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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Április 
10-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is fel 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen április 10-
én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István 
út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844, 341-
755-ös számon. 
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk 
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 perc-
ben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket. 

/6., 7. oldal

Lecsaptak a nyomozók

Pénteken tüntetnek

Az élhetőbb 
Sajószögedért

Április 5-én, pénteken újra tüntetnek a sajószögediek a kamion-
forgalom ellen. A tiltakozók nem először vonulnak utcára. Az 
életveszélyes közlekedési helyzet, a környezetszennyezés ellen, 
a nehézgépjárművek kitiltásáért, valamint az elkerülő út kon-
cepciójának megvalósításáért most újra demonstrálnak. 2015 
novemberétől ugyan 20 tonnás súlykorlátozás van érvényben a 
35-ös főút ezen szakaszán, a Magyar Közút azonban adhat en-
gedélyt az úthasználatra. Tavaly májusban 1199 ilyen engedély 
volt érvényben. A megnövekedett kamionforgalom ellen újra 
tüntetést szerveznek, április 5-én pénteken 8 és 9 óra között a 
művelődési ház és könyvtár előtti téren várják a szimpatizánso-
kat, a gyülekező fél nyolctól lesz. 

Rosszul lett a sofőr

Taroló rendőrautó

Filmbe illő jelenet tanúi lehettek, akik ébren voltak hajnal két 
óra körül a Szent István út elején lakók közül múlt hét csütörtö-
kön. Egy rendőrautó áthajtott a szembe sávba, majd felborult. A 
baleset következtében két parkoló autót is letarolt a jármű. Sze-
rencsére személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban je-
lentős. Információink szerint a sofőr rosszul lett, ez okozhatta a 
balesetet a Szent István út 4/A szám előtti útszakaszon. A bal-
eset körülményeit a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya szakértők bevonásával vizsgálja.

Koszorúzás kálváriával

Tisia Thermal Hotel Spa

A súlyemelő emlékére

Gőzerővel épül a szálloda

Sportbarátok, sporttársak, 
a család és a város vezeté-
se együtt tisztelgett a néhai 
súlyemelő, Ördögh István 
emléke előtt, akinek nevé-
hez köthető többek között a 
sportág helyi meghonosítása, 
a súlyemelő szakosztály meg-
alapítása. 

Az ő nevét viseli az a súlyemelő emlék-
verseny is, melyet 24 éven át rendeztek 
meg minden év tavaszán Tiszaújváros-
ban.  Az elmúlt évtizedekben neki kö-
szönhetően rengeteg kiváló sportoló bon-
togatta szárnyait, itt nevelkedett sok Eu-
rópa- és világbajnoki cím tulajdonosa, a 
klub versenyzői 24 Európa-bajnoki és vi-
lágbajnoki érmet szereztek, köztük 12 
aranyat.
Ördögh István emléktábláját 2015-ben 
avatták fel a sportcentrumban, ahogy Kő-
szegi Györgyét is, ám azóta egyiket sem 
koszorúzták meg. Ezt, férje emléke előtt 
tisztelegve, Ördögh István özvegye is 
kérte a néhány héttel ezelőtt megrende-
zett emlékversenyen, amit Réti János, a 
súlyemelő szakosztály vezetője elutasí-
tott. Többek között ez is hozzájárult ah-
hoz, hogy Ördögh Istvánné bejelentette, 
a továbbiakban nem járulnak hozzá, hogy 
az emlékverseny a néhai tiszaújvárosi 
súlyemelő nevét viselje.  
 - Úgy érzem, hogy az elmúlt esztendőben 
a család, és a férjem nem kapta meg azt a 
tiszteletet, ami kijárt volna neki, nekünk. 
Nem ápolunk túl jó viszonyt a szakosz-
tállyal évek óta, és ez úgy érzem nem raj-

tunk, a családon múlik, ezért úgy döntöt-
tünk, hogy a minimális tisztelet hiányá-
ban nem akarunk semmilyen formában 
részt venni a továbbiakban az emlékver-
senyeken. 2015-ben avatták fel az emlék-
táblákat a súlyemelőcsarnok falán, sajná-
lattal vettem tudomásul éveken át, hogy 
azóta sem volt koszorúzás, egyik sporto-
lónk emlékére sem. Most, az idei emlék-
versenyen volt az első alkalom, hogy kér-
tem a szakosztály vezetőjétől a koszorú-
zást, hiszen sok sportoló és sportvezető itt 
volt ezen az eseményen, ám a koszorúzást 
elutasították - nyilatkozta lapunknak Ör-
dög Istvánné.
Az özvegy szándékáról levelet is írt Ré-
ti János szakosztályvezetőnek, ám, mint 

mondta, válaszra sem méltatta. Szerkesz-
tőségünk is megkereste telefonon Réti Já-
nost, hogy mit szól Ördöghné bejelen-
téséhez és a továbbiakban mi lesz a ha-
gyományos tavaszi verseny sorsa, ám a 
súlyemelő szakosztály vezetője nem kí-
vánt erről nyilatkozni, annyit azonban 
hozzátett, hogy így, vagy úgy, tervei sze-
rint ezután is lesz verseny.
Az emléktábla koszorúzásán Bráz György 
polgármester is fejet hajtott a sportoló 
élete és munkássága előtt és kezdemé-
nyezte, hogy a jövőben mindkét tiszaúj-
városi sportoló - Kőszegi György és Ör-
dögh István - emléktábláját koszorúzzák 
meg ünnepélyes keretek közt az elhuny-
tak halálának évfordulóján. 
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A képviselő-testület 2016 októberében döntött arról, hogy pályázatot ír ki a Termál Hotel és a volt MHSZ épület értékesí-
tésére, és egy új szálloda megépítésére. A pályázatot 2017-ben egy helyi érdekeltségű társaság, a DOMINVEST 2004 Kft. 
nyerte meg. Azóta a régi épületeket lebontották és a hosszas tervezési, engedélyezési időszak után ősszel elkezdődtek a szál-
lodaépítés látványosabb munkálatai. Cikkünk a 3. oldalon. 

Bráz György polgármester kezdeményezte, hogy a jövőben évente koszorúzzák 
meg az emléktáblákat. 

Tavaly félpályás útlezárással tiltakoztak a szögediek. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban 
kedd, csütörtök, pénteki és szombati napokon a szentmisék 
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi 
szentmise kezdete 11.00 óra. 
Az ifjúsági hittan időpontja április 6., 19.00 óra, helyszíne a 
plébánia közösségi terme. 
Azok számára, akik ebben az évben a római katolikus temp-
lomban házasságot szeretnének kötni, a következő jegyes kur-
zus április 5-én, pénteken 18.45 órai kezdettel lesz a plébáni-
án.
Szentségi felkészítők minden pénteken. Elsőáldozók - 15.00 
óra, bérmálkozók - 16.00 óra, helyszíne a templom. Április 18-
án, Nagycsütörtökön a bérmálkozásra készülőkkel Egerben az 
olajszentelési szentmisére a templom melletti parkolóból reg-
gel 7-kor indul az autóbusz. 
Nagyböjt pénteki napjain a Keresztút végzése Szentmise előtt 
17.30-tól. 
Idősek, betegek látogatása, húsvéti szentgyónás, szentáldozás 
április 5-én, első pénteken. Kérjük, hogy az érintettek előzete-
sen jelezzék igényüket a plébánián.
A következő vasárnap a Szentföld javára lesz gyűjtés. 
A virágvasárnapi szentmisére mindenki hozzon magával bar-
ka helyett pálma, vagy bármely nemes növény virágzó ágát.

Református

Tiszaújváros
2019. április 04-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kez-
dődik.
2019. április 07-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. április 07-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Pénteken 17.00 Dicsérőének a szentséges Istenszülőhöz (Akat-
hisztosz Hymnosz). Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 ve-
csernye. Vasárnap 8.00 reggeli istentisztelet. 11.00 Szent Li-
turgia. Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat Virágvasárnap előtti 
pénteken és szombaton tartjuk (ápr. 12. és 13.), melyet Papp 
András atya, diósgyőri parókus, miskolci kerületi esperes ve-
zet. A szertartások 17.30-kor kezdődnek. A lelkigyakorlat al-
kalmat ad a húsvéti szentgyónás elvégzésére és Krisztus szent 
titkaiban való részesülésre (szentáldozás).

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

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot április 7-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) , majd áp-
rilis 8-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

kronika@tiszatv.hu

Tisztességtelen üzleti magatartás
Tisztelt Főszerkesztő Asszony!
Harminc éve élek Tiszaújvárosban, s a 30 
év alatt összesen egy köszönőlevelet kér-
tem közzétenni az Ön által főszerkesztett 
újságban. Vagyis nem vagyok levelezge-
tő ember, de a Magyar Posta tiszaújváro-
si fiókjának pénzlenyúlási próbálkozásait 
már vérlázítónak tartom. 
Havonta többször megfordulok a pos-
tán különböző ügyekkel kapcsolatban, 
pl. levél, csomag, csekk, megtakarítás, 
stb., és minden alkalommal megkérdez-
teti a főnöknő a beosztottjaival, hogy ké-
rek-e sorsjegyet, biztosítást akarok-e köt-
ni, van-e hűségkártyám, a levelet, csoma-

got elsőbbségivel akarom-e feladni, eset-
leg ajánlottan. 
Véleményem szerint az emberek tudják, 
hogyan lehet a postán sorsjegyet kapni, 
(ki van függesztve az ablakban), tudnak 
az elsőbbségi és az ajánlott küldemény-
ről, a biztosításról. Ha máshonnan nem, 
akkor a hosszú várakozás alatt a monitor-
ból folyik a reklám. 
Nemrég történt, egy szombati napon 8 
órától háromnegyed 10-ig álltam sorban, 
miközben egy ügyfelet szolgált ki az ügy-
intéző a 6-os ablakban. Azt se mondta az 
ügyintéző, hogy elnézést. Nemrég történt 
az is, hogy Budapestre adtam fel csoma-

got, de nem szólt senki, hogy küldhettem 
volna csomag-automatába, 1800 Ft he-
lyett 890 Ft-ért, vagyis féláron. Sőt fele 
idő alatt odaért volna a címzetthez. 
Ezt a hozzáállást hívja úgy a magyar jog, 
hogy tisztességtelen üzleti magatartás. 
A továbbiakban zaklatásként élem meg az 
állandó „érdeklődésüket”, hogy hogyan 
lehetne pénzt kihúzni a zsebemből. 
Szíveskedjen levelemet a Krónika hasáb-
jain közzétenni, hogy szűnjön meg a fen-
ti nyomulás. 
Köszönettel:

Kovács-Nagy Edit 

Folytatódik a kerékpárjelölő program
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folytatódik a Tiszaújvá-
rosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja. 
A következő jelölési időpont: 2019. április 12. (péntek) 09.00 és 
12.00 óra között. 
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza út 2.) 
Kérjük, hozza magával személyi igazolványát és  lakcímkártyáját, 
kerékpárját, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a hely-
színen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2019. április 05-én (pénteken) 2.900 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza:    600 kg
Sajó:    200 kg
Erdészeti tó:    600 kg
Tolnai tó:    300 kg
Csécsi tó:    600 kg 
Örösi tó:    300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megköze-
lítését akkor:
Kürti tó:    300 kg - ha nem, akkor 
ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Horgászni 2019. április 06-án (szombaton) reggel 06.00 órá-
tól lehet!

Serfőző Gergely
horgászmester  

Évadnyitó verseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2019. április 13-án (szom-
baton) évadnyitó horgászversenyt szervez a sajószögedi Er-
dészeti (és kellő létszám esetén a Tolnai) tavon.
Program:
Gyülekezés: 6.30-tól
Sorsolás: 7.00-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig 
Eredményhirdetés, tombola: 11.30-tól
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A horgászversenyt  Tiszaújváros város önkormányzata, az 
Energofish Kft., a Balázs-Filament Kft. és a Zabos Géza Hor-
gász Egyesület szponzorálja.

Makó Zoltán
versenyfelelős

2. oldal 2019. április 4.Sokféle

Öröm
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik ápri-

lis sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.



Tisia Thermal Hotel Spa  

Gőzerővel épül
a szálloda

A képviselő-testület 2016 októberében döntött ar-
ról, hogy pályázatot ír ki a Termál Hotel és a volt 
MHSZ épület értékesítésére, és egy új szálloda 
megépítésére. A pályázatot 2017-ben egy helyi ér-
dekeltségű társaság, a DOMINVEST 2004 Kft. 
nyerte meg. Azóta a régi épületeket lebontották 
és a hosszas tervezési, engedélyezési időszak után 
ősszel elkezdődtek a szállodaépítés látványosabb 
munkálatai. 

- November végén indult meg az építkezés.- tudtuk meg Hor-
váth Lászlótól, a kivitelezést végző, szintén helyi érdekeltségű 
Perfect Construct Építőipari Kft. építésvezetőjétől. - Az alapo-
zási munkálatokkal készen vagyunk, ami azt jelenti, hogy eddig 
2500 köbméter betont és 220 tonna betonacélt  dolgoztunk be, 
valamint 110 darab monolit vasbetonpillért építettünk be a  ki-
egészítő falazásokkal együtt. Jelenleg a földszint feletti födém 
zsaluzási és vasbeton-szerelési munkálatok folynak, természete-
sen figyelembe véve a lépcsőzetességet, hiszen egy 1700 négy-
zetméter alapterületű épületnél a párhuzamosságot és a folya-
matosságot biztosítani kell. Az épületben három lift is a vendé-
gek kényelmét szolgálja majd, valamint - ami az egyik érdekes-
sége a szállodának -,hogy egy 360 négyzetméteres hangszige-
telt konferenciaterem is lesz benne, aminek nem lesznek belső 
pillérei, tehát nekünk építőknek elég nagy kihívást jelent a meg-
valósítása. Ezen kívül a négy emeleten 99 szobát alakítunk ki, 
aminek nagy része standard kétágyas lesz, de superior és csalá-
di szobákat is lehet majd foglalni.
- Milyen szolgáltatásokkal várja majd a vendégeket a szálloda?
- A földszinten a 200 férőhelyes étterem és a hozzátartozó kony-
ha mellett egyéb szolgáltató egységeknek is lesz helyük, fodrá-
szat, kozmetika és masszázs szalon is várja a pihenni vágyókat. 
Mindemellett nagy előnye lesz a szállodának, hogy közvetlen 
átjárást biztosít a Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdőbe.    
- Az építkezések nagy ellensége vagy barátja az időjárás…
- Ez így van, ez a tényező nagyban befolyásolja az építkezés me-
netét, azonban amennyiben az időjárás elemei kedveznek, úgy 
július közepére még látványosabb haladást tudunk produkálni, 
hiszen úgy tervezzük, hogy akkorra elkészülünk a teljes szer-
kezettel, egészen a negyedik emeletig. Igazából akkor már szin-
te egészében lehet majd látni, mekkora monumentális építmény 
lesz a Tisza  latin nevét viselő hotel, a Tisia Thermal Hotel Spa.
 ema

Az autizmus világnapján

Kéz a kézben, 
együtt, kékben

Április másodika az autizmus világnapja. Városunkban a hagyo-
mányokhoz híven egy közös táncra és sétára invitálták minda-
zokat, akik szerint fontos az együvé tartozás. Kék ruhában gyü-
lekeztek az érdeklődők, akik lufit és fényvisszaverő kék karpe-
recet is kaptak, majd egy közös tánc következett, végül a részt-
vevők körbesétálták a Dísztavat, így fejezve ki elkötelezettségü-
ket az elfogadás mellett. 

Ülésezett az önkormányzat

Közösségi közlekedés, közösségek támogatása
Valamennyi döntését egyhan-
gú szavazással hozta meg váro-
sunk képviselő-testülete már-
cius 28-án tartott ülésén. A gré-
mium egyebek mellett elfogad-
ta a helyi közforgalmú autó-
busz-közlekedésről, az épület-
fenntartási alap felhasználásá-
ról szóló beszámolókat. A tes-
tület elbírálta az egyesületek, 
civil szervezetek támogatási 
kérelmeit és kiírta a társashá-
zi beruházásokat, felújításokat 
támogató pályázatot. 

Napirend előtti tájékoztatójában Bráz 
György polgármester szokásának megfe-
lelően ismertette a szolidaritási hozzájá-
rulás eddig inkasszózott mértékét. A leg-
utóbbi elvonás 118,3 millió forint volt, 
így az első negyedévben elvont összeg 
meghaladja a 414 millió forintot.

Civilek és közlekedés

A képviselő-testület az egyesületek, civil 
szervezetek támogatására 15 millió forin-
totot különített el a 2019-es költségvetés-
ben. A pályázati határidő lejártáig szoci-
ális és egészségügyi témában 9 szerve-
zet 19 pályázatot nyújtott be 5.515.000 Ft 
összegű támogatást igényelve. A közne-
velés, kultúra és sport területén 32 szer-
vezet 66 pályázat beadásával 37.081.200 
Ft támogatást igényelt. A beérkezett pá-
lyázatok közül többségében (81%-ban) 
programok, rendezvények megvalósítá-
sához, kisebb részében (19%-ban) műkö-
dési kiadáshoz kértek támogatást a civil 
szervezetek. A tavalyi évhez képest mind 
a pályázatok száma (2018-ban 80 db, 
2019-ben 85 db), mind az igényelt ösz-
szeg (2018-ban 35.473.300 Ft, 2019-ben 
42.596.200 Ft) növekedett. (A döntésről 
lásd összeállításunkat a 7. oldalon!)
Az Észak-Magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. (ÉMKK) elkészítette Tisza-
újvárosi helyi közlekedésének 2018. évi 
ellátásáról szóló beszámolóját, melyet a 
testület elfogadott. 
Az utasszámlálások alapján az állapítha-
tó meg, hogy a diákokat szállító és a ko-
ra délutáni járatok kivételével az autóbu-
szok kihasználtsága alacsony. Az utaski-
lométer és a férőhely kilométer hányado-
saként számolt kihasználtsági százalék 
16,8% (2017-ben 20,1% volt). 
Az eredménykimutatás szerint 2018-ban 
az ÉMKK-nál a nettó árbevétel 21.562 
ezer forint volt (2017-ben 21.354 ezer), 
míg az indokolt költség 52.205 ezer forint 
(2017-ben 50.503 ezer). A központi költ-
ségvetésből az önkormányzat 527 ezer 
forint állami támogatást kapott, melyet át-
utalt az ÉMKK-nak, további 18.162 ezer 
forintot pedig az önkormányzat költség-
vetéséből adott át a cégnek. A 2018. évi 
összes támogatási igény azonban 28.669 
ezer forint. A különbözetként jelentkező 
10.507 ezer forintot - támogatás-kiegészí-
tésként - most biztosította a testület. 

Épületfenntartás

Tiszaújváros képviselő-testülete 1996 jú-
niusában fogadta el az Épületfenntartási 
Alapból folyósítható támogatások rend-
szeréről szóló javaslatot és a Társashá-
zak, Lakásszövetkezetek és Egyedi La-
kástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesüle-
tét (a továbbiakban: egyesület) bízta meg 
az alap kezelésével, melyet megállapodás 
alapján lát el. Az egyesület a 2018-ban 
végzett munkájáról, ezen belül az alap 
felhasználásáról most számolt be a testü-
letnek.
Az egyesület az önkormányzattól kapott 
37 millió forint tőkével és a lekötött tőke 
után képződött 3.467.452 forint kamattal 
gazdálkodott. A társasházak részére kihe-
lyezett, folyamatban lévő felújítási támo-
gatás 2018. december 31-ig 24.516.750 
forint volt.

A felújításokra kilenc lakóközösség nyúj-
tott be támogatási igényt 13.448.000 fo-
rint erejéig, melyet az egyesület jóváha-
gyott. 2016-ról 1 lakásszövetkezeti épü-
let (1.224.000 Ft), 2017-ről pedig a ter-
vezett beruházás későbbi megvalósulása 
miatt 3 lakóközösség (6.188.000 Ft) kért 
átütemezést, ezért ezeket a támogatásokat 
2018-ban utalták ki. 2018-ban 3 társashá-
zi, illetve szövetkezeti épület nem tudta 
megvalósítani a beruházásait, részükre a 
kért kamatmentes kölcsönt (6.500.000 Ft) 
idén fizetik ki. Az átütemezések elsődle-
ges oka - áll a beszámolóban - az általá-
nos kivitelezői szakemberhiány.
Az elmúlt év során összesen 10 társasház 
részére 14.360.000 forintot utaltak ki. 
A társasházak az igénybevett kölcsönt 
végfal-szigetelésre, tetőszigetelésre, lép-
csőház és pince burkolására, festésére, 
vízvezeték javítására, homlokzat vakolá-
sára, gázkazán cseréjére fordították. 
Az Épületfenntartási Alap jelen formájá-
ban önfenntartó pályázati forrásként elő-
nyös finanszírozási feltételeket biztosít a 
társasházak és lakásszövetkezetek szá-
mára az épületeik kisebb költségigényű 
karbantartási feladatainak végrehajtásá-
hoz - állapította meg a testület, elfogadva 
a beszámolót. Az egyesület elnöke, Cso-
ma Bertalan a beszámolóban és szóbe-
li kiegészítésében is kitért arra, hogy ki-
emelt feladatuknak tekintik idén a hulla-
dékgazdálkodási rendszerben bekövetke-
zett és tervezett változások, illetve az eb-
ből következő tulajdonosi kötelezettsé-
gek tudatosítását, a rájuk háruló felada-
tok előkészítését és végrehajtását, annak 

érdekében, hogy az ingatlantulajdonosok 
nagyobb mértékben járuljanak hozzá vá-
rosunk tisztaságának, rendjének megőr-
zéséhez. Jelentős feladatnak tekintik to-
vábbá a keletkezett vízdíj-különbözet el-
számolási módjának kezelését, valamint a 
TiszaSzolg 2004 Kft. által nyújtott szol-
gáltatások igénybevételének rendezését.

Pályázat a társasházaknak

A képviselő-testület az elmúlt években a 
költségvetésében jelentős összegeket biz-
tosított a társasházak és lakásszövetkeze-
tek energiatakarékosságot célzó beruhá-
zásainak támogatására és az elöregedett 
gépészeti berendezések, vezetékrendsze-
rek felújítására, mellyel ösztönözni kí-
vánta a lakossági hőenergia-felhaszná-
lás csökkentését, a lakóépületek energeti-
kai mutatóinak javítását, továbbá a kom-
fortosabb, biztonságosabb épületgépésze-
ti rendszerek működését. Az idei költség-
vetésben 15 millió forint áll rendelkezés-
re e célra, valamint KUBIO típusú zárha-
tó konténertárolók telepítésének támoga-
tására további 5 millió forint. 
A most elfogadott pályázati kiírás a 2018-
ban meghirdetett támogatási formák mel-
lett így kiegészült a KUBIO típusú zárt 
konténertároló támogatásának lehetősé-
gével, tekintettel arra, hogy a település-
kép védelméről szóló rendelet kiemelt je-
lentőségű útvonalakat is meghatároz, me-
lyek mentén csak esztétikus kivitelű utca-
bútorok, egyéb létesítmények, helyezhe-
tők ki. Ezen frekventált útvonalak men-
tén kizárólag a KUBIO konténertároló ki-
helyezése, telepítése engedélyezhető, a 
„ketreces” konténertároló elhelyezésére 
nincs lehetőség. (Emlékeztetőül: a köz-
területek használatának rendjéről és a te-
lepüléstisztaságról szóló rendelet szerint 
2020. január elsejéig zárhatóvá kell ten-
ni a tartósan közterületen tárolt hulladék-
gyűjtő konténereket. - A szerk.)
A mostani kiírásban tehát három külön-
böző témakörben nyújthatnak be pályáza-
tot a lakóközösségek: energiatakarékos-
ságot célzó felújításokra, gépészeti, illet-
ve egyéb felújításokra (ez tartalmazza a 
„ketreces” konténertároló kihelyezésének 
támogatását), illetve a KUBIO típusú zárt 
konténertároló telepítésére.
A támogatás mértéke az első két pályáz-
ható témakör esetében külön-külön a kor-
szerűsítés bruttó költségének 1/3-a, (a 
megítélt támogatás azonban lakásonként 
maximum 20 ezer forint lehet), a harma-
dik témakörben pedig a kihelyezés brut-
tó költségének 50 %-a. A pályázati kiírás 
részletesen és egyértelműen tartalmaz-
za azokat a területeket, ahová kötelező a 
KUBIO  telepítése. (Lásd keretes írásun-
kat!) Abban az esetben, ha egy társasház a 
KUBIO kihelyezése mellett dönt, de nem 
a kiemelt jelentőségű útvonalak mentén 
helyezkedik el, úgy ezek a lakóközössé-
gek a második témakör szerinti támoga-
tásban részesülhetnek.

Ferenczi László

3. oldal2019. április 4. Aktuális

Csoma Bertalan (balra) két napirendi pontnál is érdekelt volt. 

Egyre látványosabb képet mutat a beruházás. 

Elkötelezettek az elfogadás mellett. 

KUBIO-s kiemeltek

Településképi szempontból kiemelt te-
rületek (épületek), ahol kötelező a KU-
BIO konténertároló kihelyezése:
- Bartók Béla út  2., 4. és 6. számú épü-
letek
- Béke út 1-7. és 9-13. számú lakóépü-
letek
- Bethlen G. út 1-3. és 10-16. számú 
épületek
- Lévay József utca 1-11. valamint a 
68. számú társasházak
- Kazinczy F. út  6-8. számú társasház,
- Örösi út 26-32. számú társasháztól az 
Örösi út végéig
- Mátyás király út 34-40. számú társas-
ház
- Szederkényi út 1. számú társasháztól 
a 25-31. számú társasházig
- Szt. István út 4/A társasháztól a 
Templom út torkolatáig

Az egyik KUBIO-változat.
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Katolikus krónika

Kazinczy eredmények

Gergely-járás
Március 20-án a Szent István Katolikus Általános Iskola 5. a 
osztályos tanulói ellátogattak a város három óvodájába. Az osz-
tály a Gergely-járás szép hagyományát elevenítette fel IV. Ger-
gely pápa tiszteletére. A népszokás szerint az iskolás gyerekek 
csapatostól házról házra járva verbuválták a gyerekeket az isko-
lába. A katonai toborzás mintájára a szereplők különféle katonai 
rangokat viseltek, Szent Gergely vitézeinek is nevezték őket. A 
verbuválás során jókívánságokat mondtak és hozzá tartozott a 
tréfás adománygyűjtés is. A népviseletbe öltözött gyerekek nagy 
sikert arattak a Bóbita, Szivárvány és Tündérkert óvodában, és 
örömmel gyűjtötték be az ajándékokat. Felkészítő pedagógus: 
Tóth Anita.

A víz világnapja
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai 
és pedagógusai március 22-én kék színbe öltözve köszöntötték 
a jeles napot. Természeti kincsünk fontosságára a 2.a osztály ta-
nulói hívták fel a figyelmet műsorukban. Kiemelték a 2019-es 
év mottóját:„Vizet mindenkinek!”. Az iskola udvarán kicsik és 
nagyok vízcsepp alakzatot igyekeztek kialakítani, ami a fényké-
pezés pillanatára tóvá növekedett. Érdekes feladatok megoldá-
sával az osztályok bizonyították a vízről szerzett ismereteiket. 
Bízunk abban, hogy tanulóink környezettudatos gondolkodása 
nem csak erre az egy napra korlátozódik, hanem mindennapi 
életük részévé válik. Felelős: Papp Erika tanító néni.

Gál Benjáminné igazgató

A XXIV. „Törd a fejed!” tehetséggondozó matematikaverseny 
döntője március 22-én volt Mezőcsáton, amelyen az idén is 
rendkívül eredményesen szerepeltek tanulóink. A döntő megmé-
rettetésre a háromfordulós levelezőverseny alapján minden év-
folyam legeredményesebb tanulója kapott meghívást. Az így ki-
alakult nyolcfős csapatunk I. helyezést ért el, amelyen a matema-
tikai tudás, éles logika mellett az együttműködésre és jól megvá-
lasztott stratégiára is szükség volt. A sikeres csapattagok: Mol-
nár Mia Inez 1.b, Kerezsi Flóra 2.a, Kerékgyártó Anna 3.b, Ko-
vács Veronika 4.a, Vass Virág 5.a, Kiss Hunor 6.a, Fónagy-Ár-
va Péter 7.a és Kiss Gábor Botond 8.a osztály. Felkészítő taná-
rok: Csermely-Kiss Emőke, Gál Csabáné, Bacsó Csilla, Cser-
nikné Nagy Mária Krisztina, Vargáné Takács Judit, Magyarné 
Simon Anita, Ruszkai Gizella. Az egyéni versenyen is kiemel-
kedő eredmények születtek. 3. évfolyamon Kerékgyártó Anna 
I., felkészítő: Bacsó Csilla. 4. évfolyamon Kovács Veronika I., 
felkészítő: Csernikné Nagy Mária Krisztina. 5. évfolyamon Vass 
Virág I.: felkészítő: Vargáné Takács Judit). 6. évfolyamon Kiss 
Hunor III., felkészítő: Magyarné Simon Anita. 7. évfolyamon 
Fónagy-Árva Péter III., felkészítő: Ruszkai Gizella. 8. évfolya-
mon Kiss Gábor Botond II., felkészítő: Vargáné Takács Judit.                                                                                                                                
A Bibliai történetmondó versenynek is Mezőcsát adott otthont, 
ahol majd’ 150 diák vett részt. A gyerekek két szöveggel készül-
tek a Bibliából: az egyik történetet szó szerint kellett megtanul-
ni, a másikat a saját szavaikkal mondták el. A zsűri a szemkon-
taktus, a testtartás, az előadásmód, és a beszédstílus figyelem-
bevételével értékelte az elhangzott produkciókat.: I. helyezést 
ért el Tirpák Bence 2.a,   II. helyezett Varga Dóra 2.b, III. helye-
zett Kádár Anna 3.a, felkészítő: Boros Gáborné. III. helyezést 
ért el Varga Márk 4.b osztályos tanuló, felkészítők: Nagy Réka 
és Papp Zsuzsanna. Különdíjban részesült Asztalos Barbara 7.b 
osztályos tanuló, felkészítője Alföldi Ildikó.
A Bendegúz gyermek- és Ifjúsági Akadémia XX. nyelvÉSZ tanul-
mányi verseny megyei fordulóján Kiss Hunor 6.a  IV. helyezést, 
Hanus Máté 5.a VI. helyezést ért el.
Atlétika diákolimpia mezei futás megyei döntő, Miskolc: 3. korcsoport 
fiú csapatverseny I. hely. Csapattagok: Varga Martin 5.b, Kanyó Má-
té 6.a, Zsíros Zsombor 6.a, Csatlós Olivér 6.b, Juhász Ádám 6.c Leány 
egyéni: 4. korcsoport: IV. hely Lehmann Sára 7.b.  Iskolánkat ők kép-
viselik április 10-én a Gödöllőn megrendezendő országos döntőben. 
 Makkainé Chmara Marianna
 igazgató

Szakmavilág roadshow

Családi nap a Széchenyiben

Virtuális munka, valóságos szakmák

Hagyományőrző élményszerzés 

Hamburgert sütöttek, ruhát 
szabtak-varrtak, autót sze-
reltek és házat építettek az 
általános iskolások. No nem a 
valóságban, hanem egy virtu-
ális térben, melyet a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara 
különleges kamionja hozott 
el városunkba. 

Több mint kétszáz hatodik és hetedik osz-
tályos diák próbálhatta ki a különböző 
szakmákat egy VR-szemüvegen keresztül 
a virtuális térben. A Szakmavilág road-
show még tavaly ősszel indult, célja a fia-
talok pályaválasztásának segítése. 
Erős Dávid Márk a kőműves szakmát 
próbálta ki. 
- Nem volt nehéz - mondta -, téglákat kel-
lett pakolni a falra. Jó ez a virtuális játék, 
mert így jobban el lehet képzelni, hogy 
milyen is ez a munka. Úgy gondolom, na-
gyon nehéz. 
- Én a vendéglátást választottam - mond-
ta Firtkó Laura -, szerintem könnyű volt, 
jó hogy kipróbálhattam. Hetedikbe járok, 
és már gondolkodtam a pályaválasztáson, 
pénzügyi területre szeretnék menni. 
Vágyak, elvárások, realitás. Sok tényező-
től függ, hogy milyen pályára is lép egy 
fiatal. 
- Sokat beszélgetünk órákon a továbbta-
nulási lehetőségekről - mondta Göncziné 
Kalóz Éva, aki a Hunyadi iskolából, hete-
dikes osztályával érkezett a roadshow-ra. 
- Ez most egy jó alkalom arra, hogy az 
egyes szakmaterületeket a gyerekek vir-

tuális módon megismerjék. A pályaválasz-
tás nehéz döntés, hiszen sok terület közül 
választhatnak. Hogy mi alapján döntenek? 
Konszenzus alapján. A szülők kívánsága, 
az elért tanulmányi eredmények és a vá-
gyak - ezekből áll össze az, hogy jövőre 
hová adják be a továbbtanulási lapokat. 
A pályaválasztás fontos döntés, így nem 
árt tájékozottnak lenni. 
- A célunk, hogy a tanulókat egy külön-
leges, virtuális szemüvegen keresztül is-
mertessük meg a különböző szakmákkal 
- mondta Pohubi-Balog Nóra, a megyei 
iparkamara pályaorientációs tanácsadó-
ja. - Jelenleg négy szakma tekinthető meg 
így, a szakács, a kőműves, a női szabó és 

az autószerelő szakmákat lehet kipróbál-
ni. Elég sokan érdeklődnek a rendezvény 
iránt, megyénkben három helyszínen lát-
ható a kamion. Négy boxban van lehe-
tőség kipróbálni a szemüveget, a diákok 
kapnak egy-egy joystick-ot is, amivel irá-
nyítani tudják a tevékenységet. 
A roadshow-n kérdezni is lehetett a kü-
lönböző szakmákról. A kamion mellett 
a Brassai középiskola is felállította saját 
standját, ahol az intézményben választha-
tó szakokat mutatták be, s népszerűsítet-
ték a közelgő - április 12-én rendezendő - 
Szakmák éjszakáját, melyre szintén a pá-
lyaválasztás előtt állókat várják. 

Fodor Petra

Második alakommal rendez-
ték meg a Tiszaújvárosi Szé-
chenyi István Általános Isko-
lában a családi napot. Az első 
alkalmat az egészséges élet-
mód téma köré szervezték, a 
mostani rendezvényen a ha-
gyományőrzés volt az  előtér-
ben. 

A programok stílusosan népdalénekléssel 
és citerabemutatóval kezdődtek, dél kö-
rül népi táncház zárta a szombat délelőt-
töt. Közben pedig több mint tíz helyszí-
nen lehetett kipróbálni ügyességi, logikai, 
képességfejlesztő játékokat, melyek nagy 
része a múltból került a 21. századi gyere-
kek iskolájába, hogy kipróbálhassák azo-
kat a játékszereket, amikkel annak idején 
nagyszüleik játszottak. 
- Eddig még csak a patkódobálást és a 
gesztenye csúzlizást próbáltuk ki - mond-
ta Ale János, aki kislányával érkezett a 
széchenyis családi napra. - Igyekszünk 
mindet kipróbálni, hiszen azért jöttünk. 
Jó ötletnek tartom, hogy szervez az isko-
la ilyen programot, mert azon kívül, hogy 
a család együtt tölti a szombat délelőttöt, 
szerintem csapatépítésnek is jó.   
Amíg a kisebbek a falusi játékokon 
ügyeskedtek az udvaron, a tornateremben 
családi váltóversenyen vettek részt a gye-
rekek a szüleikkel. Akik megéheztek azo-
kat  „Terülj, terülj asztalkám!” fogadta az 

egyik tanteremben, jellegzetes népi éte-
lekkel.  
- A kenyérlángos és a kolbász ízlett a leg-
jobban - sorolta Czokó Noel a finomságo-
kat, amiket megkóstolt. 
- Gyönyörűen megterített asztal, egy kö-
zépkori lakomához hasonlítanám - mond-
ta Lehr Lászlóné, Noel nagymamája. - 
Sült malac, hurka, kolbász, tepertő, körö-
zött, sütemények. Csupa olyan étel, amiket 
a gyerekkoromban ettünk. Jó ötlet, hogy 
megmutatják a gyerekeknek ezeket az éte-
leket, hiszen szépen, gusztusosan tálalva 
kedvet kapnak hozzá, hogy megkóstolják 
a régi ízeket, és talán ha legközelebb ott-

hon megkérdezik tőlük mi legyen a vacso-
ra, nem csak a pizzát harsogja mindenki 
kórusban - tette hozzá mosolyogva. 
Egy hagyományőrző nap nem múlhat 
el népi kézművesség nélkül. Soltész-
né Herczeg Mária népi játszóházvezető 
Boldváról érkezett. Ő segített a szárított 
terméseket életre kelteni. 
- A természet világa csodálatos - mutat-
ta Mária az ezerféle termést, amiket a ját-
szóházban felhasználtak. - Igyekeztem 
főleg olyan magokat, szárított növénye-
ket hozni, melyek hazánkban is megtalál-
hatók, mint a tökmag, barackmag, mák-
gubó, gyékény, napraforgószár, de hoz-
tam trópusi növényeket is, mint például 
a kókuszdió, hogy ezekkel is ismerkedje-
nek a gyerekek. Ezekből készítünk nyu-
lat, teknőst, sárkányt. Próbáltam olyan öt-
letekkel előállni, amit a kisebb gyerekek 
is könnyedén el tudnak készíteni.
Az iskola pályázaton nyert pénzből ren-
dezte meg a szombati családi programot.  
- Iskolánk nagyon fontosnak tarja a ha-
gyományőrzést - nyilatkozta lapunknak 
Kiss Andrea, az intézmény igazgatóhe-
lyettese. - Azt szeretnénk, ha a gyerekek 
legalább erre a fél napra csak fénykép ké-
szítésére használnák a mobiltelefonokat, 
a családnak pedig egy jó lehetőséget biz-
tosítani, hogy együtt töltsék a napot. Az 
élményszerzés mellett az informális tanu-
lásra is hangsúlyt fektetünk, így játékosan 
sok ismeretet is szereznek a gyerekek.  
   Ema
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Nehéz volt választani a sok finomság közül. 

VR-szemüveg és joystick: indulhat a munka. 

Családi váltóverseny a tornateremben. 



Polgárőr közgyűlés

Ezerhétszáz óra segítség
A napokban tartotta közgyű-
lését a Tiszaújvárosi Polgárőr 
Egyesület. A rendezvényen a 
szervezet elnöke, Tóth Gyu-
la beszámolt a 2018-as tevé-
kenységről is. 

A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület tag-
sága 27 fő, melyből 16-an aktív, míg 11-
en pártoló tagok. Tiszaújvárosban 8:8, 
míg Tiszapalkonyán 8:3 az arányuk, e két 
településen végzik tevékenységüket. 
- Munkánkat a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitánysággal kötött együttműködési meg-
állapodásban rögzített vállalások alapján 
végezzük - mondta Tóth Gyula, a Tisza-
újvárosi Polgárőr Egyesület elnöke. - Ez 
magában foglalta azt, hogy a rendőrka-
pitányság irányításával, a bűnözés elleni 
fellépésben, a közbiztonság javításával, 
a közterületek rendjével kapcsolatosan, a 
család -, gyermek- és ifjúságvédelem te-
rén, a balesetmegelőzéssel és vagyonvé-
delemmel szorosan összefüggő esetek-
ben a két szerv együttműködött egymás-
sal. Az egyesület tiszaújvárosi csoportja 
2018-ban 280 órában segítette a rendőr-
ség munkáját, ezen kívül 325 órában ön-
állóan is végeztünk éjszakai és nappali 
járőrszolgálatot. Iskolakezdéskor az isko-
lák előtti gyalogátkelőhelyeknél felügyel-
tünk 33 órában. 
- Milyen feladatokat látnak el a pol-
gárőrök? 
- A rendőrkapitányság munkatársaival a 
szabálysértések, bűncselekmények meg-
előzésében, illetve intézkedésekkor. Köz-
lekedési akciókban, például a gépjármű-
vek ellenőrzésében segítünk, a kitereléses 
(finn módszer) ellenőrzéseknél a forga-
lomirányításban, baleseteknél a helyszín 
biztosításában, forgalomirányításban. Il-
letve a passzív biztonsági eszközök hasz-
nálatát is ellenőriztük. Közrendvédelmi 
akciókban is részt vettünk, szórakozóhe-
lyek és környékük ellenőrzéseinél, iga-
zoltatásoknál, előállításoknál, rendezvé-
nyek és ünnepségek biztosításában, eltűnt 
személyek felkutatásában. 

- Hol találkozhatunk még a munkájukkal? 
- A városi programok felügyeletében, le-
bonyolításában is részt vettünk, tavaly 
432 órában. Polgárőreink felügyelték a 
március 15-ei ünnepség lebonyolítását. 
Áprilisban részt vettük a kerékpárjelölés-
ben a rendőrkapitányságon, a Biztonság 
napján, majd májusban a Jabil kerékpáros 
próbán és a Tisza Triatlonon a versenyek 
útvonalának zárásában. A Buliszombat 
is munkával telt, csakúgy, mint a Triat-
lon Nagyhét, ahol a Közbiztonsági Cent-
rumban minden nap 1-2 fő polgárőr volt 
szolgálatban, a rendőrséggel és a közterü-
let-felügyelettel együtt. Ezen kívül folya-
matosan részt vettünk a nagyheti rendez-
vényeken, a versenyek útvonalának zárá-
sában. És még néhány rendezvény, ahol 
segítettünk: halászléfőző fesztivál, Tour 
de Hongrie, Hajdúk a szigeten, Október 
23-ai ünnepség, és a sort még folytathat-
nánk. Alkalmanként a Termálfürdő FC 
Tiszaújváros hazai labdarúgó meccseinek 
biztosításában is részt vettünk. 
- Nem csak Tiszaújvárosban láthatunk 
polgárőröket, Tiszapalkonyán is. 
- A tiszapalkonyai csoport tavaly össze-
sen 640 órában teljesített szolgálatot. A 
rendszeres hétvégi polgárőr járőrszolgá-

latok ellátása mellett folyamatosan részt 
vesznek a tiszapalkonyai programok ren-
dezvényeinek felügyeletében, biztonsá-
gos lebonyolításában. Szabó Sándor pol-
gárőr tagunk besegített több alkalommal 
is a tiszaújvárosi csoportnak a rendezvé-
nyek biztosításában. 
- Hogyan értékeli a tavalyi évet? 
- A Tiszaújvárosi Polgárőr Egyesület a 
vállalt feladatait teljesítette, 2018-ban 
polgárőreink Tiszaújváros területén 1070 
órát, Tiszapalkonya területén 640 órát, 
összesen 1710 órát teljesítettek, mellyel 
valamelyest előmozdították a közbizton-
ság érzetének fokozását, hozzájárultak a 
biztonságosabb és élhetőbb környezetünk 
formálásához. 
- Miből gazdálkodnak? 
- Tiszaújváros önkormányzatától 5.000.000 
Ft., Tiszapalkonya önkormányzatától 
300.000 Ft. működési támogatást kaptunk. 
A megyei polgárőr szövetség pályázatán 
150.000 Ft-ot nyertünk - melyből többfunk-
ciós bélelt kabátokat vásároltunk -, a tagi és 
pártolói tagdíjak 74.200 Ft-ot tettek ki. Az 
egyesület így 2018-ban 5.524.200 Ft-ból 
gazdálkodott, amit az elvégzett feladatok fi-
nanszírozására és egyesületünk működésé-
re használtunk fel - mondta Tóth Gyula.

Fodor Petra

Újra helyi győzelem

Ne félj, segíts!

Ötödik alakalommal rendezte meg a TESCO Ma-
gyarország áruházlánc az Ön választ, mi segítünk! 
programját. A vásárláskor kapott zsetonnal febru-
ár 17-ig lehetett szavazni.

 A tiszaújvárosi és a  mezőkövesdi áruházakban ugyanarra a 
környékbeli szervezetekre adhatták le a vásárlók a voksukat. Az 
összesített eredmény alapján harmadik helyezett lett a Tiszacse-
ge Ifjúságáért Alapítvány, ők 100.000 forintot kaptak, második 
a sajóörösi Wass Albert Nemzeti Kör Kulturális Hagyományőr-
ző Egyesület pályázata, amiért 200.000 forintot vehettek fel. A 
legtöbb szavazatot az Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapít-
vány kapta. A több mint nyolcezer voksot kapott  helyi szervezet 
programját 400.000 forinttal támogatta az áruházlánc. Az alapít-
vány három szervezetet foglal magába, a Tiszaújvárosi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltséget, a helyi rendőrkapitányságot és a Ti-
szaújvárosi Mentőállomást. 
- Az alapítványunk elsődleges célja, hogy ha az említett három 
szervezettől bármelyik kollégánk bajba kerül, akkor tudjuk segí-
teni - tudtuk meg Pap Zsolt mentőtiszttől, az alapítvány kurató-
riumi elnökétől. - Ezen kívül természetesen foglalkozunk felké-
szítésekkel, oktatásokkal is. A munkánk során rendszeresen ta-
lálkozunk megijedt, pánikba esett emberekkel, akik nem tudnak, 
vagy nem mernek cselekedni, ha egy bajba jutott társukon kel-
lene segíteni. A pályázatunk a Ne félj, segíts! címet kapta, ami, 
mint a neve is mutatja, a segítségnyújtásra ösztönöz. A nyere-
ményből foglalkozásokat, nyílt napokat fogunk rendezni a men-
tőállomáson, a katasztrófavédelemnél és egyeztetünk a rendőr-
séggel is. Bár elsősorban gyerekeknek szervezünk elsősegély-
nyújtó foglalkozásokat, természetesen szívesen látjuk az idő-
sebb korosztály képviselőit is, hiszen mindenkinek meg kell ta-
nulnia, hogy egy adott szituációban mi a helyes lépés, hogyan 
kell a bajba jutott embertársainkon segíteni. 
A védelmi szervek a múlt héten, pénteken tartották hagyomá-
nyos báljukat. A jótékonysági est bevétele szintén az Együtt Ti-
szaújváros Védelmében Alapítvány számlájára kerül, amiből 
bajba jutott bajtársaik családját segítik, valamint a munkájukhoz 
nélkülözhetetlen eszközök beszerzésére fordítják. 

Ema

A Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola (3580 Tiszaúj-
város, Munkácsy Mihály út 18.) 
sikeresen nyújtott be pályázatot 
az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumához a HAT-18-01-„HA-
TÁRTALANUL! program Ta-
nulmányi kirándulás hetedike-
seknek”  című program kereté-

ben (A pályázatunk címe: Erdély gyöngyszemei). Ez a szer-
vezet elcsatolt magyarlakta területekre szervezett kirándu-
lások megvalósítását segíti. A HAT-18-01-0184. számú pá-
lyázatot a Támogatáskezelő összesen 2.564.720 forinttal tá-
mogatja, melynek megvalósítása során az intézmény 44 di-
ákja és 4 pedagógusa 2019. május 6. és 2019.május 9. kö-
zött négynapos kiránduláson vesz részt Erdélyben, Romániá-
ban. Indulás előtt előkészítő tevékenységek során készülnek 
a tanulók az utazásra. Társasjátékot készítenek, tablókat szer-
kesztenek, és előadásokkal mutatják be a meglátogatni kívánt 
településeket, nevezetességeket, illetve műsorokat állítanak 
össze a megemlékezésekhez és a külhoni fiatalokkal való ta-
lálkozásokhoz.

Makkainé Chmara Marianna
                  igazgató

Isten hozta 
a Kazinczyban!
Várjuk a kedves szülőket a beiratkozásra!

 2019. április 11., (csütörtök) 12. (péntek)  8.00 - 19.00 között.
Információ iskolánk honlapján: www.kazinczyrefi.hu

Makkainé Chmara Marianna
 igazgató

Szombati rock

Villámcsődület

A Rózsa téren, a Tisza ABC előtt és a Piramis üzletközpont par-
kolójában is táncra perdültek a Sodrás Amatőr Színtársulat tán-
cosai. A csoport április 13-án új darabbal debütál, ekkor mutat-
ják be a Rockabilly Hungary című három felvonásos zenés-tán-
cos műsorukat, most egy könnyed táncos egyveleggel hangolták 
rá közönségüket a bemutatóra. 
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Az Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapítvány díját Pap 
Zsolt, a kuratórium elnöke vette át. 

A jótékonysági bál bevétele is az alapítvány számláját „hiz-
lalja”. 

Tóth Gyula szolgálat közben. 

Rendőrökkel, katonákkal, tűzoltókkal és mentősökkel együtt a Biztonság napján.

A szeptemberi iskolakezdéskor a gyalogátkelőhelyeknél felügyeltek a polgárőrök.



CsodaCsikó teljes gázon él

Szaltó kerekesszékkel, avagy megfordult a világ velem
2018. augusztus 20-án a Sörpati-
kában egymás szomszédságában 
ülve vártuk az asztaloknál, hogy 
robbanjon az ünnepi tűzijáték. 
Másnap bombaként robbant a hír, 
hogy motorbalesetet szenvedett.

Csikóval  - Vitéz Istvánnal - 2007-ben találkoz-
tam először. Az utcáról már ismertem látásból. 
Szegecsekkel kivert fekete cowboy kalapja alól 
göndörödtek ki sötét tincsei, egyetlen lépésével 
két méter is haladt a nyurga fiú. Orrán szem-
üveg keretezte arcát. Nem olvadt bele a több-
ségbe, egy igazi figura volt. 
Ő az egyetlen olyan ismerősöm, aki elé az élet 
még nem tudott átléphetetlen akadályt gördíte-
ni, pedig gurultak elé kövek bőven. Nagyok, ha-
talmasak. Az első 2007-ben, amikor motorbal-
esetet szenvedett Franciaországban munkájá-
ból hazatérve. Csikó motorháton, a vétkes sze-
mélyautóban egy nő, aki nem látta őt, és egy-
másba szaladtak. A frontális ütközés egyetlen 
sérültje Csikó volt, aki a jobb lábát elvesztet-
te a balesetben. Térd alatt amputálták. Mit sem 
vesztve életkedvéből, újra járni tanult, műláb-
bal. Rehabilitációra járt, megerősödött, s nem 
sokkal később újra motorra ült. Aztán jött egy 
újabb baleset, a második, több mint 50.000 le-
vezetett motoros kilométer után. 2018. augusz-
tus 21-én. Csikó a kormány mögött, Kriszta, a 
barátnője mögötte utasként. Azt hittem, hogy 
még a sors sem tud ilyet csavarni egy történe-
ten, de igen. Csikó megúszta volna a motorbal-
esetet egy bordatöréssel, de egy szerencsétlen 
körülmény közrejátszott, egy villanyoszlop, 
ami visszalökte a fiú testére az elszabaduló mo-
tort, a sajátját. A három mázsás monstrum az 
ölében landolt, teljesen szétroncsolva a másik, 
ép lábát. Napokkal később, amikor a kórházban 
magához tért és felébredt, tudta, hogy odalett a 
bal lába is. Térd felett amputálták. Érezte. 

Kómából ébredve
- Két héttel a baleset után ébredtem fel a kór-
házban.  Hatalmas fájdalmam volt, az orvosok 
húsz százalék esélyt adtak az életben maradás-
ra. - idézi vissza a történteket. - Közben három 
vérmérgezést kaptam, ezért is kellett amputál-
ni a lábam. Valahogy ez nem viselt meg annyi-
ra, mint az első, amikor a jobb lábamat vesz-
tettem el. A korábban sérült és levágott lábam 
30 darabra tört ebben a balesetben, ezért csa-
varokkal, acéllemezekkel stabilizálták, hetekig 
így volt, iszonyú fájdalom kíséretében, de most 
már csak fantomfájdalmam van. 
- Mire emlékszel?
- Szinte mindenre. A barátnőmmel, Krisztával 
és egy barátommal indultunk útnak egy Lilla-
füred - Eger - Ózd - Aggtelek motoros túrá-
ra, én elöl mentem Krisztával, aztán jött egy 
jobbos kanyar, számomra ismeretlen okokból 
megdöntöttem erőteljesen a motort és nem si-
került beszedni a kanyart, azonnal csúsztunk, 
ahogy megdöntöttem. Miközben sodródtunk, 
észnél voltam, eszembe jutott, úristen Kriszta 
itt van mögöttem „Nem ájulhatok el, nem ájul-
hatok el!” - ezt hajtogattam, miközben a bu-
kósisakban sorra kaptam a fejemre az ütése-
ket. Hármat sorozatban, aztán jött a negyedik, 
az már nagyon fájt, az ötödik után pedig meg-
állt a pörgés. Állítólag többször is azt kiabál-
tam, hogy „vegyétek le rólam a motort!”, de er-

re már nem emlékszem.  Az viszont még élesen 
él bennem, hogy nagyon gyorsan kiérkezett a 
mentő és a mentőhelikopter.
- Tudod már azóta, mi történhetett?
- Nem, nem is voltam ott azóta, és csak fo-
tókat láttam a helyszínről. Itt én voltam a hi-
bás, borultunk és 270 kilogramm esett az ölem-
be, a saját motorom, megtankolva ennyi a sú-
lya. Négy méter magasról zuhant rám, szétron-
csolva a lábam. Érdekes, megúszhattam vol-
na egy bordatöréssel is, ha nincs ott az a kétá-
gú villanyoszlop, de ott volt. Arról pattant visz-
sza rám a motorom. Csak úgy megtörtént. Ma-
gamnál voltam, beszélgettem a kiérkező men-
tősökkel, még a helikoptert is láttam leszállni, 
mondtam, hogy vigyék a barátnőmet, Krisztát, 
de ők mondták, hogy majd ők azt tudják, hogy 
kit kell vinniük, én vagyok a súlyosabb, életve-
szélyes sérült. Aztán láttam a szétroncsolt lába-

mat, a vért, a csontot, onnantól se kép se hang, 
elájultam. A kórházban ébredtem két hét múl-
va. Amikor kinyitottam a szememet már tud-
tam, hogy nincs lábam. Egy sincs. 
- És Kriszta?
- Ő is ott volt, egy másik kórteremben. Ren-
getegen adtak nekünk vért, hogy életben ma-
radhassunk. Neki sok csontja eltört. A kereszt-
csontja, a szegycsontja, a jobb karcsontja, bor-
dái törtek, egy csigolyája tört, kettő repedt, és a 
bokája is, vannak még fájdalmai. Neki nagyon 
sokáig tartott a rehabilitációja, nemrég ment 
haza a kórházból. 
- A lelked?
- Alakul az is. Két hónapja eladtam a motoro-
mat, meg is sirattam, most van egy kerekesz-
székem.

Szárnyak nélkül repülni
Csikó 42 éves. Nem beteg, nem nyavalyog, 
nem kesereg. Ránctalan arcára nem szántott ba-
rázdákat az élet. Nem hagyja el magát, ahogy 
a jó kedve sem őt. Tele van energiával, vidám, 
viccelődik, új terveket sző, extrém kerekesszé-
kes sportolónak készül. 
- A baleset után három héttel mutatott egy vide-
ót az egyik barátom egy furcsa figuráról, Aaron 
„Wheelz” Fotheringhamről. Ő az egyedüli a vi-
lágon, aki duplaszaltózik kerekesszékkel és sok 
más hajmeresztő mutatványt csinál két- vagy 
négy keréken gurulva, példát mutatva és erőt 

adva mindenki másnak, aki  kerekesszékben ül. 
Az ő sportja a WCMX. Úgy éreztem, valamit 
kell csinálnom, erre találtam rá, a WCMX-re. 
Valami hasonlót szeretnék én is. 
- Nem volt elég a baj? Két motorbaleseted volt, 
mind a két lábadat elvesztetted. Ez az extrém 
kihívás sem tűnik veszélytelennek.
- Én ilyen vagyok, nekem kell az adrenalin. 
Apám egyszer azt mondta, fiam, ha valamit 
csinálsz, abban te légy a legjobb! Hát igyek-
szem. Nézem a neten a trükköket, hogy mit, ho-
gyan kell csinálni, hogy pördül, hogy szaltózik, 
hogy gurul és repeszt két keréken.  Próbálko-
zom, gyakorlok, posztolom az instagrammon 
és a facebokon. Sokan szurkolnak és bíztatnak, 
sőt már vannak támogatóim is, Czencz György 
jóvoltából, az O’neal-től teljes védőfelszerelést 
kaptam, ami nélkül ezt a sportot nem lehet csi-
nálni és a napokban repülök Angliába egy spe-
ciális kerekesszékért, amivel lehet WCMX-ez-
ni. Egyelőre ez a krosszmotor felszerelés védi a 
fejemet, törzsemet és a karomat.
- Közelebb nincs spéci kerekesszék?
- Közelebb? Alig van a világon néhány hely, 
ahol gyártanak. Kerestünk Írországban, talán 
a németeknél is van, az USA-ban gyártják, az 
biztos, most egy angol címet kaptunk, ott van 
egy cég, aki gyártja, odarepülök méretvétel-
re, hiszen személyre igazítanak a székben min-
dent. Ez a verseny kerekesszék körülbelül más-
fél millió forintba kerül, könnyű, alumíniumvá-
zas, komplett futómű van alatta, lengéscsillapí-
tó van beszerelve, szóval ezzel lehet ám trük-
közni.
- De most a mezei kerekesszékkel gyakorolsz, 
amivel bármelyik mozgáskorlátozott közleke-
dik. Ez így oké?
- Hát ezt nem pont erre találták ki, de kezdés-
nek megteszi, bár nem biztonságos, mert eb-
ben például nincs biztonsági öv. Még csak ősz 
óta ülök kerekesszékben, de egész jól haladok, 
gyakorlok minden nap. A rendelőintézet előt-
ti kaptatón gurulok fel és le, ami a karizmomat 
fejleszti, a lépcsőn jövök le, amin a technikát 
gyakorlom. Tudok már forogni is székkel és két 
keréken is meg tudom tartani, de egész jól me-
gyek két keréken is, bár ezt szerintem minden-
ki meg tudja csinálni, akit már néhány hónapja 
kerekesszékhez köt az élet.   
- Nehéz odanéznem. 
- Nyugi, a krosszmotor felszerelés véd, egyéb-
ként már vagy tízszer lejöttem itt a lejtőn, volt 
persze esés is. Mindig van velem valaki, aki 
felsegít. De azért izgulok, amikor jövök le, 
mert ha elesek, elég fájdalmas. Most itt gyako-
rolok, a jövő héten már megyek a sportcentrum 
gördeszkapályájára, ott folytatom- mondja.
A sors fintora, hogy miközben láb- és művégta-
gok nélkül krosszmotor felszerelésben ülve be-
szélget velem Csikó a rendelőintézet bejáratá-
nál, mögöttünk a mentősök egy kerekesszékes 
férfit tesznek be a mentőbe. Neki sincs lába, a 
combjánál mindkettőt amputálták. Ő Csikót, a 
csodabogarat nézi, mi pedig őt, a sorstársat. Ci-
káznak a gondolatok mindegyikünk fejében, ta-
lán egyre gondunk, mégsem szólunk. 

A volán mögött
A gyakorlóterep után kocsikázni megyünk. 
Csikó a sofőr, én az utas. Igen, Csikó vezet. 
A pedálokat itt nem lábak nyomkodják, karok 
vannak a kezeknek. 

- Ez egy speciálisan átalakított autó, a sajátom, 
amit egy kicsit átpofoztak. Erre van vezetői en-
gedélyem, ami a forgalmiba és a jogsiba is be 
van jegyezve. Akinek nincs lába, az így tud vo-
lán mögé ülni. Itt kézzel vezérelt a fék és a gáz, 
és automataváltó van benne. 
- Semmi félsz nincs benned, nem sokkal a bal-
eset után újra vezetni?
- Ha hiszed, ha nem, nincs.  Azelőtt sohasem 
volt balesetem, de még koccanásom sem. Se 
autóval, se motorral. 50 ezer kilométert men-
tem két év alatt az egyik motorommal, azelőtt 
egy kis robogóval 25 ezret. Bejártam Erdélyt, 
a Fogarasi havasokat, Sevillába három napig 
mentem, de Dániába is lemotoroztam. 2007-
ben Franciaországban volt az első balesetem, 
önhibámon kívül, a francia nő belém jött, nem 
adott elsőbbséget. Ő megúszta sérülés nélkül, 
nekem amputálták a jobb lábamat, de művég-
taggal tovább motoroztam, hosszú rehabilitáció 
után. A második balesetem, a 2018 augusztusi, 
nem tudom, hogy mi történt, hogy, hogy borul-
tunk, de egyből elfeküdt, vason volt a motor, 
esélyem sem volt visszahozni, valószínű, hogy 
megdobhatta valami.
- Ha nagyon spirituális akarok lenni, azt kell, 
hogy mondjam, neked van még valami dolgod 
itt, ebben az életben. Gondoltál már erre?
- Igen, ez már nekem is eszembe jutott. Most 
például ez a WCMX.  Az nagyon vonz, hogy 
egy szaltót megcsináljak a kerekesszékkel, ha 
jól tudom négy ember van a világon, aki ezt 
meg tudja csinálni, lehet, hogy én leszek a kö-
vetkező. Azzal, amit csinálok és, hogy verse-
nyeken elindulok szeretnénk példát mutatni 
minden hozzám hasonló sorsúnak, fogyaték-
kal élőnek, sőt mindenkinek, aki úgy érzi, hogy 
minden összeesküdött ellene. Ahogy én „felál-
lok” és küzdök, tele jókedvvel, energiával, az 
másnak is utat mutathat. Szeretném jókedvre 
deríteni az embereket, erőt, energiát adni ne-
kik, mert én is szeretem, ha vidám, derűs em-
berekkel vagyok körülvéve. 
- Őrült vagy Csikó! Vagy csak sosem adod fel? 
- Igen, mondták már. Én így vagyok összerak-
va. Aaron „Wheelz” Fotheringham is négysze-
res világbajnok, duplaszaltót csinál előre, meg 
más hajmeresztő trükköket kerekesszékkel. A 
Las Vegas-i férfi mozgáskorlátozott nyitott ge-
rinccel született, ám testi fogyatékossága elle-
nére is gyerekkora óta a gördeszkapályákon ló-
gott, és ő maga is trükköket kezdett gyakorolni 
a kerekesszékével, mint a többiek, akik egész-
ségesek.  Jelenleg ő az egyetlen ember a Föl-
dön, aki képes kerekesszékkel duplaszaltót ug-
rani. Neki ez lett az élete, ebben jó. Ő a wcmx 
atyja. Én egészségesnek születtem, de ezt dob-
ta a sors, hát élek a lehetőségeimmel, azzal, ami 
van, amit meghagyott nekem a sors - mondja, 
majd Sajószöged felé vesszük az irányt, ott la-
kik Csikó egy családi házban. Most egyedül.

Átalakított élet, 
átalakított otthon

Hatalmas porta fogad minket és egy kedves be-
hemót, Maci. Találó kutyanév, tényleg akkora, 
akár egy kisebb medve. Megszaglász mindany-
nyiunkat, aztán beljebb tessékel. Hűséges társ 
és segítő, Csikó minden lépésénél ott van. Vi-
gyáz rá, játszik vele. Aztán jön egy mutatvány, 
egy közös produkció, a mi kedvünkért. Csikó 
kolbászkarikát rak a kutya orrára, az mozdulat-
lanul várja gazdája jelzését, majd jön a jel, mi-
re a kutya megpöccinti a kolbászt, és a falatot 
röptében a levegőben elkapja. Egyszer sem vé-
ti el. Tűpontossággal csinálja, már-már cirku-
szi a mutatvány. 
- Ez az én kutyám! - lelkendezik Csikó, majd a 
házőrzőt hátrahagyva bemegyünk a házba. 
A bejárati ajtónál rámpa, az alján csörlő, a tete-
jén valamiféle motorszerű szerkezet. 

(folytatás a 7. oldalon.)

A Csikó Alapítvány számlaszáma: OTP 

bank 11734035-21441866

Deviza számlaszám: 11763347-71862882

6. oldal 2019. április 4.Kurázsi

Csikó rendszeresen a rendelőintézet bejáratánál gyakorol. 

Csikó, azaz Vitéz István és Maci, a hűséges társ és segítő. 



Harmincmillió forintról döntöttek

Civil szervezetek, egyesületek támogatása
A képviselő-testület az egyesületek, 
civil szervezetek számára meghir-
detett pályázatra beérkezett kérel-
meket az alábbiak szerint támo-
gatta.

Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek 
Egészségéért: Egészségnap jótékonysági fu-
tóversennyel című program megvalósításához 
120.000 Ft, Életmódtábor túlsúlyos gyerekek-
nek Bükkszentkereszten programra 250.000 
Ft, Jótékonysági bálra 100.000 Ft, Testi-lel-
ki egészségünk előadássorozat folytatásához 
100.000 Ft.
Rákbetegek Országos Szervezete 106. Re-
mény Klub, Tiszaújváros: Csak pozitívan 
című programra 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi Esélyegyenlőségért Ifjúságért 
és Gyermekekért Civil Szervezet: Tiszaújvá-
rosi ifjúság támogatása elnevezésű programra 
100.000 Ft.
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Or-
szágos Egyesülete: a tiszaújvárosi lisztérzé-
keny csoport működésének támogatásához, a 
lisztérzékeny betegek segítéséhez és tájékozta-
tásához 200.000 Ft.
Mozgáskorlátozottak, Egészségkárosodot-
tak Tiszaújvárosi Egyesülete: a 2019. évi mű-
ködés kiadásaihoz 350.000 Ft.
Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozga-
lom: 2019. évi működési kiadáshoz 80.000 Ft, 
Gyereknap 2019. évi megrendezésére 80.000 
Ft, Masina Fesztivál 2019. évi rendezvényé-
re 100.000 Ft, Roma karácsony 2019. évi ren-
dezvényének megvalósításához 80.000 Ft, hor-
vátországi kirándulásra a Tiszaújvárosi Ci-
gány Nagycsaládosok Szervezetével közösen 
175.000 Ft.
Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szer-
vezete 2019. évi működéséhez 130.000 Ft, 
év végi rendezvényének megvalósításához 
100.000 Ft, horvátországi kirándulás program-
jának a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozga-
lommal közösen 175.000 Ft. 
Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület: a 
Mozdulj az egészségedért az Etka jógával című 
program megvalósításához 100.000 Ft.
Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesülete: 
az egészséges életmódra ösztönző programok 
megvalósításához 140.000 Ft.
XXI. Század Ifjúságáért Alapítvány: a Tisza 
cserkészcsapat működési kiadásaira 300.000 
Ft.
Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány: 
a hazai és nemzetközi versenyeken, fesztiválo-
kon való részvételhez szükséges utazási költsé-
gek, valamint fellépő ruha vásárlásának finan-
szírozására 300.000 Ft.
Football Club Tiszaújváros: a labdarúgó nap-
közis tábor megszervezéséhez 200.000 Ft, XI. 
Dr. Alaitner István kispályás labdarúgó torna 
megrendezéséhez 100.000 Ft, Senior- és után-
pótlás labdarúgó torna a Sportfesztiválon prog-
ram megrendezéséhez 200.000 Ft.
PeppeR Akrobatikus Rock and Roll Spor-
tegyesület: a 2019. évi gála megvalósításá-
hoz 100.000 Ft, Summer Camp nyári edzőtá-
borozásra és a 2019. évi működési kiadások-
hoz 200.000 Ft.
Feketekese Íjász Egyesület: felkészítő orszá-

gos íjászverseny rendezésére az országos baj-
nokságra és az Európa-bajnokságra megvalósí-
tásához 200.000 Ft.
Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány: a 
működési költségek kiegyenlítése, hangsze-
rek, kották és tartozékok vásárlása érdekében 
100.000 Ft, a zeneiskola 50 éves fennállása al-
kalmából zongorahangverseny és záró növen-
dékhangverseny rendezésére 50.000 Ft.
Tiszaújvárosi Sport Club: Tiszaújváros Nem-
zetközi Versenye - Atlétikai Világnap rendez-
vény megvalósításához 250.000 Ft, az Ördög 
István súlyemelő országos emlékverseny és a 
Kőszegi György súlyemelő országos emlék-
verseny rendezéséhez 200.000 Ft, a Regionális 
asztalitenisz újonc-, serdülő-, ifjúsági verseny-
sorozat és  a kapcsolódó edzőtáborozás meg-
valósításához 150.000 Ft, a Városi Tájékozó-
dási Verseny, Tiszaújvárosi Turista Triatlon /
TTT40/, Tisza Gátak teljesítménytúrák meg-
rendezéséhez 100.000 Ft.
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület: a 
Rockabilly Hungary zenés színdarab megren-
dezéséhez 380.000 Ft, a Gyermek színjátszó 
napközis tábor megvalósításához 200.000 Ft, 
az augusztus 20-ai ünnepségen történő közre-
működéshez 50.000 Ft, egyéb éves fenntartási 
költségek kiegyenlítéséhez 250.000 Ft.
Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány: az 
Egészségünkért napközis tábor megvalósításá-
hoz 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Tündérkert Alapítvány: a 
Tündéri nap - családi sportdélután elneve-
zésű program költségeinek kiegyenlítéséhez 
100.000 Ft.
GAMER’S ARTS Sportegyesület: A sport 
mindenkié elnevezésű e-sport népszerűsítését 
szolgáló program megvalósításához 150.000 
Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: a Mi-
énk a pálya! II. Sportvetélkedő szépkorúaknak 
programra 100.000 Ft, a Szépkorúak Nemzet-
közi Találkozója programhoz 240.000 Ft, Ba-
logh Sándor amatőr versíró-versmondó gálá-
ra 100.000 Ft, Retró- és aranylakodalom prog-
ramra 195.000 Ft.  
TIFO Baráti Klub: a Kulturális örökségünk 
és népművészetünk nyomában – Kecskemét – 
Szeged - Szabadka program lebonyolításához 
150.000 Ft. 
Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub: 
pedagógusnapi baráti találkozó 3 napos ren-
dezvénysorozatra 250.000 Ft, Barangolás őse-
ink nyomában 3 napos autóbuszos kirándulás 
Pécs - Mohács elnevezésű program megvalósí-
tásához 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi „Katica” Alapítvány: az Utazz 
velem – Kalandra fel! elnevezésű óvodai kirán-
dulásra 100.000 Ft.
Napsugár Kulturális Egyesület: működési 
költségekhez 250.000 Ft.
Magyar Kempo Jujitsu Egyesület Közhasz-
nú Szervezet: külföldi tanulmányutakon va-
ló részvétel költségeinek kiegyenlítéséhez 
100.000 Ft, működéshez szükséges eszköz be-
szerzéséhez 80.000 Ft, az egyesület táborozta-
tása során az egészséges életmód terjesztéséhez 
150.000 Ft.
Zabos Géza Horgász Egyesület: A természe-

tes környezet és az egészséges életmód kap-
csolata, gyermeknapi horgászverseny, horgász 
napközi programok költségéhez 150.000 Ft, A 
természetes környezet és az egészséges élet-
mód kapcsolata, horgászversenyek, emléknap 
programsorozat költségéhez 200.000 Ft.
Wass Albert Kulturális Egyesület: a Wass Al-
bert Napok irodalmi és történelmi témájú előa-
dások és rendhagyó történelemóra előadássoro-
zat programjaihoz 100.000 Ft.
Napraforgó Alapítvány: a Séta az autizmus 
világnapján és az Au-Team kulturális találko-
zó megvalósításához 100.000 Ft, Makk Mar-
ci egészségmegőrzési programsorozathoz 
225.000 Ft.
Justitia Fuji-Yama Sportegyesület: karate 
edzőtábor megszervezéséhez 200.000 Ft, a ti-
szaújvárosi csoport működéséhez szükséges 
költségek kiegyenlítésére 180.000 Ft.
Száraz Old-Boys SE: Tiszaújvárosi nemzetkö-
zi öregfiúk kosárlabda tornára 220.000 Ft. 
Nikodémus Alapítvány: az Amatőr előadók a 
kultúráért Tiszaújvárosi Paletta Baráti Kör te-
vékenységére 50.000 Ft. 
Rivalda Kulturális Egyesület: Kultúr-Híd 
program megvalósításához 200.000 Ft, 2019. 
évi működési kiadásaihoz 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Református Énekkar:  zene vi-
lágnapi koncertre 150.000 Ft, a „Koltói Refor-
mátus Énekkar vendéglátásához 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület: a Suli Sárkányok iskolai sárkány-
hajó bajnokság megvalósításához 100.000 Ft, 
a Sprint-Aréna utánpótlás kajak-kenu verseny 
megrendezéséhez 100.000 Ft, a Borsod-Aba-
új-Zemplén megye bajnoksága kajak-kenu ver-
senyre 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: a „Tava-
szi” és „Őszi” Erőemelő, Fekvenyomó, Test-
építő, Fitness területi bajnokság megvalósítá-
sához 250.000 Ft, PE-teszt, Tiszaújvárosi Ku-
pa erőállóképességi bajnokság megrendezésé-
hez 100.000 Ft, Tisza-Kupa erősember tehet-
ségkutató versenyre 100.000 Ft, csúszókorong 
országos bajnokság V-VIII. kupasorozat döntő-
jére 100.000 Ft, a Tisza magyar kupa női, férfi 
és gyermek fitness és testépítő magyar bajnok-
ság megrendezéséhez 300.000 Ft.

3. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekei-
ért Alapítvány: Sző-fon, nem takács – Mi az?” 
családi program megvalósításához 60.000 Ft, a 
tehetséggondozó műhelyekben résztvevő gyer-
mekek számára CSODA-VÁR Egerben kirán-
dulásra 140.000 Ft.
Tisza-Szivárvány Alapítvány: a Közösség-
építő és értékorientált gyermekrendezvények 
szervezése a Szivárvány óvodában program-
ra 100.000 Ft, az Óvodai tehetségműhelyek 
működése a Szivárvány óvodában programra 
150.000 Ft.
Karakter Alapítvány: a Táncos - Sportos 
Talentum nyári napközis tábor megvalósításá-
hoz 200.000 Ft, Festő leszek rajzverseny és al-
kotótábor megszervezésére 100.000 Ft.
KreAktív Szabadidős és Kulturális Köz-
hasznú Egyesület: a KreAktív – kézműves és 
zenei tábor megvalósításához 150.000 Ft, Kre-
Aktív napra, és az egyesület céljainak egész 
éves megvalósításához 200.000 Ft.
Tisza Repülő Klub: a klub céljainak megva-
lósítására, a természetvédelem, az egészséges 
életmód és a hőlégballon sport népszerűsíté-
sére 150.000 Ft, a Nemzetközi hőlégballon ta-
lálkozósorozaton történő részvételhez, a Nem-
zetközi sportbarátság erősítése és Tiszaújváros 
jó hírnevének öregbítése a határon túli szór-
vány magyarság körében elnevezésű program-
ra 150.000 Ft.
Sárospataki Kyokushin Karate Sportegye-
sület: a tiszaújvárosi csoport működési költsé-
geinek kiegyenlítéséhez 150.000 Ft.
A Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szer-
vezetének a Masina Fesztivál megvalósításá-
hoz nem nyújtott támogatást a testület, mivel a 
társrendező Roma Polgárjogi Mozgalom e cél-
ra kapott támogatást.
Az Országos Állatvédelmi Alapítvány Tudj 
többet az állatvédelemről! elnevezésű prog-
ramját azért nem támogatta a testület, mert 
nincs helyi székhelyű csoportja.
A támogatási keret felosztása után fennmaradó 
2.000.000 Ft felosztásáról a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabályzata alapján át-
ruházott hatáskörben a polgármester dönt, dön-
téséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(Folytatás a 6. oldalról.)
- Én csináltam ezt is, meg még sok mindent itt a 
házban. A fémiparban dolgoztam az elmúlt évti-
zedekben. Voltam Tengizben, Németországban, 
Francia- és Olaszországban, eredetileg géplaka-
tos és karbantartó a végzettségem, de mindent 
megszerelek, itt a házban is sokat bütyköltem. 
Többek között ezt a motoros liftet is, ami bizony 
elkél, ha csúszós az idő, vagy lefagy, akkor ez a 
segítségem, hogy be tudjak menni a házba anél-
kül, hogy hanyatt esnék a kerekesszékkel vagy 
visszacsúsznék a rámpán. Muszáj ilyeneket be-
iktatnom, egyrészt könnyíti az életemet, más-
részt a biztonság miatt is - mondja. 
A leleményes ezermester körbevezet a házban, 
megmutat mindent, amit ő maga csinált. Ide-
genvezetés közben figyelem, hogy mozog, mi 
az, ami nehézséget okoz, miben tudnék segíte-
ni, de nincs ilyen.  Aztán mégis csak jön egy 
kérés felém. 
- Lehoznád a lábaimat az emeletről? - kérdi. 
Meghökkeni sincs időm, nem fagy meg a pil-

lanat, pedig kicsit groteszk, de valahogy Csikó 
egy olyan fazon, akinél ez a kérdés mi sem ter-
mészetesebb. Ha sajnálattal is gondolnék éle-
tének bármelyik pillanatára, akkor is szégyell-
ném ezt kimutatni, hiszen egy olyan sugárzó, 
életvidám, energikus fiú ül velem szemben, 
amilyet még sohasem láttam. Nincsenek kelle-
metlen percek, nincsenek kellemetlen monda-
tok, csodálkozom is, vajon miből gyúrták ezt 
a gyereket. Nem hagy soká merengeni, tovább 
fűzi a szót és mesél, csak mesél. 
- Az emeletet már nem használom, oda egyéb-
ként is egy szűk csigalépcső vezet, ott vannak 
fent a művégtagjaim, de egyelőre ezeket sem 
tudom használni. A régit nem tudom felrakni, 
mert az évekkel ezelőtt amputált lábamat jól 
összetörtem az augusztusi balesetben, a másik 
lábamra is van egy művégtag, de ezzel meg va-
lahogy nem tudok jól mozogni. 
- Hogy boldogulsz itt egyedül?
- Hát látjátok, így - és körbevezet minket a la-
kás alsó szintjén. - Kicsit szűkös, de a keresz-

székkel éppen be tudok férni mindenhová. A 
konyhában lejjebb pakoltam, amit el kell ér-
nem, bögréket, tányérokat, a pulton itt vannak 
a vitaminok, a kaja, a hűtőt is elérem, ha na-
gyon akarok mosogatni is tudok, ja és főzök - 
mondja, miközben egy random meghívást ka-
punk egy jó erős Csikó-féle csilis babra.
- Szoktak jönni segíteni is, van sok barátom, 
meg a szüleim is élnek, most költöznek hozzám 
közelebb, de viszonylag önellátó vagyok. Az 
ágyba ki-befekszem egyedül, a fürdőbe beguru-
lok, onnan átülök a kádba, a ruháimat ki szokták 
rakni ide a kanapéra nekem a szekrényből, hogy 
egyszerűbb legyen az életem. Mosni nem tudok, 
abban van segítségem, de a takarításban és a há-
zimunkában is segítségre szorulok.
- És a sportban?
- Abban is. Nagyon sokan szurkolnak, támo-
gatnak, biztatnak. Mindig van valaki, aki eljön 
velem, ha gyakorolok, de itthon van egy több-
funkciós kondigépem, arra átülök és kar-, hát-  
váll edzéseket csinálok, hiszen rá kell gyúrni az 

izomzatomra. Kell az erő a kerekesszéket gurí-
tani. Meg fogynom is kell egy kicsit, hamaro-
san megyek úszni a sportcentrumba.
- Aaron, a példaképed azt mondta egyszer, 
hogy neki nincs szüksége szárnyakra a repülés-
hez. Akár a te mottód is lehetne, hisz neked sem 
azon múlik.
- Igen, hisz hasonló az életszemléletünk, a lel-
kesedésünk, az elszántságunk, bár nekem is 
van saját szlogenem, ami az alapítványom mot-
tója lett: „Élj teljes gázon!”  Az alapítvány neve 
becenevem után szabadon „Csikó Alapítvány”, 
amit elsősorban azért hoztunk létre, hogy ext-
rém kerekesszékes sportolói terveimhez, cél-
jaim megvalósításához támogatókra találjak. 
Vannak más terveim is, hogy ezen a szerveze-
ten keresztül tudjuk támogatni a hasonló sorsú, 
fogyatékkal élő társaimat.
Hamarosan elkészül a weboldalam is, ahol töb-
bek között a felkészülésem, és reményeim sze-
rint a sportkarrierem is nyomon követhető lesz.

Berta Judit

7. oldal2019. április 4. Kurázsi

A Tiszaújvárosi Fitness Sportklub öt pályázata 850 ezer forint támogatást kapott. 



Kármán József születésének 250. évfordulójára

A francia nyelv ünnepe

Emlékezzünk, ilyenek voltunk!

Tengerentúli megyék, űrközpont

Kármán József prózaíró, lapszerkesztő, 
színházszervező, az első eredeti magyar 
regény, a Fanni hagyományai írója 250 
évvel ezelőtt, 1769. március 14.-én szüle-
tett Losoncon. Elemi- és középiskolai ta-
nulmányait is ott végezte, 1785-től a pes-
ti, 1788-tól pedig a bécsi egyetemen jo-
got hallgatott, mivel az ott végzetteknek 
több kilátásuk volt József császár idejé-
ben hivatalnyerésre. (A legújabb kutatá-
sok szerint azonban nem iratkozott be a 
bécsi egyetemre.) Bécsben tudósítóként 
vagy magánügynökként tarthatta fenn 
magát. Itt ismerkedett meg a nála 5-6 év-
vel idősebb gróf Markovics Miklósné-
val, egy kalandor katonatiszt nejével, akit 
egyébként sokan próbáltak azonosítani a 
Fanni hagyományai Fannijával. Rövid, de 
tevékeny és mozgalmas élete a korabeli 
irodalmi és színházi életre nagy hatással 
volt. Ő mondta ki először azt az eszmét, 
hogy Pestet irodalmi központtá kell tenni. 
1792-től - Ráday Pál mellett - az első ma-
gyar budai színjátszótársaság igazgatója. 
Két évvel később, 1794 elején megindí-
totta az Uránia című negyedéves folyóira-
tot. Előfizetője kevés van, olvasója alig. 
Három száma jelent meg, majd 1795 ele-
jén megszűnt. Ennek oka talán Kármán 
betegsége és az e miatti elkedvetlenedé-
se is lehetett. Az író halálának oka és idő-
pontja vitatott, de abban a kutatók egyet-
értenek, hogy még 27 éves sem volt, ami-
kor 1796 előtt szülővárosában, Losoncon 
elragadta a halál. 
Fő műve, a Fanni hagyományai (1794) 
napló- és levélformában írt szentimentá-
lis regény rendkívül finom lélektani elem-
zésével tűnik ki. 
A regény előszavában Szigeti Gábor töb-
bek közt ezekkel a szavakkal ajánlja a 
művet az olvasók figyelmébe: 
„A szerelem vállalása a feudális keretek kö-
zé abroncsolt nemesi világban vagy a szen-

vedélyes szerelem, vagy az érzékeny sze-
mélyiség elsorvadásához vezet. Kármán re-
gényhőse, Fanni nem tud, és nem akar le-
mondani a lelkét, egyéniségét felszabadí-
tó, gazdaggá varázsoló szerelemről - az éle-
téről kell lemondania. A XVIII. század vé-
gén másképpen írtak, másképpen olvastak 
az emberek, mint a XXI. század előestéjén. 
A részletek voltak fontosak, nem a végkifej-
let. Nem a történet, hanem a történés han-
gulata: az elmosódott, gyakran beláthatat-
lan körvonalú látképen az apró részletek ke-
cses kidolgozottsága. Szavakkal festett vilá-
got varázsoltak az írók olvasóik köré.”
Bizonyítékul álljon itt néhány idézet a re-
gényből, minden kommentár nélkül:
„A nap tüzes kereke lesüllyedt a hegyen 
túl. A szellők hívesebben lengenek. Csak 
egy-két magános szállangó bogárka repül 
fülem mellett el, és annál jobban növeli 
az esthajnal dicső csendességét.”
„A boldogtalan oly örömest csatolja ma-
gát a boldogtalanhoz; itt talál egyetértő 

szívet, melyet a balsors csapdosásai meg-
lágyítottak. A boldog hideg tekintettel 
megy el mellette, és szalad azon kedvet-
len érzéstűl, mely belső részében titkosan 
mozog: Neked is igy eshet!”
 „Az ember az embernek legfőbb ellen-
sége... Nincs oly tiszta öröm, melyet ke-
serűvé nem tesznek. Mint a pók az édes 
gyümölcsöt, megmásszák undok lábaik-
kal, és csúf mérgeikkel béköpik.”
A gyermekkorára így emlékezik Fanni:
 „Kellemetes tavasza az első emberi élet-
nek, mint a reggeli álom, eltűnsz! Ártatla-
nul éltünk, nem vájta kívánság szívünket, 
nem szédítettek a reménységek. Szorgos-
kodás nélkül láttuk felkelni s lenyugod-
ni a napot; a jelenvaló betöltötte kis szí-
vünket könnyen szerezhető óhajtásaival”
És végül így búcsúzik szerelmétől és a 
földi léttől:
„Egyetlenem! Midőn ezek a jegyzelékek ke-
zeidbe jutnak, akkor már engem a híves föld 
takar... Bepecsételve hagyom neked azokat a 
könnyeket, amelyeket ide hullattam…
Azzal a gondolattal szállok le csendessé-
gem boltjába, hogy hív voltál... és ha az 
nem voltál - én megbocsátok... Ott, ahová 
én megyek, nincs haragtartás! Ott majd 
öszvetalálkozunk, és ott majd bátran sze-
rethetünk.”
Ha az olvasónak ezek után kedve támad 
a regényt kezébe venni, akkor azt Szigeti 
Gábor ajánlása szerint így tegye:
„Álljunk meg, vegyünk egy nagy levegőt! 
Keressünk magunknak egy kényelmes zu-
got! Próbáljuk meg úgy olvasni a Fanni 
hagyományait, mint csendesebb, lassúbb, 
őszintébb korokban élt eleink: ízlelgetve 
a szavakat, vissza-visszalapozva, mélázva 
egy érzékletes képen, elmerengve egy tárgy 
látványt felidéző leírásán, gyönyörköd-
ve egy érzelem finom rezdülésének pontos 
rajzában. Emlékezzünk: ilyenek voltunk.”

Szrogh Károly

Március 20-a a frankofónia 
ünnepe, ilyenkor ünnepelnek 
azok, akik fontosnak tart-
ják a francia nyelvet, kultú-
rát. Nem csak ott, ahol anya-
nyelv a francia, hanem világ-
szerte. Városunkban már ha-
gyomány, hogy ilyenkor az 
Eötvös középiskola franciá-
ul tanuló diákjai veszik bir-
tokba a művelődési központ 
konferenciatermét, s az Ötó-
rai teán megmutatják a fran-
cia kultúra és nyelv egy-egy 
újabb arcát. 

Idén Franciaország tengeren túli megyéi-
ről szólt a délután. 
- Az Eötvösben második idegen nyelvként 
lehet választani a franciát - mondta Böcsö-
di Éva, a középiskola franciatanára -, so-
kan választják ezt. A nyelvtanulás sok-
kal érdekesebb, ha az embereken keresz-
tül nézzük, ezt tettük most is. Ma megtud-
hatják azt is, hogy Európa legdélebbi pont-
ja Réunion szigetén van, és nem az euró-
pai kontinensen. A téma különleges, és na-
gyon örültem neki, hogy sok végzős diák 
szeretett volna részt venni ezen a rendez-
vényen. Ők ajánlották a témákat, volt, aki 
a kultúrával, volt, aki a gasztronómiával 
szeretett volna foglalkozni. 

 

Eke Máté és Ujj Balázs a francia guyanai 
űrközpontról tartott bemutatót. 
- A téma nem hétköznapi - mondta Máté -, 
korábban én sem tudtam, hogy létezik ez 
az űrközpont. Ami viszont meghatározó 
szerepet játszik mind az európai, mind a 
világszintű űrkutatásban, hiszen innen lö-
vik fel az összes ellátmányt a nemzetkö-
zi űrállomásra. 
Orvos Réka Csenge, az Ötórai tea házi-
asszonyaként fontos szerepet vállalt a 
frankofónia tiszaújvárosi ünnepén. 
- Kilencedik osztályban kezdtem el fran-
ciául tanulni - mondta Réka -, nyolcadi-
kosként kellett választani, hogy német 
vagy francia, engem alapvetően a latin 
nyelvcsalád vonzott, így esett a franciára 
a választásom. Továbbtanulni is ez irány-
ban fogok jövőre, remélhetőleg Budapes-
ten vagy Debrecenben. Tolmács-fordító-
nak készülök. A francia nyelvtan megle-
hetősen nehéz, de a tanárnőnk olyan ala-
pot adott nekünk, hogy nincsenek félelme-
im az egyetemmel kapcsolatban. 
- Miért különleges a mai rendezvény té-
mája?

- Nem igazán népszerű, szerintem az em-
berek nem gyakran választanak ilyen té-
mákat, ha a francia nyelvről van szó. 
Mindenki az anyaországra gondol, nyil-
ván hallottak már a gyarmatokról, de az 
emberek nem sok mindent tudnak Reu-
nion szigetéről vagy Mayotte-ról. Így sze-
rintem ez egy nagyon különleges délután, 
ami által szélesedik az emberek látóköre. 

Fodor Petra

A regény 2007-es kiadása. 

Növendékhangverseny szülinappal

Márta néni 75

A Vándor Sándor Zeneiskola szinte valamennyi 
tanszakának hangszere megszólalt a tavaszi nö-
vendékhangversenyen. Ez a nap nemcsak a zene 
ünnepe volt, hanem az iskola egykori igazgatójáé 
Kiss Lászlónéé is, akit 75. születésnapja alkalmá-
ból köszöntöttek egykori kollégái, növendékei. 

Kiss Lászlóné, Márta néni koncertre érkezett, mint mindig, ám 
ezúttal meglepetéssel is várták. A zeneiskola egykori igazgatója 
75 éves lett. A meglepetés ötletgazdája Virágh Tiborné volt, ő és 
az ünnepelt közel 40 évig voltak kollégák, jóban-rosszban, évti-
zedekig együtt a zenében.
- Az első húsz évben kartársnők voltunk és nagyon megértettük 
egymást, aztán jött a következő húsz év, amikor ő vezető volt. 
Márta mindig nagyon emberséges volt, mindig, mindenkinek el-
ismerte a munkáját. Mindegyikünk a zenével kelt reggel és ze-
nével feküdt este. Szeretettel gratulálunk neki, ő megérte ezt a 
csodálatos kort, amihez további jó egészséget kívánunk - mond-
ta meghatódva a zeneiskola egykori népszerű pedagógusa, Saci 
néni, Virágh Tiborné. 
Kiss Lászlónét 47 év köti a zeneiskolához. Csellót tanított, majd 
igazgatója volt az intézménynek. 
Ma is a zene az élete. 
- 25-30 évig erre vitt az utam, a zeneiskola felé jártam minden 
nap, még ma is nagyon boldog a szívem, ha erre járok, hiszen 
érzem, hogy hazajövök - mondta Kiss Lászlóné. - Nagyon sze-
rettünk itt lenni, azt hiszem mondhatom mindannyiunk nevé-
ben. A növendékhangversenyeken ma is mindig itt vagyok és 
mindig hívnak, ha szülinap, vagy névnap van, nem feledkeznek 
meg rólam. Kicsit irigykedve nézem, hogy megújult itt minden, 
jó látni, hogy fejlődik, szépül az iskola. Nagyon szeretem a ze-
nét, zongorázni, csellózni tudok, ötven év után ismerem a hege-
dűirodalmat is. 47 év köt ide, Mezőkövesden kezdtem, aztán itt 
a Kazinczy iskolában folytattam, majd költöztünk a zeneisko-
la mai épületébe, ahol már volt nagytermünk, ami nagyon fon-
tos, hiszen a zenésznövendékeknek kell a színpad, szokniuk kell 
a szereplést, nemcsak annak aki tehetséges, mindenkinek, aki 
hangszeres zenét tanul. Én csellótanár vagyok, de szeretek zon-
gorázni is, otthon sokat szoktam játszani, a lépcsőházban szól-
nak is, hogy miért nem zenélek többet, ők nagyon örülnek, hogy 
van valaki a házban, aki zenél. Színpadon már régen voltam, 
utoljára a katolikus templomban csellóztam, ahol az egyik zon-
gorista kolléganő kísért, de azt hiszem még ma is bármikor tud-
nék színpadon muzsikálni.

berta 

Eke Máté

Kiss Lászlóné és az ötletgazda, Virágh Tiborné. 

Gazdasági témával folytatódott a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ által életre hívott Önkormányzati es-
ték sorozat. Bráz György polgármester a város 2019. évi 
költségvetéséről tájékoztatta a szépkorúakat. 

Tengerentúli megyék
A tengerentúli megyék Franciaország 
korábbi gyarmataiból alakultak ki, és 
távol esnek ugyan az ország közpon-
ti területeitől, mégis ugyanolyan jogo-
kat élveznek, mint az európaiak. E te-
rületekre úgy tekintenek, mintha azok 
Franciaország részei lennének, tehát 
régiók és megyék egyszerre. Öt ilyen 
közigazgatási egység van: Guadelou-
pe, Martinique, Francia Guyana, Réu-
nion, Mayotte. 

Önkormányzati esték

A költségvetésről

8. oldal 2019. április 4.Paletta

A két „házigazda”, Markovics Gergő és Orvos Réka Csenge. 

Márta nénit meghatotta a meglepetés. 



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Április 6. (szombat) 18.00 óra
Légy jó mindhalálig
musical 2 részben
a Mezőcsáti Színtársulat előadásában.
Jegyek kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.
Derko MiniGaléria
Papp Csilla olajfestmény kiállítása
Látogatható: április 8-ig

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

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A hétköznapi Ady
kamarakiállítás
A kiállítás látogatható:  május 18-ig
Április 4. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az öko kertészkedés alapjai – Öko gazdálkodás a kiskertek-
ben
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa
2018. április 11. (csütörtök)
Költészet napja - Százady pillanatok
9.30 óra Babusgató - Baba zenebona
11.00 óra Egy csésze vers - Kávéházi hangulat versekkel, 
versfallal egész nap a könyvtárban
14.00 óra Százady pillanatok - középiskolások játékos irodal-
mi vetélkedője
18.30 óra Léda-Ady-Csinszka - R. Kárpáti Péter, Szentesi 
Nóra, Bor Klára felolvasó-színházi emlékműsora
előtte Szófelhő pályázat eredményhirdetése
Április 13. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor angliszti-
ka szakos egyetemi hallgatók vezetik.

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Április 5. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Április 9. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
HÍRES EMBEREK - HÍRES VÁROSOK PÁLYÁZAT
A TOTÓ témája minden hónapban egy híres ember, a feladat-
lap kérdései pedig a hozzá köthető várossal kapcsolatosak.
Áprilisi témák:
- Abraham Lincoln (1809-1865)
- Washington D. C.
A feladatok elérhetők minden hónap 15-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (http:///www.tmkk.tiszaujvaros.hu) és 
Facebook oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar). 
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségen: borsosne.
doktor.eva@tujvaros.hu email címen, vagy a 49/544-552-es 
telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Április 4., csütörtök 

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Emléktáblát ko-
szorúztak - Ön választ, mi segítünk - A frankofónia ünnepén 
- Sodrás flashmob - Tüntetnek a sajószögediek - Növendék-
hangverseny - Polgárőr közgyűlés - Hogy áll a szálloda? - Sé-
ta kékben - Baleset a Szent István úton - Foci diákolimpia - 
Szakmavilág roadshow
9:15 Hétről-Hétre: Védelmi bál, Biztonság napja - Családi 
nap a Széchenyiben - Nyílt nap a Szamárháti tanyán - Közel-
múlt - Kosárlabda
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Április 8. hétfő
18:00 Sporthétfő: Az FC Tiszaújváros -Tállya bajnoki labda-
rúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Április 10., szerda
18:00 Héthatár: Civilek a pályán - Költészet napja - Sport  
18:15 Hétről-Hétre: Közlekedésbiztonság - Színház - Hur-
ka-pite fesztivál - Közelmúlt - Sport
Utána: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel 

Április 11., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Látvány és gondolat színekben  

Az alkotómunka mindennapos kihívás
Korbely István festőművész 
olajképeiből nyílt tárlat a Vá-
rosi Kiállítóteremben. Sajá-
tos szín- és formavilágot je-
lenít meg képein az alkotó, a 
látványt és a gondolatot vi-
szi vászonra olykor szürre-
ális ábrázolással. A kiállí-
tást Zajácz Tamás bőrműves 
iparművész nyitotta meg.  

- A pályája kezdetétől ismerem Istvánt - 
mondta Zajácz Tamás. - Az indulásától 
látom azt a hihetetlen szorgalmat és alá-
zatot, amit a festészet iránt érez. Pénzt, 
időt, energiát nem sajnálva utazott, ta-
nult, kurzusokra járt. Mindent megtanult 
a festékekről, a tematikákról, technikák-
ról. Látni benne és az alkotásaiban is a 
szakma iránti tiszteletet, hiszen nem vé-
letlenül tud hibátlanul figurákat festeni és 
a modern képei is azért jók, mert komoly 
rajztudás van mögötte. István számom-
ra bebizonyította azt, hogy nem feltétle-
nül kell elvadult művésznek lenni ahhoz, 
hogy valaki nagyot alkosson.
A szarvasi festő pályája kezdetén fő-
leg tájképeket vitt vászonra, majd más-

fél évtizeden át a pipacsok bűvöleté-
ben alkotott. Számtalan képén jelenik 
meg a mezei virág. A legújabb festmé-
nyeken pedig, bár inkább az absztrakt 
világ uralkodik, mégis jól kivehető fi-
gurák, elsősorban női alakok is meg-
jelennek.       
- A színvilága számomra nagyon meg-
kapó, nagyon egyedi - jellemezte a festőt 
Dr. Havas Csilla, Korbely István egyik 
alkotótársa, a Havas Művészeti Ügy-
nökség és Galéria tulajdonosa. -  Rend-
kívül sok élet, pozitív energia van ben-
ne, a folyamatos megújulás nagyon jel-
lemző rá. Mindig keresi azokat az uta-
kat, amivel valami mást, valami újat mu-
tat magának, a közönségnek és a gyűj-
tőknek egyaránt. Most például rátalált a 
szecessziós stílust mutató, de mégis fi-
gurális absztrakt világra, amiben szintén 
képes egy egészen különleges látványvi-
lágot megalkotni. 
Az érzelmek, emlékek, pillanatnyi hangu-

latok helyett inkább a színek világa inspi-
rálja a művészt. 
- Engem elsősorban a színek érdekel-
nek, az egymásra való hatásuk, harmóni-
ájuk - nyilatkozta lapunknak Korbely Ist-
ván. - Próbálom kitolni a színek határa-
it, hogy meddig lehet elmenni a kontrasz-
tokkal, az árnyalatokkal, a tónusokkal. A 
művészek általában exhibicionisták, sze-
retnek kitárulkozni, megmutatni mire ké-
pesek, és természetesen a közönség véle-
ménye is számít, amit én egyfajta vissza-
igazolásnak fogok fel. Az alkotómunka 
mindennapos kihívás, aki ezzel foglalko-
zik minden nap, az megvívja a maga csa-
táját a képekkel, magával és az elvárása-
ival. Akkor vagyok elégedett, ha a saját 
szempontjaimnak megfelelek, akkor ér-
zem magam sikeresnek, ha ezt teljesítet-
tem.   
A kiállítás május 3-áig látogatható a Vá-
rosi Kiállítóteremben. 

ema

kronika@tiszatv.hu

NyelvÉSZ verseny a Hunyadiban
„Nem elég magyar anyanyelvűnek szület-
nünk, tanulnunk kell magyarul a sírig”

  Nagy László

Március 22-én a Hunyadi Mátyás Iskolá-
ban nagyszabású rendezvényre gyülekez-
tek a megye legjobb ifjú nyelvészei. Ezen 
a napon rendezték szerte az országban a 
XX. nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi 
Verseny megyei fordulóit. A diákok iz-
galmas, színes és meglehetősen furfangos 
feladatsorok megoldásával bizonyíthatták 
rátermettségüket. A rendezvényen, amíg a 
kódlapokat javították iskolánk pedagógu-
sai, érdekes szabadidős programokon ve-
hettek részt a versenyzők. Az eredmény-
hirdetésen hallhattuk, hogy szép eredmé-
nyeket értek el a Tiszaújvárosi Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulói:
2. évfolyam: 2. helyezett Iklódi Lotti 
Dorka, a 2.b osztály tanulója. Felkészí-
tő tanár: Pásztorné Csontos Márta. 6. év-
folyam: 4. helyezést ért el Elek Petra 6.b 
osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Szabó-

né Gubányi Éva. 7. évfolyam: 2. helye-
zést ért el Orliczki Bettina 7.a osztályos 
tanuló. Felkészítő tanár: Baloghné Hi-
deg-Nagy Gyöngyi. 4. helyezett: Dienes 
Ivett 7.c osztályos tanuló. Felkészítő ta-
nár: Magyarné Hadzsi Katalin.

Gratulálok Tóth Erika tanítónak a verseny 
színvonalas megszervezéséhez és lebonyo-
lításához, a versenyzőknek és a felkészítő 
pedagógusoknak a remek eredményhez. 

 Hok Csaba
intézményvezető

Tájékoztatás
Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy rendezvény miatt
 2019. április 11-én (csütörtökön) a könyvtár 18 óráig tart 
nyitva. A kölcsönzőtéri szolgáltatások (könyvkölcsönzés, in-
ternet) ezen a napon 13 óráig vehetők igénybe.  
2019. április 16-án (kedden) rendezvény miatt  a kölcsönzőté-
ri szolgáltatások (könyvkölcsönzés, internet) 14-16 óráig szü-
netelnek.
Szíves megértésüket köszönjük!

9. oldal2019. április 4. Kultúra/Oktatás

Szép eredményeket értek el a Hunyadi nyelvÉSZei. 

Korbely István és Zajácz Tamás.

Másfél évtizedig a pipacsok bűvöleté-
ben alkotott a művész. 

Színházi világnap

Szállt a kakukk

Ken Kesey regényéből a hetvenes években született színpadi 
és filmes adaptáció is. A Száll a kakukk fészkére színpadi vál-
tozatát az Orlai Produkció hozta el Tiszaújvárosba a Színházi 
világnapon, nagy sikert aratva. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2019. április 10-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2019. április 8-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

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

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.

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

Polgármesteri Hivatal

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

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

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

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

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104
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

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő pénzügyi 
főelőadó munkakör betöltésére, 4 hónap 
próbaidő kikötéssel, határozott időre szó-
ló kinevezéssel 2020.03.15.-ig.

Pályázati feltételek:
• mérlegképes könyvelő
• közgazdasági érettségi
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent költségvetési szervnél szer-
zett tapasztalat, szakirányú főiskola
Feladatok: 

• intézményhez beérkező számlák iktatá-
sa, rögzítése,
• számlák kontírozása,
• adatszolgáltatási feladatok.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a 
közalkalmazottak jogállásáról, valamint an-
nak végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12) 
Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény; valamint az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtá-
sáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. 
rendelet határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot

• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás 
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-
5/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. 04. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
04. 11.
Az állás betölthető: 2019. 04. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet. Cím: 3580. Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor u. 7.Telefon: 06-49/548-
383

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Pénzügyi főelőadó munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont állást hirdet 1 fő foglalkoztatás-szer-
vező munkakör betöltésére. 
Feladatai: 
- demens, illetve bentlakásos szociális in-
tézményben foglalkozások szervezése, 
alapszolgáltatás idősek klubjaiban szaba-
didős programok szervezése.
A jogviszony időtartama: 
- várhatóan 2021. márciusig tartó határo-
zott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő ki-
kötéssel. 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú szakképzettség, előnyt élvez: 
felsőfokú szociális alapvégzettség (szoci-
álpolitikus, szociális munkás, szociálpe-
dagógus, szociális szervező), óvodapeda-
gógus, pedagógus diploma
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások),
- előnyt jelent bentlakásos intézményben 
szerzett gyakorlat

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

lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 1160/2019., valamint 
a munkakör megnevezését: foglalkozta-
tás-szervező.
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2019. április 08.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. április 15.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-ös telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján  1160/2019. azonosító számon 2019. 
március 23. napján jelenik meg.

Foglalkoztatásszervező állás

EU-voks 2019
Átjelentkezés, mozgóurna, külképviseleti névjegyzék

Tisztelt Választópolgár!
Az alábbiakban az európai parlamenti vá-
lasztással összefüggésben a szavazóköri 
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek be-
nyújtásának legfontosabb szabályait is-
mertetjük.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek 
benyújthatóak személyesen, levélben 
vagy a választások hivatalos honlapján 
(www.valasztas.hu). Amennyiben kérel-
mét a Tiszaújvárosi Helyi Választási Iro-
dához futárral, rokona vagy ismerőse út-
ján kívánja eljuttatni, az csak akkor fo-
gadható el, ha zárt borítékban van elhe-
lyezve.
Átjelentkezés iránti kérelem:
Az a választópolgár, aki a szavazás nap-
ján (2019. május 26.) Magyarország terü-
letén, de magyarországi lakcíme szerinti 
szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik, 
átjelentkezési kérelmet nyújthat be. 
A kérelem benyújtható:
- a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodá-
nak címezve levélben vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten 2019. május 
22-én 16.00 óráig, valamint
- személyesen (a Tiszaújvárosi Helyi Vá-
lasztási Irodánál) vagy a választások hi-
vatalos honlapján (www.valasztas.hu) 
ügyfélkapus azonosítással 2019. május 
24-én 16.00 óráig.
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodá-
hoz (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
az a választópolgár nyújthat be személye-
sen kérelmet, akinek a lakcíme vagy be-
jelentett tartózkodási helye Tiszaújváros 
közigazgatási területén található. Levél-
ben a kérelem csak a lakóhely szerint il-
letékes helyi választási irodához nyújtha-
tó be. 

A kérelem elérhető a www.valasztas.hu 
honlapon, illetve a www.varoshaza.tisza-
ujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU 
Parlamenti választások menüpont alatt.
Mozgóurna iránti kérelem:
A szavazóköri névjegyzékben szereplő, 
de mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása mi-
att gátolt választópolgár mozgóurnát igé-
nyelhet. Egyéb indokok (pl.: munkavég-
zési kötelezettség teljesítése) alapján 
nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. 
A mozgóurna iránti kérelem a Tiszaújvá-
rosi Helyi Választási Irodához benyújtha-
tó:
-levélben (a Tiszaújvárosi Helyi Válasz-
tási Irodának címezve) vagy ügyfélkapus 
azonosítás nélkül interneten legkésőbb 
2019. május 22-én 16.00 óráig, 
- személyesen (a Tiszaújvárosi helyi Vá-
lasztási Irodánál) vagy a választások hi-
vatalos honlapján ügyfélkapus azonosí-
tással legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 
óráig, vagy 
- 2019. május 24-én 16.00 órát követően 
ügyfélkapun legkésőbb 2019. május 26-
án 12 óráig.
Mozgóurna iránti kérelmet meghatalma-
zott útján is be lehet nyújtani. Ebben az 
esetben a kérelmet a meghatalmazott írja 
alá és ahhoz közokiratba vagy teljes bizo-
nyító erejű okiratba foglalt meghatalma-
zás szükséges.
A fentieken túl 2019. május 26-án legké-
sőbb 12.00 óráig a mozgóurna iránti kére-
lem az illetékes szavazatszámláló bizott-
sághoz meghatalmazott útján vagy meg-
hatalmazással nem rendelkező személy 
általi kézbesítésével is benyújtható. 
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodá-

hoz (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
az a választópolgár nyújthat be személye-
sen kérelmet, akinek a lakcíme vagy be-
jelentett tartózkodási helye Tiszaújváros 
közigazgatási területén található. Levél-
ben a kérelem csak a lakóhely szerint il-
letékes helyi választási irodához nyújtha-
tó be. 
A kérelem elérhető a www.valasztas.hu 
honlapon, illetve a www.varoshaza.tisza-
ujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU 
Parlamenti választások menüpont alatt.
Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelem:
A külképviseleti névjegyzékbe való fel-
vételre irányuló kérelmet a szavazókö-
ri névjegyzékben szereplő, de a szavazás 
napján külföldön tartózkodó választópol-
gár nyújthat be. 
A külképviseleti névjegyzékbe való fel-
vételre irányuló kérelemnek legkésőbb 
2019. május 17-én 16.00 óráig kell meg-
érkeznie. 
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához 
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) az 
a választópolgár nyújthat be személyesen 
kérelmet, akinek a lakcíme vagy bejelen-
tett tartózkodási helye Tiszaújváros köz-
igazgatási területén található. Levélben a 
kérelem csak a lakóhely szerint illetékes 
helyi választási irodához nyújtható be. 
A kérelem elérhető a www.valasztas.hu 
honlapon, illetve a www.varoshaza.tisza-
ujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU 
Parlamenti választások menüpont alatt.
A kérelmekkel kapcsolatos bővebb infor-
máció az alábbi telefonszámokon kérhető:
- 06-49/548-016
- 06-49/548-009

Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda

Érvénytelen kártyák
Tájékoztatjuk a Tiszaújváros Kártya elfogadóhelyeket, hogy a 2018. október 1. és 2019. március 25. közötti időszakban az aláb-
bi vonalkód-számú Tiszaújváros Kártyák elvesztésük miatt érvénytelenek.
108727, 110428, 101168, 110104, 100970, 101954, 110434, 106138, 105346, 105351, 106229, 103453, 110216, 110141, 110192 

                                                                Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 15. héten 2019. 
április 11-én végzi el. A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett 
városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelö-
letlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Felhívjuk a kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 
2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik 
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek 
betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint a 2019/2020. nevelési évben óvodakötelesek 
azok a gyermekek, akik:
2016. 01. 01. – 2016. 08. 31. között születtek (3 éves óvoda-
kötelesek)
2015. 01. 01. – 2015. 12. 31. között születtek (4 éves óvoda-
kötelesek)
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. között születtek (5 éves óvoda-
kötelesek)
2013. 09. 01. – 2013. 12. 31. között születtek (6 éves óvoda-
kötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek 
azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2019. december 
31. napjáig töltik be. 
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben megha-
tározott időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása 
esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. 
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól 
annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely 
gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini 
bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi 
bölcsőde fenntartója a jegyző felé jelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmé-
nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhaszná-
latáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján tör-
ténik.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába történő fel-
vételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhe-
lyén, a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.) 
2019. április 24. és 25. napján történik.

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az 
ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás 
alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi 
és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kéré-
sére, a védőnő és az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését kéri a kötelező óvodai 
nevelésben való részvétel alól, 2019. április 20. napjáig nyújt-
hatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tar-
tózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem 
másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha 
a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kí-
vánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójá-
hoz nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyer-
mek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint il-
letékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön tel-
jesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, 2019. április 25-ét 
követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint il-
letékes jegyzőt. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” 
nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) 
beadható a kérelem. 
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási te-
rülete.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében 
ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű moz-
gásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén lá-
tó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek ne-
velésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvi-
telszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakás-
nak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda 
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen 
ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helye-
ként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három 
hónapnál régebb óta szerepel. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá 
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társada-
lombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyer-
mek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanu-
lási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/
szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2019. 
május 27-ig írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítá-
sa esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fel-
lebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvo-
dához kell benyújtani, de Tiszaújváros Város Jegyzőjéhez kell 
címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen 
közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Református
 Egyházközség 

értesíti a szülőket
az intézményébe, a Tiszaújvárosi

 Református Óvodába a
2019/2020. nevelési évre 

az óvodaköteles gyermekek 
jelentkezéséről.

Az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik élet-
évét.
2019/2020. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, 
akik:
2016. 01. 01. - 2016. 08. 31. között születtek (3 éves óvoda-
kötelesek)
2015. 01. 01. - 2015. 12. 31. között születtek (4 éves óvoda-
kötelesek)
2014. 01. 01. - 2014. 08. 31. között születtek (5 éves óvoda-
kötelesek)
2013. 09. 01. - 2013. 12. 31. között születtek (6 éves óvoda-
kötelesek)

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben megha-
tározott időpontban köteles beíratni. Ez a kötelezettség azon 
gyermekekre vonatkozik. akik 2016. szeptember 01. előtt szü-
lettek, és még nem járnak óvodába.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet alapján történik. 
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzet-
határtól független.

Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem” 
elnevezésű nyomtatványon történik, melyet az óvodában lehet 
beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső- és nagy-
csoport) beadható a kérelem. Várjuk azoknak a családoknak a 
jelentkezését, akik református szellemiségben szeretnék nevel-
tetni, és református óvodába kívánják beíratni a gyermeküket.
A felvételi kérelmek folyamatosan beszerezhetők az intéz-
mény gazdasági irodájában. 
A FELVÉTELI KÉRELEM BEADÁSA:
Időpont: 2019. április 24-25. 800-tól 1700-ig 
Helyszín: Tiszaújvárosi Református Óvoda (3580 Tiszaúj-
város, Irinyi János út 4.)

Kérjük, hogy saját és a gyermek személyi adatait igazoló ok-
mányokat hozza magával!

Magyar állampolgár esetén:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek: lakcím kártyáját, születési anyakönyvi kivonatát, 
TAJ-kártyáját.
Külföldi állampolgár esetén:
A fentebb felsoroltakon túl
 gyermek:  
-     születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre fordított,  
közjegyző által hitelesített másolatát.
- a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tar-
tózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma
Kettős állampolgárság esetén:
szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
gyermek: lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, születési anyaköny-
vi kivonat magyar nyelvre fordított,  közjegyző által hitelesí-
tett változatát.

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Közlemény

 Az óvodai felvételek rendje

Melegvíz mérő órák
olvasása

Tájékoztatjuk, Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a melegvíz mé-
rő órák olvasását 2019. április 15-től április 26-ig végezzük.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a lakásba való bejutást 
biztosítsák a megjelölt időpontban a vízmérő órát olvasó kol-
légáink számára.
Amennyiben a bejutást nem tudják biztosítani, úgy lehetősé-
gük van a bejárati ajtóra kifüggeszteni a lakás melegvíz mé-
rő órájának állását, vagy pedig bejelenthetik azt az alábbi el-
érhetőségeken:
Telefonon 
Diszpécserszolgálat: 49-341-627 (0-24 órás)
Ügyfélszolgálat: 49-544-323 (ügyfélfogadási időben)
Elektronikusan
ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy a bejelentéskor törekedjenek a 
pontos adatok megadására, elkerülendő a téves tartalommal 
történő számlakiállítást.
Kérjük, együttműködésükkel segítsék munkánkat!
Tisztelettel:

TiszaSzolg 2004 Kft.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozott időre szóló kinevezéssel 2021.01.27.-ig.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-4/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. 04. 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. 04. 11.
Az állás betölthető: 2019. 04. 16.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Konyhalány 
munkakör

Temetői járatok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a té-
rítésmentesen igénybe vehető temetői autóbuszjáratok a 2019. 
április 30-ig terjedő időszakban keddi és pénteki napokon az 
alábbi menetrend szerint közlekednek:

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Oda Megálló Vissza
15.20 Tisza-part városrész 17.10
15.30 Tiszaszederkény, Kossuth út 17.00
15.31 Bajcsy Zs. E. út 67. 16.59
15.32 Bajcsy Zs. E. út 37. 16.58
15.33 Bocskai I. út 16.57
15.34 Bocskai I. úti iskola 16.55
15.37 Szederkényi út 16.53
15.38 Rózsa út (Brassai iskola) 16.52
15.39 Kazinczy út (hotel) 16.51
15.40 Autóbusz-pályaudvar 16.50
15.50 Városi Temető főbejárata 16.40
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Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközpon-
ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 
2019. április 3-tól újból nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
     üzemeltető

Karbantartó-villanyszerelő 
munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő 
karbantartó-villanyszerelő munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• villanyszerelő vagy műszerész képesítés (szakmunkás vagy 
szakközépiskolai végzettség)
• „B” kategóriás jogosítvány
• számítógép felhasználói szintű ismeretek
• egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai készü-
lékek üzemeltetésében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 15.
A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. szék-
helyén (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.) munkanapokon 8-16 
óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. alatti cím-
re.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

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

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Figyelemfelhívás

A Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára
A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató leve-
let küldött bérlőinek, amelyben felajánlotta az arra jogosultak 
számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen 
visszavásárolják. A megvásárlásra a bérlőknek egy összegben 
vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is, hogy 
továbbra is bérlőként laknak az ingatlanban változatlan feltéte-
lek mellett.  
Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át és ol-
vassák el figyelmesen. A levél a döntési lehetőségek szerint há-
romféle nyilatkozatmintát tartalmaz: 
1. Nyilatkozat egy összegű kedvezményes visszavásárlásról. 
2. Nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról. 
3. Nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek melletti 
fenntartásáról. 
Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyi-
latkozatot, és kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti Eszközkez-
előnek a kézhezvételtől számított 60 napon belül. Kérjük bérlő-
inket, hogy mindenképpen válasszanak egyet a három lehetőség 
közül, és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mivel 
ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint 
a bérleti díj 2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.
Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről 
szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az állampolgársá-
gukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája hátoldalán 
található 11 tagból álló számsor) is.
A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak 
az alábbi táblázatban megadott ügyfélszolgálati irodáinkban. 
Fővárosi és megyei ügyfélszolgálati irodáink:
Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. 06 30 165 4963
Debrecen 4026 Debrecen, Darabos utca 9-11. 06 30 165 4964

Eger 3300 Eger, Deák Ferenc út 51. 06 30 165 4966
Győr 9021 Győr, Király utca 6. 06 30 165 4967
Kaposvár 7400 Kaposvár, Dózsa György utca 16. 06 30 165 
4969
Kecskemét 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. II. eme-
let 06 30 165 4968
Miskolc 3530 Miskolc, Rákóczi út 12. 06 30 165 4981
Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7. 06 30 165 
4982
Pécs 7621 Pécs, Ferencesek u. 9-11. 06 30 165 4984
Szeged 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. I. em. 112. 06 30 165 4986
Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Várkörút 6. 06 30 165 
4991
Szekszárd 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. 06 30 165 4990
Szolnok 5000 Szolnok, Baross út 20. 06 30 165 4970
Szombathely 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2/B. 06 30 165 
4962
Tatabánya 2800 Tatabánya, Győri utca 13. 06 30 165 4989
Veszprém 8200 Veszprém, Mártírok útja 11. 06 30 165 4977
Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 19. 06 30 165 
4983
Budapest 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14. 06 1 795 5100
Felhívjuk figyelmüket, hogy az irodákban csak a visszavásárlás-
sal kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség!
További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-
795-5100-as telefonszámon, vagy írjon az info@netzrt.hu e-ma-
il címre, illetve látogassa meg honlapunkat a www.netzrt.hu. cí-
men.

                           Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Uszodamester munkakör

Óvodai, iskolai szociális segítő munkakörök

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő 
uszodamester munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Klórgáz-kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés kezelői ké-
pesítés

• Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot
• Bizonyítványmásolatokat
A pályázat benyújtásának határideje 
2019. április 12.

A pályázat benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaúj-

város, Teleki Blanka út 6. sz) munkana-
pokon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sport-
park.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 6. szám alatti címre
Képesítés hiánya esetén a szakképzést tá-
mogatjuk.
Az állás a pályázatok elbírálása után 
azonnal betölthető.

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

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

ni csak a pályázati feltételekben felsorolt 
valamennyi irat benyújtásával lehet, el-
lenkező esetben a pályázat érvénytelen. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 627-7/2019., valamint 
a munkakör megnevezését: óvodai, isko-
lai szociális segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2019. április 23.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. április 30.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezetőnél 
a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A 
pályázati felhívás az NKI honlapján 627-
7/2019. azonosító számon 2019. április 
05. napján jelenik meg.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. április

ÁPRILIS Helye Ideje Kinek a részére

08. hétfő Hunyadi 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

Tiszaparti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

09. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

10.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

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

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

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

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

Veszélyes hulladék

Április 4-én, azaz ma zárul az I. negyedévi veszélyeshulla-
dék-gyűjtési akció. Tisza-part városrészben 9-től 15 óráig lehet 
elhelyezni a hulladékot. 
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Kőműves, festő, szobamázoló, burkoló,  egyéb 
építési szakipari  foglalkozású 
munka azonnali kezdéssel. 
A szállást, utazást a cég állja. 

Munkavégzés helye:  Magyarország. 
Munkára jelentkezés:  
2045 Törökbálinton.

 Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk. Elvá-
rás: „B” jogosítvány 

megléte. 
Jelentkezés a 06 20 479 9542-es telefonszámon 
vagy  a jelentkezes@gspipe.hu  email címen.

Labdarúgó 
sport napközi

Az FC Tiszaújváros egyesülete 2019-ben is 
meghirdeti nyári sport napközi táborait 7 és 
14 év közötti gyermekek számára.
Helyszín: Tiszaújváros Sportcentrum 3580 Tiszaújváros, Te-
leki B. út 6.
Turnusok: 
2019. június 24-étől (hétfő) - 2019. június 28-ig (péntek) -
 5 nap
2019. július 29-étől (hétfő) - 2019. augusztus 2-ig (péntek - 
5 nap
Találkozó: Tiszaújváros Sportcentrum labdarúgó egyesület 
épülete előtt, minden reggel 7.30 és 8.00 óra között.
Az 5 napos turnus ára programokkal, belépőkkel, háromszo-
ri étkezéssel 15.000.- Ft/gyerek (testvéreknek 10% kedvez-
mény).
A részvételi díjat egy összegben 2019. június 7-ig lehet meg-
fizetni az FC Tiszaújváros labdarúgó egyesület titkárságán, 
ügyfélfogadási időben, keddi és csütörtöki napokon 15.00 
- 18.00 óra között. A díj átutalással is teljesíthető az alábbi 
számlaszámon, a (közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 
gyermek nevét és születési évét). 
Számlaszám: 11734114-20078711 OTP Bank Nyrt.
Egyéb információk: Az egyes turnusok minimum létszáma 
17 fő, maximum létszáma 34 fő.
A tábort az FC Tiszaújváros szakképzett edzői vezetik (3 fő).
Érdeklődni: Barabás Zoltán táborvezetőnél a 70/501-0867 te-
lefonszámon lehet.
A jelentkezési lapokat a titkárságon lehet leadni!
Információ a www.fctiszaujvaros honlapon található.

Tisztelt  Nyugdíjas Barátunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már 
tizenötödik alkalommal  rendezi meg a

BALOGH SÁNDOR VERSÍRÓ-VERSMONDÓ 
GÁLÁT!

Ez 2019. április 11-én 14 00 órakor lesz az egyesület székhe-
lyén. (3580, Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset író „szép-
korú” társunkat, akik az alábbi kategóriákban szívesen fellép-
nének.
- Saját vers elmondása
- Balogh Sándor versének tolmácsolása

- Kedvenc vers mondása
Minden kategóriát külön díjazunk és közönségdíjat is kiosztunk.
Egy fő több kategóriában is jelentkezhet.
Jelentkezni április 8-ig lehet személyesen az egyesület irodájá-
ban, e-mailben (tnyugdijasok98@gmail.com), vagy írásban. ( 
cím: lásd fent.)  A jelentkezéskor a kategóriát meg kell jelölni 
és le kell adni a verset.
Nagyon szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének, és ezzel 
méltóképpen emlékeznénk a gála névadójára. Ha a környeze-
tében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, vagy mond, kérjük 
tolmácsolja neki is a felhívást. 

Varjas Lászlóné az egyesület elnöke  
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Kazinczys sikerek

Challange aerobik
Egy hatodik és egy kilencedik 
hellyel érkeztek haza a Ma-
kón megrendezett aerobik di-
ákolimpia kelet-magyaror-
szági döntőjéről a Kazinczy 
iskola csapatai. Az alsó és fel-
ső tagozatos diákok úgyneve-
zett Challange aerobic kate-
góriában versenyeztek, U2-es 
és U3-as korosztályban. 

A lányok másfél évvel ezelőtt kezdték 
a versenyaerobikot, elsőként és azóta is 
egyedüliként a városban. Szinte mind-
annyiuknak sportos előélete van, ki lo-
vagolt, ki tornára járt, ki meg rokizott. 
Edzőjük Bali Krisztina, aki tanítói diplo-
mája mellé néhány évvel ezelőtt megsze-
rezte az aerobik edzői képesítést is. Gye-
rekeknek és felnőtteknek is évek óta tart 
aerobik órákat, komolyabban, versenyek-
re is készülve másfél éve kezdték a kö-
zös munkát. 
- A versenyzést tavaly kezdtük el, elég ne-
héz dolgunk van egy pontozásos sportág-
ban újoncként helytállni - mondja a lá-
nyok edzője. - A verseny aerobik kategó-
riában a többi csapat elég nagy rutinnal és 
hagyományokkal rendelkezik, ezt tapasz-
taltuk a makói versenyen, de végignézve 
az ottani gyakorlatokat, nem szégyenkez-
tünk. A kicsikkel hatodik helyen végez-
tünk, nagyon örülünk neki, megjegyzem, 
ha eggyel előrébb végzünk, akkor mehet-
tünk volna az országos versenyre is. A 
nagyokkal kilencedik helyezést sikerült 
idén hazahoznunk.  A sportágnak négy 
versenyszáma van, melyek szabályrend-
szerükben különböznek egymástól. Van 

Sport-, Basic-, Step-, és amit mi is műve-
lünk, a Challenge aerobik. 
Bizonyára emlékeznek még a Katus fi-
vérekre és Szentgyörgyi Rómeóra. Az 
egészséges életmód és a mozgás elköte-
lezett hívei a ’90-es években főszereplői 
voltak a világ sporteseményeinek. A kül-
földi televíziós sportcsatornák is közvetí-
tették a magyar színekben induló férfi trió 
bravúros mutatványait. Ők voltak akko-
riban a hazai versenyaerobik királyai. - 
- Ha jól tudom, ők kezdték az aerobikot 
versenyszerűen művelni, a ’90-es évek 
elején ők voltak először világbajnokok, 
szerintem onnantól kezdve hódított teret 
ez a sportág. 1992-ben volt az első aero-
bik országos bajnokság. A Magyar Aero-
bik Szövetség 1991-ben alakult meg és 

a Magyar Torna Szövetség szakágaként 
működik. A mi környékünkön kevésbé is-
mert ez a sportág, legközelebb Miskol-
con, Nyíregyházán és Debrecenben van-
nak hozzánk hasonló gyerekcsoportok - 
mondja Krisztina, majd egy kicsit szak-
mázunk. - Nagyon összetett sportág ez, 
kevesen választják, hiszen nagyon jó rit-
musérzék kell hozzá, jó mozgáskoordiná-
cióval kell rendelkezni, és mint minden 
máshoz, nem árt a szorgalom és a kitar-
tás, nem elég az itten edzés, a lányok ott-
hon is nagyon sokat gyakorolnak. A ver-
senyszám mindössze másfél perc, ez idő 
alatt kell teljesíteni egy hétszer hét mé-
ter nagyságú területen, onnan ki sem le-
het lépni, mert az pontlevonással jár. Ne-
héz megtanulni a koreográfiát,  mert na-
gyon változatos mozgássort tartalmaz. 
Nincs benne két egyforma kar- vagy láb-
tartás, éppen ezért nagyon jól fejleszti a 
memóriát, a ritmusérzéket. A zene is na-
gyon gyors, ütemes, magas BPM számú. 
Általában ötféle zene közül választhat az 
edző. A 24x8 ütemű gyakorlatsorban van-
nak kötelező elemek, amiket bele kell 
kombinálnunk a koreográfiába. A gyakor-
latnak láb- és karkoreográfiájában, vala-
mint átvezetéseiben meg kell egyeznie 
az előírtakkal. Kötelező elem a könnyí-
tett fekvőtámasz térden, csípőben nyújt-
va, a terpeszülés páros lábemeléssel, kéz-
támasszal elől és a terpesz felugrás (Air 
Jack). Vannak persze szabadon választ-
ható elemek is, ilyen a gyakorlat első és 
utolsó 8 üteme, a Jumping Jack karmun-
kája, a kézfejtartások, fejtartások, a tér-
formák és a futások haladási iránya.

berta

Sportos fejlesztések 

Korszerű táblákon 
az eredmények

 A társasági adóról (TAO) szóló törvény lehető-
séget ad az adózó cégeknek, hogy adójuk egy ré-
szét szervezeteknek, sportegyesületeknek ajánlják 
fel. A Termálfürdő Futball Club Tiszaújváros és 
a Tiszaújvárosi Termálfürdő  Phoenix Kosárlab-
da Klub is eredményes pályázatot adott be ilyen  
TAO-s támogatásra a sportági szövetségekhez. 

A pályázatok elbírálásánál fontos tényező volt a kidolgozott 
utánpótlás- és sportfejlesztési terv, valamint a rendelkezésre ál-
ló 30% önerő. Mindkét egyesület eredményesen pályázott és ha-
marosan új eredményjelző táblát telepítenek a játékcsarnokba, 
illetve a labdarúgó stadionba.
- A mostani eredményjelző tábla már nagyon elavult - mondta 
Ducsai Zoltán, a Phoenix KK elnöke. - Ezt 1997-ben, amikor 
a sportcsarnok épült, akkor szerelték fel. Már akkor sem volt a 
legmodernebb, és azóta eltelt több mint húsz év. Ennyi idő alatt 
egy informatikai eszköz jelentősen amortizálódik, korszerűtlen 
lesz. Többször előfordul, hogy mérkőzés közben meghibáso-
dik, ami elég kellemetlen, hiszen ilyenkor olyan eszközöket kell 
használni az idő mérésére, amit a közönség nem tud nyomon kö-
vetni. A nézők pedig jogosan várják el, hogy a mai világban már 
megbízható és folyamatos információ legyen látható a mérkőzé-
seken. Ez a pályázat jó lehetőséget ad arra, hogy egy modernebb 
rendszerre cseréljük a régit. Az új eredményjelző tábla led tech-
nológiával készül, aminek korszerű szoftvere a 21. században 
elvárható tájékoztatást ad majd. Például a jelenlegi táblán csak 
felfestve vannak a számok, így sokszor előfordul, hogy a kosarat 
dobó vagy szabálytalanságot elkövető játékos számát nem tud-
juk megjeleníteni, hiszen nincs olyan szám felfestve a táblán. Az 
új eredményjelzőn ez nem lesz probléma, hiszen digitálisan le-
het majd változtatni a számokat. Mindez közel 30 millió forin-
tos beruházás lesz, amihez a 9 millió forint önerőt Tiszaújváros 
önkormányzata biztosította.
 A TFC eredményjelzője is hasonló lesz, de természetesen a lab-
darúgáshoz használható szoftverrel működik majd. A futball 
klub azonban nemcsak az eredményjelző tábláját cseréli ki, más 
fejlesztésre is pályázott.
- A centerpályára érkező új eredményjelző tábla és a hozzá tarto-
zó szoftver nettó 16,5 millió forintba kerül - nyilatkozta lapunk-
nak Hágen Zsolt, a klub elnöke. - Emellett korszerűsíteni fog-
juk a III. számú füves pályát. Ennek a pályának a világítására, 
és a körbekerítésére is kaptunk támogatást. A hatoszlopos világí-
tás kiépítése nettó 24,4 millió, a kerítés pedig közel 5 millió fo-
rintba kerül. Nagy segítség lesz, ha elkészül, hiszen az utánpót-
lás csapatok ezen a pályán edzenek és a gyerekeknek általában 
iskola után, délután négy és hat óra között tartjuk az edzéseket, 
azonban amikor egyre korábban sötétedik, már nehezen tudjuk 
megoldani, hogy a csapatok edzeni tudjanak. 
Csakúgy, mint a kosárlabda klub esetében, a futball klub pályá-
zatához is szükség volt 30 százalék önerőre, amit ebben az eset-
ben is az önkormányzat biztosított. 
   ema 

kronika@tiszatv.hu

Ismét Show Tánc Fesztivál
A Tiszaújvárosi DSE gimnasztráda csa-
pata sok szeretettel vár minden tánccsa-
patot, egyesületet, iskolás vagy óvodás 
csoportot a TÁNCOLJ, NE DROGOZZ! 
XXI. Show Tánc Fesztiválra 2019. ápri-
lis 27-én a Tiszaújvárosi Sportcentrumba. 
Ez egy különleges fesztivál, ahol a kábí-
tószer ellen táncolnak a résztvevők. Nincs 
verseny, csak hódolnak a tánc örömének. 
A rendezvény fővédnöke Bráz György 
polgármester úr, a fő szponzor: Tiszaúj-
város önkormányzata. 
Szervezők: „Tiszaújvárosi Gimnasztrádá-
ért” Alapítvány, Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft., és a Tiszaújvárosi Diák-
sport Egyesület. Együttműködik a Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), a fel-
készült szakemberek és kortárssegítők in-
formációs anyagokkal és játékos progra-
mokkal várják az érdeklődőket.
Nevezni bármilyen korcsoportban, bár-
milyen táncműfajban lehetséges. NEVE-
ZÉSI HATÁRIDŐ: 2019. április 12.
Az önkormányzat jóvoltából a csoportok 
koreográfiánként oklevelet kapnak, vala-
mint minden résztvevő emléklapot és ér-
met kap. Meglepetés különdíjakat is vár-

nak a kiemelkedő teljesítményű csapatok-
ra.
A tervezett program szerint délelőtt 10 
órától a fiatalabb korosztályú csoportok 
mutatják be produkcióikat, majd díjátadó 
és közös tánc lesz a drog ellen. Délután 
kettőtől az idősebb csapatok mutatkoznak 

be, melyet szintén díjátadó és közös tánc 
a drog ellen ráadás követ.
A szervezők szeretettel várunk minden-
kit! Érdeklődni lehet: showtancfeszti-
val@gmail.com Információkat a www.
gimnasztrada.hu honlapon találhatnak.

Haisz Vanda
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Immáron 21. alkalommal táncolnak a drog ellen.

A kicsik szinte szárnyaltak, kis híján maradtak le az országos versenyről. 

A nagyok a kilencedik helyet szerezték meg. 

A játékcsarnok eredményjelző táblájának cseréje mintegy 
30  millió forintba kerül, ebből 9-et az önkormányzat áll. 

A III. sz. füves pályánál világítás és kerítés is lesz. 



Labdarúgás

Végre újra győzelem!
A bajnokság 21. fordulójá-
ban Cigándon lépett pályára 
a Tiszaújváros és Kertész Ta-
más találatával megszerezte a 
három pontot.

Cigánd SE - TFC Tiszaújváros 
0-1 (0-0) 

Cigánd, 300 néző. V.: Mencsik
Cigánd: Bogdan - Sulák (Novotny), Fo-
dor A. Kovács G.,Rjaskó, Baksa (Répá-
si), Zanko, Belényesi, Varga, Bodnáruk 
(Chepa), Kelemen.
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Bokros, Lippai, 
Fodor, Pap Zs. – Burics (Kertész), Csi-
csek (Dajka) - Molnár, Hussein, Tóth S. 
(Lipusz) - Nagy D.
A hazaiak elszántságát jelezte az első 
percben elért kapufájuk, ám a félidő el-
ső felében a Tiszaújváros akarata érvé-
nyesült, a cigándi csapat főleg a kontra-
támadásokra épített. Felváltva forogtak 
veszélyben a kapuk, de mindkét oldalon 
pontatlanul céloztak a játékosok. A félidő 
közepétől kiegyenlítetté vált a mérkőzés, 
mindkét oldalon technikai hibák, eladott 
labdák nehezítették a játék folyamatossá-
gát. A 40. percben Nagy Dávid megsze-
rezhette volna a vezetést, de ziccerét el-
hibázta.
A szünetben Tóth Simont Lipusz váltotta, 
az 53. percben a sérülést szenvedett Bu-
rics helyett Kertész lépett pályára. Jól tet-
te, hiszen a 67. percben Nagy Dávid pasz-
szából vezetést szerzett egy gyors, pon-
tos kontrajátékból.  Ezután a hazaiak bát-
rabb támadójátékot vállaltak fel, ezzel vi-
szont lehetőség volt a gyors ellentámadá-
sokra, ám nem sikerült növelni az előnyt. 
A végjátékban a cigándi támadásokból hi-
ányzott az átütő erő, így különösebb gond 
nélkül sikerült megőrizni az egygólos 
előnyt, és megszerezni a 3 pontot. 
Szénay Péter: Az utolsó pillanatban ki-
esett egy játékosunk a kezdőcsapatból, 
ez egy kicsit megzavarta a csapatot, nem 

ment úgy a játék mint az utolsó két mecs-
csünkön. A játékban nem voltunk elég 
veszélyesek, és egy hibánkat kihasználva 
nyert a Tiszaújváros.
Gerliczki Máté: Erős közösséget alko-
tunk, hiszen három vereség után tudtunk 
ismét nyerni. Fegyelmezetten és jól ját-
szott a csapatom, ezért gratulálok a fiúk-
nak.
A forduló további eredményei:
Tállya - Putnok 1-0
Jászberény - Eger 3-2
DEAC - Füzesgyarmat 0-5
Szolnok - Gyöngyös 2-1
DVTK II. - Sényő  3-1
ESMTK - Nyírbátor 0-1
Sajóbábony - SBTC 2-0
Következik a 22. forduló
2019. április 7., vasárnap 
12:30 Putnok - Sajóbábony 
16:00 Nyírbátor - Cigánd
Sényő - ESMTK
Gyöngyös - DVTK II.
Füzesgyarmat - Szolnok
Eger - DEAC
Tiszaújváros - Tállya 
SBTC - Jászberény

Hegyen-völgyön

Az utánpótlás csapatok a Sajóvölgye Fo-
cisuli csapataival mérkőztek a hétvégén. 
 U19
Sajóvölgye - Tiszaújváros 7-0 (2-0)
Czerva Zoltán: A listavezetőtől kikapni 
talán még ilyen arányban sem szégyen. 
A védelemben két alapemberünk sárga 
lapos eltiltás miatt nem szerepelhetett, 3 
játékosunk nem jött el a mérkőzésre, így 
csak 10 fővel tudtunk kiállni. Az első fé-
lidőben mindezek ellenére még tisztessé-
gesen helytálltunk. A második félidő kö-
zepén egy buta kiállítás miatt már kettős 
emberhátrányba kerültünk. A jövő héten 

adott a lehetőség, meg kell próbálnunk fe-
ledtetni ezt a szégyenteljes vereséget.
Jók: Galambvári (a mezőny legjobbja), 
Bandorák, Molnár
U17
Sajóvölgye - Tiszaújváros 4-2 (4-0)
Gól: Porkoláb D.2
Hágen Zsolt: Az első félidőben igazolta a 
Focisuli, hogy a bajnokság egyik élcsapa-
ta, pontos és gyors játékkal 4 gólos előny-
re tett szert. A szünetben sikerült mentáli-
san „újraindítani” a csapatomat, a máso-
dik félidőben már egyenrangú ellenfelek 
voltunk, sikerült szorossá tenni a mérkő-
zést. El kell ismernünk, a hazai győzelem 
megérdemelt, gyorsulnunk kell a játék-
ban, van még bőven fejlődési lehetőség.
U15
Tiszaújváros - Sajóvölgye 3-0 (1-0)
Gól: Tarnóczi B. 2, Illés D.
Császár Zoltán: Úgy kezdtük a mérkő-
zést, ahogyan minden csapat kezdeni sze-
retne, hiszen rögtön megszereztük a veze-
tést. Ezután a mezőnyben folyt a játék, az 
ellenfél átvette a játék irányítását, azon-
ban igazi helyzetet nem tudott kialakíta-
ni, mert jól és zártan védekeztünk. A má-
sodik félidőt végig kontrollálva játszot-
tuk. Hosszú idő óta végre sikerült „elkap-
nunk” a nagyon kulturált játékot bemuta-
tó Sajóvölgyét!
U14
Tiszaújváros - Sajóvölgye 2:3 (1:2)
Gól: Bordás K.2
Császár Zoltán: Csapatom bebizonyítot-
ta, hogy van tartása, és szép jövő előtt áll-
nak játékosaim! 0-2-ről felállva nagyon 
jó mérkőzést vívtunk ellenfelünkkel. Óri-
ási probléma azonban, hogy még mindig 
kapunk óvodás gólokat. Ezt mindenkép-
pen ki kell javítani! Egy jól eltalált lövés-
sel ellenfelünk elvitte a három pontot, pe-
dig érzésem szerint rászolgáltunk volna 
az egy pontra.

Kézilabda

Úszás

Diáksprt

Elbűvölő tizenhármas

Díjazott fiatalok

Három korosztály, 
három arany

A hétvégén a Szerencs csapatát fogadta a megyei női kézilabda 
bajnokság 13. fordulójában a Tiszaújvárosi SC. 
A lányok nem voltak babonások, inkább ők babonázták meg a 
vendégeket, és - ahogy az eddigi mérkőzéseken általában - jóval 
harminc fölötti góllal „szórták” meg ellenfelüket. Az első játék-
részben még úgy-ahogy tartották magukat a szerencsiek, a fé-
lidőbeli hatgólos hazai vezetés azonban a találkozó végére - stíl-
szerűen - 13-ra hízott.

Tiszaújváros - Szerencs
37-24 (19-13)

 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Úszó Szövetség hagyomá-
nyos díjátadó ünnepségét  március 29-én tartották Miskolcon. 
A díjátadó ceremónián 11 kategóriában, 66 díj talált gazdára, 
két kategóriában a Tiszaújvárosi Triatlon Klub három verseny-
zője is érdekelt volt.
A „B-A-Z megye kiváló úszója 2018” kategóriában a korosz-
tályos országos bajnokságok bajnokait, érmeseit díjazták. Így a 
2007-es születésű Bagi Zoltánt is, aki az országos Cápa bajnok-
ságon 100 m pillangón 1., 100 és 50 m gyorson 2. helyet szer-
zett. Edzője Fodor Ágnes.
Az egyesület javaslata alapján az igazolt versenyzők közül „Az 
egyesület eredményes úszója 2018” díjban részesült Hajdu Gré-
ta Emma és Bán Petra.

Három korcsoportban három aranyérmet szereztek a Széchenyi 
iskola futballistái a labdarúgó diákolimpia körzeti döntőjében. A 
városi iskolák mellett Sajószöged és Kesznyéten is indult a ver-
senyen, melyen a legjobbak a megyei elődöntőbe jutottak be. 
Ezt a fordulót a jövő hét közepén játsszák a fiúk. Ha továbbra 
is így menetelnek, jó eséllyel bejuthatnak az országos döntőbe, 
ami már háromszor sikerült is az elmúlt években. Legutóbb há-
rom éve az I. korcsoport az előkelő kilencedik helyen végzett a 
több mint 500 iskola futballcsapata közül.

Kosárlabda

Remek játék az alapszakasz végén
Az alapszakasz utolsó for-
dulójában, március 29-én a 
Tiszaújvárosi Termálfürdő 
Phoenix KK a DEAC U23 
csapatát fogadta haza kör-
nyezetben. A hiányos legény-
séggel érkező ellenféllel szem-
ben a hazai gárda végig ural-
ni tudta a gyors iramú mér-
kőzést.

 Phoenix KK - DEAC U23
78-51

 (21-13, 18-15, 27-8, 12-15)
Phoenix KK: Gáspár, (10), Hill (29), 
Pongrácz (9/6), Szilasi (3/3), Kovács 
(11). Csere: Berta (3/3), Jónás (-), Pösté-
nyi (4), Kiss (5/3), Taskó (1), Szabó D. 
(1), Molnár (2).
Kiegyenlítetten indult a mérkőzés, a csa-
patok percekig fej-fej mellett haladtak. Az 
etap második felében azonban a Phoenix 
parádés rohamokkal növelte a különbsé-
get.

A második játékrészben folytatódtak az 
erőteljes hazai támadások, a negyed kö-
zepén már tizennyolc pont volt a Phoenix 
előnye. A Debrecen ekkor egészpályás le-
támadásra váltott, és a gyors fiatalok si-
kerrel akasztottak meg több tiszaújváro-
si rohamot is.
A szünet alkalmat adott arra, hogy Szend-
rey edző ismét lendületbe hozza csapa-
tát, így a harmadik negyedben egy szin-
te megállíthatatlan Phoenixet láthattunk 
a pályán. Gyorsan nőtt az előny, a hete-
dik percben már 32 pont volt a különbség 
(63-31). Ebből a DEAC le tudott ugyan 
faragni valamennyit, de a záró etapra így 
is 66-36-os állással fordultak rá a csapa-
tok.
A negyedik játékrészben állandósult a 30 
pont körüli különbség, a biztos vezetés 
tudatában Szendrey edző lehetőséget ad-
hatott legfiatalabb játékosainak is a sze-
replésre. A hatodik perctől három fiatal 

(Jónás, Berta, Taskó) pattogtatta a lab-
dát Pöstényi és Gáspár mellett, az utolsó 
két percet pedig már a Jónás-Berta-Tas-
kó-Szilasi-Molnár ötös játszotta végig. 
Az ifjak nem okoztak csalódást, megőriz-
ték a Phoenix előnyét, és a Tiszaújváros 
magabiztos győzelmet aratott.
Szendrey Zsombor vezetőedző: Lezártuk 
az alapszakaszt, hál’ istennek egy szép 
győzelemmel. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy ellenfelünk nem teljes csapattal jött, 
de ettől függetlenül örülünk a győzelem-
nek; ezzel megvan a kilencedik helyünk. 
Annak is örülünk, hogy mindenki pályá-
ra tudott lépni, és egy ember kivételével 
mindenki pontot is dobott. Úgy érzem, 
mindenki igyekezett a maximális teljesít-
ményt kihozni magából. Várjuk az elkö-
vetkező mérkőzéseket, a DEAC-nak pe-
dig sok sikert kívánok az U20-as bajnok-
sághoz és a rájátszáshoz.

A Sportcentrum eseményei   
Április 4. (csütörtök)

Atlétika
13.00 IV. korcsoportos diákolimpia többpróba városi döntő 
   Atlétikapálya

Április 6. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - KBSC U14-es bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - KBSC U15-ös bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya
13.30 Polgár VSE - Konyár ifjúsági bajnoki mérkőzés
    Műfüves pálya
15.30 Polgár VSE - Konyár bajnoki mérkőzés  
    Műfüves pálya

Április 7. (vasárnap)
Labdarúgás
16.00 FC Tiszaújváros - Tállya KSE bajnoki mérkőzés 
    Centerpálya

Április 8. (hétfő)
16.30 Bozsik torna U11-es, U13-as csapatok részére  
    Füves pálya
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Gáspárnak (9) 10 pontja mellett 12 lepattanója, 4 szerzett labdája, 7 asszisztje, 3 
kiharcolt faultja és 1 blokkja volt. 

A II. és III. korcsoportos körzeti bajnokok. 

Pontöröm Hill-módra.
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