
Pénzkereső,
dolgos diákok

Gyermekek, 
családok napja

/6. oldal 

Aranyos
Lehmann

/14. oldal

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben ezúttal dr. Fü-
löp György alpolgármester válaszol a nézők közérdekű kér-
déseire. Június 6-án, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Ti-
szaújváros alpolgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket 
előzetesen is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail cí-
men június 6-án 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. 

/3. oldal

Lecsaptak a nyomozók

Tiszaújvárosi cég gyártja

Összefogtak a sajószögediek

Környezetbarát útfesték

A kamionforgalom korlátozásáért tüntettek

Újrafestették az útburkola-
ti jeleket városunk utcáin egy 
új, vizes bázisú, környezetba-
rát útfestékkel. A festéket a 
tiszaújvárosi CNI Kft. gyárt-
ja 2016 óta, melyet egy évnyi 
kutató, fejlesztő, tesztelő idő-
szak előzött meg. 

A cég 15 éve foglalkozik festékek és hígí-
tók gyártásával, 2015-ben a Dow szakér-

tőivel közösen fejlesztették ki környezet-
barát útfestéküket. 
- Magyarországon csaknem száz százalék-
ban oldószeres festékkel festenek - mondta 
Kovács Tibor, a CNI Kft. ügyvezető igaz-
gatója -, míg a skandináv országokban pél-
dául már teljesen átálltak a vizes bázisúak-
ra. Mi most Tiszaújvárosban mintegy két 
és fél tonna festéket használunk fel, egye-
lőre csak fehérrel festünk és egy speciális 
üveggyöngy-réteggel vonjuk be a festett 
felületet. Nem csak a környezetvédelem 

fontos ugyanis, hanem a biztonság is. Ez 
az üveggyöngy visszatükrözi a fényt, így 
még biztonságosabbak lesznek a gyalogát-
kelőhelyek - tette hozzá. 
- Vannak összehasonlító vizsgálatok - 
mondta Kovács Viktorné, a CNI Kft. 
gyártásvezetője -, amikből látszik, hogy 
ennek a festéknek a fényvisszaverő ké-
pessége és a kopásállósága is jobb, mint 
az oldószeres változaté. Így nem kell 
olyan gyakran újrafesteni sem, ez ugyan-
úgy előny lehet. 

Beregszászi látogatás

A kihívás napja

Partnerség

Körülölelték a tavat

Bráz György polgármester veze-
tésével 4 fős hivatalos delegáció 
járt Beregszász testvérvárosunk-
ban május 25-én, a Városnapok 
első napján. Részt vettek a ha-
gyományőrzők felvonulásán, 
melynek keretében zászlóbontá-
si ünnepséggel emlékeztek meg 
a Rákóczi szabadságharcról. Be-
regszász háromnapos program-
sorozattal ünnepelte várossá nyilvánításának 955. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból emlékkő (képünkön) is készült, melyből a 
delegáció is kapott egyet. 
A hivatalos programok mellett a delegáció tagjai megtekintet-
ték a Beregszász-Végardai Perényi Zsigmond Rekreációs és Tu-
risztikai Tábort, melynek kialakításához, fejlesztéséhez 15 mil-
lió forint támogatást biztosított önkormányzatunk. Az egykori 
kúria területén már megújult a kőépület, illetve épül a szállás-
ként használható faház. A tábor megnyitása érdekében jelenleg 
a kiszolgáló helyiségek kialakítása zajlik, valamint az épületek 
berendezéseinek beszerzését készítik elő.
Bráz György polgármester Taracközi Ferenc beregszászi refor-
mátus lelkész meghívására, ellátogatott a felújított beregszászi 
református templomba is.

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola idén is csat-
lakozott a Kihívás napja programjaihoz. Az egész napos sporte-
semények mellett az iskola tanulói és tanárai május 30-án kézen 
fogva körülölelték a Dísztavat. 
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Speciális üveggyönggyel is bevonják a festett felületet. 

Félpályás útlezárással demonstráltak a Sajószögeden élők a kamionforgalom korlátozásáért. Írásunk a 4. oldalon. 

Két és fél tonna festéket használnak fel. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30 órakor, kedden és szom-
baton 18:00 órakor,  vasárnap 11 órakor lesz szentmise temp-
lomunkban.
Június 1-jén, pénteken Szívvel, lélekkel címmel, a lengyelor-
szági Ex Animo kórus koncertje lesz templomunkban 18:00 
órai kezdettel. A belépés díjtalan. Várunk mindenkit szeretettel.
Csatlakozva a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus felhí-
vásához, Úrnapja előestéjén, június 2-án, szombaton 17:15-től 
az esti szentmise kezdetéig Szentségimádás lesz templomunk-
ban.  Várjuk a kedves testvéreket szeretettel. 
Vasárnap, június 3-án ÚRNAPJA, AZ OLTÁRISZENTSÉG 
ÜNNEPE. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően segítsé-
get kérünk a sátrak felállításához és díszítéséhez vasárnap reg-

gel 7 órára. Kérjük a kedves testvéreket, hogy egy-egy csokor 
virággal fejezzük ki tiszteletünket a Szentségi Jézus iránt. A vi-
rágokat szintén reggel 7 órára kérjük elhozni a templomba.
Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 
Szent Liturgia. Hétfőn, kedden és szerdán 17.30 esti istentisz-
telet.
Református
Tiszaújváros
2018. május 31-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. június 3-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ez-
zel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 
Tiszaszederkény
2018. június 3-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 3-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), 
majd június 4-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Szé-
chenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Megújult a muhi csata emlékműve

Méltó lett a mementó
A hétvégén átadták a muhi 
csata megújult emlékművét.

Az 1241-es muhi csata mementójaként 
szolgáló emlékmű a csata 750. évforduló-
jára, 1991-ben készült el Vadász György 
és Váncza László építészek alkotásaként. 
Az emlékmű egy bekerített, nagyjából 
2,5 hektáros, mezőszerű terepen, stilizált 
földvárként valósult meg. A bekerített te-
rület kapuval és vasúti talpfákból kialakí-
tott, ugyancsak stilizált castrum-szombó-
lumot formázó sétányokkal egészült ki. A 
stilizált földvár „katlan és domb” kikép-
zésű, a magaslatra spirális, talpfákból ki-
alakított sétány vezet, az elesett keresz-
tényeknek pedig festőien elhelyezett ke-
resztek állítanak emléket.
Az 1991 óta eltelt több mint negyedszá-
zad, az időjárási viszontagságok, a több-
szöri üzemeltető-váltás, valamint a gya-
kori rongálások következtében az alapve-
tően külterületi és kültéri emlékmű erősen 
amortizálódott.  2017 áprilisában az em-
lékmű fő elemének számító, nagyméretű, 
ácsolt fa kettős kereszt is kidőlt. Az em-
lékmű teljes egészében balesetveszélyessé 
vált, le kellett zárni a látogatók előtt. 
Az emlékmű tarthatatlan állapotának fel-
számolására a történelmi emlékhelyek és 
emlékezet ápolását szívügyének tekintő 
Nemzeti Örökség Intézet (NÖRI) főigaz-
gatója, Radnainé dr. Fogarasi Katalin, va-
lamint az emlékmű jelenlegi vagyonkez-
elője, Muhi önkormányzata - mely 21 mil-

lió forintot nyert egy pályázaton - együtt-
működési megállapodást kötött. Ennek ke-
retében valósult meg a stilizált földvár és 
az azt koncentrikusan körbezáró sétányok, 
71 fakereszt, a központi kettős kereszt (lé-
lekharanggal), a díszkivilágítás, a kapuza-
ti épületek és azok fogadó-előterének fel-
újítása, valamint az új, burkolt parkoló lé-
tesítése, aminek köszönhetően egyszerűb-
bé vált az építmény megközelítése. A NÖ-
RI, ugyancsak a felújítás jegyében helyez-
te ki és látta el interaktív tartalommal azt 
a kültéri érintőképernyőt, melynek segít-
ségével a látogatók bővíthetik ismeretei-

ket a magyar történelem e fontos emlékhe-
lyéről, illetve tájékoztatást kaphatnak a ha-
sonló magyarországi úti célokról.
Radnainé Fogarasi Katalin avató beszé-
dében emlékeztetett arra, hogy az em-
lékmű megmentéséért évek óta „har-
cot” folytattak. Mint mondta, az intézet-
nek kiemelt feladata a nemzeti emlékhe-
lyek megóvása, a látogatottság növelése. 
Ez utóbbit szolgálja a harmadik éve tartó, 
az emlékhelyek napja országos program-
sorozat, amelyhez több mint ötven emlék-
hely csatlakozott, köztük a muhi is.

                                          f.l.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Mező BarnaBás

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkat enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 
Vígh zoltán 

41 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Ham-
vasztás utáni temetése 2018. 05. 31-én (csütörtök) 
14.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

nagy Béláné 
(Piroska) 

80 éves korában elhunyt. 
Temetése 2018. 05. 31-én (csütörtök) 17 órakor lesz 

az emődi római katolikus temetőben.
Férje, lánya és családja

  Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 
Vásári József 

 (szül.: Tiszatarján, 1947 ) 70 éves korában hosszan tartó 
súlyos betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása 2018. 06. 01-jén (péntek) 14.30 órakor lesz a sajószö-

gedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
taskó istVánné

(szül.: Pálfi erzséBet)
búcsúztatásán megjelentek, gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

Pristyák tiBor
2018. május 26-án, életének 49. évében 

tragikus hirtelenséggel elhunyt.
A temetés időpontjáról a család később ad tájékoztatást. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

Mátyás gáBor 
az Olefin I. dolgozója 54 éves korában 2018. 05. 25-én vá-

ratlanul elhunyt. Temetése 2018. június 1-jén (péntek) 
13 órakor lesz a miskolci Deszkatemetőben.

Gyászoló felesége

Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, akik ismerték és 
szerették, hogy 

lukács János
építész üzemmérnök, műszaki ellenőr 77 éves korában 

2018. május 18-án szívelégtelenségben elhunyt. Szeretett 
halottunk hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. június 6-án 
15.00 órakor lesz a debreceni Köztemető 2. számú ravata-
lozó termében, polgári szertartás szerint. Kérjük, hogy ke-

gyeletüket egy szál virággal róják le!
A gyászoló család

2. oldal 2018. május 31.Sokféle

Bíró
Ezzel a rejtvénnyel véget ér májusi so-

rozatunk. A megfejtéseket június 5-ig 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu 

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaúj-

város, Szent István út 16. címre.

Muhi önkormányzata és a Nemzeti Örökség Intézet összefogása révén újult meg 
az emlékhely. 



Vakáció, pihenés, munka

Pénzkereső, dolgos diákok
Sok fiatal a szórakozás mel-
lett pár hetes munkát is be-
iktat a nyári szünetbe. Pénzt 
keresnek, miközben belekós-
tolnak a munka világába, 
mások egyfajta szakmai te-
repgyakorlatnak fogják fel. 
A vakációs zsebpénz nem is 
olyan kevés, egy hónap alatt 
akár százezer forint fölötti 
összegeket is kereshetnek, at-
tól függ, hogy hol vállalnak 
munkát.

Alig két hét van hátra a tanévből és kez-
dődik a két és fél hónapos nyári szünet. A 
16 év felettiek már keresik a pénzszerzé-
si lehetőséget. Városunkban is cégek, in-
tézmények, vendéglátóegységek, multik 
várják a fiatalokat szezonális munkára.

Dolgos diákok

Stefanovics Viktória gimnazistaként is 
minden évben kihasználta a lehetőséget 
és vállalt valamilyen diákmunkát, most a 
Miskolci Egyetem hallgatójaként, a Jabil-
lel közös duális képzésben vesz részt, így 
a céggel állandó munkakapcsolatban van. 
- A beszerzési osztályon vagyok minden 
héten pénteken, illetve végig a nyári szü-
netben, a vizsgaidőszak alatt is, de na-
gyon rugalmas a cég. A munkáért, mint 
egy alkalmazott - persze nem ugyanaz a 
bérezésünk - mi is kapunk fizetést, ami 
nem is fizetés, inkább ösztöndíj. Mind-
eközben nekünk is jár az évi 20 nap sza-
badság, így nyáron gyakorlaton is va-
gyok, dolgozom is, pénzt is keresek, és 
pihenni is lesz időm a vakáció ideje alatt. 
Gimis koromban dolgoztam a Tescoban 
diák pénztárosként, és az önkormányzati 
diákmunkában az Ezüsthíd Gondozóház-
ban, illetve Tiszaszederkényben egy nyári 
napköziben segédkeztem - mondja Viki.
- Én már középiskolás koromban is vál-
laltam nyári diákmunkát a városban, az 
óvodában és  a strandon. Nagyon jól jött 
az a pénz, amit kerestem egy hónap alatt. 
Most elsőéves egyetemistaként olyan 
munkában gondolkozom, ami rugalmas 
munkaidőt kínál, hiszen össze kell egyez-
tetnem a vizsgaidőszakkal, a vizsgáim-
mal. Találtam is néhány helyet, ezek nem 
feltétlenül diák melók, de elég jól lehet 
keresni, nem fontos egyhuzamban letöl-
teni az egy hónapot, sőt Debrecenben is 
keresgélek, oda járok egyetemre - nyilat-
kozta lapunknak Berta Noémi.
Katlan Roland végzős gimnazista az Eöt-
vösben, évek óta vállal nyaranta munkát. 
Ő egyelőre nem gondolkodik a folytatás-
ban. - Utolsó éves vagyok a gimiben, a 
Brassaiban folytatom szeptemberben gé-
pésztechnikusként, így marad a diákstá-
tuszom. Akár mehetnék is dolgozni, most 
azonban úgy döntöttem, hogy kihagyom 
ezt a lehetőséget, pedig korábban dolgoz-
tam például a Városgazda Kft.-nél, nyári 
parkgondozásban segédkeztünk a cégnek 
több társammal együtt. Van itthon is sok 
munka a kertben, inkább a szüleimnek 
szeretnék segíteni, meg tervezünk egy 
hosszabb nyaralást is. Pénzt nem kere-
sek a vakáció alatt, de nem maradok üres 
zsebbel, mert az év közben kapott zseb-
pénzemet félretettem, abból jut nyárra is 
- mondja Roland.
A Castello Cukrászdában nyaranta diák-
munkásokat alkalmaznak, hiszen a nyá-
ri szezonban triplájára ugrik a vendégfor-
galom.
 - Korábban is éltünk ezzel a lehetőség-
gel, most is fogunk, hiszen nyáron több 
munkát hoz a sok vendég. Általában 3-5 
főt szoktunk foglalkoztatni, 8 órás mun-
karendben. A diákok feladata általában 
az ugráló vár felügyelete, az asztalok le-
szedése, erre szükség is van ilyenkor, hi-
szen mint mondtam, sokan vannak, s mi-
közben ők kint az asztalok körül segéd-
keznek, addig a kollégáink a pult mögött 
szolgálják ki a vendégeket. Különösebb 

feltételünk nincs a tanulókat illetően, bár 
az sosem árt, ha kedves, mosolygós, gyer-
mekszerető az illető - mondta lapunknak 
Szabó Tamás, a cukrászda tulajdonosa.

Heti és havi munka

A Jabil Magyarország Kft. nem csak nyá-
ron, hanem az év bármely szakában fo-
gad diákmunkásokat. Van olyan dolgozó-
juk is, aki diákmunkásként kezdte, s ma 
már főállású tagja a cég tiszaújvárosi gyá-
rának.
 - Jelenleg két diákszövetkezettel dolgo-
zunk együtt és harmincöt diákunk van, 
különböző munkakörökben. Vannak iro-
dai munkakörök, ez a beszerzés, mun-
kavédelem, a HR és a pénzügy területén 
bármi, illetve amikor direkt munkakörök-
be is fogadjuk őket - nyilatkozta lapunk-
nak Cservenné Boros Andrea, a Jabil Ma-

gyarország Kft. HR igazgatója. - Vannak 
olyan vevőink, olyan üzleteink, ahol a hó-
nap végi vagy a negyedévi megrendelése-
ink felfutnak, ez azt jelenti, hogy az adott 
negyedévnek az utolsó hete egy nagyon 
erőteljesen igénybe vett időszak a sa-
ját dolgozóink részéről is, ilyenkor az ő 
munkaerejüket egészítjük ki diákmunká-
val. Ez egyrészt kiváló lehetőség nekünk 
is a munkaerő pótlására, másrészt a diá-
koknak is, mert négy-öt napi munkavég-
zéssel egészen jó keresetet vihetnek haza. 
Ezek általában egyhetes munkák, az iro-
dai munkaköröknél viszont tartósabban 
számítunk a diákokra, akár részmunka-
időben, akár teljes, nyolcórás munkaidő-
ben. Amennyiben megtetszik nekik a te-
rület, lehetőségük van rá, hogy ha elvég-
zik az iskolát, saját teljes értékű munka-
vállalóvá váljanak a cégünknél.
- Milyen feltételekkel dolgozhatnak a di-
ákmunkások?
- Nyilván az adott munkakörtől függő-
en lehetnek feltételek. Mondjuk egy be-
szerzési területen jó, ha némi angol nyel-
vismerete is van a diáknak, mert ezt adott 
esetben használnia kell. Pénzügyi terüle-
ten nem árt, ha rendelkezik jó matemati-
kai vagy elemző jártassággal, vagy mo-
notónia tűréssel, mert, ha egy könyvelés-
be kell besegíteni, akkor ez egy olyan faj-
ta munkavégzés, ahol sokszor és ugyan-
azt a tevékenységet kell egymás után el-
végezni.

Támogatott nyári 
foglalkoztatás

A Nemzetgazdasági Minisztérium, - az 
állami foglalkoztatási szervként is eljáró 
Kormányhivatal és Járási Hivatal közre-
működésével - idén is meghirdette a Nyá-
ri diákmunka 2018. központi munkaerő-
piaci programot. A kiírás szerint olyan 16 
és 25 év közötti nappali tagozatos diákok 
vehetnek részt a programban, akik jogvi-
szonyukat (diák) igazolni tudják. Újdon-
ság idén, hogy az önkormányzatok és az 
önkormányzati alaptevékenységet ellátó 
intézményeken kívül kiterjesztették két 
újabb ágazatra a nyári diákmunka prog-
ramot, ez a vendéglátás és a mezőgazda-
sági szektor, ahol június 18. és augusztus 
31. között lehet élni ezzel a lehetőséggel.
- Míg korábban csak az önkormányzatok 
és önkormányzati alaptevékenységet vég-
ző intézmények előtt volt nyitva a prog-
ram, addig most a munkaerőhiány csök-
kentésére a minisztérium kiterjesztet-
te erre a két ágazatra is - tudtuk meg Is-
pán Csillától a Tiszaújvárosi Járási Hiva-
tal vezetőjétől.
- Mennyit kereshetnek a diákok a nyári 
munka ideje alatt?
- Önkormányzati diákmunka esetén a ha-
tórás foglalkoztatást támogatjuk, szak-
képzettséget igénylő munka esetén 
135.375 forint/fő/hó, szakképzettséget 
nem igénylő munkánál 103.500 forint/fő/
hó összeg vehető igénybe. Fontos, hogy 
az önkormányzatok esetén ez a bér, illet-
ve a szociális hozzájárulási adó is megté-
rül az igénybe vevő önkormányzatok szá-
mára. Nyilván, ha kevesebb a foglalkoz-
tatás, mint hat óra, akkor arányosan csök-
ken az összeg. A mezőgazdaság és a ven-
déglátás területén napi nyolcórás foglal-
koztatás támogatható, itt a munkabér-
nek és a kapcsolódó szociális hozzájáru-
lási adó együttes összegének 75%-a térül 
meg, a többit a munkáltatónak kell fizet-
nie.
- Hány diák munkáját támogatja ez a 
program?
- Jelenleg az igényfelmérés időszakában 
vagyunk, még nem tudjuk a létszámokat, 
most 130-140 fő között tartunk. Tavaly 
217 volt azon diákok száma, akik tény-
legesen részt vettek ebben a programban. 
Azt gondolom, a keret nyitott.
- Milyen teendője van azoknak a munkál-
tatóknak, akik diákmunkások nyári fog-
lalkoztatását tervezik?
- Már kiértesítettük a lehetséges munkaa-
dókat, a visszajelzéseket, illetve a jelent-
kezéseket várjuk. Nagyon fontos, hogy a 
foglalkoztatóknak munkaerő igénylő ké-
relmet kell benyújtaniuk az állami fog-
lalkoztatási szervként eljáró Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályának, és az is 
nagyon fontos, hogy nyilvántartásba kell 
vetetni magukat azoknak a diákoknak, 
akik az említett feltételeknek megfelel-
nek, hiszen a foglalkoztatási osztály ily 
módon tudja őket kiközvetíteni.

                  berta

Autó és motor ütközött

Nem adott
elsőbbséget

Nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett az a motor-
kerékpáros, akit autó ütött el vasárnap a Tiszaújvárosi Gyógy- 
és Strandfürdő előtt. A személygépkocsi vezetője a Szederkényi 
útról a strand felé kanyarodott, azonban az elsőbbségi szabályo-
kat figyelmen kívül hagyta, s így összeütközött a vele szemben 
szabályosan közlekedő motorkerékpárossal. 

Targoncával ügyeskedők  

Regina a legjobb nő

Linde Targonca Kupát rendeztek a Budapesti 
Hungexpon, immár tizedik alkalommal. A tisza-
újvárosi TA-Logistics Kft. több munkatársa is in-
dult a megmérettetésen, ahol rakodógéppel kellett 
ügyességi feladatokat megoldani. 

- Az volt a feladat, hogy a targonca villájával fel kellett emel-
ni egy gyufaszálat és egy mécseshez odatartani és meggyújtani 
- meséli Nagy Zoltán, a TA-Logistics Kft. munkatársa. - Én már 
nem először indultam ezen a versenyen. 2013-ban voltam elő-
ször, akkor vízzel teli vödröket kellett egyik helyről a másikra 
szállítani és meghatározott alakzatba elhelyezni. Akkor azért je-
lentkeztem, mert bizonyítani szerettem volna. Az egyik akko-
ri kollégám azt mondta, hogy nem tudok jól targoncázni, nem 
vagyok képes rá, én pedig csak azért is meg akartam mutatni, 
hogy jó vagyok benne. Azóta is, ha csak tehetem, ott vagyok 
ezen a versenyen. Most már a gyerekeimnek szeretnék bizonyí-
tani, meg szeretném nekik mutatni, hogy lehet olyan munkát vá-
lasztani, amit élvezettel csinál az ember. Mindig mondom nekik, 
hogy én nem egy targoncás vagyok, hanem én vagyok a targon-
cás. - mondja mosolyogva. - Az idei versenyen tizenhetedik let-
tem, 205 induló közül. Reginát is én beszéltem rá, hogy indul-
jon a Targonca Kupa női mezőnyébe.
Barnóczki Regina is a raktározási cég munkatársa. A mindössze 
22 éves tiszaújvárosi lánynak jogosítványa ugyan még nincs, de 
bármilyen targoncával tud bánni, nem is akárhogy. Az idei Lin-
de Targonca Kupát meg is nyerte. Az öt női versenyző közül ő 
volt a legjobb, a leggyorsabb. 
- Kisgyerek korom óta a babák helyett inkább a műszaki dolgok 
érdekeltek - meséli Regina. - Ha lehetőségem volt, mindig a vo-
lán mögé ültem és elképzeltem, hogy én vagyok a sofőr. Gye-
rekként láttam először targoncát, és annyira megtetszett, hogy 
elhatároztam, bármi lesz is a munkám, ha felnövök, targonca-
jogosítványom biztos, hogy lesz. Most, bár nem ez a fő felada-
tom, szerencsére a targoncával rakodás is a munkaköröm része. 
A versenytől először féltem, nem is akartam indulni, hiszen hét 
hónapja kezdtem targoncát vezetni. Az ember ennyi tapasztalat-
tal a háta mögött nem indul el egy versenyen, ahol olyanok az 
ellenfelei, akik évek óta villásrakodóval dolgoznak.  
- Nagyon örültünk a sikereknek - mondja büszkén Farkas At-
tila, a TA-Logistics Kft. raktárvezető-helyettese. - Nem is tud-
tunk róla, hogy milyen terveik vannak, de természetesen jó ér-
zés, hogy olyan munkatársakkal dolgozunk, akik egyrészt ko-
molyan végzik a munkájukat, és nem utolsó sorban szeretik is 
azt, amit csinálnak. 
 ema
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Regina munka közben. Még csak hét hónapja targoncázik. 

Az önkormányzati szférában dolgozókat ünnepélyesen fogadják minden évben. 

Jól jön a nyári kereset. 



KEF vetélkedő

Merjenek nemet 
mondani!

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) vetél-
kedőt rendezett a tiszaújvárosi fiataloknak. A négy 
általános iskolából és a két középiskolából össze-
sen 60 gyerek vett részt a játékos  délelőttön.

 A KEF évek óta szervez drogprevenciós programokat a váro-
si fiataloknak, minden alkalommal más korcsoportnak. A drog, 
az alkoholizmus és a szenvedélybetegség nem ismeretlen téma 
a fiatalok körében. 
- Osztályfőnöki órán szoktunk ezekről beszélgetni - mondta 
Szabó Mercédesz, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola tanulója. - Volt már olyan, hogy találkoztam olyan 
emberrel, aki kábítószert fogyasztott, és elég furcsán viselke-
dett, lassan mozgott, a szemei pirosak voltak, látszott, hogy szé-
dül és nem tudta, hogy hol van. 
A KEF játékos feladatokkal hívta fel a figyelmet a függőségek 
veszélyeire. Az ügyességi játékok és elméleti totó mellett saját 
készítésű plakátokat is hoztak a gyerekek, melyeken a szermen-
tes élet előnyeit helyezték előtérbe. 
- Bár én még ilyennel nem találkoztam, de abban az esetben, ha 
bódult állapotban jön valaki iskolába, ezt úgy értem, hogy al-
kohol vagy drog befolyása alatt áll, igazából semmilyen eszköz 
nincs a kezünkben, hogy ellássuk a gyereket - nyilatkozta Ké-
pes Judit, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Bras-
sai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának pedagó-
gusa. - Minden esetben először a szülőt kell értesítenünk, és az 
ő beleegyezésével lehet tovább intézkedni, segítséget hívni. Az 
a tapasztalat, hogy főleg a középiskolában, muszáj a mindenna-
pi életünkbe ezt a témát valamilyen formában beiktatni. Fontos, 
hogy erősítsük az akaratukat, hogy merjenek nemet mondani.
- A mai fiatalok egyre korábban, már általános iskolás korban ki-
próbálják a drogokat, az alkoholt és a cigarettát. Így, azt gondo-
lom, hogy nem lehet elég korán kezdeni a megelőzést - mond-
ta Pálnokné Pozsonyi Márta, a KEF elnöke. - Évek óta tartunk 
felvilágosító, tájékoztató előadásokat különböző korcsoportok-
nak. A nyár közeledtével különösen fontos, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre, hiszen a következő 
két és fél hónapban a szülői és iskolai felügyelet híján nagyobb 
eséllyel kerülnek veszélyes helyzetekbe a fiatalok. Ez a rendez-
vény azért is fontos, mert minden érintett terület jelen van, ame-
lyikkel együttműködik a KEF. Jelen vannak az iskolák, a peda-
gógia, jelen van a rendőrség és az egészségügy is. Megpróbáljuk 
ez a témát több oldalról úgy körüljárni, hogy a diákoknak egy 
kellemes, játékos, kreatív, ötletes délelőttöt adjunk, ahol a játék 
mellett egy közös élmény is a tarisznyájukba kerüljön. Célunk 
az is, hogy minél több gyerekhez eljusson az az üzenet, hogy fi-
gyeljetek egymásra és tudatosítsuk bennük, hogy a boldogságot 
és az örömöt szermentesen is el lehet érni. 
A játékos vetélkedést az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
Tiszaújváros önkormányzata támogatta. 
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Összefogtak a sajószögediek

A kamionforgalom korlátozásáért tüntettek
Félpályás útlezárással tiltakoz-
tak a sajószögediek a megnö-
vekedett kamionforgalom el-
len hétfőn reggel. Bár 2015. no-
vember 2. óta 20 tonnás súly-
korlátozás van érvényben a 
35. sz. főúton, a forgalom nem 
csökkent a kívánt mértékben, 
ugyanúgy sok a kamion az 
úton.

 A tiltakozók az illetékesek figyelmét sze-
retnék ily módon is felhívni a helyzet tart-
hatatlanságára. 
Lapunk is beszámolt arról, amikor 2015 
novemberében bevezették a húsz tonnás 
korlátozást, ez Sajószöged és Tiszaújvá-
ros között teljes tiltást jelent, míg a Mu-
hi körforgalom és Sajószöged között csak 
a célforgalom hajthat be. Az intézkedés 
célja az volt, hogy a kamionforgalmat az 
M3-as és M30-as autópályára tereljék. Je-
lentős forgalomcsökkenésre számított ek-
kor mindenki. 
Két és fél év telt el. 
Nem tranzitút - áll az egyik demonstráló 
által készített táblán. Kerüljetek - szól a 
kamionosnak egy édesanya. Mostanra telt 
be a pohár, s döntöttek úgy a  sajószöge-
diek, hogy összefognak és cselekednek. 
- Itt lakom ebben a házban - mutat Ka-
kuk Lajosné a főút melletti ingatlan felé -, 
látja, hogy meg van repedve a fal? Olyan 
nagy a forgalom éjszaka is, hogy egysze-
rűen nem lehet aludni. Már huszonöt éve 
lakunk itt, és hiába csináljuk meg a házat, 
ugyanúgy reped tovább, nem csak a mi-
énk, az egész soré - mondja, majd hozzá-
teszi, megérti, hogy akinek itt van a vál-
lalkozása, annak be kell jönnie a kami-
onnal, de aki használhatná az autópályát, 
vajon miért nem teszi meg? 
Fiatalok, kisgyermekes családok, idősek 
is eljöttek hétfő reggel, hogy tiltakozza-
nak, hangot adjanak panaszaiknak. 

- Veszélyesnek tartom ezt a nagy kami-
onforgalmat - mondja Nagy János -, bal-
esetveszélyt jelent, sok itt a gyerek, sze-
retnénk, ha kisebb lenne a forgalom. Itt 
van az autópálya, amit használhatnának, 
az a célunk, hogy ezt tegyék. 
Sokak célja ez, a facebookon egy csoport 
is alakult a korlátozásért tenni akarók-
ból (Sajószöged 35-ös számú főút >20 t 
teherautók számának korlátozásáért!), 
itt fotókkal és videókkal dokumentálják 
a megnövekedett forgalmat. Egyikük 12 
perc alatt 23 kamiont örökített meg mo-
biltelefonja segítségével. A csoport mára 
közel 1100 tagot számlál, sokak problé-
mája ez, sokan akarnak tenni, hogy a te-
lepülésen ne haladjanak át a 20 tonnánál 
nehezebb gépjárművek. 
Nem csak a forgalom, a balesetek száma 
is nő, 2017 őszén (amikor egy kamion az 
ütközés során egy házba csapódott) dön-
töttek úgy, hogy aláírásgyűjtésbe kezde-
nek. Ezt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
nek is elküldték, s megkeresték Koncz 
Ferencet, a választókerület országgyűlési 
képviselőjét is. Eddig semmilyen előre-
lépés nem történt, így úgy döntöttek, egy 

békés demonstrációval hívják fel a figyel-
met a problémára. 
- A korlátozás bevezetése után egy dara-
big nem volt húsz tonnánál nagyobb ka-
mionforgalom - mondja Varga Viktor, a 
demonstráció egyik szervezője -, aztán a 
Magyar Közút megyei igazgatósága el-
kezdett engedélyeket kiadni erre a sza-
kaszra, s mára ez már olyan méreteket öl-
tött, ami tűrhetetlen. Tudomásom szerint 
csak ebben az évben 350 rendszám kapott 
engedélyt, és ezek a járművek jellemzően 
nem ide jönnek.  Az országban minden-
hol, ahol van valamilyen tranzitút, oda te-
relik a forgalmat, itt érthetetlen okok mi-
att ez nem történt meg. Tavaly ősszel is 
volt egy baleset és előtte is jó pár, a ka-
mionforgalom egy folyamatos kockáza-
tot jelent. Csak idő kérdése, hogy mikor 
történik megint valami. A tavalyi baleset 
után döntöttünk úgy, hogy összefogunk és 
teszünk valamit. Civilek vagyunk, akik-
hez nagyon sokan csatlakoztak már. Meg-

kereséseinkre eddig semmi változás nem 
történt, ezért döntöttünk úgy, hogy vala-
milyen figyelemfelhívó demonstrációval 
hangot adunk panaszainknak. Egy célunk 
van, hogy ezek a járművek ne haladja-
nak át a településeken. A tiltakozást addig 
fogjuk folytatni, amíg el nem érjük ezt a 
célt - mondja Varga Viktor. 
Kérdéseinkkel felkerestük a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt.-t, hogy megtudjuk, 
mennyi engedélyt adtak, mi alapján dön-
tenek ezek kiadásáról és tapasztalnak-e 
bármilyen forgalomcsökkenést a korláto-
zások bevezetése óta. A cég kommuniká-
ciós osztálya az alábbi választ küldte el 
szerkesztőségünkbe: 
„A 2018. májusi adataink szerint a 35-ös 
főútra vonatkozóan összesen 1199 darab 
tehergépjármű rendelkezik behajtási en-
gedéllyel. Ebből több olyan is van, ami 1 
héten csak egyszer veszi igénybe a főu-
tat. Van olyan vállalkozás, amelynek 200 
rendszámra van engedélye, de csak ritkán 
használják ezt az utat, mert csak azon ke-
resztül érik el a térség speciális tartályko-
csi mosóját, míg mások fuvarszervezési 

okokra hivatkozva kérik több rendszámra 
az engedélyt, de naponta csak egy-két jár-
művel közlekednek.
Az engedélyek kiadásához a kérvénye-
zőknek meg kell adniuk az érvényes szer-
ződésüket, amelyben szerepel a szállí-
tandó áru, a partner és címe, vagy ezzel 
egyenértékű megállapodás, telepenge-
dély, forgalmi engedélyek másolata, szál-
lítói útvonalaik, szállítási időtartamaik. 
Ezen információk alapján döntünk az en-
gedélyek kiadásáról, de mindenképpen 
prioritást élvez a Tiszaújvárosba és on-
nan, valamint a környékre történő szállí-
tás, illetve a nemzetgazdasági szempont-
ból fontos útépítésekhez történő kő- és 
kavicsszállítás.
Forgalomszámlálási adataink szerint 
2015-ben egy átlagos napon 1064 darab 
20 tonna feletti tehergépjármű haladt el a 
két sávon naponta. Ez a szám a korlátozás 
bevezetése után fél évvel 229-270 teher-
jármű/napra csökkent. 2016 augusztusá-
ban volt legutóbb átfogó forgalomszám-
lálás, akkor 3 napon keresztül reggel 6 és 
délután 6 óra között mértek forgalmat a 
szakemberek. Összesen 755 tehergépjár-
mű haladt el a vizsgált időszakban, eb-
ből 426 engedéllyel, 329 pedig engedély 
nélkül közlekedett. Vagyis összességében 
csökkent a legfrissebb adataink szerint 
a nehézgépjármű forgalom ezen a sza-
kaszon. Fontos ugyanakkor megjegyez-
ni, hogy cégünk, mint a közút kezelője
nem állíthatja meg a járműveket, az ha-
tósági, rendőrségi hatáskör. Hamarosan 
újabb forgalomszámlálást végeznek a 
szakemberek, hogy az elmúlt időszakok 
forgalmi adatai reprezentatív módon ösz-
szehasonlíthatók legyenek.
Általánosságban egyébként az is elmond-
ható, hogy a motorizáció és a forgalom 
országosan is évről-évre nő valameny-
nyi területen, a gyorsforgalmi- és főúthá-
lózaton átlagon felül, az M1-es autópá-
lyán például 1 év alatt közel 20 százalék-
kal nőtt a forgalom, melynek nagyobb ré-
sze nehézgépjárművekből áll.”

     Fodor Petra
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Bódult állapotot szimuláltak a selyemkendő segítségével. Szépen, libasorban a hatalmas járművek. 

Fiatalok, idősek, családok fogtak össze, s együtt tiltakoztak. 

Nemet mondtak a kamionokra. 

Nem droggal etették egymást a tréfás vetélkedő résztve-
vői. 



Verseny, tábor, horgász suli

Horgászverseny gyermeknapon
Évek óta megrendezi hagyo-
mányos horgászversenyét a 
gyermeknapon a Zabos Géza 
Horgász Egyesület. A rendez-
vény különlegessége a ver-
seny helyszíne, hiszen a Dísz-
tavat egyszer egy évben, csu-
pán erre az egy alkalomra 
„nyitják meg” a horgászok 
előtt. 

Korán ébredtek a horgászok, neveztek, 
sorszámot húztak, felszerelést kaptak, 
elfoglalták a helyüket. Nevezőből idén 
sem volt hiány, hiszen a Dísztó kurió-
zum a horgászoknak. Igazi közös családi 
program volt ez, hiszen anyukák, apukák 
együtt érkeztek a gyerekekkel, akik a hát-
térből segédkeztek. 
 - Vörös szárnyút fogtam többet is, amurt 
akasztottam, de az leszakította a horgot, 
törpét is majdnem sikerült, de amikor fá-
rasztottam leesett róla - mondja a verseny 
gyermek kategóriájának győztese, Garáz 
Bence. 
Két lány egy bot végen próbálkozott a 
verseny második fordulójában, az ifi hor-
gászok között.
  - Barátnők vagyunk, szoktunk többször 
is horgászni mind a ketten. Anyáékkal és 
apáékkal megyünk általában, de a verse-
nyeken is szívesen elindulunk. Most fog-
tunk már pontyot, harcsát, kárászt, hát-
ha jön még több hal is a verseny végéig 
- mondja Kiss Lorina és Zsoldos Petra. 
- 39 gyermek és 48 ifi horgász jelentke-
zett a mai versenyre, szép eredménye-
ket értek el a gyerekek. Ma 880 grammos 
volt a legnagyobb hal, egy kárász a gyere-
kek mezőnyében. Nem csak ez a verseny 
aktuális az egyesület életében, hiszen pá-
lyáztunk több lehetőségre, várjuk az ered-

ményeket, szervezzük a Zabos Géza em-
léknapunkat, a gyerekek nyári horgász 
napközijét, erre már indítjuk a jelentke-
zéseket - nyilatkozta Kiss Béla, a Zabos 
Géza Horgász Egyesület elnöke.
Miközben a ifi kategória indulói a csaliju-
kat készítették, már a kicsik fogásait mér-
ték az egyesület tagjai. 
 -  Mióta éves rendszerességgel telepítjük 
a halakat ebbe a tóba, fognak is szép nagy 
példányokat. Egy 688 dekás dévérkeszeg-
gel vitték el nem sokkal ezelőtt a legna-
gyobb hal díját. Tavalyelőtt kis amurokat 
telepítettünk, azok megnőve most több gye-
reknek is elvitték a felszerelését, de fog-
tak apróbb halakat is, 3460 grammal nyer-
ték a legtöbb hal kategória díját. A támoga-
tóinknak köszönhetően komoly, szép aján-
dékokat adhatunk ajándékba a gyerekek-
nek, horgászfelszereléseket, kiegészítőket 
- mondja Makó Zoltán, az egyesület ver-

senyfelelőse. - A horgászkedvvel elégedet-
tek vagyunk, az ifik mindig kitöltik a ma-
ximális jelentkezési létszámot, a gyerekek 
jöhetnének többen, ott marad mindig né-
hány üres hely az ötven fős keretből. A nyá-
ri tábor után van egy újabb tervünk az után-
pótlás nevelésre, a természet megismerésé-
re. Már szervezés alatt van egy horgász su-
li, amit a Széchenyi iskolában indítunk el 
szeptembertől az országos szövetség segít-
ségével az alsó tagozatban. 45 perces fog-
lalkozások lennének majd, halismeret, sza-
bályismeret, természetismeret, ez lenne té-
len, ahogy kitavaszodik, kivisszük a gyere-
keket a vízpartra. Horgász napközit is szer-
vezünk, körülbelül kétheti rendszeresség-
gel pénteken, szombaton a tavainkon egy-
egy szakkört megtartva a természetben. Ha 
a számítógép elől el tudunk húzni 15 gyere-
ket, már tettünk valamit.

  berta
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Kazinczysok erdei 
iskolában

Iskolánkban már hagyomány, hogy május végén a 4. osztályos 
diákok és tanítóik erdei iskolába mennek. Idén felejthetetlen he-
tet töltöttünk el tanítványainkkal Tokajban. Az ilyen jellegű tá-
borozás a legjobb módszer arra, hogy a kíváncsi gyermekek kö-
zeli kapcsolatba kerülhessenek a természettel. Táborozásunk 
egyik célja volt, hogy tanulóink kötetlenebb formában ismer-
jék meg a Világörökség részét is képező tokaji borvidéket. A 
táj felfedezése gazdag, tartalmas programokon keresztül való-
sult meg.                                                            
Megérkezésünket követően városlátogatásra indultunk a höm-
pölygő Tisza és Bodrog felett átívelő rakamazi hídon át. Sétánk 
során érintettük a híresebb épületeket, szobrokat, és mesés tör-
téneteket hallottunk idegenvezetőnktől a település fölé magaso-
dó Kopasz hegy, valamint a két folyó keletkezéséről. Egy boros-
pince-látogatáson bepillantást nyerhettünk a tájegységre jellem-
ző nedű készítésének folyamatába. A taktaközi lovas kocsis ki-
rándulásunk alkalmával megismerkedtünk a hagyományos ál-
lattartással. A Világörökségi Bormúzeumban a gyermekközpon-
túan összeállított interaktív kiállításon mindenkinek sokrétű ki-
kapcsolódásban volt része. A sok érdekes hely közül talán a Ra-
kamazi Teknősház Látogatóközpontban éreztük magunkat a leg-
jobban. Egyrészt azért, mert játékosan szereztünk sokféle új is-
meretet honfoglaló őseink életéről, másrészt pedig azért, mert a 
foglalkozást vezetők kiemelték tanítványaink tájékozottságát, a 
téma iránti érdeklődését. Sétahajózásunk úti célja Szabolcs köz-
ség volt, ahol megtekintettük Európa leghíresebb földvárát és 
az Árpád-kori templomot. Kenutúránk során szakképzett veze-
tő segítségével a Bodrog hullámain evezve ismerkedtünk a vad-
regényes vízi világgal. Programjaink utolsó állomása Sárospa-
tak volt, ahol látogatást tettünk a Rákóczi várban és megtekin-
tettük a református kollégiumot. Búcsúestünkön a tábortűz fé-
nyénél elevenítettük fel az elmúlt napok eseményeit, felidézve 
a mélyen szívünkbe zárt, közösen átélt tábori élményeket. Örü-
lünk, hogy a szervezők által biztosított programokon kívül az ál-
talunk nyújtott szabadidős tevékenységek is élvezetesebbé tet-
ték a gyerekek táborozását. Hálás köszönet ezért a lehetőségért!                                                                      

Bacsó Csilla, Csermely-Kiss Emőke,
Kaló Krisztina, Puhl Zsoltné Markovics Tünde
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Simonyi és Herman
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei 
helyesírási verseny megyei fordulóján a 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános 
Iskola tanulói három kategóriában (5., 6., 
7. osztály) mérték össze tudásukat a me-
gye legjobbjaival. A versenyen a követke-
ző eredmények születtek: 5. osztály: 13. 
helyezett: Besenyei Sára 5. b (felkészítő 
tanár: Pípoly István), 6. osztály: 17. he-
lyezett: Görzsöny Gréta 6. a (felkészítő 
tanár: Réthi Zoltánné), 7. osztály: 2. he-
lyezett: Kovács Gréta 7. a (felkészítő ta-
nár: Makrai Marianna). 

*
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Álta-
lános Iskola diákjai kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak a 2018. május 27-én Bu-
dapesten megrendezett Herman Ottó Ter-
mészetismereti Verseny országos döntő-
jén. Az ötödikesek mezőnyében 70 isko-
la 120 tanulója, a hatodikosok megméret-
tetésén 65 iskola 115 tanulója vett részt, 
és mérte össze tudását, felkészültségét. A 

Széchenyi diákjai közül Besenyei Martin 
6. b II. helyezést, Elek Mátyás 5. b. III. 
helyezést, Besenyei Sára VI. helyezést ért 
el (felkészítőjük: Kurucz Erzsébet). 

A tanulóknak és a felkészítő tanáraiknak 
egyaránt gratulálunk.

Farkas Tivadarné  
 intézményvezető

Klasszikus és modern

Másoknak örömet, önmagának megnyugvást szerez festmé-
nyeivel Gondos Gyuláné Szabó Éva tiszaújvárosi amatőr fes-
tő. Klasszikus és modern témájú alkotásaiból most az Óvárosi 
Kult Galériában nyílt kiállítása. Gyermekkora óta szívesen fest, 
azonban csak nyugdíjas éveiben lett ideje hobbijára. Kedvenc 
témái a természet és az otthon melege, amiből most a nagykö-
zönségnek is bemutat néhányat. Olajfestményei július 21-ig lát-
hatók a Tiszaszederkényi Művelődési Házban. 

5. oldal2018.  május 31. Mozaik

A Herman-verseny kiválóságai. 

Ismét benépesült a tópart.

Vigyázó apai szemek és kezek. 

Egy teknős is horogra akadt. 



6. oldal 2018.  május 31.Gyermeknap

A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, az év különböző napjain. Az 
ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, majd később a genfi gyermekjóléti konfe-
rencián 1925-ben. Magyarországon 1931-től ünneplik (akkor még gyermekhétnek hívták), 1950 óta 
már csak egy napig tart, május utolsó vasárnapján. 
Erre a napra Tiszaújváros is készült, de nem csak a legkisebbeknek voltak programok a Tiszaújvárosi 
Gyógy-és Strandfürdőben. A gyerekprogramok mellett az egészség és a mozgás is teret kapott a gyer-
mek- és családi napon. A jelenlévőket Kiss Zoltán önkormányzati képviselő köszöntötte.
- Nagyon furcsa a viszonyunk az egészséggel, mert minél fiatalabbak vagyunk, annál kevésbé foglal-
kozunk vele, és minél idősebbek vagyunk, annál fontosabb lesz - mondta. - Pedig ez olyan, mint egy 
jó befektetés, fiatalon kell megteremteni azokat a feltételeket és lehetőségeket, hogy az egészség ál-
dását minél tovább élvezhessük. Nem szabad elfelejteni, hogy azt hisszük, hogy az egészség a miénk, 
de ez nem így van, mert ha valami bajunk van, akkor ezzel nem csak magunknak okozunk problémá-
kat, hanem szeretteinknek, hozzátartozóinknak is
A strandon felállított sátrakban egészséggel kapcsolatos szűrővizsgálatokat végeztek, e mellett taná-
csokkal látták el az érdeklődőket. Kovács Ferencné doppleres végtagi keringésvizsgálatra várt. 
- Nagyon jó, hogy egy évben egyszer van egy ilyen lehetőség, amikor időpontkérés nélkül is bejutha-
tunk különböző vizsgálatokra - mondta. -  Jó, ha tudjuk, hogy milyen egészségi állapotban vagyunk 
főleg így hetven éves kor felett. Egy kicsit sorba kell állni, de nem baj, ráérünk, hisz nyugdíjasok va-
gyunk. Azt szeretném megtudni ebből a vizsgálatból, hogy van-e a végtagjaimban érszűkület, mert 
egyszer fázik, kis idő múlva pedig forró a lábam.   
Mértek vérnyomást, vércukor értéket, testzsír százalékot, tanácsot adtak megfelelő testmozgáshoz és 
a helyes életmód betartásához. Ezen a napon két bőrgyógyász is kiköltözött a strandra. Elsősorban 
melanóma szűrést végeztek. 
- Már többféle rosszindulatú bőrelváltozást is kiszűrtem - mondta Dr. Szima Georgina Zita, bőrgyó-
gyász.  -  Volt közte melanóma típusú, volt bazálsejtes karcinóma típusú is. Abban az esetben, ha el-
változást találok, felhívom a beteg figyelmét, hogy minél hamarabb, lehetőleg már a jövő héten jelent-
kezzen be, hogy el tudjuk indítani a kimetszéshez szükséges folyamatokat. 
Bár az egészség természetesen a gyerekeket is érinti, őket azonban sokkal jobban érdekelte, hogy ho-
gyan lehet papírból virágot hajtogatni vagy dekorgumiból hűtőmágnest készíteni. Papp Andrea és kis-
lánya is éppen az egyik kézműves sátorban ügyeskedett.   
- Nagyon fontos, hogy a szülők ne csak ezen az egy napon legyenek a gyerekeikkel, hanem mindig fi-
gyeljenek oda rájuk - mondta Andrea. - Ezek a kézműves foglalkozások is jó alkalmat kínálnak, hogy 
a gyerekekkel együtt készítsünk mindenféle dolgokat, és ez szerintem még jobban összehozza a csa-
ládokat. Minél több közös programot kell szervezni, és rendszeresen, nem csak egy évben egyszer, 
gyereknapkor.
Aki megunta az üldögélést és egy kis mozgásra vágyott, a friss vizű medencék mellett az ugráló vá-
rakat is bevehette. A színpadon pedig egész délután helyi tánccsoportok és meghívott fellépők váltot-
ták egymást. A programokat a Kiss Kata Zenekar gyereknapi koncertje zárta.

ema
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50 éves 
osztálytalálkozó!

2018. május 26-án 50 éves általános iskolai osztálytalálkozót 
tartottunk a sajószögedi kultúrházban. Az 1968-ban végzett 37 
fős osztályból - a még élő 26 diákból - 17 fő, 7-nek a hozzá-
tartozója és 4 egykori tanár fogadta el a meghívást. A helyszí-
nen megtekintettük Kapczár Klára osztálytársunk festmény ki-
állítását, amely szép és kreatív volt, mindenkinek nagyon tet-
szett. A fontos eseményen jelen volt Sajószöged polgármestere, 
valamint a mostani iskola igazgatója és helyettese, emléklappal 
kedveskedtek a még élő tanulóknak és tanároknak. A szép kör-
nyezetben megtartott osztályfőnöki órán felidéztük a régi em-
lékeket, életutakat, az elhunytakra mécses-gyújtással emlékez-
tünk. Ezután az Autós vendéglőben elfogyasztottuk a finom va-
csorát és folytattuk a beszélgetést az est további részében. Talál-
kozunk 2023-ban!

Firtkó Tibor egykori diák 

Gondolatok a tanév végén

Biztonságos Tiszaújvárosért

Útravalóféle végzős diákoknak

Okos zebrái lehetnek a városnak

Azt mondják, a fiataloknak legfeljebb egy 
sms hosszúságú szöveg elolvasására van 
türelmük. A felgyorsult világunkban nem 
jut idő többre. Jól van ez így, vagy még 
sincs rendjén, nem tudom. Abban sem va-
gyok biztos, hogy tényleg így van. A két 
legnagyobb unokám legalábbis rácáfol 
erre, mert szeretnek olvasni.
A végzős, munkába álló, középiskolai- és 
felsőfokú végzettséget szerzett diákok-
nak írok, abban a reményben, hogy cél-
ba ér üzenetem. A felnőtté fogadás jele-
ként tegeződni fogok. Mentségemre szol-
gál, hogy Istennel is tegező viszonyban 
vagyok, éppen úgy, mint minden hívő. 
Ha nem akarod, nem fontos egyszerre vé-
gigolvasni. Egy-egy rövid bekezdés után 
abbahagyhatod, egész nap vissza-vissza-
térően elgondolkozhatsz rajta, és majd 
folytatod máskor. 
- Mindenekelőtt gratulálok, hogy sikerrel 
befejezted tanulmányaidat! Te is tudod, 
nem volt könnyű. Büszke vagyok a telje-
sítményedre!
- A tudás, amit megszereztél, tanítóid 

munkáját is dicséri. Az állásinterjú során 
erre lesz a legnagyobb szükséged.
- A bölcsességet még nem kérik számon 
rajtad, mert az bár tanulható, de nem le-
het tanítani. Ahhoz, hogy megszerezd, 
sok konfliktust kell még megoldanod.
- Mit tegyél? Merre indulj? Hogyan kezdj 
hozzá? Mindenkinek egyéni az útja. Bi-
zonyosan vannak céljaid, azokat kell 
megvalósítani.
- Melyik a fontosabb: családalapítás, 
vagy karrier? Nagy dilemma, különösen 
a nőknek. Neked kell döntened!
- A céljaid eléréséhez mire van szükség? 
Minden megengedett, ami közelebb visz 
hozzájuk? A célok szentesítik az eszközöket? 
Ne várj tőlem tanácsot! Járd a saját utadat!
- Mi történik, ha kiderül, hogy amit sze-
rettél volna elérni, azt más érte el. Ő a je-
lenlegi főnök, vagy a sportág legjobbja, 
esetleg a tudományok doktora, vagy bár-
mi másban, amiben te szerettél volna el-
ső lenni, ő a leg-, leg-, leg. Megállsz a cél 
előtt, vagy letaszítod a trónról? Ha igen, 
miért teszed? Ha nem, miért nem?

- Szeretnél családot alapítani? Miért te-
szed? Mert így szokás? Mert két fizetés-
ből biztonságosabb az élet? Mert rátaláltál 
arra, akivel együtt könnyebb lesz az élet? 
Akár szeretnél, akár nem, te választasz.
Bárhogyan is teszel, eljön majd az idő, 
nagyjából úgy húsz-, huszonöt év múlva, 
amikor számot fogsz vetni mindazzal, amit 
tettél és elértél. Ha ráébredsz, hogy mind-
egy, hogy mit valósítottál meg a céljaid-
ból, csak egy dolog volt fontos, szeretni és 
szeretve lenni, akkor gyanakodhatsz, hogy 
kijártad a bölcsesség alapiskoláját. Akkor 
vedd kezedbe a Bibliát, Pál apostol Ko-
rintusiakhoz írt első levelének 13. fejeze-
tét, a „Szeretet himnuszt”, és az élettapasz-
talatot, amit gyűjtöttél, ott csokorba szed-
ve viszontláthatod.  Addig azonban tedd 
azt mindig, amit az adott helyzetben ép-
pen jónak látsz! Közben lehet, sőt biztos, 
hogy sebeket osztasz, vagy sebeket kapsz, 
tudd, hogy az mind a javadra válik. Kezd 
el, vagy ha már elkezdted, folytasd és járd 
ki a bölcsesség iskoláját!

           Szrogh Károly

Biztonságos Tiszaújvárosért 
néven új programot indít az 
önkormányzat. Ennek első 
lépéseként két, úgynevezett 
okos zebra építéséről hatá-
rozhat mai ülésén a képvise-
lő-testület.

Tiszaújváros önkormányzata mindig nagy 
hangsúlyt fektetett a helyi gazdaság fej-
lesztésére, élénkítésére, és a befektetők le-
telepedésének ösztönzésére - például az el-
fogadott adóstratégia révén - , melynek kö-
szönhetően a városban az elkövetkező né-
hány évben nagy beruházások sora való-
sul meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy szá-
mos, a helyi viszonyokat nem ismerő mun-
kavállaló fog megjelenni településünkön. 
Az önkormányzat e kihívásra proaktív mó-
don kíván reagálni, és a közbiztonság hely-
zetének javítását prioritásként kezelve fon-
tosnak tartja többek között a közlekedésbiz-
tonság megteremtését, illetve a tiszaújváro-
si lakosok és idelátogatók megelégedettsé-
gének biztosítását. Ennek érdekében a ren-
dőrséggel, a polgárőrséggel, a Polgármeste-
ri Hivatal szervezeti keretein belül műkö-
dő közterület-felügyelettel közös akciókat 
szervez. Például iskolakezdés idején az ál-
talános iskolák közelében lévő gyalogos-át-
kelőhelyek mellett felügyeletet biztosítanak 
a reggeli és a délutáni órákban. Szintén a 
közlekedésbiztonságot szolgálják az utóbbi 
években megvalósított kiemelt gyalogos-át-
kelőhelyek, a körforgalmi csomópontok a 
Lévay úton, illetve az útburkolati jelek éves 
megújító festése is. A legnagyobb veszély-
nek településen belül a gyalogosok vannak 
kitéve, ezért vetődött fel az „Okos Zebra” 
telepítésének gondolata. 
A Generali a Biztonságért Alapítvány 
közzétette az „Okos Zebra – Gyalogosvé-
delmi rendszer”  felhívását, melyre az ön-
kormányzat pályázatot kíván benyújtani.

Az „Okos Zebra” egy olyan közlekedés-
biztonsági rendszer, mely az útburkolat-
ban elhelyezett aktív LED prizmák segít-
ségével villogó fénnyel hívja fel az autó-
sok figyelmét a kijelölt gyalogátkelőn ép-
pen áthaladó gyalogosokra, ezáltal haté-
konyan megelőzi, csökkenti az így bekö-
vetkező baleseteket.
A rendszer csak akkor lép működésbe, 
amikor a zebrán ténylegesen áthalad a 
gyalogos, az út két szélén - az útpadkától 
megfelelő távolságban - kihelyezett osz-
lopokon lévő szenzorok érzékelik a gya-
logosok áthaladását, és működésbe hozza 
az útburkolatba helyezett LED lámpákat, 
ezzel megállásra figyelmeztetve a gép-
járművezetőket. A jelzés kizárólag addig 
tart, ameddig a gyalogos áthalad az úttes-
ten.  A rendszer célja, hogy az adott gya-
logátkelőnél a járművezetők számítsanak 
rá, ha villog a LED, akkor gyalogos kel át 
az úttesten, és meg kell állniuk. 
A Generali a Biztonságért Alapítvány a 
pályázaton nyertes településeken 1-1 db 
„Okos Zebra” rendszer kiépítését támogat-

ja. Tekintettel a gyalogos-átkelőhelyeken az 
elmúlt években történt balesetekre, hogy az 
önkormányzat pályázatot kíván benyújtani 
az Örösi úton felfestett, a TESCO áruház-
hoz bekötő út és a 35-ös számú főközleke-
dési út között lévő gyalogos-átkelőhelyen 
egy „Okos Zebra” rendszer kiépítésére.
Bráz György polgármester javasolja to-
vábbá, hogy az önkormányzat saját erő-
ből valósítsa meg a Lévay úton a Penny 
áruházhoz vezető gyalogos-átkelőhelyen 
az „Okos Zebra” rendszert.
A polgármester arra is felhatalmazást kér, 
hogy felvegye a kapcsolatot és tárgyalást 
kezdeményezzen a tiszaújvárosi székhe-
lyű, telephelyű, jelentős adóerőt képvise-
lő cégekkel arra vonatkozóan, hogy anya-
gi forrásaikkal járuljanak hozzá 1-1 intel-
ligens gyalogosvédelmi rendszer Tiszaúj-
város területén történő megvalósításához.
A előterjesztésben foglaltak képviselő-tes-
tületi támogatása esetén az „Okos Zebra” 
telepítése a „Biztonságos Tiszaújvárosért” 
Program első lépéseként valósulhatna meg. 

         f.l.

Na ki? Hát persze, hogy Lúdas Matyi! 
Idén is megrendezi a Triatlon Nagyhéten 
a város napján a Tisza Média Kft. már ha-
gyományos gyermekeknek szóló rendez-
vényét, ez alkalommal Lúdas Matyi me-
séje ihletett meg bennünket. Ki ne hallott 
volna Döbrögiről, az uraságról, aki csúfo-
san elbánt szegény Matyival? De a legény 
sem maradt ám rest, kamatostul visszafi-
zette, amit kapott. Nos, ha mégsem olvas-
tátok a történetet akkor nosza, itt az ide-
je, mert idei rajzpályázatunk is erről szól. 
Lúdas Matyi és Döbrögi a Nagyhéten 
címmel, várjuk alkotásaitokat, amelyeket 

bármilyen technikával készíthettek, a lé-
nyeg, hogy A3-as méretű lapon hozzátok 
be szerkesztőségünkbe. A Szent István 
út 16. szám alatt várjuk a rajzokat júni-
us 28-ig, és igen, ahogy eddig is, már ak-
kor is adunk valami meglepetést cserébe. 
Eredményhirdetés július 5-én a Városhá-
za előtti téren lesz, ahol a nyertest egy ér-
tékes nyereménnyel jutalmazzuk. Annyit 
már most elárulhatunk, hogy a fődíjnak 
van két kereke, és ha szerencsénk van, 
fék is van rajta! 
Jó rajzolást, találkozzunk a téren július 
5-én! 

Joghallgatók a Béke palotában

Rajzpályázat

Bazsó Gábor
sikere

Háromszor veri azt kenden vissza…

Az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) csapata to-
vább öregbítette az ELTE jó hírét a hágai Nem-
zetközi Bíróság épületében és a Leideni Egyetem 
hágai campusán megrendezett Telders nemzetközi 
jogi perbeszédversenyen. A csapat tagja volt a ti-
szaújvárosi Bazsó Gábor is.

A Telders nemzetközi jogi esetmegoldó verseny a fiatalabb eu-
rópai versenyek közé tartozik, az elsőt négy egyetem részvételé-
vel tartották meg 1977-ben. A verseny azóta a kontinens legna-
gyobb presztizsű megmérettetésévé vált, évente több mint negy-
ven egyetem vesz részt a nemzeti fordulókon, a győztesek pedig 
a Leideni Egyetem hágai campusán és a Béke palotában mérik 
össze tudásukat. A Telders szervezői keresik a jövő kiváló szak-
jogászait is, de a csapatmunkára és az európai integrációban va-
ló részvételre is nagy súlyt fektetnek.
A Leideni egyetem egykori professzoráról elnevezett, a nemzet-
közi jog aktuális kihívásaira fókuszáló verseny európai forduló-
ját idén május 24–26. között bonyolították le. A magyar nemze-
ti válogatón az ÁJK csapata bizonyult a legjobbnak, így ők kép-
viselhették Magyarországot Hágában. A Kajtár Gábor adjunktus 
és Csaba Orsolya PhD-hallgató által felkészített csapat - Bazsó 
Gábor, Borbély Kitti, Szép Vanessa és Teleki Lóránt - a Béke 
Palotában újabb elismerést szerzett az idei világ- és európai ver-
senyeken rendkívül jó eredményt felmutató ELTE-nek: alperesi 
oldalon 5., felperesi oldalon 7. lett, Bazsó Gábor pedig megkap-
ta a második legjobb szóbeli versenyzőnek járó díjat.

7. oldal2018. május 31. Mindenes

A csapat és felkészítőik. Középen Bazsó Gábor, a szóbeli 
verseny második helyéért járó díjjal. 

Az 1968-ban végzett nyolcadikosok közül 17-en jelentek 
meg a találkozón. Többen családtagjaikkal érkeztek. 

Szenzorok érzékelik az áthaladó gyalogost. 



8. oldal 2018. május 31.Rendezvények



Ötödször találkoztak a patchworkösök

Foltvarrók a régióból 
Több mint százan érkeztek - 
javarészt az északkelet ma-
gyarországi megyékből - az 
ötödik régiós foltvarró talál-
kozóra Tiszaújvárosba. Az 
esemény az ország egyik leg-
jelentősebb patchwork ese-
ménye.

- Nagyon kikapcsolja az embert - mondta 
el Tóth Zoltánné, hogy miért választotta 
négy évvel ezelőtt hobbijának a foltvar-
rást. - Mintha megszűnne a világ az em-
ber körül, és csak arra tud figyelni, amit 
éppen készít. Nagyon szeretem a kreatív 
dolgokat, mindig valami újat készítünk. 
Kihozza az emberből azt, hogy mit lehet 
még alkotni a színekkel és a formákkal.
Megmutatni mit tudnak, és megtanul-
ni mindazt, amit mások tudnak. Röviden 
így lehet összegezni a foltvarró találkozó 
lényegét. Sokan messziről is hajlandók 
részt venni egy ilyen eseményen. Volt, aki 
a Balaton partjáról érkezett.
- Egy kolléganőm hívta fel a figyelmemet - 
mesélte Fekete Jánosné, aki Balatonfeny-
vesről utazott Tiszaújvárosba a találko-
zó kedvéért. – Az, hogy közösen varrha-
tunk, ez engem nagyon érdekelt, rengeteg 

új dolgot láttam már eddig is, úgy érzem 
nagyon hasznos lesz számomra ez a talál-
kozó.
A tiszaújvárosi foltvarrók, mint régióköz-
pont, évente két találkozót szerveznek. 
- Nagy felelősséggel jár a régióközpon-
ti státusz - mondta a Tiszavirág Foltvar-

rókör vezetője, Mag Kálmánné. - Most 
is nagyon sokan jöttek. Össze kell fogni 
ennek a régiónak a foltvarróit, és olyan 
programokat kell készíteni, ami vonzza 
őket, illetve emellett szakmailag fejlőd-
ni tudnak.

                             borza

Kiss Kata Zenekar

Átöltöztetett népzene
A Kiss Kata Zenekar éne-
kesével, Kiss Katával a gye-
reknapi fellépés előtt beszél-
gettem a strandon felállított 
színpad árnyékában.

- Jártatok már Tiszaújvárosban?
- Nem, még nem jártunk itt, és nagyon 
örülök, hogy meghívást kaptunk. Én is 
Borsod megyei vagyok, Sályról szárma-
zom, és nagyon szeretem Magyarország-
nak ez a szegletét. 
- Mióta zenél együtt a Kiss Kata Zenekar? 
Mit kell tudni rólatok? 
- 2009 óta zenélünk együtt, és három 
nagylemezünk jelent meg. Nagyon büsz-
ke vagyok arra, hogy a legutóbbi Magyar-
ból jeles című nagylemezünk bekerült az 
oktatási tananyagba, ami azt jelenti, hogy 
minden magyar óvoda és iskola, illet-
ve, minden határon túli óvoda és iskola 
megkapta. E lemez kapcsán tavaly a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűléstől 
megkaptuk az alkotói díjat.
A zenekari tagok nagy része zeneakadé-
miát végzett muzsikus és természetesen 
ahogy az a legtöbb esetben lenni szokott, 
elsősorban a barátokból áll a zenekar. Ha 
a tagokat nézem, elmondható, hogy elég 
sokrétű a csapat. A dobosunk egy metál ze-
nekarban is játszik, így ő egy keményebb 
zenei világból érkezett hozzánk. A hegedű-
sünk zenél egy népzenei együttesben is, a 
gitárosunk pedig a jazz világából csöppent 
ide. A mindenféle műfajtól nagyon érde-
kes a mi formációnk, mégis azt gondolom, 
hogy a zenekari tagok otthonra találtak eb-
ben a műfajban, amit csinálunk. 
- Mindenkiről elmondtad, hogy ki honnan 

érkezett, te maradtál ki a sorból.
- Mint ahogy azt ilyenkor mondani szo-
kás, kicsi korom óta énekelek. Később 
Bartók Béla tanítványától, Dr. Barsi Er-
nő néprajzkutatótól és népzenésztől ta-
nultam énekelni és hegedülni, ő vezetett 
be a népdalok világába. Ennek ellenére 
nem tartom magam népdalénekesnek, hi-
szen nincsenek meg hozzá a hangi adott-
ságaim. Én inkább popzenésznek gondo-
lom magam, de nagyon közel áll hozzám 
a népi világ.  
- Hogyan jellemeznéd a zenéteket?
- A zenekar alapvetően népdalokat ját-
szik, amit modern köntösbe öltöztettünk. 
Így talán közelebb tudjuk hozni a mai 
modern zenéhez szokott fülekhez a nép-
zene világát. Nagyon nagy kihívásnak ér-

zem a népzene és a mai kor zenéinek ösz-
szevegyítését, de úgy gondolom, hogy a 
mai világban, ahol mindenhonnan ömlik 
a mindenféle modern zene, szükség van 
arra, hogy megtartsuk a népi motívumo-
kat, még ha kicsit át is hangszereljük, de 
ne vesszen ki a köztudatból. Az autenti-
kus népzenét a közönség egy szűk réte-
ge ismeri, szereti és talán kis változással 
szélesebb réteghez is eljutnak a hagyomá-
nyos dallamok.  
- A zenéteket hallgatva azt gondolom, 
alapvetően nem gyerekeknek szólnak a 
dalaitok, mégis gyereknek való koncert-
tel érkeztetek. 
- Így van, eredetileg úgy indult útjára a 
zenekar, hogy fel sem merült, hogy gyere-
keknek való dalokat is készítsünk. Aztán 
2011-ben az Erdélyben élő  Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes, akiről köztudo-
mású, hogy nehéz sorsú gyerekeknek vi-
seli gondját, megkereste a zenekart, hogy 
2012 karácsonyán a parajdi sóbányában 
össze szeretné hívni mind a 2500 gyerme-
ket, akiket a szárnyai alá vett és a mi fela-
datunk az lenne, hogy nekik való koncer-
tet adjunk. Hát nem tagadom, nem kis fej-
törést okozott a program összeállítása, de 
összeraktuk és milyen jó, hogy összerak-
tuk, mert azóta tulajdonképpen két lábon 
áll a zenekar. A gyerekeknek szóló verzi-
óban együtt énekelünk, táncolunk a gye-
rekekkel. Két néptáncosunk, akik egyéb-
ként a világörökség részét képező Matyó 
Néptáncegyüttes tagjai, csatlakoztak a ze-
nekarhoz, és ők segítenek abban, hogy in-
teraktív műsorral tudjuk szórakoztatni a 
legkisebbeket. 

ema

A Tisza TV műsora
Május 31., csütörtök

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

Június 1., péntek
18:00 Sportpéntek. A Phoenix KK - Salgótarján kosárlabda 

mérkőzés közvetítése felvételről

Június 4., hétfő
18:00 Sporthétfő. A Tiszaújváros - Cigánd labdarúgó mérkő-

zés közvetítése felvételről

Június 6., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Pedagógusnap 

- Kazinczy gála - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Hajléktalan kérdés - Ex Animo - Közel-

múlt - Sport
18.30 Fogadóóra. Dr. Fülöp György alpolgármester válaszol 

a nézők közérdekű kérdéseire

Június 7., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
„Jelenbe zárt múlt” - Kalóz Zsóka - Lace Lady - csipkekiál-
lítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: június 15-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

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

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Tudósnaptár – kamarakiállítás.
A kiállítás június 2-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
Játékos kedvűek figyelmébe ajánljuk a könyvtárunk facebook 
oldalán  
(https://www.facebook.com/hamvasbelakonyvtar/)
meghirdetett játékunkat, amely a Tudósnaptár kamarakiál-
lításunkhoz kapcsolódik. 5 kérdést helyesen megválaszolva 
Tiszaújváros legújabb, 2017-es évkönyvét nyerheti meg egy 
szerencsés.
Sorsolás: június 5.

Június 6. (szerda) 15.00 óra
Életet az éveknek - a Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas 
Klub 20 éves jubileuma alkalmából készült kiállítás megnyi-
tója.
A kiállítás június 29-ig látható.
Helyszín: a könyvtár aulája.

Június 7. (csütörtök) 17.30 óra
Hegyi Barbara: Abraka babra - Monológok a konyhámból.
Könyvbemutató és közönségtalálkozó.
A Jászai Mari díjas színésznővel Szűcs Anikó újságíró be-
szélget.
A kötet a bemutatón megvásárolható.
Helyszín: a könyvtár aulája.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Június 5. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

9. oldal2018.  május 31. Kultúra

A zenekar Magyarból jeles című lemeze alkotói díjat érdemelt ki. 

Nem kis fejtörést okozott a gyermekprogram kitalálása, de megérte. 

Több mint százan érkeztek a találkozóra. 



Lakossági 
gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti pi-
ac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat újra 
igénybe vehető.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

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.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2018. június 6-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

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

képviselője
2018. június  04-én (hétfő) 16.00 órától 

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)

2018. június 05-én (kedd) 16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház)

                                  fogadóórát tart.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2018. június 06-án (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati
 tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik,

               negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2018. június 4-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

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

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszám-
ra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld 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. 

Pályázat

Pályázat

Pályázati felhívás

Lakatos-karbantartó munkakör

Karbantartó csoportvezető munkakör

Konyhalány munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pá-
lyázatot hirdet lakatos-karbantartó mun-
kakör betöltésére a Munka Törvényköny-
ve szerinti jogviszony keretében, három 
hónapos próbaidő kikötésével 1 év ha-
tározott időre szóló alkalmazással, mely 
meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Géplakatos (szakmunkás vagy szakkö-
zépiskolai) végzettség
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló oklevél-másolatot
- Jogosítvány-másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban 
szereplő épületek, ingatlanok állapot- 
megőrzésének és fenntartásának biztosí-
tása, karbantartási és javítási feladatok el-
látása.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:  
2018. május 29.

A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címez-
ve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: 
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636

Kerékgyártó István
   ügyvezető 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit 
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) 
pályázatot hirdet karbantartó csoport-
vezető munkakör betöltésére a Mun-
ka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónapos próbaidő 
kikötésével 1 év határozott időre szó-
ló alkalmazással, mely meghosszabbít-
ható.
Pályázati feltételek:
- Technikum (gépész vagy építész)
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

- Hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló oklevél, jogosítvány másolatot 
- Erkölcsi bizonyítványt
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Tervezi és szervezi a Társaság karban-
tartási feladataiban szereplő épületek, stb. 
zökkenőmentes működéséhez szükséges 
javítási, karbantartási feladatokat.
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje:  

2018. június 12.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
(3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címre, 
illetve elektronikusan a varosgazda@tuj-
varos.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető: 
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 
49/540-636.

Kerékgyártó István
      ügyvezető 

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

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

• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás 
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-
20/2018. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. 06. 18.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 
06. 22.
Az állás betölthető: 2018. 07. 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

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, 

stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 23. héten 
2018. június 7-én (csütörtökön) végzi el.

A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-

helyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2018.
május 31-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. te-
vékenységéről, valamint javaslat a 2017. 
évi mérleg és eredménykimutatás jóváha-
gyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat 
értékelésére
Nyílt ülés:
1. Javaslat az elektronikus ügyintézéssel 
kapcsolatos egyes önkormányzati rende-
letek módosításáról szóló önkormányza-
ti rendelet megalkotására
2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi 
gazdálkodásáról, a költségvetés végrehaj-
tásáról
3. Javaslat az önkormányzat 2017. évi 

maradványának jóváhagyására, valamint 
pénzügyi tárgyú döntésekre 
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában indítható óvodai csopor-
tok számának meghatározására
5. Javaslat Tiszaújváros Fenntartható 
Energia- és Klíma Akcióterve (SECAP) 
elfogadására 
6. Javaslat a „Biztonságos Tiszaújváro-
sért” Program megvalósításával kapcso-
latos döntésekre
7.  Javaslat Tiszaújváros mobiltelefonos 
város applikációjának elkészítésére
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására
9. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti, illetve egyéb beruházásokra, felújí-
tásokra benyújtott pályázatok elbírálására
10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. tevékenységéről, vala-
mint javaslat a 2017. évi mérleg és ered-

ménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött 
vezetői jutalomfeladat értékelésére
11.a. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ 2017. évben végzett 
tevékenységéről
11.b. Beszámoló az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány 2017. évi munkájáról
13. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 
2017. évben végzett munkájáról
14. Beszámoló a Derkovits Kulturális 
Központ 2016-2017. évi tevékenységéről
15. Összefoglaló éves ellenőrzési jelen-
tés Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nál 2017-ben végzett belső ellenőrzések 
tapasztalatairól
16. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

10. oldal 2018. május 31.Hirdetmények



Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás 
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaújvá-
ros, Szent István út 21. 10/3. szám alatti lakást.
A lakás adatai
HRSZ   664/13/A/33 
Terület (m2)  55
Szobák   1+2x1/2 
Bruttó alapvételár (Ft) 8.100.000
Biztosíték összege (Ft) 810.000
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással. Licitlépcső 10.000 Ft. A részletes tájé-
koztató a Polgármesteri Hivatalban átvehető (206. szoba). 
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 beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2018. június 18-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán 
Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. június 19-én 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. 
emeleti tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár 

Meleg ködös 
szúnyogirtás

Esti permetezés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár kö-
vetkező időpontja 2018. június 08. (péntek).
	 Tiszaújvárosi	Városgazda	Nonprofit	Kft.

üzemeltető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2018. május 31. - júni-
us 3. közötti időszakban földi meleg ködös szúnyogirtás lesz Ti-
szaújváros belterületén. A gép működése zajjal jár, ezért kérjük 
a lakosság megértését.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2018. május 31-én, a 
közterületi díszfákon levéltetű ellen növényvédőszeres permete-
zést végez az esti órákban.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság 
megértését.

Tiszaújvárosi	Városgazda	Nonprofit	Kft.

Hirdetmény

Tisza-parti gázszünet
Tisza-part városrész gázhálózatán a Földgázszállító Zrt. szállí-
tóvezeték karbantartást végez, ezért 2018. június 6-án 9:00 órá-
tól - 15:00 óráig a földgáz betáplálás szünetel.
A gázellátás szünetelése alatt a fogyasztók a főelzárót tartsák 
zárt állapotban a vezetékben levő minimális nyomás megtartá-
sa érdekében.
A gázszünettel kapcsolatos kérdésekre a TIGÁZ-DSO Tiszaúj-
városi Üzeme (Tiszaújváros, Szederkényi u. 6.) Horváth Gábor 
üzemvezető a 30/431-7024, valamint a központi diszpécserszol-
gálat a 80/300-300 telefonszámon ad felvilágosítást. Az inter-
neten megjelent tájékoztató a https://www.tigazdso.hu honlapon 
érhető el.

TIGÁZ-DSO	Földgázelosztó	Kft.

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodá-
si helyén lakik, a tartózkodási helye sze-
rinti települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést a hátrányos, halmozottan hát-
rányos gyermek részére ingyenesen biz-
tosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) ön-
kormányzati rendeletének 9. § (1) bekez-
dése alapján, természetbeni ellátásként 
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban foglalt gyermekeken kívül a szüni-
dei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a dé-
li meleg főétkezést ingyenesen biztosít-
ja azon alap- vagy középfokú köznevelé-
si intézménnyel tanulói jogviszonyban ál-
ló, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő kiskorú gyermek ré-
szére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, 
vagy bejelentett tartózkodási hellyel ren-
delkezik, és életvitelszerűen bejelentett 
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-
netben (2018. június 16-tól 2018. szep-
tember 2-ig) valamennyi, azaz 54 munka-

napon igénybe vehető a következők sze-
rint: 2018. június 16-tól július 1-ig, 10 
munkanapon keresztül a Központi Étte-
remben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), 
július 2-től várhatóan augusztus 12-ig, 
30 munkanapon keresztül a Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium éttermében (Tiszaújvá-
ros, Munkácsy M. út 13.), augusztus 13-
tól szeptember 2-ig, 14 munkanapon ke-
resztül ismét a Központi Étteremben. A 
Tiszaszederkény városrészben élők ese-
tében az étkezés 54 munkanapon keresz-
tül az „Esély” Napközi Otthonban (Tisza-
újváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a déli meleg főétkezés helyben történő 
elfogyasztással biztosított. Amennyiben 
az étel helyben történő elfogyasztását a 
gyermek előre nem látható hiányzása, be-
tegsége vagy indokolt és igazolt távollé-
te akadályozza, a részére biztosított étel 
elvitelét a szülője, más törvényes képvi-
selője vagy a szülő, törvényes képviselő 
által megbízott személy számára lehető-
vé kell tenni. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek 
előre nem látható hiányzása, betegsé-
ge vagy indokolt és igazolt távolléte ese-
tén az étel ételhordóban történő elvitelé-
hez igazolás benyújtása szükséges, illet-
ve a szülő, más törvényes képviselő ál-
tal megbízott személy számára az elvitel 
csak írásbeli meghatalmazás alapján le-
hetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés formanyom-

tatványon igényelhető 2018. június 15. 
napjáig, ezt követően a nyári szünet idő-
tartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Ti-
szaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csü-
törtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét 
betöltött gyermek esetén a nyilatkozat-
hoz iskolalátogatási igazolás becsatolása 
szükséges. 
Ha a Szülő/Törvényes Képviselő a gyer-
mek számára a szünidei gyermekétkezte-
tést nem kívánja igénybe venni, a nyilat-
kozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. június

JÚNIUS Helye Ideje Kinek a részére
01. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
04. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
06. szerda Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 -16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvo-
dák gyermek és alkalmazott befizetés

07. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 -16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
11. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők
12. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00-16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befi-
zetés

13. szerda Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők
Őszirózsa Idősek Klub 7.30-8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30- 12.00 Szociális étkezők

14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
20. szerda Központi Étterem 9.00-12.00 Szociális étkezők
21. csütörtök Központi Étterem 10.00-12.00 Szociális étkezők
25. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
26. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés 

megrendelés

27. szerda Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvo-

dák gyermek és alkalmazott pótbefize-
tés

Központi Étterem 12.00-13.00 Pótbefizetés és alkalmazotti étkezés 
megrendelése

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Pályázat

Uszodai jegypénztáros munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. pályázatot hirdet 1 fő uszodai jegy-
pénztáros munkakör betöltésére részmun-
kaidőben.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való haj-
landóság

Előnyt jelent:
• idegen nyelv ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány-másolatokat.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
június 15.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft székhelyén (Tiszaújváros, 

Teleki Blanka út 6. sz.) munkanapokon 
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 címre.
A munkakör 2018. július 1. napjától tölt-
hető be.
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A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu



Tájékoztató a 2017. évi helyi iparűzési adóbevallás benyújtásáról
tájékoztató gazdálkodók/egyéni vállalkozók/őstermelők részére

TISZTELT ADÓZÓ!

A 2017. évről benyújtandó állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásának benyújtási határ-
ideje:

2018. május 31.

• JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:

• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE:

• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAI ÉS CSATORNÁI: 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek mi-
nősülő adózó - ide tartozik az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó 
is – 2018. január 1-jétől elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adó-
hatósággal. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyinté-
zésre kötelezett minden az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatásköré-
be tartozó ügyben, így értelemszerűen helyi iparűzési adó ügyben is. A hivatkozott jogszabály-
helyek értelmében az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet a 2017. évi helyi iparűzési adóbe-
vallását az önkormányzati adóhatóság által - a 35/2008. PM rendelet szerint - rendszeresített 
nyomtatványon, az ott biztosított elektronikus felületen köteles teljesíteni.

Elektronikus bevallási lehetőségek:

Papíralapú bevallási lehetőségek (az Eüsztv. szerint elektronikus ügyintézésre nem kötelezett 
adózók esetében):

• ADÓMÉRTÉK:

• ADÓALAP-MENTESSÉG:

• ADÓKEDVEZMÉNY:

• ADÓELŐLEGEK SZÁMÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA:

• ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

• SZÁMLASZÁM:

      Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 
                                     Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,                                     

Adó és Végrehajtási Csoport

A 2018. január 1-jétől hatályos adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 271. § (7) bekez-
dése szerint az adózónak az e törvény hatálybalépését követően, a hatálybalépést megelőző idő-
szakra teljesítendő – többek között – adómegállapítási, bevallási, adófizetési, adóelőleg-fize-
tési kötelezettségét a 2017. december 31. napján hatályos szabályok szerint kell teljesíte-
nie. 
A fentiek értelmében a 2017-ben kezdődött adóévi helyi iparűzési adókötelezettség teljesí-
tésével összefüggő – 2018. január 1-jét követő időszakra eső – eljárási kötelezettségek (az 
adó megállapítása, bevallása és megfizetése) tekintetében a „korábbi” adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény szabályait kell alkalmazni.

Az állandó jellegű helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2017. évben 
az adóalap 1,5 %-a.

A helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében az elmúlt 
évekhez hasonlóan – 2017. évben is - az az adózó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 
nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot, mentesül az adó megfizetése alól. A 2.500.000,-Ft-nál 
magasabb vállalkozói szintű adóalap esetében a kedvezmény már nem érvényesíthető! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn az egész adó-
évben, akkor a megkezdett hónapjaik alapján időarányosan vehetik figyelembe a kedvez-
mény összegét!  Kérjük, hogy a fenti mentességre jogosultak az adóalap összegét, de ma-
ximum 2.500.000,- Ft-ot a bevallás VII/14. számú sorában szíveskedjenek szerepeltetni!
Azon adózóknak (vállalkozóknak/vállalkozásoknak) is be kell nyújtaniuk a bevallásukat, 
akik önkormányzati adóalap-mentesség miatt mentesülnek az adó megfizetése alól!

Az önkormányzat 2016-tól jogosult a rendeletében a háziorvos, illetve a védőnő vállalkozó 
számára kedvezményt, mentességet megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű 
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. A helyi adókról szó-
ló törvényben meghatározásra került a háziorvos, védőnő vállalkozó fogalma, így ezen vállal-
kozónak minősül az a vállalkozó, aki/amely – gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vál-
lalkozóként – külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alap-
ellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80 %-a e tevé-
kenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészség-biztosítási Pénztár-
ral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik. 
Tájékoztatjuk a Tiszaújvárosban telephellyel rendelkező háziorvos, védőnő vállalkozó-
kat, hogy a helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmé-
ben 2016. évtől a településre jutó adójából 50%-os mértékű adókedvezmény igénybevéte-
lére nyílik lehetősége. Kérjük, hogy az adókedvezmény összegét, a bevallás VII/19. számú 
sorában szíveskedjenek szerepeltetni!

A bevallás VIII. számú blokkjában a 2018. szeptemberében és a 2019. márciusában ese-
dékes adóelőlegeket is be kell vallani! 2018. évben Tiszaújvárosban a helyi iparűzési adó 
mértéke vá1tozatlanul 1,5%, az előlegek számításánál ugyanezzel az adómértékkel kell 
számolni!
A 2018. szeptember 17-ig esedékes adóelőleg általános esetben a 2017. évi adóalap 
1,5%-ának 100 Ft-ra kerekített összege és a 2018. március 19-ig esedékessé vált (koráb-
ban már bevallott) adóelőleg pozitív különbözete. A 2019. március 18-ig esedékes adóelő-
leg összege általános esetben a 2017. évi adó 100 Ft-ra kerekített összegének a fele.

Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11734114-15350064-03540000 számú Tiszaújváros 
Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlára kell megfizetni! Kérjük, 
hogy az átutalási megbízásokon közleményként az önkormányzati nyilvántartási (muta-
tó) számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni!
Az 1000 forintot el nem érő adót az adózónak nem kell megfizetnie, és az adóhatóság az 1000 
forintot el nem érő adóvisszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván. A 2017. évi helyi ipar-
űzési adó túlfizetés visszautalását az adóhatóság a bevallás/kérelem beérkezésétől számí-
tott 30 napon belül, de legkorábban az esedékesség napját (május 31.) követően teljesíti.
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely prob-
lémájával szíveskedjen az ügyintézőhöz fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 205. 
szoba, telefon: 49/548-021, 49/548-044. 

Határidő Kötelezettség
2018. március 19. 2018. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2016. évi bevallás VIII/3. 

pontja alapján
2018. május 31. 2017. adóévi bevallás benyújtása (egyidejűleg az előlegek beval-

lása), valamint a 2017. évre megfizetett adóelőleg és az éves tény-
leges adó közötti különbözet 100 Ft-ra kerekített összegének meg-
fizetése, visszaigénylése

2018. szeptember 17. 2018. évi II. félévi adóelőleg befizetése a 2017. évi bevallás VI-
II/2. pontja alapján

2018. december 20. 2018. évi adóelőleg-kiegészítés (feltöltés) bevallása és befizetése
2019. március 18. 2019. évi I. félévi adóelőleg befizetése a 2017. évi bevallás VIII/3. 

pontja alapján
A fenti időpontok a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazó társaságokra nem vonatkoznak!

A 2017. évi bevallási nyomtatványt azon adózóknak kell benyújtaniuk, akik/amelyek az ipa-
rűzési adó alanyának minősülnek és Tiszaújvárosban székhellyel, telephellyel rendelkeznek. 
Az iparűzési adó alanyának (vállalkozónak) tekintendő a gazdasági tevékenységet saját nevük-
ben és kockázatukra haszonszerzés céljából üzletszerűen végző: 
- a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 
- a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy 
az őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben a 600 000 Ft-ot meghaladta.
- jogi személy, ideértve a felszámolás vagy végelszámolás alatt lévő jogi személyeket is,
- az egyéni cég, az egyéb szervezet, (alapítványok, egyesületek, társasházak, lakásszövetkeze-
tek…) ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

1. 2017. évi 17HIPA elnevezésű NAV által rendszeresített nyomtatvány, mely annak kitölté-
si útmutatójával együtt a NAV honlapjáról tölthető le. A bevallás az általános nyomtatványki-
töltő (ÁNYK) program használatával kitölthető, benyújtása az állami adóhatósághoz elektro-
nikus úton történik. Az adózó meghatalmazottja akkor jogosult az állami adóhatóságon ke-
resztül az iparűzésiadó-bevallás benyújtására, ha az állami hatóság hatáskörébe tartozó vala-
mely közteherrel kapcsolatos eljárási kötelezettség teljesítéssel összefüggésben érvényes (ál-
landó meghatalmazással) képviseleti jogosultsággal (EGYKE rendszerében nyilvántartott) ren-
delkezik, azaz az állami adóhatóság előtti eljárásra jogosult. 
2. 2017. évi helyi iparűzési adóbevallási nyomtatvány, mely elektronikus űrlap az Önkor-
mányzati Hivatali Portál (ELÜGY Portál) felületén /https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap/ alatt Ti-
szaújváros település kiválasztását követően érhető el. A gazdálkodó szervezet, illetve meg-
hatalmazottja akkor jogosult ELÜGY Portálon történő iparűzésiadó-bevallás, kitöltésére és 
a nyomtatvány online beküldésére, ha jogosult a gazdálkodó szervezet cégkapujának hasz-
nálatára, illetve, ha a benyújtást megelőzően az adóhatósági képviseletről szóló érvényes 
meghatalmazását papír alapon megküldi az önkormányzati adóhatósághoz és az rögzítés-
re kerül. Egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén: ügyfélkapuja) útján tart kapcso-
latot az önkormányzati adóhatósággal. 
Figyelem! Az ELÜGY Portál használatára vonatkozó részletes leírás az ELÜGY Portálon, il-
letve a Polgármesteri Hivatal honlapján található. A Portálon igénybe vehető elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások kialakítása folyamatban van, a szolgáltatások köre hamarosan bő-
vülni fog.

3. 2017. évi HIPA World nyomtatvány, mely letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu hon-
lapról az ügyfélterminál/adóügyek alól. Matematikai összefüggéseket nem tartalmaz, benyújtá-
sa kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges.
4. 2017. évi HIPA Excel nyomtatvány, mely letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu hon-
lapról az ügyfélterminál/adóügyek alól. Matematikai és adózási összefüggéseket, figyelmezte-
téseket tartalmaz, benyújtása kinyomtatást követően papír alapon, postai vagy személyes úton 
lehetséges.
5. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentkezési nyomtatvá-
nyok tartalmáról szóló 35/2008.(XII.31) PM. rendelet 23. számú melléklete szerinti 2017. 
évi HIPA nyomtatvány. Matematikai összefüggéseket nem tartalmaz, benyújtása kinyomta-
tást követően papír alapon, postai vagy személyes úton lehetséges. 
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Kőműves, nehézgépkezelő, 
hegesztő, 

csőelőkészítő köszörűs 
szakmunka azonnali 

munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel. 
A munkavégzés helye: 

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

telefonszámon.

Az Opel Sajó korszerű 
gépjárművek javításában 
tapasztalattal rendelkező 

autószerelő kollégát keres.
A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az 

alábbi email címen:
balint.matyas@opelsajo.hu 

vagy személyesen Miskolc, József A. út 82. 
szám alatt, az Opel Sajóban várjuk.

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

határozott időre 
Elvárások:
• legalább középfokú szakirányú végzettség
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés
• terhelhetőség
• kiváló kommunikációs készség
• vezetői engedély és gyakorlat (B)
Előny:
• 1-3 év logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat
• idegen nyelvismeret
• azonnali munkakezdés
Fő feladatai:
• Az árumozgatásokhoz szükséges okmányok elkészítése, to-
vábbítása
• Adatrögzítés a vállalatirányítási rendszerben 
• A raktári nyilvántartások vezetése 
• A rakodások koordinálása
Ajánlatunk: 
• határozott idejű szerződés (minimum 2 év)
• széleskörű béren kívüli juttatások
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• heti 40 óra rugalmas 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. június 04.

Hulladékudvar működési szabályzata
A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE
A háztartásban keletkező 
Nem veszélyes hulladékok
- építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek keveré-
ke);
- termékként tovább nem használható gumiabroncsok;
- papír és karton, üveg, műanyagflakon, fólia;
- zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok;
- nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási 
tárgyak és berendezések, pld. műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök);
- elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kisméretű háztartási készülékek);
- fémek és fémcsomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.); 
- sütőolaj.
Veszélyes hulladékok 
- szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, használt 
motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó. 
A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját 
és személyi igazolványát, valamint az utolsó közszolgáltatási díj megfizetését igazoló bizony-
lat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni. 
Társasházban élő lakosok csak a közös képviselő által kiadott közös költség befizetését iga-
zoló dokumentum felmutatásával helyezhetik el a hulladékot.
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányá-
ban, - a hatályos jogszabályok előírásai értelmében - az átvételt meg kell tagadnunk. 
A hulladékok elhelyezése díjtalan.  
BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE
A hulladékudvarban ingatlanonként
- negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék,
- évente 100 kg veszélyes hulladék
 helyezhető el. 
A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási (papír, 
karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyekből korlátlan meny-
nyiség adható át a hulladékudvarban. 
NYITVATARTÁS
3580 Tiszaújváros, Perényi Péter u. 1144/39.
Munkanapokon: hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig
Szombaton: 8-tól 16 óráig

BMH Nonprofit Kft.
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Triatlon

Aranyos Lehmann Csongor
Fantasztikus magyar siker-
rel fejeződött be a hétvégén 
a lengyelországi Olsztyn vá-
rosában megrendezett felnőtt 
ETU Triatlon Európa-ku-
pa. Lehmann Csongor, a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub 
(TTK) még junior korú spor-
tolója első felnőtt nemzetkö-
zi versenyén rögtön arannyal 
„köszönt be” a nagyokhoz.  

A lengyelországi sprint távú (750 méter 
úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) 
felnőtt ETU Triatlon Európa-kupán a ti-
szaújvárosiak két junior korú sportolója - 
Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor - 
mutatkozott be először a felnőtt nemzet-
közi mezőnyben, ami azért is fontos, mert 
ezt követően már főleg ilyen erőpróbákon 
állnak majd rajthoz. 
- A lányoknál Dorka az első három kö-
zött jött ki a vízből, szokásától eltérően 
gyorsan depózott, majd a későbbi győz-
tessel és második helyezettel megléptek a 
20 tagú üldöző-bolytól - tudtuk meg Leh-
mann Tibortól, a TTK elnök-vezetőedző-
jétől. - Kerékpározás közben folyama-
tosan növelték az előnyt, a 3. kör végén 
1:05 perc fórjuk is volt, amiből a  depó-
zásig 55 mp-et meg is tartottak. Már a fu-
tás elején látszott, hogy a két másik lány 
gyorsabb lesz. Dorka saját tempóban fu-
tott. Sajnos hátulról jöttek a „futógépek”, 
a cél előtt 500 méterrel még 5. volt, de a 
végén még ketten megelőzték, annak el-
lenére, hogy magához és korosztályához 
képest nem futott rosszul. A verseny előtt 

a Top 10-et céloztuk meg, ez sikerült! A 
fiúk futamában Bence fiam a 4-es, öccse, 
Csongor a 23-as rajtszámmal indult. Az 
úszás nem volt konfliktusmentes, Cson-
gor a 8., Bence a 12-14. helyen  ért partot.  
Csongor a közvetlen élbolyban volt az el-
ső váltás után, Bencééknek egy szakadást 
kellett megoldaniuk, de hamar felértek az 
elejéhez. A középső szám keménynek és 
akciódúsnak bizonyult. A boly időnként 
40-45 tagot is számlált, de folyamatosan 
szakadozott. Csongor végig elől helyez-
kedett, a második váltásnál másodikként 
tette le kerékpárját, jól is ment ki futni, 
míg Bence a 10. helyet foglalta el ekkor. 
Csongor végig a 2-3. helyen futott, kont-
rollálta az eseményeket, miközben min-
dig más rángatta meg a tempót. Csongor-
nak sikerült elfutnia a ritmust váltó Tur-

boevskivel, akit az utolsó 800 méteren le-
szakított, és a célig már senki nem tudott 
felfutni rá. Bence sajnos az utolsó 1500 
méteren kicsit lassult, ami csak néhány 
másodpercet, de sok helyet jelentett, vé-
gül a 19. lett.
Az előttünk álló hétvégén Putnóczki Dor-
ka és Lehmann Csongor Bundesliga-futa-
mon vesz részt Kraichgau-ban, Lehmann 
Bencére pedig az olasz Cagliari városá-
ban megrendezendő ITU Triatlon Világ-
kupa-futam vár.
Eredmények
Férfiak: 1. Lehmann Csongor (magyar, 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 54:32 perc, 
2. Sylvain Fridelance (svájci) 54:34, 3. 
Gabriel Sandör (svéd) 54:36, …19. Leh-
mann Bence (magyar, Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub) 55:26
Nők: 1. Ekaterina Matjukh (orosz) 
1:01:36 óra, 2. Marta Sanchez Hernandez 
(spanyol) 1:02:01, 3. Nina Eim (német) 
1:02:27, …8. Putnóczki Dorka (magyar, 
Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:02:49.

Asztalitenisz

Válogatott felkiáltás: szép! 
Edelény önkormányzata és a 
görögkatolikus egyház má-
jus 25-26-án első alkalom-
mal rendezte meg az Edelény 
Open asztalitenisz versenyt, 
melyet példaértékű szerve-
zés, kiváló körülmények és 
kimagasló versenyzői színvo-
nal jellemzett. 

A Tiszaújvárosi SC utánpótlás versenyzői 
ezúttal sem maradtak adósok a jó eredmé-
nyekkel. Az U16-os korosztállyal kezdő-
dött a megmérettetés, amelyben az éppen 
13. születésnapját ünneplő Fónagy-Árva 
Péter menetelt egészen a döntőig. Nem 
sikerült ugyan nyernie a jóval rutinosabb 
és esélyesebb vetélytársával szemben, de 
nagyon színvonalas mérkőzést láthatott a 
közönség, melynek fényében nagyon szé-
pen csillog ez az ezüstérem. Ugyanebben 
a korosztályban Varga Bence is feljutott a 
főtáblára és végül a legjobb 16 között fe-
jezte be a versenyt. 
A következő versenyszám az újonc (U14) 
fiúk küzdelme volt, amelyben hárman 
képviselték a TSC-t. Köllő Ábel esé-
lyeshez méltóan valamennyi mérkőzé-
sét megnyerte, és ezzel begyűjtötte az el-
ső helyezésért járó kupát. Fónagy-Ár-
va Zsófia és Mészáros Áron szintén fel-

jutottak a főtáblára, majd az egyenes kie-
sési szakaszban is továbbléptek és végül 
mindketten a legjobb 8 között végeztek. 
Másnap már a felnőtteké volt a terep, 
előbb a III. osztályú férfi versenyszámot 
rendezték az NB III-ban és az alatt sze-
replő játékosok részére. Fónagy-Árva Pé-
ter és Gyuricskó Adrián is csoportgyőz-

tesként jutott a 32-es főtáblára, ahol pe-
chükre éppen egymással kerültek szem-
be. Péter jutott tovább, így Adrián a leg-
jobb 32 között, Péter a legjobb 16 között 
fejezte be a versenyt. Varga Bence ebben 
a kategóriában csoportja harmadik he-
lyén végzett. A nap második felére ma-
radt a fő versenyszám, az Edelény Open 
férfi egyéni pénzdíjas verseny, amely ki-
magasló versenyzői színvonalat hozott. 
Indultak többek között a magyar férfi vá-
logatott játékosai, a Bundesligában légi-
óskodó versenyzők, valamint számos ha-
zai, az extraligában és NB I-ben szereplő 
asztaliteniszező. 
Fónagy-Árva Péter ebben a mezőnyben is 
megmérette magát, megnyerte csoportját 
és feljutott a 32-es főtáblára a 16 kiemelt 
versenyző mellé. Ekkor következett a „ju-
talomjáték” Péter számára, mert a főtábla 
sorsolásakor éppen azt az ellenfelet kapta, 
akit szeretett volna, és megmérkőzhetett a 
magyar férfi válogatott egyik alapembe-
rével, Ecseki Nándorral. 
A mérkőzés kimenetele nem volt kétsé-
ges, de Péter tudott olyan pontokat csi-
nálni, melyeket a rendkívül sportszerűen 
és szimpatikusan játszó Nándi is „Szép!” 
felkiáltással nyugtázott.

                                                borza

Nomád Baradla Underground

 Két nap, öt táv

Két nap alatt öt táv vár azokra a sportemberek-
re, akik ott lesznek Aggteleken és környékén a VII. 
Nomád Baradla Underground Trail elnevezésű te-
repfutó versenyen.

- Hat évvel ezelőtt miskolci ultrafutó-legenda barátunk, Németh 
Csaba ötlete alapján rendeztük meg a mára klasszikussá vált, 16 
km-es távú versenyünket, melynek egyedülálló kuriózumként 
része az aggteleki Baradla-barlang 2,3 km-es szakasza is - tud-
tuk meg Eördögh Ákostól, az elmúlt években folyamatosan bő-
vülő esemény főszervezőjétől. - A nyitó esztendőt követően jó-
magam találtam ki az újabb és újabb kihívásokat, így jutottunk 
el idén oda, hogy öt versenyszámot kínálunk szeptember első 
két napján a futás és a természet kedvelőinek. Az első nap dé-
lelőtt a Baradla Underground Trail 34 km és 16 km-es futama, 
aznap este 17.30-tól a Petzl Baradla Underground Trail 7 km-
es távja jelenthet kihívást. Másnap Szögligeten, a  Szalamand-
ra-háznál a Szádvár Vertical, majd ugyanitt a 9 km-es KisPolski 
Cross. Ez utóbbi verseny aszfalttal és tereppel kombinált útvo-
nala a napjainkra lakatlanná vált, egykori lengyel ajkú kistele-
pülés, Derenk felé halad. Aki 4 távra nevez annak a vertical (fel-
futás) ingyenes, vagyis csak 3 távra kell nevezési díjat fizetnie. 
Szintén újdonság, hogy 4 táv alapján összetett versenyt is hir-
detünk. Minden évben csak 1 nap van arra, hogy a cseppkőbar-
langban futhassunk! Erre idén szeptember elsején kínálunk há-
rom távot is. A szombati három pálya egyaránt érinti a vörös-tói 
középtúrát, ami a Baradla-barlang leghosszabb, 2300 méteres, 
világítással ellátott szakasza. Színpompás cseppkőoszlopok, 
zászló-, függő-, illetve álló cseppkövek között vezet az út, elha-
ladva Magyarország legmagasabb álló cseppköve, a 19 m magas 
Csillagvizsgáló mellett. A Sárkányfejet, valamint a barlang leg-
nagyobb termét, a különleges akusztikájú Óriások termét is meg 
lehet csodálni futás közben. Gyakorló futóként nyugodt szív-
vel mondhatom, hogy mind az öt pályánk könnyen teljesíthe-
tő, élményekkel teli terepen vezet. Ez azt is jelenti, hogy a világ 
egyik legkülönlegesebb futóversenyén az aszfalthoz szokott, a 
tereppel mostanság ismerkedő „városi” futók is gond nélkül ab-
szolválhatják a különböző távokat.
További információk a http://www.baradla-trail.hu/ oldalon.

SZIS

A hétvégén rendezték meg a Testvériség SE által szervezett Pa-
lota kupát. Mintegy 40 indulója volt a versenynek, a tiszaújvá-
rosi fiatalok 3 fővel képviseltették magukat, akik 2 arannyal és 
egy ezüstéremmel térhettek haza.
Ifjúságiak: 
Réti Márton (90 kg-os súlycsoport)  171 kg-os összteljesítmény-
nyel és Lucz Levente (+94 kg) 220 kg-os összteljesítménnyel I. 
helyezést ért el
Juniorok:  
Balázs Zsolt (77kg) 140 kg-os összteljesítménnyel II. helyezést 
ért el.

Súlyemelés

Palotafoglalás

Teljesült Péter „álma”, a válogatott 
Ecseki Nándorral mérkőzhetett meg. 
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Óriási élmény a barlangban futni. 

A „színesfém-gyűjtők” és edzőjük, Réti János. 

Putnóczki Dorka is az első 10-be verekedte magát. 

Csongor győzelemmel köszönt be a felnőtteknek. 

Pezsgőfürdő a dobogón. 



A Sportcentrum eseményei   

Június 01. (péntek)
AEGON Országos Sportnapok

 Június 02. (szombat)
AEGON Országos Sportnapok

 Június 03. (vasárnap)
Labdarúgás
17.30 TFCT - Cigánd SE bajnoki mérkőzés   
   Centerpálya

Labdarúgás

Nagyok napja Gyarmaton
A bajnokság utolsó előt-
ti fordulójában újra idegen-
ben és újra Gyarmaton ját-
szott a TFCT, de  most Füze-
sen. Csakúgy, mint egy hete, 
most is egy ponttal tért haza 
a gárda.

Füzesgyarmati SK - TFC Tiszaújváros 
2-2 (2-1)

Füzesgyarmat, 400 néző. Vezette: Dobai 
János (Kövér Tamás, Szabó Ferenc Szi-
lárd).
Füzesgyarmat: Fildan – Hajdu (Lukács,), 
Nagy T., Raducu, Varga M., Sipos, To-
ca, Styecz, Kis Sz. (Bakk), Pataki, (Baj-
nók),Urbán.
Tiszaújváros: Tóth Cs. – Nagy P., Orosz, 
Turcsik, Illés, Márton, Hussein, Bussy, 
Kovács P., Nagy D. (Pap,), Balogh G.  
22. perc: Kis balról kapu elé ívelt labdá-
ját a rövid saroknál érkező Urbán a hosz-
szú alsóba csúsztatta. (1-0)
45. perc: Hajdu viaskodott Orosszal a 
16-os oldalvonalánál, mindketten a föld-
re huppantak, a játékvezető pedig bünte-
tőt ítélt.  A labda mögé Nagy Péter állt, és 
magabiztosan lőtt a hálóba. (1-1) 
47. perc: Az első félidő utolsó másodper-
ceiben egy hosszú felívelt labdával pró-
bálkoztak a hazaiak. Eredményesen. A 
játékszert Hajdu fejelte vissza az ötösre 
Nagy Tibor elé, aki a hálóba húzta a lab-
dát. (2-1)
60. perc: Nagy csata alakult ki a hazai 
16-oson belül, Nagy Tibor védekezett 
szabálytalanul Nagy Dávid ellen, amit 
bűntetővel honorált a játékvezető. A lab-
da mögé ismét Nagy Péter állt, és másod-
szor is a hálóba talált. (2-2)
Nem indult jól a találkozó, jégeső és óri-

ási felhőszakadás miatt 10 percet csúszott 
a kezdés, majd a sérülések miatt Faggyas, 
Molnár és Lipusz nélkül felálló csapat a 
22 percben hátrányba került. A fiúk ké-
sőbb magukra találtak, és szép támadáso-
kat vezettek, így az egyenlítés megérde-
melt volt, még ha büntetőből is. A félidő 
vége előtt újra vezetést szereztek a haza-
iak, de az újabb büntető ismét egalizálta 
az eredményt. A végére a Füzesgyarmat 
elfáradt, de nem sikerült hozni a vendégy-
győzelmet.
Boros Tibor: Ellenfelünk két véleményes 
tizenegyessel vitt el pontot tőlünk.
Gerliczki Máté: Végig ötletesebben fut-
balloztunk ellenfelünknél, de ez is csak a 
döntetlenre volt elég. Az első 25 perc a 
hazaiaké volt, az utolsó 25 perc a miénk, 
így reális a döntetlen.

További eredmények
MTK II. - ESMTK 5-0

Cigánd - Balassagyarmat 6-1
Nyírbátor - Tiszafüred 3-2

Monor - Gyöngyös 3-1
Jászberény - Debrecen 0-0

DVTK II. - Tállya 3-0
Szabadnapos: Putnok

Következik a 30. forduló
2018.06.03., vasárnap 17:30

Tiszaújváros - Cigánd 
Debrecen - DVTK II.
ESMTK - Jászberény
Gyöngyös - MTK II.
Tiszafüred - Monor

Balassagyarmat - Putnok
Tállya - Füzesgyarmat

Szabadnapos: Nyírbátor

Erőemelés

Kajak-Kenu

Ezüstlányok

Maratoni eredmények

 Budapesten a Papp László Sportarénában a Fitbalance rendez-
vény keretein belül tartották a Power Challenge versenyt. A Ti-
szaújvárosi Fitness Sport Club két sportolóval képviseltette ma-
gát. Nagy Lívia Fruzsina ifjúsági kategóriában 2065 kg meg-
mozgatott súllyal ezüst fokozatot szerzett. Firtelmeiszter Eri-
ka szenior kategóriában 2927,5 kg megmozgatott súllyal ugyan-
csak ezüst fokozatot szerzett, de teljesítményével kiérdemelte a 
kategória különdíját is.

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Győrben a Magyar Maraton 
Bajnokságot ahol a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület is szép 
számmal képviseltette magát. Számonként óriási mezőnyök, ha-
talmas küzdelmek, borulások és betegségek jellemezték a ver-
senyt, de minden induló TVSE sportoló célba ért, be tudták fe-
jezni versenyszámaikat. Egy számban sajnos nem tudtak kiáll-
ni sérülés miatt.
Eredmények: 
K-1. női 55-59 éves masters 10 km: 1. Rakusz Éva, Mk-fiú u-13. 
10 km: 6. Mezei Balázs, K-1 ffi.ifi u-17-18. 22 km: 28. Pász-
tor Dániel, 32. Dudás Csongor, 22. Varga Béla, K-1 női serdü-
lő. u-15 15 km: 23. Molnár Bernadett, K-1 női kölyök u-14 10 
km: 30. Tóth Eszter, K-2 serdülő fiú 15 km: 17. Kovács Vendel 
- Krajnyák Bálint 16. helyezés, K- 1 serdülő fiú 15 km: 26. Ko-
vács Vendel, 25. Krajnyák Bálint, K-2 fiú kölyök 10 km: 14. Du-
dás Bence-Császár Dávid, Mk-1 leány u-11. 5. km: 13. Tóth Pet-
ra, Mk-2 fiú u. 12. 5. km: 21. Andrássy Dénes- Tagliatti Péter.

*
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület is népes 
számú küldöttséggel képviseltette magát a győri megméretteté-
sen. A verseny végén a következő eredményeknek örülhettek a 
sportolóik.
K-1 Kölyök lány: 1. Horváth Maja, 3. Tóth Nóra, K-1 kölyök 
fiú: 2. Kórik Ákos, MK-2 U11 lány: 1. Nagy Luca- Makó Petra, 
Mk-1 U-11 fiú: 1. Mircse Iván, MK-1 lány U-11 1. Horváth Ka-
ta, MK-2 fiú U-11: 1. Skokán Máté-Balogh Martin, MK-4 lány 
gyermek. 3. Utassy Melinda, Czakó Petra (Peti-team), Ambrus 
Barbara DKSC- Kádas Bettina DKSC; K1 serdülő lány U15 15 
km: 2. Máró Anna, K1 ifjúsági női U17-18 18 km: 21. Gáspár 
Emese, C-1 Női Felnőtt 14,5 km: 4. Meczkó Viktória, Felnőtt 
NC-1 14,5 km; 3. Nagy Anna; 10. Erős Kinga; 13. Mannheim 
M., U15-16 NC-1 10 km-en; 16. Kanyó Viktória, U15 NK-1 
15 km-en; 24. Máté Kristóf, U17-18 C-1 18 km-en; 27. Kősze-
gi Ákos, U15 C-1 15 km-en; 5. Szegi Zsombor, U10-12 MC-
1 5 km-en; 3. Macz Benedek, U13 C-1 10 km-en; 16. Szabó 
Ákos, MK-1 férfi kölyök U13 10km „A” futam: 17. Szűcs Mi-
lán; MK-1 férfi kölyök U13 10 km „B” futam: 18. Polonkai Ta-
más, 26. Bartha Viktor; MK-4 férfi gyermek U10-U12 5 km: 5. 
Barna Csaba-Bodri Bánk-Csatlós Olivér-Szarka Dániel; MK-2 
férfi gyermek U12 5 km: 5. Zsiros Zsombor-Munkácsi János, 
12. Császár Milán-Tamási Ádám Benedek; MK-1 férfi gyer-
mek U12 5 km: 5. Juhász Ádám, 23. Kanyó Máté; MK-2 női 
gyermek U12 5 km: 5. Kőhalmi Virág-Kovács Fanni; MK-1 női 
gyermek U11 5km: 11. Tarcsai Sára; MK-1 férfi gyermek U10 5 
km: 8. Rácz Máté, 24. Aczél Márton; MK-1 női gyermek U10 5 
km: 2. Horváth Hanna.  

Kosárlabda

Elpáholva, majd feltámadva
Úgy végződött a bajnokság, 
ahogy kezdődött, hiszen a 
Salgótarján ellen játszottuk 
az első mérkőzést és most a 
bronzcsatában is a nógrádi-
ak ellen léptünk pályára. A 
két győzelemig tartó viadal 
jelenleg 1-1-re áll.

Salgótarjáni KSE - Tiszaújvárosi PKK 
102-57 (20-18, 27-22, 22-8, 33-9)

Salgótarján, 300 néző. V.: Frányó, 
Hervay, Vida.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics (-), 
Gáspár B. (7), Szilasi (13/3), Kiss B. (3), 
Endrész (14), Orosz D. (-), Szabó D. (1), 
Kovács Z. (2), Brugós (3/3), Katlan (-), 
Pongrácz (3), Szabó N. (11/3).
Idegenbe kellett utazniuk a fiúknak a 
bronzcsata első mérkőzésén. A légiós nél-
kül felálló csapat az első mérkőzés felé-
ig jól tartotta magát, de a második játék-
részben valami megszakadt és negyeden-
ként még 10 pontot sem sikerült dobni-
uk, így a hazaiak teljesen magabiztosan, 

nagy fölénnyel húzták be a találkozót, ez-
zel egy nullára vezettek a két győzelemig 
tartó párharcban.
Szendrey Zsombor: A meccs első felé-

ben tudtuk tartani magunkat a teljes ke-
rettel felálló Salgótarján ellen. A második 
félidőben megéreztük három meghatáro-
zó játékosunk hiányát, gyermeteg hibákat 
vétve, magunk alatt játszottunk, ellenfe-
lünk pedig felőrölt bennünket.
Kedden próbálunk szépíteni.
Lapzártánk után kedden este játszották a 
visszavágót, ahol heroikus küzdelemben 
győzelemmel búcsúzott a bajnokságban 
a hazai közönségtől a Phoenix alakulata.
Tiszaújvárosi PKK - Salgótarjáni KSE 

77-74 (23-23, 23-19, 8-13, 23-19)
Tiszaújváros: 100 néző, Vezette: Sallai, 
Gergely, Borgula
A Tiszaújváros, bár sérülés miatt több já-
tékosát is elvesztette erre a mérkőzésre, 
valamint a hazautazott Jackson sem állt 
Szendrey edző rendelkezésére, nem fel-
tartott kézzel lépett a pályára. A fiúk min-
den labdáért megküzdöttek, és látszott, a 
motivációval nincs gond. Összességében 
megérdemelten nyerték a találkozót, így 
jöhet a bronzéremért a döntő találkozó 
Salgótarjánban.

NB III Keleti csoport állása
1. Monor    27  23  4  0  74-16  73 
2. ESMTK   27  13  8  6  35-23  47   
3. Putnok    27  12  7  8  44-39  43  
4. Tiszaújváros    27  11  7  9  41-39  40  
5. DVTK II.   27  11  5  11  41-31  38  
6. Jászberény    27  9  11  7  35-33  38  
7. Nyírbátor    28  10  7  11  47-42  37  
8. Füzesabony    27  10  6  11  37-37  36  
9. Cigánd    27  10  5  12  40-49  35  
10. MTK II.    27  9  7  11  45-38  34  
11. Gyöngyös    27  8  9  10  39-45  33  
12. Debrecen    27  9  4  14  39-57  31  
13. Tállya    27  6  8  13  30-48  26  
14. Balassagyarmat   27  6  7  14  32-57  25  
15. Tiszafüred    27  7  3  17  30-55  24
16. Salgótarján (kizárva) 
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Szabó Norbert (12) szédíti a tarjániakat. 

A fiúk minden labdáért megküzdöttek. 
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