozma János MEDETE PÁRT  46 0.09 %
Kozma-Tóth Zsanett ÖSSZEFOGÁS PÁRT  25 0.05 %
Herczeg Orsolya SZEM PÁRT  60 0.12 %
Dányi Zoltán KÖSSZ  28 0.05 %
Kindák Zoltán NP  29 0.06 %
Irhás György MISZEP  26 0.05 %
Pacsuta Márk CSP  133 0.26 %
Kiss János REND PÁRT 42 0.08 %
Pap Zsolt MSZP-PÁRBESZÉD  7 757 14.9 %
Dr. Jakab Rita MIÉP  107 0.21 %
Ádám Zoltán KÖZÖS NEVEZŐ  49 0.09 %
Dr. Tarnai Gábor LMP  1 182 2.27 %
Balázs Erik JÓ ÚT MPP  25 0.05 %
Sóváriné Bukta Erika DEMOKRATA PÁRT  122 0.23 %
Mogyorósi Anikó SEM  95 0.18 %
Bíró László JOBBIK  16 469 31.64 %
Szukenyik Klaudia SZP 41 0.08 %
Koncz Ferenc FIDESZ-KDNP  25 662 49.3 %
Rontó Oszkárné MCP 158 0.3 %
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Az Ifjúsági Parkban egy rekortán és egy salakos futópálya 
létesül. 

Már körvonalazódik a bölcsőde melletti játszótér új formája. 

A római katolikus templomnál 38 normál és egy mozgás-
korlátozott parkolót építenek. 

Sokan szavaztak április 8-án. 

Átjelentkezőként és külképviseleten 2318-an éltek választójogukkal. 

Az utolsó megbeszélés szavazatszámlálás előtt. 

Szombat délben érkeztek meg a szavazatok Tiszaújvárosba. 



Testületi döntések

Térítési díjak, 
méltányosság

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló törvény értelmében a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, va-
lamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó ön-
kormányzat rendeletet alkot. 

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ szolgáltatásonként kiszámította 
a szolgáltatási önköltséget, melyek alapján a képviselő-testület 
meghatározta az intézményi térítési díjakat. A szolgáltatások ön-
költsége 2018-ban jelentősen nem emelkedett, sőt a Tiszavirág 
Idősek Klubja által nyújtott idősek nappali ellátása és a házi se-
gítségnyújtás esetében csökkent, így az intézményi térítési díjak 
emelését legutóbbi ülésén nem tartotta indokoltnak a testület. 
Ezzel egyidejűleg a személyi térítési díjakat, azaz a kötelezett 
által fizetendő térítési díjakat, illetve kedvezményeket is átte-
kintette.

Változatlanság és méltányosság

Tavaly az intézményi térítési díjak 1,6%-kal emelkedtek, s en-
nek következtében kis mértékben növekedett az ellátottak által 
fizetendő személyi térítési díj is. 
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatási önköltségek növekedé-
se minimális az előző évhez képest, továbbá figyelemmel arra, 
hogy az ellátást igénybe vevő, döntően idős, beteg, alacsony be-
vétellel rendelkező városlakók terhei ne növekedjenek, a jelen-
leg érvényben lévő személyi térítési díjkedvezmények rendsze-
re sem változott. 
Ahogy arról korábban határoztak a városatyák, a működési ta-
pasztalatok alapján a testület áttekintette az idősek otthonában 
nyújtott szakosított ellátások igénybevételének feltételeit is. A 
korábbi szabályozás értelmében az intézményvezetői döntés el-
len benyújtott panasz kivizsgálására a képviselő-testület jogo-
sult, azonban az egyedi élethelyzetek és ellátási igények, sajátos 
körülmények figyelembevételére az önkormányzati rendelet az 
eddigiekben nem adott lehetőséget. A kliens- és szükségletcent-
rikus szolgáltatásnyújtás biztosítása érdekében a rendelet most 
kiegészült a képviselő-testület méltányossági jogkörével, annak 
érdekében, hogy olyan városlakók számára is elérhetővé válhas-
son az intézmény szolgáltatása, akik számára a jogi keretek kö-
zött nem lenne biztosított a hozzáférés, bár egyedi élethelyzetük 
indokolttá teheti az idős otthoni elhelyezést. 

            f.l.

Nyersanyagnormák

A képviselő-testület az Ezüsthíd Gondozóház és az Ezüsthíd 
Idősek Otthona által biztosított napi ötszöri étkezés, valamint 
a szociális étkeztetés nyersanyagnormáit 2018. április 1-től 
2019. március 31-ig az alábbiak szerint állapította meg.
Ezüsthíd Gondozóház (ötszöri étkezés):  500 Ft/fő/nap
- Reggeli:     91 Ft
- Tízórai:     39 Ft
- Ebéd:     220 Ft
- Uzsonna:      45 Ft
- Vacsora:    105 Ft
Ezüsthíd Idősek Otthona (ötszöri étkezés): 500 Ft/fő/nap
- Reggeli:      91 Ft
- Tízórai:      39 Ft
- Ebéd:     220 Ft
- Uzsonna:      45 Ft
- Vacsora:    105 Ft
Szociális étkeztetés:   220 Ft/fő/ebéd

A gyermekek védelméért

Normaemelés, iskolakezdési támogatás
A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény tartalmazza a gyer-
mekétkeztetésre vonatko-
zó szabályokat. Amennyiben 
a gyermekétkeztetést az ön-
kormányzat biztosítja, úgy 
az intézményi térítési díjat a 
települési önkormányzat ál-
lapítja meg. 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjának alapja az élelmezés nyersanyag 
költségének egy ellátottra jutó napi ösz-
szege. A gyermekétkeztetés személyi té-
rítési díját az intézményvezető a napi ösz-
szeg általános forgalmi adóval növelt 
összegének és az igénybe vett étkezések 
számának, valamint a normatív kedvez-
ményeknek a figyelembevételével álla-
pítja meg.

Normák és díjak

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ a jelenleg érvényes közbeszer-
zési árak alapján áttekintette a 2018-ra 
vonatkozó élelmezési költségeket, és ja-
vaslatot tett a gyermekétkeztetés nyers-
anyagnormájára, melyet a képviselő-tes-
tület jóváhagyott.
A nyersanyagnormák (intézményi térítési 
díj) - az óvodai, az általános iskolai, vala-
mint a középiskolai kollégiumi ellátásban 
- 2018. április 1-től a táblázatba foglaltak 
szerint alakultak.
A táblázatból megállapítható, hogy az 
óvodai ellátásban az uzsonna, az általá-
nos iskolai ellátásban az ebéd, a középis-
kolai kollégiumi ellátásban a vacsora ese-
tében figyelhető meg kismértékű nyers-
anyagnorma emelkedés.
A törvény értelmében a szolgáltatási ön-
költséget a tárgyévre tervezett adatok 
alapján április elsejéig kell megállapíta-
ni, ami év közben egy alkalommal korri-
gálható, ha azt a folyamatok indokolják. 
Bölcsőde, mini bölcsőde esetében az in-
tézményi térítési díjat külön meg kell ha-
tározni a gyermek gondozására, nevelé-
sére, nappali felügyeletére és a vele törté-
nő foglalkozásra, valamint a gyermekét-
keztetésre vonatkozóan.
A kötelezett által fizetendő térítési díj ösz-
szegét (személyi térítési díjat) az intéz-
ményvezető, a szolgáltatást vezető vagy 
a működtető konkrét összegben állapítja 
meg.
Az elvégzett számítások alapján a bölcső-
dei ellátás keretében nyújtott gondozás 
egy ellátottra jutó intézményi térítési dí-
ja 2.800 Ft. A jövedelmi kategóriák sze-
rint megállapított bölcsődei ellátás gon-
dozási díjában nem történt változás. A 
gondozási díjat 2012-ben 100 Ft/nap/el-
látott összegben határozta meg a testület, 
s ez 2018-ban is 100 Ft marad azoknál a 
családoknál, ahol az egy főre jutó havi jö-
vedelem az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 170%-át (48.450 
Ft), egyedülállók esetén 190%-át (54.150 
Ft) meghaladja. Azon családok eseté-
ben, ahol az egy főre jutó havi jövedelem 

a fenti jövedelemhatárokat nem haladja 
meg, az ellátás továbbra is térítésmentes. 
 

Szigorítás, új támogatás

A hosszabb ideje a városban élők érdeke-
inek védelme céljából, illetve az önkor-
mányzat által nyújtott, egyéb önként vál-
lalt támogatásokra vonatkozó szabályok-
kal való összhang megteremtése érdeké-
ben egyes támogatások feltételrendsze-
rében szigorított a képviselő-testület. A 

tankönyvtámogatás, illetve a táborozta-
tási támogatás igénybevételére abban az 
esetben van lehetőség, ha a 23. életévét 
be nem töltött nagykorú személy, illetve 
a gyermek és az egyik törvényes képvi-
selője a kérelem benyújtását megelőzően 
legalább egy éve folyamatos tiszaújváro-
si bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a 
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes 
képviselője életvitelszerűen a tiszaújvá-
rosi lakcímükön él. 
Az önkormányzat mindig kiemelt figye-
lemmel fordult a gyermeket nevelő csa-
ládok, a hátrányos helyzetű gyermekek, 
illetve a nehéz életkörülmények között 
élők felé, ezért a szociális ellátórendszer 
keretein belül számos ellátással támogat-
ja az arra rászorulókat. 
A szociális rendelet értelmében rendkívü-
li települési támogatás gyermekvédelmi 
támogatásként is megállapítható. A támo-
gatás igénybevétele tárgyévben gyerme-

kenként legfeljebb négy alkalommal le-
hetséges. Az elmúlt években a gyermek-
védelmi támogatás keretei között volt 
mód anyagi juttatás biztosítására az is-
kolakezdés költségeinek enyhítésére is.
Az önkormányzat most új formában is 
hozzájárul az iskolakezdéssel járó kiadá-
sok enyhítéséhez. Önként vállalt feladat-
ként, külön ellátási formaként 2018. áp-
rilis 1-jétől bevezette az iskolakezdé-
si támogatást. Erre évente egyszer az a 
gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy jogosult, aki alap- 
vagy középfokú köznevelési intézmény 
nappali tagozatán tanul, és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 300%-át (85.500 Ft), 
egyedülállók esetén a 320%-át (91.200 
Ft). Feltéve, hogy a nagykorú, illetve a 
gyermek és az egyik törvényes képvi-
selője a kérelem benyújtását megelőzően 
legalább egy éve folyamatos tiszaújváro-
si bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a 
nagykorú, illetve a gyermek és törvényes 
képviselője életvitelszerűen a tiszaújvá-
rosi lakcímükön élnek.
A támogatás megállapítása kérelem alap-
ján történik, melyet a polgármesteri hiva-
talba kell benyújtani. 
A támogatás összege tanulónként 10.000 
Ft, melyet a jogosultak pénzbeli juttatás 
formájában vehetnének igénybe. A ké-
relmek benyújtási határideje minden év 
szeptember 30.
                        

Étel elvitele, díjhátralék

A rendeletben rögzítették az intézmé-
nyi, illetve a szünidei gyermekétkezte-
tésnél az étel elvitelének módját a gyer-
mek előre nem látható hiányzása, beteg-
sége, vagy indokolt és igazolt távolléte 
esetében.  Pontosították továbbá a téríté-
si díj befizetésére és ellenőrzésére vonat-
kozó rendelkezéseket. A módosítás sze-
rint a gyermek előre nem látható hiány-
zása, betegsége, vagy indokolt és igazolt 
távolléte időtartamára a gyermek részére 
biztosított étel elvitele a szülő, más tör-
vényes képviselő vagy a szülő, más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára kérelemre történhet. Az étel el-
vitele a gyermek távolmaradásának beje-
lentését követő naptól lehetséges. 
A térítési díj befizetése és ellenőrzése te-
kintetében a módosítás szerint a nyilván-
tartott térítési díjhátralékról először a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
vezetője kap tájékoztatást, aki - szükség 
szerint a hivatal munkatársaival folytatott 
egyeztetést követően - tájékoztatja a fize-
tésre kötelezett személyt az igénybe ve-
hető szociális támogatásokról. Amennyi-
ben a térítési díjhátralékot a továbbra sem 
fizetik meg - a korábbi gyakorlatnak meg-
felelően - a nyilvántartott díjhátralékról a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont igazgatója minden negyedévet kö-
vető hónap 15. napjáig tájékoztatja a pol-
gármestert a díjhátralék behajtása vagy a 
behajthatatlan tartozás törlése érdekében.

                                                   F.L.

Intézménytípus 
megnevezése

Jelenlegi nor-
ma (Ft/nap)

2018. április 
1-jétől számított 
norma (Ft/nap)

Eltérés 
(Ft/nap)

Óvoda összesen 250 255 +5
-Tízórai 60 60 0
-Ebéd 155 155 0
-Uzsonna 35 40 5
Általános iskola összesen 320 325 +5
-Tízórai 75 75 0
-Ebéd 195 200 +5
-Uzsonna 50 50 0
Középiskolai kollégium
összesen 515 520 +5
-Reggeli 150 150 0
-Ebéd 215 215 0
-Vacsora 150 155 +5
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A képviselő-testület méltányosságot gyakorolhat az idősek 
otthonába történő felvételnél. 

Új támogatási formaként az önkormányzat iskolakezdési támogatást vezet be. 

Szigorodott a tankönyvtámogatás fel-
tételrendszere. 



Füstös falak, károk 

Elektromos hiba okozta a tüzet 
Ha jó idő van, nyitott abla-
koknál szellőztetik át a laká-
sokat az Árpád úti tűz után. 
Az átható füstszagot még 
mindig érezni. Nem csak a la-
kásban, hanem a lépcsőház-
ban is. 

Nyolcvanadik életévén is túl van már Er-
zsike néni, aki átmenetileg a gyerekeihez 
költözött ki a faluba, mivel a lakása lakha-
tatlan. A két héttel ezelőtti tűzben bent ég-
tek a ruhái, a bútorai, évek óta megtaka-
rított készpénze, az emlékei. Szerencsére 
neki nem esett baja, a tragédia idején épp 
boltban volt. Kerestük, de nem akart nyi-
latkozni, talán érthető is, mindenki más-
képp dolgoz fel egy ilyen esetet. Ő nehe-
zen. A családja azt mondja, erős, szívós 
asszony, de most nagyon nekikeseredett, 
nem beszél velünk, még emészti a tüzet. 
A lakásból kitörő füst és a lángnyelvek fe-
ketére nyalták a lépcsőház második eme-
letének falait. Látszanak a nyomai, hogy 
a kormot már levakarták a megégett fa-
lakról. Nem szép a látvány, de legalább 
már elkezdődött valami, könnyebben tör-
lődnek az „élmények”, ha nincsenek min-
den nap szem előtt. 
A lépcsőházban még halványan érezni a 
szúrós füstszag maradványait, beszívták 
a falak. A kiégett lakás alatt lakók is a ro-

mokat takarítják. Nem a tűz, hanem a víz 
nyomait, hiszen néhány száz liter  vízzel 
oltották el a tűzoltók a lángokat. 
 - Mi a kiégett lakás alatti emeleten la-
kunk, átellenben, így a tűz nem okozott 
problémát, de a víz az igen, bár más ab-
ból is többet kapott, mint mi - mondja az 
egyik szomszéd, Reichenberger László-
né.  - Mi olyannyira nem érzékeltük a tü-
zet, hogy végig a lakásban voltunk, ki sem 
mentünk az utcára, mi voltuk az egyedü-
liek a háztömbben, akik bent maradtunk. 
Nálunk leginkább a víznek van nyoma. A 
vezetékeknél áztunk be az előszobában, a 
bejárati ajtó mellett, de hál’ istennek na-
gyobb baj nem történt. A tűzkáros lakás 

alatti szomszédnál viszont nagy a kár, 
még látszik a tűz nyoma is, meg ahogy ol-
tották, ott minden elázott, nincsenek is itt-
hon. Felettem, a tűzzel szemben lévő la-
kónál kormos minden, ott az ajtófélfa is 
megégett, ahogy kicsapott a láng. 
- Lassan lezajlik a vizsgálat, a festő már 
lekaparta az égett részt a lépcsőház fa-
láról és a plafonról, tudomásom szerint 
már jön meszelni a héten - mondja Bá-
lint Jánosné, az egyik földszinti lakó. - A 
tűz alatti lakásban, az első emeleten már 
rendbe tették a lakást, a földszinti néni 
is, akinek nagyon elázott a lakása az ol-
tás során. Nagy volt a riadalom, de sze-
rencsére már elmúlt, de isten őrizz, hogy 
még egyszer ilyen keletkezzen, nem sze-
retnék még egyszer ilyet átélni - mond-
ja a néni. 
Mindenki jön, meséli az emlékeit. Hiva-
talos információért a tűzoltóságra me-
gyünk. Németh Viktor tűzoltóparancsnok 
fogad minket, aki a maga is ott volt a tűz-
oltásnál. 
 -  A lakás egyik szobája gyulladt ki, és 
több másik helyiség sérült meg - mond-
ja. - A tűzeseti hatósági bizonyítványt ki-
adtuk a lakástulajdonosnak. A füst, illetve 

az oltáshoz használt víz másodlagos ká-
rokat okozott, de feltakarítottuk, a lépcső-
házat átszellőztettük, és ezzel a helyszí-
nen végzett beavatkozással a tűzoltóság 
tevékenysége ott véget ért, a katasztrófa-
védelmi kirendeltség hatósági osztályá-
nak feladata a további adatszolgáltatás, 
a dokumentációk átnyújtása. Részünkről 
lezártnak tekintjük a történetet, vélelmez-
hetően elektromos energia okozta a tüzet 
- mondja Németh Viktor, a Tiszaújváros 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tisza-
újvárosi Hivatásos Tűzoltóság tűzoltópa-
rancsnoka. 
Csoma Bertalan, a Társasházak, Lakás-
szövetkezetek és Egyedi Lakástulajdono-
sok Érdekvédelmi Egyesülete elnöke is 
kint volt a helyszínen az oltás idején. 
- Körülbelül két évvel ezelőtt kezdtük el 
szorgalmazni a lakóközösségeknél, hogy 
kössenek biztosítást a lakásra és az épü-
letre is. Szerencse a szerencsétlenségben, 
hogy ez a társasház megkötötte ezeket, és a 
néninek is volt külön lakásbiztosítása. Tu-
domásom szerint a kárfelvétel megtörtént, 
a szakértők kint jártak, az ügyintézés fo-
lyik - tudtuk meg az egyesület elnökétől. 

    berta

NAV-tájékoztató

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

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

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

    NAV

Hangpróba

Ha megszólal
 a sziréna

Minden évben rendeznek havária gyakorlatot Ti-
szaújvárosban. Ez azt jelenti, hogy a katasztrófa-
védelem szakemberei elpróbálják azokat a felada-
tokat, amelyek veszélyhelyzetben rájuk hárulnak. 

Mivel a Mol Petrolkémia Zrt. veszélyes anyagokkal dolgozik, 
így időről-időre szükség van ezekre a gyakorlatokra. Ennek 
egyik része a 2007-ben kiépített Monitoring Lakossági  Riasz-
tó és Tájékoztatási Rendszer (Molari). A kiépítés 2014-ben foly-
tatódott, ennek eredményeként Tiszaújvárosban 10, Tiszapalko-
nyán 4, Oszláron pedig 2 ilyen rendszer működik. Így ezeken 
a helyszíneken a lefedettség közel 100%-os, amire szükség is 
van, hiszen ez a  három település a legveszélyeztetettebb abban 
az esetben, ha bármilyen probléma történik a vegyi üzemben. 
Veszély esetén a Molari rendszer nem csak figyelmeztet, hanem 
szöveges tájékoztatást is ad a lakosságnak a teendőiről.  A rend-
szer üzemeltetését kizárólag a hivatásos katasztrófavédelem or-
szágos és területi szerve végezheti akkor, ha olyan súlyos bal-
eset történik, amelynek következtében a lakosság egészségére 
ártalmas veszélyes anyagok kerülnek a levegőbe. 
- Tiszaújvárosban a mérgező gázok elszabadulása jelentheti a 
legnagyobb veszélyt - tudtuk meg Dóka Csabától a Tiszaújvá-
rosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség  tűzoltó ezredesétől, pol-
gárvédelmi felügyelőjétől. - A kimenekítés nem igazán jó meg-
oldás, hiszen viszonylag sok időt vesz igénybe, valamint gáz-
veszély esetén nem tanácsos kint, szabad területen tartózkod-
ni. Így a kimenekítés helyett a lakosság elzárkóztatása az elsőd-
leges feladat. Ez azt jelenti, hogy felhívjuk a lakosság figyel-
mét arra, ne tartózkodjanak a szabadban. Gázveszély esetén zárt 
épületbe kell menekülni. Be kell zárni az ablakokat, ki kell kap-
csolni a tüzelő-, szellőztető- és klímaberendezéseket.
A Molari riasztó rendszert minden hónap első hétfőjén tesztelik. 
Évente kétszer, márciusban és szeptemberben, pedig teljes körű 
üzempróbát végeznek.

ema
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Tréfás plakátragasztó
Lópici Gáspár óta tudjuk komoly mesterség a plakátragasztás, 
hiszen ő az utca hírmondója. Mellesleg ő meg is kéri a gyereke-
ket, hogy ne tépjék le a plakátokat, szemben a politikai pártok 
aktivistáival, akik letéphetnék, hiszen a mai napig hirdetik je-
löltjüket, pedig már véget ért a választás.
Na, de nem is erről akartam írni, hanem arról a furcsa párhuzam-
ról, amit jártamban-keltemben tapasztaltam. (Itt jegyzem meg, 
már korábban felfigyeltem a jelenségre, de nem szerettem volna 
befolyásolni a T. választópolgárokat.)
Sétám közben az egyik hirdetőoszlopon megpillantottam az el-
lenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjének és helyi jelöltjé-
nek képmását, majd mellette hasonló méretben egy bábszínházi 
előadás reklámját „Mazsola és Tádé” felirattal. Mielőtt bárki po-
litikai elfogultsággal vádolná a plakátragasztót (és e sorok író-
ját) a következő oszlopon a kormánypárti jelölt fotója mellé pe-
dig a helyi színjátszó csoport műsora, az „Egy bolond százat csi-
nál”  plakátja lett felragasztva. Sajnos a helyi „Lópici Gáspár” 
kreativitása itt kimerült - vagy nem volt más plakátja - én pe-
dig eltöprengtem rajta, milyen további parallel lehetőségek let-
tek volna.
A teljesség igénye nélkül: LMP - Elfújta a szél - mozivetítés, DK  
- Charlie koncert „Jég dupla whiskyvel”, Jobbik - Wass Albert 
est: Önkéntes száműzetés.
És így tovább...
Mindenesetre elismerésem az ismeretlen plakátragasztónak, aki 
egy kis vidámságot csempészett a meglehetősen unalmas (kam-
pány)hétköznapokba.

Török G. Gábor

Az Erzsébet téri sziréna. 
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Aggódó tekintetek figyelték a mentést, az oltást két hete. 

Az égett részt már lekaparták a falakról. 

Bálint Jánosné



Szakmák éjszakája

Kipróbálták, megcsinálták, megismerték
2016-ban rendezték meg elő-
ször a Szakmák éjszakáját, 
melynek célja, hogy a pálya-
választás előtt állók megis-
merkedjenek a különböző 
szakképzési formákkal. 

Idén 166 település 455 intézménye csatla-
kozott a Szakmák éjszakájához, mintegy 
4574 programmal. Köztük a Szerencsi 
Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Bras-
sai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolája. 
Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg! - ez 
a Szakmák éjszakájának jelmondata, ami 
azt is jelzi, hogy itt az interaktív progra-
mok és a szakmák valódi kipróbálása van 
a fókuszban. Így volt ez a Brassai közép-
iskolában is, ahol valamennyi tanműhely 
kinyitotta kapuit egy estére, és betekintést 
nyújtott az ott zajló munkába, tanulásba. 
A gépészet, az ügyvitel, a villamos ipar és 
az elektronika világába bárki bepillantást 
nyerhetett. 
Kiss Ákos épp a forrasztást próbálta ki. 
- Még van egy év az általános iskolából, 
így van idő gondolkodni - mondta Ákos 

-, érdekel az informatika, a programozás. 
Most épp a forrasztást próbálom ki, a cél, 
hogy a kis LED-lámpák világítsanak a 
végén - mondta. 
Forrasztás, hegesztés, esztergálás - fel-
ügyelet mellett ezeket is kipróbálhatták 
az érdeklődők, de munkába állt az isko-
la saját gyártású 3D-nyomtatója, emellett 
megismerkedhettek a 3D-s tervező prog-
ramokkal, az öntészettel, és mindennel, 
ami az iskolában zajlik. Az ügyvitel vilá-
ga is megnyílt ezen az estén: gyorsírás-
sal, gépeléssel és reprezentációs ajándé-
kok készítésével. 
- Egy-két hibával 32 szót gépeltem egy 
perc alatt - mondta Juhász Inez, aki első 
tanévét tölti az intézményben. - A gépírás 
elég nehéz, mert nem lehet nézni a bil-
lentyűzetet, csak a monitort. A kezdetektől 
így tanuljuk, eleinte sokkal nehezebb volt. 

A Szakmák éjszakájára sokan érkeztek a 
környező településekről is, és azok a cé-
gek is jelen voltak, melyekkel a Brassai 
partnerségi kapcsolatban áll.
- A pályaválasztás előtt álló gyerekek-
nek és szüleiknek szeretnénk megmu-
tatni, hogy mi található az iskolánkban - 
mondta Páricsi Tamás gyakorlati oktatás-
vezető. - Minden műhelyt kinyitottunk, 
ahol ki lehet próbálni a különböző szak-
mákat. Több cég is támogatta a rendez-
vényünket, egyikük egy egységcsomagot 
is készített,  mi megterveztük és legyár-
tottuk hozzá a paneleket, itt az érdeklő-
dők beforraszthatják ezeket és haza is vi-
hetik. Az ügyviteles lányoknál lefűzést, 
iktatást, laminálást lehet kipróbálni, fel-
ügyelet alatt természetesen, hegeszteni is 
lehet, bemutatjuk továbbá a csőszerelés 
különböző technikáit, és robotot is lehet 
programozni. 

                                  Fodor Petra

Évadnyitó horgászverseny

Jókor kell 
jó helyen lenni

A telepítés utáni aranyigazság érvényesült a Zabos 
Géza Horgász Egyesület hétvégi évadnyitó verse-
nyén. Aki jó helyet fogott ki, halból is jókora fogás-
ra tett szert, aki nem volt szerencsés, az legfeljebb 
a szép időnek örülhetett.

A szögedi tavakat 124 horgász ülte körül szombat délelőtt, hogy 
az év első versenyén felmérje, kopott, avagy csiszolódott halfo-
gó tudománya. Id. Hatvani József „öreg motoros a szakmában”, 
sok-sok hal akadt a horgára, ezúttal azonban csak a napsütés ho-
zott örömöt számára.
- Nagyon jó az idő, jó ilyenkor horgászni - mondja - csak hát 
tegnap volt telepítés, és még egy csapatban vannak a halak. Aki 
jó helyet fog ki, annak bőven van kapása, hala. 
Józsi bácsi szavait igazolja Sebestyén Árpád esete. Reggel nem 
jutott neki előre sorszámozott horgászhely, hát keresett magá-
nak. 
- Reggel óta jönnek szépen - mondja Árpi, s mutatja haltartó há-
lóját, melyben legalább 8 kilónyi hal vergődik. - Nem a csali, 
nem a horgásztudomány számított, szerencsém volt - teszi hoz-
zá a fenekezős kategória későbbi győztese.
Kiss Béla, a Zabos Géza Horgász Egyesület elnöke a magas víz-
állást okolja a viszonylag gyengébb eredményekért, a jövőt néz-
ve azonban bizakodó.
- Sajnos a Tisza és a Sajó magas vízállása miatt a közlekedőe-
dény elve alapján a tavakban is nagyon megemelkedett a víz-
szint - mondja az elnök. - Tegnap telepítettek a kollégák mind 
a két tóba halat, egy-két ponty akadt, meg keszeget láttam még, 
hogy fogtak. Abban bízunk, ha a vízállás lentebb megy, akkor 
nagyobb horgászsiker lesz. Egyébként 124 versenyző van, alig 
férnek a parton, két bot helyet csak egy bottal tudnak horgászni. 
A magas vízállás miatt kevés a horgászhely.
- Egyébként az egyesület jövőjét, idei évét illetően milyenek a ki-
látások?
- Az egyesület működési feltételei biztosítottak. Eddig a pályá-
zatainkon nyertünk, úgy Tiszaújváros önkormányzatánál, mint a 
hagyományos rendezvényeinkkel, például a horgász napközivel 
kapcsolatos, illetve a haltelepítési pályázatunkon is. Ezen túlme-
nően a MOHOSZ-nál is vannak pályázataink. Szeretnénk kar-
bantartani, fejleszteni az egyesület őrzési lehetőségeit. A víz-
mennyiség nem változott, de sajnos június végén lejár a Nyugati 
főcsatornán a bérleti jogunk. Az államtól megkapta a MOHOSZ 
a bérlőkijelölési, pályáztatási jogot, ez így van 2013 óta. Szur-
kolunk, és amit lehet, megmozgatunk. Benyújtom a pályázatot 
kellő időben, kerestem az elnökséget, az alelnök urat is, abban 
bízok, hogy a Nyugatin továbbra is „meg tudnak élni” további 
15 évig a horgászaink. 

                                                              Ferenczi László

Eredmények
Női kategória:
I. Losonczi Éva   4.280 g
Ifjúsági kategória:
I. Nagy Rajmund     720 g
Férfi úszós kategória:
I.  Gál Péter   3.100 g
II.  Csengeri László  2.360 g
III.  Kádas Zoltán   2.180 g
Férfi fenekezős kategória:
I. Sebestyén Árpád  9.800 g
II.  Jakab Máté    9.060 g
III.   Horváth József  2.640 g
IV. Pintér József   2.100 g
V.  Kapus Ottó   2.000 g
Legnagyobb hal:
Jakab Máté   4.360 g

A „Szakmák éjszakája” rendezvény el-
sődleges célja, hogy a szakképzést és 
szakmát újrapozicionálja a közvéle-
ményben, új típusú kommunikációval 
érje el azokat, akik számára ez a terü-
let eddig idegen volt. A Szakmák éjsza-
káját minden évben országosan egysé-
ges időpontban rendezik meg, április-
ban. A „Szakmák éjszakája” az eddigi 
legnagyobb méretű és látogatottságú pá-
lyaorientációs rendezvény volt hazánk-
ban. Eltérően a hagyományos pályavá-
lasztási vásároktól, nem szervezett, ha-
nem szabadidős, családi tevékenység-
ként szervezték meg a magyarországi 
szakképzési centrumok és az önállóan 
csatlakozó szervezetek. A Szakmák éj-
szakája jelmondata: „Próbáld ki, csináld 
meg, ismerd meg!” is jelzi, hogy a szak-
makipróbálás és interaktív programok 
az elsődlegesek, melyeket nem közpon-
tilag, hanem alulról építkezve kell létre-
hozni és minden programnak ingyenes-
nek kell lennie. 
A hagyományos pályaválasztást támo-
gató rendezvényektől eltérően a Szak-
mák éjszakájának célja nem az intézmé-

nyi beiratkozások támogatása, hanem a 
szakmák kipróbálása, amely elengedhe-
tetlen a helyes pályaválasztáshoz. Szin-
tén újdonságot jelent, hogy nem csak 
a közvetlenül pályaválasztás előtt álló 
8-os fiatalokat célozza meg, hanem az 
általános iskolásokat (elsősorban: 5-7 
osztályosok), a középiskolás korosztályt 
és a felnőtteket.
A Szakmák éjszakájának ötlete egy akkor 
nyolcéves kisfiútól, Rozványi Salamon-
tól származik, aki egy Kutatók éjszaká-
ja után felvetette, hogy milyen jó lenne 
egy olyan éjszaka, amikor kipróbálhatja, 
hogy mi minden lehet. A Szakmák éjsza-
kája logójában erre utal a magyar heraldi-
kai hagyományoknak is megfelelő hatá-
gú csillag, a Salamon-pecsétje.
A Szakmák éjszakájának megvalósítását 
először a Szegedi Szakképzési Centrum 
vállalta, azonban a nagy érdeklődésre 
való tekintettel már első alkalommal or-
szágos szinten rendezték meg. Rozvá-
nyi Dávid a Szakmák éjszakája koncep-
cióért és a szervezési tevékenységéért 
2016-ban Euroguidence Hungary díjban 
részesült.
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Sebestyén Árpád a kis híján 10 kilónyi zsákmánnyal. 

Kisgyerek, nagy fúróval. 

Volt kitől ellesni a fortélyokat. 

Készül a varrat. 

Elmélyült forrasztás.
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Au-Team kulturális 
találkozó

Április 13-án az autizmus világnapjához kapcsolódva rendezte 
meg a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Éltes Mátyás iskolája az Au-Team kul-
turális találkozót, ahol bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk 
autistáknak, illetve autista taggal rendelkező csoportoknak. Jó 
hangulatú rendezvény volt, színvonalas produkciókat láthat-
tunk.
Köszönjük a csoportok részvételét és a Napraforgó Alapítvány 
támogatását! 

    Hok Csaba 
intézményvezető
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 Széchenyis díjazottak 
Április 10-én, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár Gyermekkönyvtárának szervezésében 
nyílt meg a legjobban sikerült Mátyás-monda illuszt-
rációs pályázat alkotásaiból készült kiállítás. Dr. Pata-
ki Anett, Miskolc önkormányzata Humán osztályának 
osztályvezetője megnyitó beszédében elmondta, hogy 
550 pályamű érkezett a Hunyadi Mátyás évforduló - 
születésének 575., uralkodásának 560. éve - és a ma-
gyar költészet napja illusztrációs pályázatra. Összesen 
46 pályaművet állítottak ki. Az alsósok versenyében a 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 4. c 
osztályos tanulója, Kiss Gergő az előkelő 2., Szabados 
Zsombor és Virág István Soma 3. b osztályosok közös 
munkájukkal a 10. helyezést érték el. Kocsis Hanna 4. 
a osztályos tanuló munkáját is kiállították. A kiállítás 
április 25-ig tekinthető meg. 
   Hok Csabáné
  könyvtáros tanár

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövede-
lemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatko-
zatot szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

  a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
        kuratóriuma

A körzeti labdarúgó diákolimpián a Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola II. korcsoportos tanulói 2. helyezést értek 
el. A csapat tagjai: Balogh Ádám 4.a, Brunyánszky István 4.a, 
Bodnár Balázs 4.b, Novák Milán 4.b, Orosz Dániel 5.b, Zanócz 
Áron 5.b, Papp Péter 5.b, Vitos Zsombor 5.c osztályos tanulók. 
Felkészítő: Bene Krisztián. 
A Simonyi Zsigmond kárpát-medencei helyesírási verseny me-
gyei fordulóján Kiss Gábor Botond 7.a osztályos tanuló 3. he-
lyezést ért el, felkészítő tanára Nagy Réka. Kanyó Viktória 8.a 
osztályos tanuló 11. helyezett, Bolgár Dániel 5.b osztályos  ta-
nuló 12. helyezett lett. Felkészítőjük: Simonné Varga Katalin. 
A Zrínyi Ilona országos matematikaverseny megyei fordulóján 
Szlávik Levente 4.a osztályos tanuló 11. helyezést ért el Bacsó 
Csilla felkészítésével,  Csehovics Marcell 3.a osztályos tanuló 
14. helyezést ért el. Felkészítője: Csernikné Nagy Mária Kriszti-
na. A szép eredményekhez szívből gratulálunk!
 Makkainé Chmara Marianna

igazgató
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Versenyeredmények a katolikus iskolában
Március 23-án rendezték meg a Ben-
degúz NyelvÉSZ nemzetközi anyanyelvi 
tanulmányi verseny megyei fordulóját. A 
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola kis nyelvtudósai eredmé-
nyesen küzdöttek meg a tudást és kreati-
vitást egyaránt próbára tevő, nehéz, gon-
dolkodtató feladatsorokkal.
I. helyezést ért el Koleszár Boldizsár 7.a, 
III. helyezést ért el  Ulicska Sába Napsu-
gár 3.a
VI. helyezést ért el Horváth Levente 7. 
Boldizsár eredménye alapján részt vehet 
a Szegeden rendezendő országos döntő-
ben. 
Felkészítő pedagógusok: Szilágyi Gyulá-
né, Zákány Ferencné.
Április 12-én rendezték meg az encsi 
Szent László Katolikus Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
által meghirdetett szavalóversenyt a me-
gyei katolikus iskolák részvételével.
Iskolánkból a következő tanulók értek el 
helyezést. 
  I. hely - Prókai Balázs  8.a osztály.
 II. hely - Bartha Viola    6.b osztály.  
III. hely -  Bodnár Zsófia 2.b osztály.
III. hely - Papp Elizabet 3.a osztály.
Felkészítő pedagógusok: Mészárosné Zó-
lyomi Gabriella, Oláh Bertalanné, Szil-
ágyi Gyuláné,  Zákány Ferencné.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet ünne-
pi rajzpályázatot hirdetett a magyar címer 

és zászló megünneplésére. A zsűri elnöke 
Jankovics Marcell filmrendező, illusztrá-
tor, a Magyar Művészeti Akadémia alel-
nöke volt. 
Papp Elizabet 3.a osztályos tanulónk kü-
löndíjat és értékes könyvjutalmat kapott. 
Felkészítő pedagógus: Oroszné Kolosai 
Zsuzsanna.
LOGO országos számítástechnikai ver-
seny, Sárospatak. Regionális eredmény:
V. helyen Kiss Péter László  4.b osztá-
lyos, VII. helyen Emődi Kende 3.a osz-
tályos tanuló végzett. Felkészítő pedagó-
gus: Kőteleki Andrea Éva.
Április 7-én volt a Teleki Pál kárpát-me-
dencei földrajz, földtan verseny megyei 
fordulója.
II. helyezett Koleszár Boldizsár 7.a osz-
tály, VI. helyezett Horváth Levente 7.a 
osztály, VII. helyezett Bartal Ákos 7.a 
osztály. Felkészítő pedagógus: Orbán 
Mónika.
A katolikus iskolák Takáts Sándor orszá-
gos történelem versenyén a nyolcadiko-
sok csapata XI. helyezést - Kiss Édua, 
Tóth Petra, Kalotai Laura , Széles Kor-
nél - , XIII. helyezést - Berencsi Lili, Sza-
bó Vivien, Prókai Balázs, Fodor Soma - 
ért el.
Felkészítő pedagógus: Orbán Mónika.
Március 24-én Hódmezővásárhelyen a 
diákolimpia országos úszóversenyen III. 
kcs. 100 m hátúszás versenyszámban 

egyéni csúcsával VIII. helyezést ért el 
Galambos István, iskolánk 5.b osztályos 
tanulója. Felkészítője: Bukovenszky Jó-
zsef.
Április 5-én, Miskolcon volt a mezei futó-
verseny megyei döntője.
A II. helyezést szerezte meg Berencsi Lili 
8.a osztályos tanulónk, így április 17-én, 
Gödöllőn, az országos versenyen is a rajt-
vonal mögé állhatott, VI. helyen végzett 
Oláh Attila 5.a osztályos tanuló.
Felkészítő pedagógusok: Nemes Nándor, 
Császár Zoltán.
Április 4-én volt a Tiszaújvárosi Sport-
centrumban az I. és II. korcsoportos kis-
pályás labdarúgó diákolimpia.
Az I. korcsoportosok ezüstérmet akaszt-
hattak a torna végén a nyakukba.
Csapattagok: Pöttör Milán, Nagy István, 
Kondrák Zénó, Bajtai Patrik, Jávorsz-
ki Tamás, Nagy Bence, Ale Bence, Sza-
bó Dorián.
A II. korcsoportosok V. helyen végez-
tek. Csapattagok: Balla András, Harsá-
nyi Levente, Száva Máté Krisztián, Sep-
si József, Pózmán Dániel, Suhajda Péter, 
Emődi Kende Mór.
A PRO PAEDAGOGIA CHRISTIA-
NA Alapítvány Szent Gellért Ösztöndíját 
nyerte el Merucza Georgina 4.b osztályos 
tanulónk.

            Gál Benjáminné
                  igazgató

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys sikerek

kronika@tiszatv.hu

Kilenc elsős osztály

Hunyadi-bál

Beiratkoztak

A Hunyadi Mátyás iskola április 13-án rendezte meg a Szü-
lők-nevelők bálját az Arany Holló étteremben. A bál résztvevő-
it Bráz György polgármester úr és Vitéz Gábor Miklós szakmai 
igazgatóhelyettes úr köszöntötte, pohárköszöntőt Hok Csaba in-
tézményvezető úr mondott.
Iskolánk jelenlegi és volt diákjai műsorral szórakoztatták a ven-
dégeket. A nyolcadikosok keringőjét, a negyedikesek magya-
ros, verbunkos táncát, kiváló tornászaink akrobatikus emelése-
ket tartalmazó koreográfiáját hatalmas tapssal jutalmazták a je-
lenlévők. Kocsis Dorottya, iskolánk volt tanítványa, Tóth Krisz-
tina Idő, idő, idő című versének tolmácsolásával kápráztatta el a 
közönséget. Képzelt riportból szerezhettünk ismereteket a Má-
tyás király udvarában jellemző étkezési szokásokról, melyet a 
3/3. osztály tanulói adtak elő korhű ruhában. A fergeteges han-
gulatról Kerekes Norbert DJ gondoskodott. Értékes tombolatár-
gyak találtak gazdára az est folyamán. A bál bevételét digitális 
eszközök beszerzésére fordítjuk.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, aki bármilyen 
formában támogatta a rendezvényt:

Victorné Kardos Erika alapítványi elnök

7. oldal2018. április 19. Iskolapéldák

Autista tagokkal rendelkező csoportok mutatkoztak be. 

Kiss Gergő, Szabados Zsombor, Virág István és Kocsis Hanna. 

Az elmúlt héten lezajlottak az általános iskolai beiratkozások. 
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola két első osztályt indít a 2018/2019-es tanév-
ben, 40 fővel, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Isko-
lába 59-en iratkoztak be, itt három osztály lesz. A Tiszaújvárosi 
Szent István Katolikus Általános Iskolában 34-en kezdik majd 
az első osztályt szeptemberben, két osztályban. A Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskola 47 kis elsőssel indítja a követ-
kező tanévet, szintén két osztályban. 



A tizedik Halászi kötet

A magyar költészet napja

Pontként a mindenségben

Vers mindenkitől mindenkinek

A Hamvas Béla Városi Könyvtár 
költészetnapi rendezvénysorozatá-
nak egyik állomása Halászi Aladár 
legújabb verseskötetének bemuta-
tója volt. A Szivárvány kisegyüt-
tes műsora után Tokaji Edit, ön-
kormányzati képviselő köszöntöt-
te az érdeklődőket és Halászi Ala-
dárt, aki középiskolai tanár, újság-
író, író, pedagógiai szakíró. 

- Nagy tisztelője vagyok a tanár úr munkássá-
gának, és elfogult is vagyok vele kapcsolatban 
- mondta Edit, aki saját elmondása szerint, bár 
nem műkritikus, az irodalom közel áll a szívé-
hez. - Mindig nagyon szerettem a nyelvműve-
lő írásait, imádtam a markáns jegyzeteit. Igyek-
szem nyomon követni a munkásságát, bár azt 
szerintem mindenki tudja, hogy nagyon sok-
oldalú és nagyon széles spektrumon dolgo-
zik. Ezt a kötetet olvasva visszaköszön benne a 
múlt, a család, a gyökerek, a történelem. A mű-
vekben nemcsak a múlt eredményeivel találko-
zunk, hanem bizony nagyon komoly üzenete-
ket hordoznak a jelen számára. 

 Társadalomkritikák, filozofikus gondolatok, 
bölcsességek. Ez már a tizedik kötete Halászi 
Aladárnak, amit a kezünkben tarthatunk. A Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítvány és a Ka-
zinczy Ferenc Társaság segített a kötet megje-
lenésében. Előző kötete, a Csillagruhámba öl-
tözöm 2007-ben jelent meg. Mostani könyve az 
elmúlt bő egy évtized munkája. 
- A könyv címéből kiderül, hogy igen nagy té-
mát ölel fel. Mit jelent a pont és mit a minden-
ség - kérdeztük a szerzőt a könyvbemutatón.
- A mindenség  az egész életet, az egész univer-
zumot jelenti, a pont pedig lehet akár az em-
ber is. Viszont ha elképzeljük magunkat az uni-
verzumban, rá kell jönnünk arra, hogy nem va-
gyunk nagyok, nem vagyunk sokak, nem nagy 
a kiterjedésünk, sőt magának a Földnek se, de 
a Naprendszernek se, de még a Tejútrendszer-
nek se az. Így a pont sokféleképpen értelmez-
hető. Ezért olyan érdekes ez a világ, hogy pici 
pontként mégis nagy ricsaj van benne. Azon-
ban azt gondolom, hogy lehet ebben a világban 
jót is tenni, de ez csak akkor sikerül, ha az em-
berek elfogadják egymást. Együttműködnek, 

mert külön semmire sem vagyunk képesek.   
- Ha belelapozunk a könyvbe, és csak a formá-
ját nézzük, igen változatos képet látunk. 
- Igen, mivel témájában is változatos, így a for-
mája is az, hiszen minden témához más-más 
forma illik. Sokszínű, hiszen az időjárásról, az 
emberi gondolkodásról, a természet apró moz-
zanatairól is szólnak a versek. Nagyon érdekes 
megtalálni a  párhuzamokat az emberi életben, 
és ezeket képszerűen szemléltetni, megmutat-
ni a költészet eszközeivel. Szépeket lehet mon-
dani, például, hogy szeressük egymást. Igen 
ám, de a költészetnek hatékonynak kell lennie. 
Olyan eszközöket kell felvonultatni, hogy a jó 
gondolatok eljussanak az olvasóhoz, és benne 
is gondolatokat ébresszenek. 
- Ha nem csak belelapozunk, hanem bele is ol-
vasunk a kötetbe, valóban  sokszínűséggel ta-
lálkozunk. Azt gondolom, ha egy költő ilyen 
sokoldalú, akkor az őt ért hatások is azok. Me-
lyek ezek?
- Így van, és nem csak formában és tartalom-
ban széles spektrumú, hanem a versek érzelmei 
is azok. A szelíd, nyugodt érzelmektől, a tisz-
ta, őszinte gyermeki érzelmeken át az elemen-

tárisabb erejű érzelmekig minden megtalálható 
benne. Természetesen nap, mint nap érik hatá-
sok az embereket, jók és rosszak is, így engem 
is. Ezekből a helyzetekből azonban sokat tanul-
hatunk. Én most  Stephen Howking könyvét ol-
vasom, most ő és az ő írási vannak rám nagy 
hatással, mert szeretem a filozófiát, és ő is fog-
lalkozik az idővel fizikai és elméleti síkon egy-
aránt. De nem csak a nagy tudósokra figyelek 
oda, hanem például a gyerekektől is sok tanu-
lok, hiszen mindenkinek vannak olyan gondo-
latai, amit akár költőként vagy akár emberként 
hasznosítani tudok. 
- Van a kötetben kedvenc költemény, ami vala-
miért közelebb áll a költői szívhez, mint a töb-
bi?   
- Egyrészt mindegyik a kedvencem, másrészt 
egyik sem. Az ember életében, érzelmeiben 
vannak időszerű változások. Akkor, abban a 
helyzetben csak egy vagy két vers fontos, az 
összes többi pedig nem fér bele. Aztán valami 
megváltozik, és az az egy elveszíti időszerűsé-
gét, és akkor a többiek lesznek érdekesek.

Ema

Idén új programsorozat-
tal készült a Hamvas Béla 
Városi Könyvtár a költé-
szet napjára. József Attila 
születésnapján, április 11-
én Versstaféta indult útjá-
ra a városban. 

A könyvtár előtt színes léggömböket 
tartó óvodások kezdték a szavalást, 
majd elengedték a lufikat, melyek-
ben saját rajzos üzeneteiket, versil-
lusztrációjukat engedték a magasba. 
Az ovisok az általános iskolásoknak 
adták át a verselés stafétáját, majd a 
középiskolások, a Nikodémus Idősek 
Otthona lakói és az utca járókelői is 
csatlakoztak a közös verseléshez.  
- Láttam a könyvtárnál kiírva, hogy jön-
nek majd a gyerekek, és a város több 
pontján és szavalni fognak - mondta 
Hámori Albertné. - Bár itt a Rózsa té-
ren lemaradtam a versükről, de megyek 

utánuk. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk.
Kovács Valéria, középiskolai tanuló 
kisgyerek kora óta indul szavalóver-
senyeken.

- Nagyon szeretem a verseket. Ne-
kem nyugalmat, kikapcsolódást, el-
vonultságot jelent - mondta Valéria. 
- Sokszor jobban szeretek leülni ott-
hon egy verseskötettel, mint beül-
ni hangos, zajos szórakozóhelyekre. 
A kedvenc versem József Attilától a 
Születésnapomra. Ötödik osztályban 
választottam ezt a verset egy szava-
lóversenyre. Akkor a magyartanárom 
le akart beszélni róla, mert azt mond-
ta, hogy ez egy nagyon nehéz vers, 
de én kitartottam mellette, mert na-
gyon tetszett a mondanivalója. Leírja 
a költő, hogy a születésnapját egye-
dül töltötte és nekem ez nagyon tet-
szett, mert nekem is volt olyan, hogy 
egyedül voltam. 
Soós Zoltánné pedagógusként ment 
nyugdíjba több mint harminc éve. 
- Negyven évig tanítottam Miskol-
con, a verseket akkor és most is imá-

dom - mondta. - Amíg dolgoztam 
minden nap kapcsolatban voltam a 
versekkel, de nem csak azért, mert 
a munkám része volt, hanem azért is 
mert egyszerűen szükségem volt rá-
juk. Így van ez most is. Természete-
sen vannak kedvenceim, például Pe-
tőfi Sándortól a Tisza és Ady Endré-
től a Karácsonykor.
A délelőtti versmondás a Város-
háztéren ért véget. Az összegyűlt 
tömeg József Attila Szállj költe-
mény című versének részletét sza-
valta el. 
 A könyvtárban egész nap egy vers-
falra bárki kitűzhette kedvenc költe-
ményét, idézetét. Palatínusz Balázs-
né Csillik Edit Ady Endrétől A tava-
szi szív című verset választotta.   
- Általános iskolás korom óta sze-
retem Adyt - nyilatkozta lapunknak 
Edit. - Azért választottam ezt a ver-

set, mert ez egy szerelmes vers, és 
most nem csak az időjárás fordult ta-
vaszira, hanem úgy érzem  a szívem-
ben is eljött a kikelet. 
Délután a könyvtárban folytató-
dott az április 11-ei rendezvényso-
rozat. Halászi Aladár új versesköte-
tét mutatta be, majd a meghirdetett 
versszelfi verseny eredményhirde-
tése következett. A pályázat csopor-
tos produkciói közül a Tiszaújváro-
si Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola má-
sodikosai kapták a legtöbb szavaza-
tot. Az egyéni versmondók verse-
nyét a Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola ötödikese, Ba-
logh Gergő nyerte. A költészetna-
pi programokat a miskolci Verskon-
cert zenekar Valami szép című mű-
sora zárta.  

ema

8. oldal 2018. április 19.Költészet

Halászi Aladár beszélgetőtársa, Tokaji Edit nagy tisztelője a tanár úr munkásságának. 

A könyvbemutatón fellépett a Szivárvány kisegyüttes, a kötetből pedig Laskay Anna és 
Hajas Tamás olvasott fel verseket. 

Gyereksereg, lufierdő a könyvtár előtt. 

Közös szavalat a Kazinczy iskolában. Elindult a Versstaféta.



A Tisza TV műsora
Április 19., csütörtök

18:00 Héthatár: Választási végeredmény - Lakástűz után - 
Szakmák éjszakája - Tehetség konferencia - Évadnyitó hor-

gászverseny - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Könyvbemutató - Egy bolond százat 

csinál - Közelmúlt - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Április 20., péntek
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - MTK II. labdarúgó mér-

kőzés közvetítése felvételről 
Április 25., szerda

18:00 Héthatár: Bohóckodásaim - Tánc világnapja - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Müller Péter: Halhatatlan szerelem - 20 

éves a „Tiszavirág” Idősek Klubja - Közelmúlt - Sport
 Fogadóóra. Bráz György polgármester válaszol a nézők kö-

zérdekű kérdéseire
 Április 26., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése felvételről
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána a testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
Határtalanul – Simon Tünde festőművész kiállítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: május 5-ig.
Derkó MiniGaléria
B. Gulyás Erika - „Bohóckodásaim” - velencei karneváli ba-
bakiállítás.
Helyszín: félemelet. Látogatható: 2018. május 9-ig.

Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál
 2018. május 11-18.

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

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

Lendületben a Sodrás

Egy bolond százat csinál
Szombaton tartotta új da-
rabja, az Egy bolond százat 
csinál bemutatóját a Sodrás 
Amatőr Színtársulat. A Ti-
szaszederkényi Művelődési 
Ház színháztermében rende-
zett teltházas előadás nagy si-
kert aratott, a közönség állva 
tapsolt az előadás végén. 

Kiss Sándor népművelő emléktáblájá-
nak megkoszorúzásával kezdődött a dél-
után, a rövid ünnepség után mutatták be 
a darabot, amire már szeptember óta ké-
szült a társulat. A bonyodalmak, félreérté-
sek vígjátéka ez, fűszerezve szerelemmel, 
kalanddal. Dömötörről, a szerencsétle-
nül járt főpincérről „kiderül”, hogy álsza-
kállal megszólalásig hasonlít Rod-Igor 
Szu-Azerew grófra, a világhírű oroszlán-
vadászra, és itt kezdődnek a bonyodal-
mak, és maga a történet is. 
- Úgy gondolom, sikerült az, amit elvár-
tunk magunktól - mondta az előadás után 
az Elly-t alakító Vincze Klaudia. - Szep-
tembertől próbáljuk a darabot, heti két-
szer, és plusz táncórákat is vettünk. Fá-
rasztó volt, de megvan a gyümölcse. Az 
előadás közben éreztük a közönség re-

akcióit, nagyon jó érzés volt a színpadon 
állni, érezni, hallani, hogy a közönség ve-
szi a poénokat, nevetnek rajta. 
Handa Zsolt a bohókás orvos szerepét ját-
szotta, már színpadi megjelenésekor taps-
sal köszöntötték. 
- Ezzel a csapattal élmény dolgozni - 
mondta Zsolt -, imádom, hogy motiváljuk 
egymást, és nagyon jó közönségünk volt, 
amit köszönünk nekik. Hiszen ha nincs 
taps, akkor nincs élet a színpadon sem, 
nincs, ami mozgassa a színészeket. Ez az 
este nagyon jól sikerült. 
Hasonló véleményen volt Molnár Anna 
is, aki nézőként vett részt az előadáson. A 
Miskolci Nemzeti Színház színművésze-
ként hat éve kíséri figyelemmel a Sodrás 
Amatőr Színtársulat életét.
- Én részese voltam Miskolcon a színház-

ban ennek az előadásnak - mondta Mol-
nár Anna -, és el kell mondanom, hogy 
most nagyon boldog vagyok. Boldog, 
hogy egy ilyen édes, összetartó együttes 
ezt színpadra vitte és boldoggá tette ez-
zel a közönséget. Nagyon jól éreztem ma-
gam, csordultig vagyok örömmel. 
A darab főszereplője Jézsó Gábor, akin 

nem fogott ki, hogy kettős szerepben állt 
színpadra. 
- Nagyon nehéz ez a könnyű színdarab 
- mondta Gábor -, örülünk, hogy ilyen 
nagy sikert aratott. Nagyon vártuk már 
a premiert, és remélem, hogy nem csak 
nekünk, hanem a közönség számára is 
meghozta azt, amit várt. Izgalmas napo-
kat éltünk meg együtt a társulatban, egy 
nagyon jó csapattal, sok beszélgetéssel, 
gyakorlással, próbával és egymás báto-
rításával. Összetartóan, közös erőfeszíté-
sekkel telt ez az időszak. 
A darab rendezője Jézsó Éva, aki a szín-
padon Betty-t alakította. A tapsvihar és a 
gratulációk után már ő is megnyugodha-
tott. 
- Nagyon féltünk ettől a bemutatótól - 
mondta Éva -, mert ez egy iszonyatosan 
nehéz darab, de én azt gondolom, látva a 
közönség reakcióját, hogy nagyon jól si-
került. A próbák alatt sokszor gondoltuk, 
vagy mondtuk, hogy fáradtak vagyunk, 
ezt nem lehet csinálni, de ilyenkor, ami-
kor látjuk, hogy a közönség élvezi, azt 
amit lát, akkor mindent elfelejtünk, ami 
addig fárasztó volt. 

                 Fodor Petra

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Tudósnaptár – kamarakiállítás. A kiállítás június 2-ig látható. 
Helyszín: a könyvtár földszintje.
Április 20. (péntek) 18.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK 
„Halhatatlan szerelem” . MÜLLER PÉTER író, drámaíró 
előadása Hamvas Béla halálának 50. évfordulója alkalmából. 
Helyszín: a könyvtár aulája.
Az előadásra minden jegy elfogyott!
Április 25. (szerda) 10.00 óra: Lelki fitnesz várandósoknak és 
kisgyermekes anyukáknak. Anyának lenni. A beszélgetést ve-
zeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterape-
uta. A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük van közö-
sen játszani. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Április 24. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat! Helyszín: Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtár.
Tájékoztatás!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár április 20-án, pénteken ren-
dezvény miatt 16 óráig tart nyitva. Megértésüket köszönjük.

9. oldal2018.  április 19. Kultúra

Külön táncórákat is vettek a társulat tagjai. 

Kiss Sándor népművelő emléktáblájának koszorúzásával kezdődött a program. 

Jézsó Gáboron nem fogott ki a kettős szerep. 



10. oldal 2018. április 19.Rendezvények



Pályázati felhívás

Felsőoktatási 
ösztöndíjpályázat

Ülésezik
az önkormányzat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 
2017/2018-as tanév második félévére a tiszaújvárosi állandó la-
kóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának 
támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2017/2018-as 
tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pá-
lyázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, 
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzés-
ben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag 
elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves 
alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2017/2018-as tan-
év első félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a fel-
sőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja el-
fogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév 
eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmo-
zott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2018. május 28. (hétfő).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfo-
gadási időben az I. emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügy-
féltájékoztató, vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; 
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok 
menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 
2017/2018-as tanév első félévi leckekönyv/ elektronikus lecke-
könyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt,
• 2017/2018-as tanév második félévére szóló hallgatói jogvi-
szonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támoga-
tás mértékéről és módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testü-
lete 2018. április 26-án, csütörtökön 10 órától ülést 
tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termé-
ben. 

Napirendi javaslat: 
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
2. Javaslat a 2016. évi „B” és a 2017. évi „B” típusú Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósításának 
megszüntetésére 
3. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, a 2017. évi 
mérleg és eredménykimutatás jóváhagyása, a kitűzött vezetői 
jutalomfeladat értékelése és a vezetői bér meghatározása
Nyilvános ülés:
1. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
2. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására   meghirdetett pályázat benyújtására
3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szakmai Ter-
vének elfogadására
4. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi 
Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi szakmai mun-
katervének elfogadására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intéz-
ményvezetői pályázatának kiírására
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igaz-
gatói pályázatának  kiírására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosítására
8. Javaslat a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját érintő átszervezés vé-
leményezésére
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevé-
kenységéről, a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváha-
gyása, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelése és a vezetői 
bér meghatározása
10. Tájékoztató a Szerencsi Szakképzési Centrummal folyamat-
ban lévő  rendezetlen ügyekről
11. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2017. évben 
végzett tevékenységéről
Kérdések

Lakóépületek energiatakarékossági 
és gépészeti pályázata

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot 
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak 
részére lakóépületek energiatakarékossá-
got célzó és gépészeti, illetve egyéb be-
ruházásainak, felújításainak 2018. évi tá-
mogatására. 
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti, illetve egyéb 
beruházásoknak, felújításoknak a támo-
gatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, akik a lakóépületeik homlok-
zati és végfal-felületeinek, tetőinek, vala-
mint a panellapok dilatációs hézagainak 
utólagos hőszigetelését kívánják elvégez-
ni, lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszi-
getelt kivitelűre kívánják cserélni, illetve 
gépészeti és egyéb felújításokat, beruhá-
zásokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető 
A./ Szigetelési munkálatokra és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak 
cseréjére:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépü-

leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyi-
ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílás-
záró cseréje 100%-ban már megtörtént, 
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyí-
lászárókkal rendelkezik, melyek igazol-
tan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelel-
nek az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének (lapostető) 
hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat 
együttes elvégzése esetén),
- lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alat-
ti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.

B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra, 
beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-
tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és/vagy fűtésszabályozók kor-
szerűsítésére, energiatakarékos berende-
zésekre történő cseréjére (amennyiben az 
az összes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-
rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására 
(víz, szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőző rendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseré-
jére,
• csapadékvíz elvezetési problémák keze-
lésére,
• zárható közterületi hulladékgyűjtő kon-
ténertárolók kihelyezésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van.
Megkezdett beruházásra, felújításra tá-
mogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemel-
tetési Osztályán, valamint a városi honla-
pon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. szeptember 30-ig folyamatos.

Árverési hirdetmény

Közterület-felügyelet által elszállított 
járművek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterü-
let-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekez-
désében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazá-
sára, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségek-
re vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet 
17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a közterület-felügyelet által elszállított járműveket ingó árveré-
sen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. 
évi LIII. törvény 123 – 129. §-aiban foglalt rendelkezések vo-
natkoznak.
Árverésre bocsátott járművek adatai
1. Gyártmány: SEAT, típus: Ibiza, forgalmi rendszáma: FFG-
878.  
2. Gyártmány: CITROEN, típus: Jumper 2.8 HDI, forgalmi 
rendszáma: KEK-087, de rendszámtáblája leadva.  
3. Gyártmány: FORD, típus: Transit 2.5 DGL, forgalmi rendszá-
ma: GUX-277, de rendszámtáblája leadva.  
4. Gyártmány: RENAULT, típus: Megane 1,4 RL, forgalmi 
rendszáma: GSG-476.
5. Gyártmány: SUZUKI, típus: Swift 1,3, forgalmi rendszáma: 
ICG-926.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet 
szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az leg-
alább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett véte-
li ajánlatot.
Jármű típusa Becsérték Biztosíték         Licitküszöb
Seat Ibiza 25.000.-Ft 10.000.-Ft 1.000.-Ft
Citroen Jumper 35.000.-Ft 10.000.-Ft 1.000.-Ft
Ford Transit 30.000.-Ft 10.000.-Ft 1.000.-Ft
Renault Megane 40.000.-Ft 10.000.-Ft 1.000.-Ft
Suzuki Swift 30.000.-Ft 10.000.-Ft 1.000.-Ft
A gépjárművek használtak és üzemképtelenek. A járműveken 
előárverezési joga nincs senkinek.
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekin-
tése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-

nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok:
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal 206. sz. irodájában.
• Beadási határideje, helye: 2018. május 8. 12:00 óráig, a Tisza-
újvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. irodájában.
Az árverés helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal II. eme-
leti tárgyaló.
Ideje: 2018. május 9.  10:00 óra
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
telephelye.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
Ideje: 2018. április 19. 15:00 – 15:30
2018. április 27. 13:00 – 13:30
2018. május 3.   15:00 – 15:30
Érdeklődni lehet:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. iroda, Bazsó Gá-
bor munkatársnál
Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu 
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árve-
rési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal, 
a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha 
nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezde-
ni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az ár-
verésben. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb 
áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező 
ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köte-
les megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével és a közúti 
közlekedési nyilvántartásba történő bejegyzéssel száll át az ár-
verési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésé-
nek költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet 
köteles haladéktalanul elszállítani.
Az árverésre kérjük hozza magával személyi igazolványát és 
lakcímkártyáját!
  dr. Juhos Szabolcs sk.

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője
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Szeptember 30-ig folyamatosan lehet 
pályázni. 



Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot-

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

ingyenes.  A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján 

a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3. sz. választókerület képviselője
2018. április 25-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

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

sz. választókerület képviselője
2018. április 23-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.
     Tiszaújvárosi 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 17. héten 2018. 
április 26-án (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

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről
Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők 
figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 
1-jétől az óvodakötelezettség megkezdő-
dik abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a gyermek betölti a harmadik 
életévét.
Fentiek szerint, a 2018/2019. nevelési év-
ben óvodakötelesek azok a gyermekek, 
akik:
2015. 01.01. – 2015. 08.31. között szület-
tek (3 éves óvodakötelesek)
2014. 01.01. – 2014. 12.31. között szület-
tek (4 éves óvodakötelesek)
2013. 01.01. – 2013. 12.31. között szület-
tek (5 éves óvodakötelesek)
2012. 09.01. – 2012. 12.31. között szület-
tek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében elő-
felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, 
akik harmadik életévüket 2018. decem-
ber 31. napjáig töltik be. 
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hir-
detményben meghatározott időpontban 
köteles beíratni. A kötelesség elmulasztá-
sa esetén szabálysértési eljárás indítható 
a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vo-
natkozik, akik 2015. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem 
kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának 
kötelezettsége alól annak az óvodaköteles 
gyermeknek a gondviselője, amely gyer-
mek bölcsődében marad és ellátását a 
bölcsőde vezetője, illetve családi bölcső-
dében való ellátás esetén a családi bölcső-
de fenntartója a jegyző felé lejelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a nevelési-oktatási in-
tézmények működéséről és a közneve-
lési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alap-
ján történik.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
dába történő felvételre vonatkozó kérel-
mek beadása az intézmény székhelyén, 
a Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13.) 
2018. április 23. és 24. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fo-
gadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad ar-
ra, hogy a gyermek az ötödik életév betöl-
téséig felmentést kapjon az óvodába járás 
alól, ha családi körülményei, képességei-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt 
indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyhá-
zi és magánintézmény esetében a fenntar-

tó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és 
az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését ké-
ri a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, 2018. április 20. napjáig nyújt-
hatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, 
ennek hiányában tartózkodási helye sze-
rint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kére-
lem másolatát a kötelező felvételt biztosí-
tó óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem te-
lepülési önkormányzati fenntartású óvo-
dába kívánja beíratni gyermekét, akkor 
a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alóli felmentési kérelmét az óvoda 
fenntartójához nyújtja be, továbbá a kére-
lem másolatát megküldi a gyermek lakó-
helye, ennek hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, arról a be-
iratkozás utolsó határnapját, 2018. április 
24-ét követő 15 napon belül a szülő írás-
ban köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai 
felvételi kérelem” nyomtatványon tör-
ténik, melyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, kö-
zépső és nagycsoport) beadható a kére-
lem. 
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaúj-
város közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da felvételi körzetében ellátja az integ-
ráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban 
hallássérült, gyengén látó), vagy beszéd-
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-
tásszabályozási zavarral) küzdő gyerme-

kek nevelésével-oktatásával kapcsolatos 
szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felven-
ni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvo-
da körzetében lakik. Életvitelszerű ott la-
kásnak minősül, ha a gyermek a kötele-
ző felvételt biztosító óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául használja és az 
ilyen ingatlan a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózko-
dási helyeként az óvodai beiratkozás első 
határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel. 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutat-
ni a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt, továbbá a szülő szemé-
lyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a 
gyermek sajátos nevelési igényéről, illet-
ve beilleszkedési – tanulási - magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakér-
tői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, amelyről 2018. május 28-ig írásban 
értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasí-
tása esetén a kézhezvételtől számított 15 
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást 
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvo-
dához kell benyújtani, de Tiszaújváros 
Város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a mega-
dott időben a jelen közleményben foglal-
tak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Lakossági 
gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközpon-

ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 

2018. április 15-étől újra igénybe vehető.

Gombavizsgálat időpontja:

• Szerda 18:00 - 20:00 óra

• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

  üzemeltető

Tájékoztató

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartá-

si munkái a 2018. március 29. – április 30. közötti időszak-

ban zajlanak, a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. kert-

város, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Ti-

sza-parti városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a meg-

jelölt felszíni gócterületeken. 

A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, VA-

RAT paraffinos kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifa-

coum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási 

kategóriájú, szabadforgalmú szer. A VARAT antikoaguláns, 

ellenszere a K-1 vitamin.

A munkálatok 2018. március 29-én reggel kezdődtek el a vá-

ros 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folya-

matosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a 

visszaellenőrzés.

Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a 

tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi 

vizsgálata 2018. április 30-án lesz.

 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tervezetből bevallás
 Az szja-bevallási tervezet már több mint egy hónapja elérhető a 
webes felületen, s a papíralapú postázás is folyamatos. A terve-
zetet érdemes átnézni, s szükség esetén módosítani, majd végle-
gesíteni. A jóvá nem hagyott tervezet - a mezőgazdasági őster-
melők és az áfa fizetésére kötelezettek kivételével - május 22-e 
után automatikusan bevallássá válik. Az őstermelőknek és az áfa 
fizetésére kötelezetteknek ugyanis mindenképpen ki kell egészí-
teniük a tervezetet a tevékenységükből származó adatokkal.
Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, akkor a vissza-
utaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai cí-
met, attól függően, hogy miként szeretné visszakapni az adózó 
az év közben többletként befizetett adót. Ha valaki tavaly több 
önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban rendelkezni kell, 
hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.
Ha a bevallásban szerepel fizetendő személyi jövedelemadó 
vagy egészségügyi hozzájárulás, és ezek összege nem több mint 
200 ezer forint, akkor idén is kérhető pótlékmentes részletfize-
tés, amit a bevallásban kell jelölni. Az első részlet fizetésének 
határideje 2018. május 22.
A NAV webes szja-kitöltő programját használók a fizetést meg-
tehetik a kitöltő felületen is. A többi adózó az átutalás mellett a 
kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken is befi-
zetheti az adóját.
Az szja 1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes felü-
leten, akár papíralapon, melyet postán is beküldhet a NAV-hoz. 
Ha a felajánló az 1 százalékról rendelkező nyilatkozatot a NAV 
ügyfélszolgálatán szeretné benyújtani, akkor azt csak személye-
sen vagy meghatalmazottján keresztül teheti meg.

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

szabályok betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, se-
gédanyagok felhasználását, az élelmiszer 
raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztasá-
gáért 
• felel a közegészségügyi előírások betar-
tásáért 
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos ad-
minisztrációt 
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; vala-
mint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet

• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás 
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-
6/2018. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. 04. 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. 05. 07.
Az állás betölthető: 2018. 05. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

                 Kósa-Tóth Zoltán
                             igazgató

Pályázati felhívás

Pályázat

Élelmezésvezető munkakör

Műszaki vezető munkakör

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Szakács munkakör

Pénzügyi munkatárs munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács 
munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő 
kikötéssel, határozatlan időre szóló kine-
vezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett 
tapasztalat, illetve a diétás szakács vég-
zettség
Feladatok: 
• a konyha vezetése, a konyhalányok irá-
nyítása

• az ételek elkészítése és tálalása az étlap 
alapján
• alapanyagok megrendelésének összeál-
lítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; vala-
mint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. 
(XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet

• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás 
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-
7/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. 04. 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. 04. 25.
Az állás betölthető: 2018. 05. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7. Telefon: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Tiszaújváros Város Önkormányzatának 
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs 
munkakör betöltésére, határozatlan időre 
szóló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő ki-
kötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Közreműködés az önkormányzat költség-
vetési javaslatának, év végi beszámolójá-
nak elkészítésében. Havi és negyedéves 
adatszolgáltatások készítése.
Önkormányzati intézmények költségve-
tésének, éves beszámolójának, havi, ne-
gyedéves adatszolgáltatásainak ellenőr-
zése, értékelése, elemzése. 
Állami támogatás igénylésével, módosí-
tásával, elszámolásával kapcsolatos fel-
adatok ellátása.
Vagyonbiztosítással kapcsolatos felada-

tok ellátása.
Képviselő-testületi anyagok előkészítése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudo-
mányi szakképzettség,
- felhasználói szintű számítógépes isme-
retek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap- illetve szakvizsga, 
- ASP program felhasználói szintű isme-
rete,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:

- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-
gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CX-
CIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alap-
ján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. április 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
május 15.
Az állás 2018. május 22-től tölthető be. 
A pályázatokat Tiszaújváros Város Ön-
kormányzatának jegyzőjéhez kell címez-
ni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi 
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Értesítés

Árverési hirdetmény

Veszettség elleni oltás

Beépítetlen telek
értékesítése

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

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

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104.

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

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

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

13. oldal2018. április 19. Közlemények



Kőműves, nehézgépkezelő, 
hegesztő, 

csőelőkészítő köszörűs 
szakmunka azonnali munkakez-
déssel, versenyképes fizetéssel. 

A munkavégzés helye: 
Magyarország.

 (A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: 06204799542-es 

telefonszámon.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2018. április 20-án (pénteken) 1.500 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza üzemvíz csatorna:  500 kg
Csécsi-tó:   700 kg 
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor
Kürti tó:   300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is a Csécsi tóba tele-
pítjük.

A telepítést követően horgászni 
2018. április 21.-én (szombat) reggel 06.00 órától lehet!

A változtatás jogát fenntartjuk.
     Balázs Tibor

                 horgászmester 

Tiszaszederkényben 2 szobás, felújítandó családi ház eladó. 
Ár megegyezés szerint.
Érd.: 06-70/407-9496

  Tiszaújvárosban az Építők útján 41 nm-es lakás eladó.
Érd: 06-30/269-6198

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

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

Az Inno-Comp Kft. cég keres 

rendszerkezelő munkatársat
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft Termelés gyártósorainak működtetése a termelési program-
ban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, elő-
készítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló területen szerzett tapasztalat 
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú 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 önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. április 30.

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban. 

Földszinti, külön bejáratú, 
bútorozott, 

két iroda+előtér+WC.
Érd.: +36 30 915 4451

A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában 

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

14. oldal 2018. április 19.Hirdetés



A Sportcentrum eseményei 
 Április 20. (péntek)

Labdarúgás
17.00 FCT U14 - Borsod Volán edzőmérkőzés  
   Füves pálya

Április 22. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FCT U14 - Balmazújváros bajnoki mérkőzés  
   Füves pálya
10.00 Bozsik fesztivál U9     
   Műfüves pálya
10.00 Bozsik fesztivál U7     
   Füves pálya
12.00 FCT U15 - Balmazújváros bajnoki mérkőzés  
   Füves pálya
Sakk
10.00 TSC - Ózd bajnoki mérkőzés    
   Zászlós terem

Labdarúgás

Kosárlabda

 Sidibe Debrecenbe vitte a pontokat

Gálamérkőzés az alapszakasz végén

A bajnokság 23. fordulójá-
ban hazai pályán fogadtuk a 
Debreceni EAC csapatát, és 
egygólos vereséget szenved-
tünk.

TFC Tiszaújváros - DEAC 0-1 (0-0)
Tiszaújváros: 300 néző V.:Leél-Őssy 
(Kulcsár, Gordos)
Tiszaújváros: Tóth-Nagy P., Turcsik (Li-
pusz), Faggyas, Bussy (Bucz), Kovács, 
Nagy D. (Balogh), Hussein, Orosz, Már-
ton, Molnár.
DEAC: Csúri-Vékei, Spitzmüller (Sütő), 
Kincses, Máté, Katona, Balogh, Karikás, 
Sidibe, Nagy (Sós).
55. perc: A bal oldalon a középvonal-
nál kapott szabadrúgást a DEAC, melyet 
gyorsan végeztek el. A játékszerrel a bal 
oldalon lódultak meg, a védők között Vé-
kei emelte be a labdát a 16-oson belül-
re, ahol Sidibe egyedül maradt, és a ki-
mozduló Tóthot megelőzve a hálóba fe-
jelt. (0-1)
A hirtelen jött meleg meglátszódott a csa-
patok játékán az első félidőben. Jellem-
zően „langyos” mezőnyjátékot láthatott 
a közönség, a kapuk nem nagyon forog-
tak veszélyben. Csapatunk kezdeménye-
zett kicsivel többet, és valamivel több tet-
szetős támadást vezettünk, de lövésre na-
gyon kevés esetben szánták rá magukat a 
játékosok. 

A második félidőben feltámadtak a csapa-
tok és hajtottak tisztességesen. Az ötven-
ötödik percben váratlanul gólt szerzet Si-
dibe, de csapatunk nem hagyta annyiban, 
és mivel volt tartalék, így felkapcsolt egy 
sebességet, egyre-másra vezettük a táma-
dásokat. A félidő felénél egy labdára egy-
szerre ért oda az ellenfél kapusa és Orosz. 
A „találkozót” a játékvezető Orosz kárára 
szabálytalannak ítélte és érthetetlen mó-
don piros lappal honorálta. 

A csapat nem esett össze, tíz emberrel is 
támadott. Az utolsó tíz percben több lehe-
tőség is adódott előttünk, de sajnos min-
den kimaradt, így fájó vereséget szenved-
tünk.
Gerliczki Máté: A DEAC láthatóan 1 
pontért jött és 3-at visz. Ezzel kapcsolat-
ban csak magunkat okolhatjuk, mert ma 
gyengén játszottunk. Szerencsére már 
szerdán feledtethetjük ezt a teljesítményt.
Sáfár László: Kiegyenlített mérkőzé-
sen sikerült szereznünk egy gólt, amely a 
győzelmet jelentette számunkra.

További eredmények
Füzesgyarmat - Tiszafüred 2-1
Balassagyarmat - ESMTK 1-1

Cigánd - Tállya 0-1
Nyírbátor - Jászberény 1-2

Putnok - DVTK II. 0-4
Monor - MTK II. 2-0

Szabadnapos: Gyöngyös
Következik a 24. forduló

2018.04.21., szombat 16:30
Debrecen - Cigánd 

Gyöngyös - Balassagyarmat 
Tállya - Putnok

2018.04.22., vasárnap 16:30
ESMTK - Tiszaújváros 

Jászberény - Monor
DVTK II. - Nyírbátor 

MTK II. - Füzesgyarmat
Szabadnapos: Tiszafüred

Az alapszakasz utolsó mér-
kőzésén meggyőző fölénnyel 
győzte le a vendég Soproni 
MAFC csapatát a Tiszaújvá-
rosi Phoenix KK. A találkozó 
elején még tartották a vendé-
gek a lépést a hazaiakkal, a 
második félidőben azonban 
már gálamérkőzést láthattak 
a szurkolók.

Tiszaújvárosi Phoenix KK -
 Soproni MAFC

 98-54 (25-22, 23-14, 27-5, 23-13)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Jurák, Józsa, 
Horváth.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics 
(16/6), Szilasi (8/6), Gáspár (8), Jack-
son (13), Endrész (11), Pongrácz (18/9), 
Pöstényi (9/3), Kovács Z. (-), Kiss B. (4), 
Katlan (6/6), Szabó D. (3), Orosz (2).
Soproni MAFC: Rátvay T. (19/9), Rátvay 
B. (10), Kovács (9), Tüzi (4), Horváth (3), 
Bernecza (8), Soós (1), Schaul (-), Kar-
sai (-), Pongárcz (-), Demcsik (-), Tuko-
vics (-).
Az elején még úgy tűnt, egy szoros mér-
kőzést láthat a tiszaújvárosi közönség, a 
második negyed felére kiderült, a fiata-
lokkal felálló soproni alakulat nem bírja 
erővel. Ez nem is csodálható, mert a ke-
retből két ember kivételével mindenki pá-
lyára lépett az U23-as találkozón is, így 
a kérdés nem az volt, hogy elfáradnak-e, 
hanem, hogy mikor.

Innentől csak egy csapat volt a pályán, 
és igazi kosárlabda fiesztát varázsoltak 
a közönség elé annak minden szépségé-
vel. 
Következik a rájátszás. A négybe jutásért 
a Baja ellen lép pályára a csapat. Először 
hazai pályán, előre láthatóan április 25-
én, szerdán találkozik a két alakulat a két 
győzelemig tartó párviadalban.
Szendrey Zsombor: Jó érzés ilyen szájíz-
zel zárni az alapszakaszt. Felszabadultan 
tudtunk játszani, tudtuk hozni a saját játé-

kunkat, igaz az első félidő után kicsit ren-
dezni kellett a védekezést. Összességében 
megérdemelten nyertünk. Aki pályára lé-
pett, mindenki hozzátett a győzelemhez.
Rátvay Tamás: Számunkra a bennmara-
dás a cél, és miután ezt már januárban ki-
vívtuk, így ennek a találkozónak igazi tét-
je már nem volt számunkra. Tudtuk, hogy 
erővel nem fogjuk bírni, igaz kicsit ki-
sebb arányú vereségre számítottam, de 
nem vagyok elégedetlen a fiúk teljesítmé-
nyével.

Kézilabda

Teremlabdarúgás

Labdarúgás

Győzelem itthon

Galaktikusok az élen

A körzet legjobbjai

Április 14-én, szombaton lépett pályára a legutóbbi fordulóban a 
TSC női kézilabda csapata a Tiszalök ellen. A találkozón 16-14-
es félidőt követően, 32-27-es hazai győzelem született. A tabel-
lán jelenleg hatodikok a lányok.

Kilenc forduló után - azaz a bajnokság felénél - már kirajzolód-
nak az erőviszonyok a Sport-Park kispályás labdarúgó bajnok-
ságban. Az élen a Galaktikusok és a Special J. azonos pontszám-
mal áll, de az előbbinek a gólkülönbsége jobb. A tabella végén 
egy, illetve két győzelemmel az R.E.M., és a Ground SC áll. 

A III. korcsoportos labdarúgók között is megrendezték a körze-
ti diákolimpiai döntőt. A hatcsapatos viadalon tiszaújvárosi do-
minancia volt. A harmadik a Hunyadi, a második a Szent István, 
míg az első - minden mérkőzését megnyerve, és ezzel a megyei 
elődöntőbe jutva, melyet lapzártánk után, 18-án szerdán rendez-
tek Tiszaújvárosban - a Széchenyi iskola lett.

1. Galaktikusok 9 6 1 2 60-33  19
2. Special J. 9 6 1 2 33-18  19
3. Kesznyéteni SE 9 5 1 3 58-22  16
4. Garázs FC 9 5 0 4 55-38  15
5. Keszi Legendák Fiatal 9 5 0 4 40-26  15
6. K.T.K. 9 5 0 4 35-44  15
7. FC Konako 9 4 2 3 38-36  14
8. Sajó Fenyő 9 3 0 6 23-44  9
9. Grund SC 9 2 1 6 28-32  7
10. R.E.M. 9 1 0 8 16-82  3
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Elsöprő lendületben. 

Sidibe (középen fehérben) nem sok vizet zavart, de az az egy döntőnek bizonyult. 

Nem sok öröm jutott a szurkolóknak, legfeljebb a hideg sör a melegben. 

Ez a helyzet kimaradt. 

Ez nem palotás, hanem labdarúgás.



Kedves Gyerekek!

A „Tűzoltók a lakosság biztonságáért” Alapítvány alkotói pá-
lyázatot hirdet Tiszaújvárosban tanuló általános iskolás diákok 
részére.
A pályázat témája és egyúttal célja, hogy a tanulók az alkotása-
ikon keresztül mutassák meg tapasztalataikat, elképzelésüket a 
tűzoltók munkájával kapcsolatban.
Papíron, bármilyen technikával készült alkotással részt lehet 
venni a pályázaton (A/3-as, A/4-es, ceruza, toll, festék, zsírk-
réta, stb.).
Pályázati kategóriák: 1 és 2. osztályos, 3 és 4. osztályos, 5 és 
6. osztályos, 7 és 8. osztályos.
Pályázni 2018. április 23-ig lehet a következő módon:
- csak egyénileg lehet pályázni
- a kézzel készült eredeti alkotásokat kérjük leadni az osztály-
főnököknél, a rajz hátoldalán legyenek feltüntetve a pályázó 
adatai
Feltüntetni a következőket szükséges minden alkotás esetén: 
pályázó neve; életkora; nevezési kategória; szülő neve, tele-
fonszáma, e-mail címe.

Díjak, eredményhirdetés: minden kategóriában a 3 legjobb pá-
lyázatot díjazzuk ajándékcsomaggal. Az első helyen végzett 
pályaművek az ajándékcsomag mellé egy 5000 Ft értékű De-
cathlon vásárlási utalványt is kapnak.

Az eredményhirdetés 2018. április 28-án, az idén 10. alka-
lommal megrendezendő Biztonság Napja rendezvényen 

lesz, ahol a győztes rajzokat kiállítjuk a Tűzoltóság sátrá-
ban.
A nyerteseket e-mailen vagy telefonon is tájékoztatjuk.
Jó munkát!   
Várunk minden gyermeket és felnőttet a TŰZOLTÓSÁG 
sátrában!!!
Itt a gyermekek különféle játékos programban vehetnek részt
Szelfi paravánnál képeket készíthetnek, felpróbálhatják a tűz-
oltó védőruházatot.
Közelről megtekinthetik az új beszerzésű tűzoltó gépjármű-
fecskendőnket, magasból mentő szerünket, az új tűzoltó fel-
szereléseket, gépeket, eszközöket.

Alkotói pályázat gyerekeknek

16. oldal 2018. április 19.Rendezvények
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