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Lecsaptak a nyomozók

Szennyezett szesz Polgáron
Akár 75 hektoliter alkoho-
los ital is piacra kerülhetett 
volna abból a pancsolt alap-
anyagból, amit Polgáron ta-
láltak a NAV pénzügyi nyo-
mozói. A tömény szeszt ket-
ten, éppen egy garázsban fej-
tették tartályokba a rajtaü-
téskor.

Minden bizonnyal az észak-magyarorszá-
gi régió egyik legnagyobb illegális szesz-
forgalmazóját iktatták ki a NAV pénzügyi 
nyomozói. A 12 helyszínt érintő nyomo-
zás és a házkutatások eredményeként ki-
derült, hogy az elkövetők házilag pan-
csolt szesszel kereskednek több megyé-
ben is. A nyomozással egy időben a NAV 
pénzügyőrei jövedéki ellenőrzéseket is 
végeztek.
A helyszínen a NAV Szakértői Intézeté-

nek mobillaborja kimutatta, hogy a szesz 
szennyezett, emberi fogyasztásra alkal-
matlan. A 95 százalékos szeszen kívül 

színező és ízesítő anyagokat, illetve szű-
rő- és szivattyú-berendezéseket is talál-
tak. A gépekkel a 30 hektoliter alapanyag-
ból több mint kétszeres mennyiségű alko-
holos italt lehetett volna előállítani.
A nyomozók megtalálták a füzetekben 
vezetett eladási listákat, amelyekből ki-
derült, hova kerülhettek a házi gyártású 
italok. A vevők kilétének megállapítása, 
az eladott mennyiség elemzése még nem 
zárult le.
A NAV Észak-magyarországi Bűnügyi 
Igazgatóságának miskolci nyomozói költ-
ségvetési csalás és orgazdaság gyanúja 
miatt folytatnak nyomozást. A tetten ért 
elkövetőket gyanúsítottként kihallgatták 
és őrizetbe vették. Egyikük előzetes letar-
tóztatását, másikuk házi őrizetét rendel-
te el a Debreceni Járásbíróság. A jövedé-
ki bírság mellett a bűncselekmény elkö-
vetése miatt akár öt évig terjedő szabad-
ságvesztés is kiszabható.

Megalakult 
a választási bizottság

Testületi ülés

Hó helyett hóvirág
A tavasz hírnöke?

A köztársasági elnök 2018. április 8-ára tűzte ki az országgyűlé-
si képviselők általános választását. 
A választáson a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 6. sz. válasz-
tókerület székhelyén, azaz Tiszaújvárosban országgyűlési egyé-
ni választókerületi választási bizottság működik, melynek tagja-
it és póttagjait január 25-én választotta meg a képviselő-testület. 
Tagok: Barva Györgyné, dr. Heiszman Géza és Jakab István 
György. Póttagok: Drotárné Tamás Hermina és Taucz Ernő.
A grémium január 29-én tartotta alakuló ülését, melyen az eskü-
tételt követően dr. Heiszman Gézát a bizottság elnökévé, Barva 
Györgynét elnökhelyettesévé választotta.
A választási bizottság a későbbiekben kiegészül a jelöltet állító 
pártok delegáltjaival.

A tavaszt ígérik apró kis virágai, pedig igazán még tél sem volt. 
Városunkban egyre több helyen találkozhatunk hóvirágokkal, 
melyek ugyan üde látványt nyújtanak a simogató napfényben, 
de ne higgyük, hogy máris itt a tavasz, a meteorológusok sze-
rint februárban megérkezik az igazi hideg tél. Addig is gyönyör-
ködhetünk a kikeleti hóvirágok szépségében, már ha nem érez-
zük magunkat becsapva. A hóvirágot egyébként 2017-ben az év 
vadvirágának választották Magyarországon, e kis fehér csoda 
legyőzte a mocsári gólyahírt és a turbánliliomot a végső szava-
záson.
És még egy érdekesség erről a védett virágról. Háromezer éve 
Homérosz eposzában, az Odüsszeiában Hermész varázsfü-
vet adott Odüsszeusznak, és ez hatástalanította a mérget, me-
lyet Kirké istennő a hős borába kevert. A növény, ami immunis-
sá tette Odüsszeuszt a méreg okozta amnéziával szemben, nem 
volt más, mint a hóvirág. 

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. feb-
ruár 8-án, csütörtökön 10.00 órától ülést tart a Városháza III. 
emeleti tanácskozó termében. 
Napirendi javaslat: 
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot kelet-
keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapí-
tására
2. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésére

Hétszázötven és kétszer húsz

Évfordulós ünnepségek, jubileumok

Tiszaújváros hetilapja      2018. február 1.      XXXVI. évfolyam, 5. szám

Idén 52 éves a város. Vele együtt „öregszenek” az alapítók, az intézmények, a sport- és kulturális egyesületek. Ahogy tel-
nek az évek, sorra jubilálnak az ünnepeltek. Idén tölti be huszadik esztendejét a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesület, a Ti-
szaújvárosi Sportcentrum. A rangidős a 750 éves múltra visszatekintő Tiszaszederkény. Cikkünk a 6. oldalon. 

Minden kellék adott volt a pancsoláshoz. 

Valószínűleg a régió legnagyobb illegális szeszforgalmazóját iktatták ki. 
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Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és 
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szent-
misék templomunkban. A vasárnapi misén gyertyaszentelés 
lesz. A héten elsőpéntek, a betegek áldoztatása otthonukban a 
megszokott időben történik. Szombaton és vasárnap a mise vé-
gén Balázsáldás.

Görögkatolikus

Csütörtökön 17:30-kor vecsernye litiával, kenyér-, bor- és 
olajáldással. Pénteken ünnepeljük az Úr találkozását Sime-
onnal (Gyertyaszentelő Boldogasszony): 8:00 utrenye, 9:00 
Szent Liturgia. Szombaton elhunyt szeretteinkre emlékezünk, 
a Szent Liturgia és a pannichida 11 órakor kezdődik. 17:00 ve-
csernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 
vecsernye. A hét többi napján 17:30 vecsernye.

Református

Tiszaújváros
2018. február 01., csütörtök 17.00 órától bibliaórát tartunk.
2018. február 03., szombat 17.00 órakor ifjúsági bibliaóra lesz.
2018. február 04., vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisz-
telet, ezzel párhuzamosan az imateremben gyermekek számára 
foglalkozást tartunk. 15.00 órától konfirmációi előkészítő lesz. 
Tiszaszederkény
2018. február 04., vasárnap 10.00 órától istentisztelet lesz.

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.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot február 4-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
február 5-től (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 8-19

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. 

Bankjegycsere-program

Márciustól új ezres lesz
Folytatódik a Magyar Nemze-
ti Bank (MNB) 2014 óta tartó 
bankjegycsere-programja. Kö-
vetkező lépéseként 2018. már-
cius 1-től kerülnek forgalom-
ba az új 1000 forintos bankje-
gyek, melyek régi változataival 
2018. október 31-ig fizethetünk 
- olvasható az MNB honlapján 
megjelent közleményben.

Az MNB 2014-ben kezdte meg a forint 
bankjegyek megújítását, melynek célja, 
hogy a régi címleteket egységes, korsze-
rűbb biztonsági elemekkel rendelkező, a 
bankjegyvizsgáló gépek által is köny-
nyebben kezelhető bankjegyekre cserél-
je. Az elmúlt években a hatból már négy 
címlet megújult, és a régi 20.000, 5.000 
és 2.000 forintos bankjegyeket bevonták, 
így ezekből a címletekből már csak az új 
változatokkal fizethetünk.

Jó tudni, hogy a bevont bankjegyek nem 
veszítik el értéküket, mivel a bevonási ha-
tárnapot követően még három évig min-
den bank- és postafiókban, húsz évig pe-
dig az MNB lakossági pénztárában díj-
mentesen beválthatók azonos címletű új 
fizetőeszközre. 
A régi 10.000 forintos bankjegyek bevo-

násáról még nem hozott döntést az MNB, 
ezért mind a régi, mind az új változata to-
vábbra is korlátozások nélkül használha-
tó a készpénzforgalomban. Régi 10 000 
forintosokkal tehát találkozhatunk még 
az ATM-ből való készpénzfelvétel során, 
fizethetünk velük a vásárlásaink alkal-
mával, és a kereskedők nem utasíthatják 
vissza elfogadásukat.
2018. március 1-től kerülnek forgalomba 
az új 1000 forintos bankjegyek, melyek 
régi változataival 2018. október 31-ig fi-
zethetünk majd. Ehhez kapcsolódóan már 
az elmúlt év szeptemberében megkezdő-
dött az automaták felkészítése az új 1000 
forintosok kezelésére. Az MNB közlemé-
nyében újólag figyelmezteti a parkoló-, 
menetjegy-, ital- és áruautomata-üzemel-
tető cégeket, hogy akik eddig még nem 
tették ezt meg, a hátralévő egy hónapban 
készítsék fel a berendezéseiket az új ezre-
sek elfogadására.

Háztűz Szakáldon

Összeégett holttestek
A tiszaújvárosi tűzoltók két összeégett holttestet találtak egy le-
égett ház átvizsgálásakor szombaton Szakáldon.
A reggeli órákban jelentették a tűzoltóknak, hogy az éjszaka fo-
lyamán leégett egy épület Szakáldon, a Táncsics utcában. A ti-
szaújvárosi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, ahol 
az épület tetőszerkezeténél még mindig tapasztalható izzásokat 
megszüntették. A raj a romos épület átvizsgálásakor két összeé-
gett holttestet talált, ezért értesítette a társhatóságokat. A tűzeset 
körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.

Mély  fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 

TóTh Józsefné, Ibolya

volt TVK-s üzemi ápolónő életének 70. évében elhunyt. 
Temetése 2018. február 9-én, pénteken 12.30 órakor lesz 

Sajószögeden, a Városi Temetőben. 
Kérjük - mivel urnás temetés lesz - kegyeletüket egy szál 

virággal vagy kisebb csokorral róják le.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

Veres Károly

 a TVK Műanyaggyár volt dolgozója 
67 éves korában csendesen elhunyt. 

Temetése 2018. február 6-án 13 órakor lesz 
a rudabányai telepi temetőben.

A gyászoló család

„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes csillag.”

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor
IlosVaI andrás

 egy éve eltávozott közülünk örökre.
Gyászoló családod

2. oldal 2018. február 1.Sokféle

Erény
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik febru-

ári 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.



Újabb két kitüntetés

Tiszaújváros 
szolgálatáért

A képviselő-testület legutóbbi ülésén nyugállo-
mányba vonulása alkalmából újabb két személy 
részesült az önkormányzat Tiszaújváros Szolgála-
tában Díj kitüntetésében.

PLASZKÓ GYULÁNÉ
 titkárnő

Munkaviszonya 1984-ben kezdődött a Városgazdálkodási Vál-
lalatnál, az igazgatóhelyettes titkárnőjeként. A cég átalakulása 
miatt 1992-től a VÁKOM Kft-nél dolgozott tovább, ekkor már 
az ügyvezető titkárnője volt.
 A cég újabb átalakulása miatt 1993-tól a T-Contractor Kft.-nél 
tevékenykedett, ahol az ügyvezető igazgató titkárnőjeként lát-
ta el feladatait 2004. június 30-ig. Ezt követően a TiszaSzolg 
2004 Kft. munkavállalója lett, továbbra is titkárnői munkakör-
ben, ahol először az igazgatóhelyettesek, majd az ügyvezető 
igazgató munkáját segítette nagy körültekintéssel és szorgalom-
mal, egészen nyugdíjazásáig.
Munkáját a pontosság, a kitartás és a kötelességtudat jellemezte. 
Bár több gazdasági társaság volt a munkáltatója az elmúlt 33 év-
ben, a munkavégzés helyszíne és feladatköre nem változott, így 
minden szakmai információ rendelkezésére állt az ügyvezetők 
munkájának segítésére. 
Kollégáival és a társszervekkel, az önkormányzattal, az intéz-
ményekkel és az ügyfelekkel való kapcsolatára a közvetlen és 
segítőkész magatartás volt a jellemző. Munkavégzése során kü-
lönös figyelmet fordított a cég jó hírnevének és az üzleti titkok 
megőrzésének fontosságára.  
Munkáját Tiszaújváros képviselő-testülete 2011-ben „Tiszaúj-
városért a Közszolgáltatásban” Életműdíjjal ismerte el.
Tiszaújváros gazdasági társaságainál végzett közel három és fél 
évtizedes kiemelkedő tevékenysége, elhivatottsága, szorgalma 
és szakmaszeretete elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült.

TILICZKI JÓZSEFNÉ
takarító

Közalkalmazotti jogviszonya 1986-ban kezdődött a Városi Ta-
nács VB. Egyesített Bölcsődei Intézményében, takarító munka-
körben. 2000. júliusától a jogutód Humánszolgáltató Központban 
folytatta tovább e feladatok ellátását. A Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ megalakulását követően az intézmény mun-
kavállalójaként továbbra is ebben a munkakörben dolgozott.
Feladata a Napsugár Bölcsőde épületében a kijelölt területek na-
pi takarításának, tisztántartásának, fertőtlenítésének teljes kö-
rű ellátása volt. Az intézményben eltöltött 30 év alatt nagyon 
sok gyermekkel és szülővel került kapcsolatba, akik a mai napig 
tisztelettel, szeretettel veszik körül.
 2017. január 1-jétől a Hajléktalanok Átmeneti Szállására került 
takarítói munkakörbe, és itt dolgozott egészen nyugállomány-
ba vonulásáig.
Munkáját mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, 
pontosan, precízen, a szakmai intézmény érdekeit szem előtt 
tartva végezte. Hozzáállása példaértékű volt, felettesei, kollégái 
mindig számíthattak a segítőkész és megbízható munkatársra. 
Következetes, rendszerető, önzetlen magatartásával elősegítette 
az intézményi feladatok mindennapi gördülékeny megoldását.
A város érdekében végzett több mint három évtizedes kiváló szakmai 
tevékenysége, példaértékű munkavégzése és emberi helytállása elis-
meréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

Ülésezett az önkormányzat

Cégek, bérek, drogprevenció
Viszonylag kevés napirendi 
pontot tárgyalt január 25-én 
városunk képviselő-testülete. 
A grémium meghatározta 
az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2018. 
évi üzleti terveinek célki-
tűzésit. Ezzel összefüggés-
ben munkavállalónként ha-
vi bruttó 10 ezer forintos bér-
rendezési keretről döntöttek 
a képviselők a bérfeszültsé-
gek enyhítése érdekében.

A képviselő-testület elfogadta az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
2018. évi üzleti terveinek célkitűzéseire 
vonatkozó előterjesztést, mely a tavalyi 
év értékelésével kezdődött.  

Eredményes munka
2017-ben a szolidaritási hozzájárulás be-
vezetése következtében mintegy 1,7 mil-
liárd forintos forráscsökkenéssel számolt 
az önkormányzat, ezért csökkentette ki-
adásait, beleértve a nonprofit gazdasá-
gi társaságok éves támogatását is. Vala-
mennyi önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaság eredményesen végezte fel-
adatait, mellyel nagymértékben hozzájá-
rultak a város zavartalan működéséhez és 
fejlődéséhez. 
Fontos momentum volt, hogy a Tisza Mé-
dia Kft. a takarékos gazdálkodásának kö-
szönhetően 2017. december 28-án - a ha-
táridő előtt egy évvel korábban - visszafi-
zette az önkormányzati tagi kölcsön teljes 
összegét. A TiszaSzolg 2004 Kft. több in-
gatlanát is értékesítette, mellyel hozzájá-
rult a városunkban elindított sikeres pro-
jektek megvalósításához, például a Ja-
bil Circuit Magyarország Kft. logisztikai 
központjának megépítéséhez, illetve egy 
négycsillagos wellness szálloda kivitele-
zéséhez a gyógy- és strandfürdő szom-
szédságában.
2018-ban is számolni kell a szolidaritási 
hozzájárulás megfizetésével, valamint fi-
gyelembe kell venni, hogy a helyi gazda-
ságfejlesztési és foglalkoztatást elősegí-
tő program eredményeképpen az iparűzé-
si adó a 2014. évi 2%-ról 2017-től 1,5%-
ra csökkent. Mindezek további óvatos-
ságra és a kiadásokkal való takarékosság-
ra intik az önkormányzatot, ezért elsődle-
ges szempont, hogy az üzleti tervek elfo-
gadásáig csak azok a fejlesztések indul-
hatnak meg, melyekre már megtörtént a 
szerződéskötés, vagy 2017-ben közbe-
szerzést bonyolítottak le, és folyamatban 
van a szerződés megkötése. 
A TiszaSzolg 2004 Kft.-nél vizsgálni kell, 
hogy az ingatlanértékesítések fedezetet 
nyújthatnak-e a további fejlesztésekre, a 
távhő-rekonstrukció tervezett idei hely-
színeit pedig - tekintettel az utóbbi idők 
vezetéklyukadásaira - felül kell vizsgálni.
Az elfogadott testületi határozatban meg-
fogalmazódnak mindazok a tulajdono-
si általános elvek, illetve cégenként azok 
a speciális irányelvek, melyeknek figye-
lembevételével kell gazdálkodniuk az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társasá-
goknak. 

Bérrendezés

A cafetéria keret jelenleg egységesen 
200.000 Ft/fő/év a cégeknél, ami 2018-
ban nem változik. Változnak viszont a bé-
rek. A minimálbér és a garantált bérmini-
mum megállapításáról szóló kormányren-
delet alapján már megtörtént a kötelező 
béremelés, ami 1,42-12,11% közötti eme-
lést eredményezett. 
A béremelésre a központi költségvetés 
nem biztosít fedezetet, és a járulékcsök-
kentés sem fedezi a megnövekedett sze-
mélyi ráfordításokat. Mivel a négy gaz-
dasági társaság közül kettő nonprofit te-
vékenységet végez, a minimálbér és a ga-
rantált bérminimum emeléséből szárma-
zó többlet ráfordításokat az önkormány-

zatnak kell működési támogatásként biz-
tosítania. További probléma, hogy a je-
lentős mértékű béremeléssel a munkavál-
lalók bérezése közti különbségek - me-
lyek elsősorban az eltérő képzettségből 
adódnak - elmosódtak, s ez bérfeszültsé-
get okoz.
Ennek enyhítése és a munkavállalók meg-
tartása érdekében az önkormányzat mun-
kavállalónként havonta bruttó 10 ezer fo-
rintos bérrendezési keretet biztosít január 
elsejétől. Ennek munkavállalónkénti fel-
osztását az ügyvezetőknek egyeztetniük 
kell a tulajdonosi képviselővel.
                                             

A kábítószerek ellen

A képviselő-testület határozatban rög-
zítette a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) 2018. évi tevé-
kenységével összefüggő elvárásait. E té-
makör tárgyalása is a tavalyi év értékelé-
sével kezdődött.
A KEF 2017-ben pályázati forrásból szak-
mai tanulmányúton vett részt, ellátogatva 
a ráckeresztúri Drogterápiás Otthonba. 
Nyílt ülésen Juhászné Koós Edit bűnmeg-
előzési referens tartott előadást „Legye-
tek jók, ha tudtok!” címmel a KEF tag-
jai, valamint a tiszaújvárosi köznevelési 
intézmények tanulói részére. A program 
célja a fiatalok figyelemfelhívása volt a 
vakáció előtt, a drogfogyasztás veszélyei-
re. Mindezeken túl a KEF számos progra-
mon, rendezvényen vett részt. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan 2017-ben is megjelent 
preventív, felvilágosító tevékenységével 
a „Játék és Egészség”, Gyermek és Csalá-
di Napon, valamint a Show Tánc Feszti-
válon. A fentieken túl részt vett a Triatlon 
Nagyhét programján, ahol 100 db fehér 
léggömb felengedésével hirdette a „tisz-
ta, szermentes élet” fontosságát. 
A Drogellenes Világnap alkalmából a Ti-
szaújvárosi Krónikában a „Drog nélkül, 
tisztán, szermentesen” útmutató szülők-
nek elnevezéssel ismeretközlő szórólapot 
jelentetett meg. Szintén a drogellenes vi-
lágnap alkalmából Dr. Pleszkó Apollónia 
gyermekpszichiáter tartott előadást „Pszi-
chiátriai kórképek gyermekkorban” cím-
mel a KEF tagjai, a Tanácsadó Bizottság 
tagjai, szülők, pedagógusok, valamint a 
szociális területen dolgozók részére. 
Az intézményeknél folytatódtak az isme-
retterjesztő, figyelemfelkeltő előadások, 
szabadidős programok, kiegészülve a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
preventív, felvilágosító tevékenységével, 
programjaival. 
A beszámolók alapján a testület úgy fog-
lalt állást, hogy a drogprevenciós tevé-
kenység városunkban továbbra is megfe-
lelő színvonalú és a Drogellenes Stratégia 
valamennyi pillérére kiterjed. 
 A képviselő-testület kiemelten fontosnak 
tartja a helyi drogprobléma kezelésében 
résztvevő szervezetek, intézmények terv-
szerű, összehangolt, hatékony együttmű-
ködését, és 2018-ra vonatkozóan az aláb-
bi elvárásokat fogalmazta meg.
A KEF fordítson figyelmet a kortársse-

gítők hálózatának és gyakorlati munká-
jának szakmai támogatására, valamint a 
csoport létszámának növelésére és aktivi-
tásának segítésére. 
A testület fontosnak tartja a szülők tájé-
koztatását annak érdekében, hogy nyitot-
tabbá váljanak a drogokkal kapcsolatos 
kérdéseik, félelmeik, tennivalóik megfo-
galmazásában, a gyermekeik legális és il-
legális drogfogyasztásának megelőzése 
érdekében. 
Fontos, hogy a droggal összefüggő pre-
ventív, felvilágosító tevékenységek foly-
tatódjanak, kiemelt figyelmet kell fordíta-
ni a droggal kapcsolatos információk szé-
les körben történő közvetítésére. A KEF 
- szakmai ismereteik bővítésére - támo-
gassa tagjai számára a továbbképzések-
re, szakmai konferenciákra való eljutás 
lehetőségét. A szervezet segítse tagjai, az 
együttműködő szakemberek egészségfej-
lesztési és prevenciós munkáját. 

Bizottsági munka
 számokban

A képviselő-testület megtárgyalta az ál-
tala meghatározott követelményrendszer 
alapján készült tájékoztatót az állandó bi-
zottságok 2017. évi munkájáról.
A bizottsági üléseken való tényleges rész-
vételi arány a következők szerint alakult: 
Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügy-
rendi Bizottság 80%, Oktatási, Művelő-
dési, Egészségügyi, Szociális és Sport Bi-
zottság 85%, Városüzemeltetési és Ren-
dészeti Bizottság 87%, Infokommuniká-
ciós és Városmarketing Bizottság 83%. 
Az átlag 84%, mely hasonló az előző 
évek átlagos megjelenéséhez (2016: 82%, 
2015: 85%, 2014: 85%, 2013: 81%).
A Pénzügyi Ellenőrző, Tulajdonosi és 
Ügyrendi Bizottság 15 alkalommal ülése-
zett, három önálló előterjesztést készített, 
és 107 napirendi pontot tárgyalt. 
Az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, 
Szociális és Sport Bizottságnak 13 ülése 
volt, 2 önálló előterjesztést készített, 72 
napirendi pontot tárgyalt.
A Városüzemeltetési és Rendészeti Bi-
zottságnak szintén 13 ülése volt, melye-
ken 61 napirendi pontot tárgyalt meg, és 
2 előterjesztést készített.
Az Infokommunikációs és Városmarke-
ting Bizottság 12-szer ülésezett, 2 önálló 
előterjesztést készített, 33 napirendi pon-
tot tárgyalt.
A bizottságok 2017. évi munkájáról a tes-
tület összességében azt állapította meg, 
hogy munkájukat az önkormányzati tör-
vényben és a Szervezeti és Működé-
si Szabályzatban foglaltaknak megfele-
lően, tudásuk, ismereteik legjavát adva, 
törvényesen látták el, a bizottság tagjai 
nagy hangsúlyt fektettek a szakterületü-
ket érintő problémák kezelésére. Vélemé-
nyeikkel, javaslataikkal, állásfoglalásaik-
kal nagymértékben hozzájárultak a kép-
viselő-testület eredményes munkavégzé-
séhez, az önkormányzati feladatok haté-
kony ellátásához.

   Ferenczi László

3. oldal2018. február 1. Aktuális

A testület munkavállalónként havi bruttó 10 ezer forintos bérrendezési keretet 
hagyott jóvá a cégeknél. 

Plaszkó Gyuláné 1984-ben a Városgazdálkodási Vállalatnál 
kezdte titkárnői pályafutását. 

Tiliczki Józsefné 30 évig dolgozott a bölcsődében. 



Tiszaújváros, érezd magad otthon!

Új szlogenhez 
új logó kell

Az új városszlogen - Érezd magad otthon! - után új 
városi logó is készült, melyet Dr. Fülöp György al-
polgármester „mutatott be” a január 25-én rende-
zett testületi ülésen.

Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy az elmúlt évben ko-
moly városmarketing munka kezdődött, mely folyamatos és en-
nek egyik újabb lépése a városi logó. 
- Az elmúlt időszakban is használtunk logót, nevezetesen azt, amit 
talán Tiszaújvárosban mindenki ismer, mindig a várossá nyilvání-
tásnak az adott aktuális dátuma volt megjelenítve - mondta az al-
polgármester. - Ha megnézzük a szövegesen írott részt, akkor van 
egy szép Tiszaújváros felirat és ugyanolyan betűtípussal és szín-
nel szerepel az a szó is, hogy „otthon”, annak érdekében, hogy 
egy kicsit mindenkinek tudjuk ezt sugallni. Egyébként a városz-
szlogen a vendégeknek is szól, meg az itt lakóknak is. Azt gon-
dolom, hogy ez egy találó jelmondat. A Tiszaújvárosban az utolsó 
„s” betűben egy picit a szív motívum is fellelhető, amely utal arra, 
hogy szeretjük a várost, érzelmileg kötődünk ehhez a település-
hez, mondhatnám azt is, hogy igazi lokálpatriótaként élünk. Ter-
mészetesen igyekeztünk arra törekedni, hogy harmóniában legyen 
az 52-es felirattal és így ebben a feliratban is azokat a kék-bordó 
színeket használta a grafikus, melyeket egyébként a másik logó-
ban használunk. Ha balra nézünk, akkor láthatjuk a logó ábráját. 
A stilizált víztornyot talán mindenki látja, ha megnézzük, látjuk, 
hogy arany színnel van ábrázolva. Részben azért, mert tavalyelőtt 
ünnepeltük a várossá nyilvánításunk 50. évfordulóját, és akkor is 
ezt a színt használtuk.  Az arany szín a győztesekre is utal, a siker-
re, és büszkén mondhatjuk, hogy ez a város, a mi városunk, egy 
sikeres város. A víztorony fölött látható egy kis ívrészlet. Ugyan-
ezt használjuk a sportcentrumnál, a gyógy- és strandfürdő logójá-
ban is. Ez ismerős a tiszaújvárosi emberek előtt. Láthatjuk, hogy 
sportváros vagyunk, itt a Tisza, az a kék jel. Tulajdonképpen a lo-
gó minden olyan dolgot tartalmaz, ami fontos a városnak. Az al-
kotó azt is sugallja, hogy a város folyamatosan fejlődik, hiszen az 
elmúlt évben eldöntött beruházások alapján büszkén mondhatjuk, 
hogy ennek a városnak nem csak múltja, de jövője is van. Több 
figuratív elem is látható a logón, ez azt sugallja, hogy akik itt él-
nek, azok közösségben, csapatban működnek együtt. Én azt gon-
dolom, hogy ez a logó jól fogja majd segíteni a városmarketing 
munkát.  Rövidesen rendeletben előírt szabályozás készül arról, 
hogy mikor, hol, milyen körülmények között használjuk. Ez azért 
fontos, hogy ne használhassa bárki, és azért is, hogy indokolat-
lanul ne használhassák. Mondok egy példát. Annak nem sok ér-
telme van, hogy a munkakapcsolatban az intézmények meg a cé-
gek között a belső levelezési rendszerben ezt használjuk, arra ott 
van a másik logó.  De mondjuk, nagyon fontos lehet bizonyos 
marketingelemeken használni, például molinón. Gondoltunk ar-
ra is, hogy ahogy jövünk be Tiszaújvárosba a 35-ösön, mind a két 
irányból egy-egy óriástáblára érdemes lenne kitenni, hogy aki Ti-
szaújvárosba érkezik, vagy csak áthalad a 35-ösön, az rögtön ez-
zel találkozzon. A képviselő-testületnek még lesz vele feladata, 
hiszen márciusban vagy áprilisban érkezik egy javaslat, arra vo-
natkozóan, hogy mikor, hol és milyen körülmények között hasz-
náljuk. A városlakóknak azt kívánom, hogy tessék nekik, vagy ha 
úgy tetszik, tegyék egy kicsit magukévá, örüljenek annak, hogy 
van egy ilyen logónk, mert egy sikeres városnak egy sikeres logó-
ra és egy jelmondatra is szüksége van. Ezért stílszerűen így feje-
zem be: „Tiszaújváros, érezd magad otthon!” 

    F.L.

Polgármesteri tájékoztató

Vitatható nyomvonal

Lebegő Brassai, pá, pályázatok

Mezőgazdasági kerékpárút?

Bráz György polgármester 
minden képviselő-testületi ülés 
elején tájékoztatást adni, ar-
ról, hogy a köznevelési intéz-
ményekkel kapcsolatos meg-
állapodások hogyan teljesül-
nek. Így volt ez legutóbb is, de 
a polgármester szólt egy másik 
ígéretéről is, az önkormányzat 
által beadott pályázatok sorsá-
ról is. 

- Azok a megállapodások, amelyeket 
megkötöttünk, azok teljesülnek, de el 
kell mondanom, hogy lassan három éve 
nem sikerült megállapodást, vagyonkeze-
lési szerződést kötni a Brassai iskolával 
kapcsolatban - mondta Bráz György. - Ez 
azért érdekes, mert az akkori törvény úgy 
szólt, hogy amennyiben a megállapodás 
nem jön létre, akkor az illetékes minisz-
ter határozatban fogja elrendezni. Ezt há-
rom éve nem sikerül létrehozni. Tehát le-
beg ez az iskola.
Elkészült egy tervezet, ami most nem 
tudjuk, hogy hol van, ki foglalkozik ve-
le, az a lényeg, hogy még mindig nem 
kaptunk ezzel kapcsolatban konkrét visz-
szajelzéseket. Ez azért is érdekes, mert a 
„Szemünk fénye programmal” kapcsola-
tos tartozást is ennek kapcsán kellett vol-
na rendezni, de hát nem volt kivel. Érde-
kes ország a miénk, - szélesítette a téma-
kört a polgármester - a jogértelmezés az 
valahogy úgy van, hogy lefelé mindenki-
nek be kell tartani mindent, felfelé meg 
hát - valószínű, hogy a rengeteg teendő 
miatt - időnként nem sikerül időben vég-
rehajtani a dolgokat. Bizonyos remények 
azért megcsillannak, mert nem olyan ré-
gen volt egy sajtóhír, hogy a csömöri ön-
kormányzat beperelte az illetékes fenn-
tartót, annak érdekében, mert úgy gon-
dolták, hogy a köznevelési intézmé-
nyek államosítása alkotmánysértő. Érde-
kes módon volt olyan bíróság, amely ezt 
meg is állapította, és az Alkotmánybíró-
sághoz fordult ezzel kapcsolatban. Mi an-
nak idején minden esetben megtettük a 
szükséges lépéseket minden arcátlan jog-
szabály alapján az államosításhoz, aztán 
jött a szolidaritási hozzájárulás. Mindig 
vannak kifogások, mindig jönnek új titá-
nok, akik így, vagy úgy, vagy amúgy ér-
telmeznek dolgokat. Szerintem minden-
ki arra vár, hogy mi lesz április 8-án az 
országban, és akkor utána vagy folytató-
dik ez az őrület, ami van, vagy pedig más 

irányba tudnak terelődni a dolgok. Azért 
azt szeretném megjegyezni, hogy amikor 
a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó 
törvény megszületett, abban volt egy in-
doklás, hogy azért kell szolidaritási hoz-
zájárulást fizetni azoknak, „akik iparűzé-
si adóval nagyon jól vannak elengedve”, 
hogy az állam tudjon gondoskodni mara-
déktalanul az iskolák fenntartási, műkö-
dési feladatairól. Hát tessenek olvasni új-
ságot, ne csak a magyar 1-et tessék nézni, 
meg a Duna TV-t, hanem tessenek mást is 
nézni, mást is olvasni, azért, hogy lássák, 
mi történik az országban. Azt látjuk, hogy 
sok mindenre jut pénzt, csak olyan dol-
gokra, amelyek tényleg alapvetően meg-
határozzák egy ország jövőjét és ilyen az 
oktatás, arra nem. Azt, hogy ki mennyi-
re tud majd helyt állni a jövőt illetően, az 
nagyban eldől, hogy milyen iskolában ta-
nulnak a gyerekek, és a magyar vidék is-
kolái elég sok kívánnivalót hagynak ma-
guk után - zárta mondandóját a polgár-
mester, majd egy másik témára tért ki. 
- Volt a decemberi ülésen egy olyan ígére-
tem, hogy a 2014-2020-as fejlesztési cik-
lusban benyújtott támogatási kérelmeink-
kel kapcsolatban adunk egy részletes tá-
jékoztatást. Ez az anyag készül. Szeret-
nénk teljes körűen bemutatni az első pil-
lanattól fogva, hogy mit tettünk, milyen 
pályázatokat nyújtottunk be, kikhez for-
dultunk személy szerint, hogy segítse-
nek, lobbizzanak egy kicsikét. Vagy ne 
kerüljünk hátrányba, próbálják elháríta-
ni, hogy úgy tekintsenek ránk, hogy ne-
künk semmit. Na, ebben is javaslom min-

denkinek, hogy olvassa a magyar sajtót, 
hogy hol, milyen módon osztogatják a tá-
mogatásokat.
Azok a pályázatok, amiket önszántunk-
ból nyújtottunk be, azok egyike se nyert 
jelen pillanatban. Két pályázattal kap-
csolatban, amely energetikai pályázat, 
és amelyet felkérésre nyújtottunk be - ez 
is egy őrület, hogy elvették az iskoláin-
kat, de a tulajdona még itt van nálunk, és 
ezért velünk szórakoznak, hogy mi nyújt-
suk be - ez a két pályázat most úgy néz 
ki, hogy támogatást kapott. - Egyébként 
nem értem, hogy miért nem lehetett úgy 
intézni az ügyet, mint a katolikus isko-
lánál, hogy az egyház nyújtotta be a pá-
lyázatot, az egyház elintézte. Szeretném 
megjegyezni, hogy mi van, ha nem elég 
rá az a pénz, amit biztosítottak a pályázat-
nál? Most tanulmányozzuk a megkötendő 
megállapodásokat, de az egy nagyon fo-
gas kérdés, hogy mi történik akkor, ha a 
pénz nem elegendő a feladat végrehajtá-
sára. Illetve van egy pályázat, amelynek 
az elbírálása jelen pillanatban még nem 
történt meg. A városi rendelőintézetben 
a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fej-
lesztésére nyújtottunk be egy pályázatot. 
145 millió forintos ez a pályázat. 2017 - 
a dátumra tessenek figyelni! -  2017. má-
jus 30-án kaptunk egy tájékoztatást, hogy 
a kérelmet döntésre felterjesztették. Még 
nem érkezett semmi ezzel kapcsolatban. 
Tehát ismétlem, februárban írásban teljes 
körűen be fogjuk mutatni a pályázatok te-
rén történteket. 

f.l.

A képviselő-testület legutób-
bi ülésén Tóth Sándor kép-
viselői kérdése nyomán szó 
esett a Sajóöröst Tiszaújvá-
rossal összekötő leendő ke-
rékpárútról is.

- Arról már kaptunk tájékoztatást, hogy a bi-
cikliúthálózat-fejlesztési pályázat sikeres lett 
Sajóörös vezetésével - mondta Tóth Sándor. 
- A kérdésem, polgármester úr, hogy tudnál-e 
mondani bármiféle új információt ezzel kap-
csolatban, hogy áll ez a dolog, pontosan hol 
lesz megépítve? Mert felröppentek olyan hí-
rek, sajóörösi lakosok panaszkodtak ezzel 
kapcsolatban, hogy nem Kesznyéten irányá-
ból lenne megépítve Tiszaújváros irányába, 
hanem a mostani mezőgazdasági földeken 
keresztülvágva a Tiszaújváros-Sajószöged 
bicikliútba becsatlakozva.
Bráz György polgármester válaszában 
emlékeztetett arra, hogy Tiszaújváros Sa-
jóörössel konzorciumban kívánt pályáz-
ni, s a tervek arról szóltak, hogy a kerék-
párút Sajóörösről indulva, megfelelő út-
vonalakon, bekötve a tiszaújvárosi kerék-
párutakba eljut Polgárig. Sajóörös azon-
ban kialakította a maga útvonal elképze-
lését, és önállóan pályázott.
- Az útvonalat ismerjük, bekapcsolódik a 
tiszaújvárosi kerékpárútvonalba a Szent 
István út végén, de egyébként ott jön át, a 

mezőgazdasági földeken - mondta a pol-
gármester. - Erre nekünk nem volt ráha-
tásunk. Egyébként valóban bekapcsoló-
dik a Sajószöged és Tiszaújváros közöt-
ti kerékpárútba. Hogy ez miért alakult 
így? Szerintem ez hibás koncepció, ennek 
nem így kellett volna lennie, szerintem is 
az lett volna a normális, ha a kesznyéteni  
út mellett épül meg a kerékpárút, össze-
függésben a tiszaújvárosi már megépített 
kerékpárútvonalakkal. Szerintem ez egy 
„azért se úgy lesz” című történet, pedig 

nem logikus, ami történt. Megismétlem, 
a mi szerepünk ebben az ügyben annyi, 
hogy a tiszaújvárosi szakaszhoz a hozzá-
járulásunkat adjuk. Ez már megtörtént.

*
Szerettük volna megkérdezni az ügyben 
Sajóörös polgármesterét, Szabó Gábort is. 
Lapzártánk utánra, szerda délelőttre adott 
időpontot, de megkeresésünkre azt a vá-
laszt kaptuk munkatársától, hogy egyezte-
tő tárgyaláson van, majd visszahív.

                        f.l.
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Logikusabb lenne, ha a Sajóörösről induló kerékpárút a kesznyéteni út mentén 
haladna. 

2015 novemberében - a Tisza szigeten - még mindenki bizakodó volt a jövőt ille-
tően. Azóta tudjuk, Polgár nyert, Tiszaújváros nem. Kérdés, így hová vezet a ke-
rékpárút? 

Kedves Óvodások és Szülők!
ISKOLAKÓSTOLGATÓ a HUNYADI ISKOLÁBAN

Programunkhoz szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket, az 
iskolába készülő gyerekeket!
A FOGLALKOZÁSOK TÉMÁJA:
Farsangi játszóház
Angol interaktív foglalkozás
Játékos matematika
Tánc- és drámafoglalkozás
Meseország, játékos anyanyelvi foglalkozás
Drámajátékok
Angol dalok, mondókák
Tavaszi komplex foglalkozás
Időpontok:  február 01.  február 08. 
  február 22.  március 01. 
  március 08.  március 22.
  április 05.  április 12.
A foglalkozások csütörtökönként 1630-1700 óráig tartanak.



Kajak Kenu

Versenysikerek, fúziókudarc
Városunk mindkét kajak-ke-
nu egyesülete megtartotta 
már a tavalyi évet értékelő 
összejövetelét.

Nagy a valószínűsége annak, hogy jövőre 
is így tesznek. Az önkormányzat által kí-
vánatosnak tartott egyesülés ügye ugyan-
is jottányit sem haladt előre.
Az eddigi legjobb évén van túl a Tiszaúj-
városi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület. A bajnoki pontversenyben az or-
szág hetedik legeredményesebb klubja 
lett. 2017-ben „új vizekre” evezett a klub, 
hiszen az utánpótlás korú versenyzőiknek 
egy része már a felnőttek mezőnyében is 
megmérette magát. 

Egyre jobbak

Bragato Giada Dél-Afrikában, a világbaj-
nokságon szokta a felnőttek mezőnyét, 
míg Béke Kornél első felnőtt világkupa 
versenyén indulhatott.
- Tavaly tavasszal Portugáliában K1 500 
méteren nyolcadik helyezést, K4 500 mé-
teren ötödik helyezést értem el a felnőttek 
között. Ezekre az eredményekre nagyon 
büszke vagyok - mondta Kornél.
A nagyok mellett minden korosztály hoz-
ta az eredményeket, ennek köszönhető-
en a klub eddigi legeredményesebb ver-
senyévén van túl.
- A tavalyelőtti évhez viszonyítva mint-
egy 120 ponttal több bajnoki pontot sze-
reztünk - mondta a klub elnöke, Béke 
László. - Ez azt jelenti, hogy a hetedik 
helyre léptünk előre, amit ha tovább bon-
colgatunk és a masters eredményeket le-
számítjuk, akkor a hatodik, ha csak a 16-
18 év alatti korosztályokat nézzük, ak-
kor a negyedikek vagyunk az országban. 
A legfiatalabbak mezőnyében pedig kije-
lenthető, hogy Magyarország legeredmé-
nyesebb klubja lett a TKKSE.
A kiváló szakmai munkát a felnőtt válo-
gatott szövetség kapitánya is megerősí-
tette, aki meghívást kapott az egyesület 
évadzáró rendezvényére.

- A TKKSE alapvetően utánpótlás neve-
lő egyesület - mondta Hüttner Csaba. - 
Ebben a kategóriában egy nagyon mér-
tékadó egyesület. Évről-évre „szállítják” 
azokat a versenyzőket, akik tovább lép-
hetnek, és gerincét adhatják a későbbiek-
ben a felnőtt válogatottnak is.
A klub az idei évre még eredményesebb 
munkát irányozott elő, bár tudják az idei 
sikereket nehéz lesz felülmúlniuk. 

A növekedés a cél

A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület már 
decemberben megtartotta évértékelőjét. 
Az egyesület két quadratlonistája, Bo-
dolai Fanni és Lőrincz Tibor világbajnok 
lett, Rakusz Éva, a klub ikonja, sárkány-
hajóba szállva a Masters Európa-bajnoki 
címig lapátolta magát.
- Az elnökséggel azt a célt határoztuk 
meg, hogy a mostani 70-75 főről 85-90 
főre szeretnénk növeljük a taglétszámot, 
és ezzel egy időben az igazolt verseny-
zők számát is szeretnénk 60 főre emelni 
- mondta Jancsár László, a TVSE elnö-
ke. - Gyermek, kölyök, serdülő és ifi a fő 
korosztályaink. A kajak mellett a quadrat-
lonra a két világbajnokunk mellett újabb 
sportolók is kedvet kaptak. Váczi Anita 

remélhetőleg ismét edzésbe tud állni és 
erősítheti a parakajak szakágunkat.
Van még egy jövőbeni feladata a két 
egyesületnek. 

Szándék és javaslat

Tavaly tavasszal elnökségi és közgyűlési 
szinten is határozott a TKKSE arról, hogy 
felveszi a kapcsolatot a TVSE-vel az eset-
leges egyesülés érdekében.
- Jelenleg ott tart ez a folyamat, hogy több 
tárgyaláson is túl vagyunk - mondta Béke 
László. - Mi több változatot is elképzeltünk 
arra, hogy a két egyesület miként tudná erő-
síteni egymást szakmai tekintetben. Felvá-
zoltuk a két egyesület ingatlanvagyonának 
hasznosítását is, és erre tettünk javaslatokat 
is. A TVSE vizsgálja ezeket az elképzelé-
seket, és bízom benne, hogy nem rekednek 
meg a tárgyalások, mert meggyőződésem, 
hogy ezzel a tiszaújvárosi kajak-kenu sport 
további előrelépését szolgálnánk.

 A szülők döntöttek

A TVSE, akárcsak a TKKSE, közgyűlés 
elé tárva vitatta meg és alakította ki állás-
pontját.
- Az önkormányzat felkérte a két egye-
sület vezetőjét, hogy tárgyaljunk az eset-
leges egyesülésről - erősíti meg az infor-
mációkat Jancsár László. - Én ezután egy 
szülői értekezletet hívtam össze, és ott 
megkérdeztem a szülőket és a verseny-
zőket, hogy ők mit szeretnének. Ők nem 
szeretnék, így én ezt az elvárást képvise-
lem, mint egyesületi vezető. Természe-
tesen, mint ahogy eddig sem, nem zár-
kózunk el semmilyen közös program-
tól. Tudjuk azt is, hogy ezek az utak egy-
szer majd valahol kell, hogy találkozza-
nak. Jelen pillanatban azt tudom ígérni, 
hogy minden olyan programban, ahol kö-
zös hajókat tudunk indítani, illetve bármi-
lyen probléma megoldásában, a hajóköl-
csönzésben, nyitottak vagyunk, hajlandó-
ak vagyunk együtt dolgozni.

 borza

A tavalyi mintegy 4 millióhoz képest is 
több szja-bevallási tervezetet készít idén 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A 
nyilvántartásában szereplő adatok alapján 
a mezőgazdasági őstermelőknek és az áfa 
fizetésére kötelezett magánszemélyeknek 
is összeállítja a NAV a bevallási terveze-
tet. Esetükben a tervezet egy „ajánlat”, 
mely nem válik automatikusan bevallás-
sá, azt ki kell egészíteni az önálló tevé-
kenységből származó, illetve őstermelői 
bevételekkel, költségekkel.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállítá-
sához a kifizetők, munkáltatók által benyúj-
tott adatokat használja fel. A mezőgazdasá-
gi őstermelők és az áfa fizetésére kötelezett 
magánszemélyek számára az adóbevallá-
si tervezet egy ajánlat, amely segít a beval-
lás kitöltésében.  Ezen tevékenységgel kap-
csolatos bevételek és költségek nem szere-
pelnek a NAV nyilvántartásában, így azo-

kat az adóbevallási tervezet nem tartalmaz-
za. Ezért az adóbevallási tervezetet az adó-
zóknak ki kell egészíteniük az önálló, illet-
ve az őstermelői tevékenység jövedelmé-
vel, és az ahhoz kapcsolódó fizetési kötele-
zettségekkel. Az adóbevallási tervezet alap-
ján elkészített szja-bevallás benyújtási ha-
tárideje 2018. május 22. 
Ha nem egészítik ki, nem módosítják az 
adóbevallási tervezetet, az nem válik má-
jus 22-én érvényes személyijövedelem-
adó-bevallássá. Erre a kitöltő program 
külön figyelmezteti is az adózókat.
Ha a mezőgazdasági őstermelő éves be-
vétele a 600 ezer forintot nem haladta 
meg és nem volt más adóköteles jövedel-
me, akkor bevallást sem kell benyújtania.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a 
NAV 2018. március 15-től az Ügyfélka-
pun keresztül elektronikus formában elér-
hetővé teszi.

Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. márci-
us 19-ig kérheti a tervezet postázását le-
vélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy 
a NAV honlapján elérhető űrlapon, for-
manyomtatványon (BEVTERVK), továb-
bá telefonon, a 1819-es hívószámon, va-
lamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az 
adóazonosító jelet és a születési dátumot 
kell elküldeni ebben a formában: SZJA-
szóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Aki maga szeretné szja-bevallását elké-
szíteni, a NAV honlapjáról letöltheti, il-
letve az ügyfélszolgálatokon beszerez-
heti a 17SZJA nyomtatványt, valamint a 
bevallás elkészíthető a webes kitöltő fe-
lületen is, mely elérhető a NAV honlap-
járól (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve 
a kormányzati portálról (www.magyaror-
szag.hu). 

             NAV

Egymillióval több tervezet készül

Triatlon

Edzőtábor-szezon

A hazai környezetben elvégzett úszó és futó alapo-
zó ciklust követően január utolsó napjaiban meg-
kezdték első edzőtáborukat a Tiszaújvárosi Triat-
lon Klub élversenyzői, akik ezúttal a Kanári-szige-
teken gyakorolhatnak. 

- Sportolóink közül Mátyus Lili, Putnóczki Dorka, Lehmann 
Bence és Lehmann Csongor január 28 - február 11. között, az 
én irányításommal, a Kanári-szigetekhez tartozó Fuerte Ventu-
ra városában edzőtáborozik - tudtuk meg Lehmann Tibor klu-
belnök-vezetőedzőtől. -  A heti 50 km-es decemberi úszóciklus 
és a heti 100 km-es januári futóciklus után ezúttal a kerékpáro-
záson lesz a fő hangsúly. Heti 12-14 órás tekerés vár versenyző-
inkre.  Az erősítő, futó- és úszó tréningekkel együtt a felnőtt vi-
lágkupa-sorozatba is bekapcsolódó Bence fiamra hetente 28-30 
óra munka vár, míg juniorjaink 23-25 órát gyakorolnak majd. A 
tavaly U23-as Európa-bajnoki címet kiérdemlő és a tiszaújváro-
si felnőtt világkupát megnyerő pécsi Bicsák Bence és társai is 
ott gyakorolnak a Kanári-szigeteken, csakúgy, mint a Budaörsi 
TKE küldöttsége, tagjai között az első magyar tiszaújvárosi vi-
lágkupa-győztes Vanek Ákossal (2014, Tiszaújváros) és a szülés 
után visszatérő vk-dobogós testvérével, Vanek Margittal. Mel-
lettük több külföldi csoport is ezt a kiváló adottságokkal ren-
delkező meleg égövi helyszínt választotta, így edzőpartnerek-
ből, egyben motivációból sem lesz hiány. Hazaérkezésünket kö-
vetően, március első napjaitól mind a négy versenyzőnk Cipru-
son, a magyar válogatott edzőtáborában folytatja a felkészülést. 
Az utánpótlás válogatott áprilisi, horvátországi közös felkészü-
lésében pedig Bóna Kinga, Tóth Anna és Sinkó-Uribe Ábel ré-
vén leszünk érdekeltek.

                                           SZIS

Rabszolgaság, méltóság, rasszizmus

Ökumenikus 
imahét

Előbb a görögkatolikus, majd a református, végül a római kato-
likus templomban (képünkön) tartottak ökumenikus istentiszte-
leteket az elmúlt héten. A keresztények egységéért tartott ima-
hétnek minden évben más-más mottója van. Idén a Karib-tér-
ségből érkezett az imahét iránya, mottója. Ennek fókuszában - 
történelmüket alapul véve - a rabszolgaság, az emberi méltóság 
és a rasszizmus témakörei voltak. 

5. oldal2018. február 1. Sport+

A TVSE-s szülők és sportolók úgy döntöttek, nem egyesülnek. 

Kiváló versenyévről számolt be Béke László, a TKKSE elnöke. 

Lehmann Csongor egy ausztriai versenyen. 



Hétszázötven és kétszer húsz

Évfordulós ünnepségek, jubileumok
Idén 52 éves a város. Vele 
együtt „öregszenek” az alapí-
tók, az intézmények, a sport- 
és kulturális egyesületek. 
Ahogy telnek az évek, sor-
ra jubilálnak az ünnepeltek. 
Idén tölti be huszadik eszten-
dejét a Tiszaújvárosi Nyugdí-
jas Egyesület, a Tiszaújvárosi 
Sportcentrum. A rangidős, a 
750 éves múltra visszatekintő 
Tiszaszederkény.

A jubileumok alkalmából ünnepségekkel 
készülnek a szervezők, újakkal, hagyo-
mányosokkal, különlegesekkel. A Tisza-
újvárosi Nyugdíjas Egyesület 1998. de-
cember 10-én alakult meg, közel negy-
ven fővel. Bár az alapító tagok közül, már 
nincsenek közöttünk sokan, de a régi em-
lékek nem halványulnak, fotókat, ezernyi 
dokumentumot őriznek a kezdetektől.
- Az évfordulót egy hatalmas műsorral 
szeretnénk megünnepelni - mondja a Ti-
szaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének 
elnöke, Varjas Lászlóné. - Képkiállítást 
is rendezünk, amit októberben, az Idő-
sek Hete rendezvény alkalmával fogunk 
megnyitni. A másik nagy rendezvényünk 
november tájékán lesz, amikor egy ze-
nés, vacsorás estet rendezünk vetítéssel, 
és tervezzük egy kiadvány elkészítését is, 
melyben a 20 évet mutatjuk be képekben. 
Ezt ajándékba adjuk a nyugdíjas társaink-
nak. Számítunk a városlakók segítségére 
is, régi fotókra, dokumentumokra lenne 
szükségünk, olyanokra, amin a nyugdíja-
sok vannak, legyen az egy Tisza-parti fő-
zés, egy táncos mulatság, vagy egy vers-
mondó verseny. Természetesen hagyomá-
nyos programjainkat is megtartjuk, me-
gyünk kirándulni ebben az évben is, vár-
juk határon túli vendégeinket, és az új-
donság jegyében reményeink szerint egy 
sportnapot is rendezünk majd júniusban, 
Swietohlowice partnervárosunk mintájá-
ra, aminek tavaly részesei lehettünk - nyi-
latkozta a nyugdíjas egyesület elnöke.
A Tiszaújvárosi Sportcentrum is jubilál, 
idén 20 gyertyát fújhatnak el a születés-
napi tortán. A hagyományos programok 
mellett ők is szervezik a kerek évfordulós 
rendezvényeket.
- Ha visszaemlékszem, azt gondolom, 

hogy a legfontosabb dolog a megépült új 
sportcentrum életében az volt, ahogy ösz-
szeraktuk a szervezeti részét, azt, hogy 
hogyan működtessük az egész struktúrát - 
kezdi a nosztalgiázást Gál Csaba, a cent-
rumot működtető Tiszaújvárosi Sport-
Park Kft. ügyvezetője. - Valódi kihívás 
volt, hiszen a régi sporttelepen csupán né-
hány ember dolgozott, itt pedig az 1998-
ban átadott európai színvonalú sportléte-
sítmény-együttesben jóval nagyobb appa-
rátusra volt szükség az egyhektáros terü-
leten. Ki kellett találnunk az egész rend-
szer felépítését, üzemeltetését, azt, hogy 
milyen kollégákat vegyünk fel, milyen 
szakmákkal, ez egy nagyon szép feladat 
volt.  A 20 éves jubileumra szeretnénk 
több eseményt is szervezni, ezeknek az 
„összerakása” folyamatban van. Terveink 
szerint koncentrálni fogjuk a programo-
kat, mert a júniusi Sportfesztiválra időzít-
jük a nagy jubileumi ünnepet, azon kí-
vül több nyitott kapus akciót is hirdetünk 
majd, és több kedvezményes sportléte-
sítmény-használatot is. A Sportfesztivál, 
egyben az ünnepi programok nyitánya jú-
nius 8-án, pénteken lesz, ezt követi szom-
baton és vasárnap maga a Sportfesztivál. 
Hogy méltóképp megemlékezzünk az év-
fordulóról, egy kiállítást is fogunk nyit-
ni, melyen bemutatjuk az itt lezajlott ren-
dezvényeket, az ereklyéket. Természete-

sen nem feledkezünk meg azokról a régi 
sportolókról és sportvezetőkről sem, akik 
itt kezdték, itt értek el sikereket, őket is 
szeretnénk meghívni majd az ünnepségre.
Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturá-
lis Központ igazgatójaként kollégáival 
együtt a 750 éves Tiszaszederkény ünne-
pi programjait szervezi.
- A tiszaszederkényi programokat a 750 
éves évforduló jegyében szervezzük 
2018-ban, de ezek között természetesen 
lesznek olyan események, amelyek ki-
emelt programnak számítanak – mond-
ta. Ilyen például az az időszaki kiállítás, 
melyet a tájházban nyitunk meg a Le-
gyen Szederkény vendége rendezvényün-
kön. Ez a kiállítás a település múltját mu-
tatja be izgalmas és kézzel fogható mó-
don. A másik kiemelt eseményünk az au-
gusztus 20-ai programokhoz kapcsolódik, 
ezen a napon zajlanak majd az évfordulós 
események, ide szervezzük a jubileumi fő 
attrakciót. Tervezzük azt is, hogy azokat 
a személyeket megjelenítjük, illetve kőbe 
is véssük - egy emléktáblán, vagy emlék-
kövön - akik Tiszaszederkény múltjában 
jelentős szerepet vállaltak. Természetesen 
külsőségeiben is megjelenítjük az évfor-
dulót, hiszen egy logó készült, amelyet a 
szederkényi programokhoz minden eset-
ben használunk.

berta

Egy 1949-es képeslap Tiszaszederkényről. 

kronika@tiszatv.hu

Illemtan, protokoll

Köszönet 
a támogatóknak

Neveljünk
hölgyeket és urakat

Tisztelt Támogatóink, Követőink!
Az új esztendő kezdetén mindenki számot vet az előzővel. Azt 
hiszem, az alapítvány életének egyik meghatározó éve volt a 
2017-es. Az eddig megszokott programok (Vida Ági előadása, 
újraélesztési-elsősegélynyújtási interaktív előadás, életmód tá-
bor, anyatejes világnapi rendezvény, jótékonysági vásár) mellett 
új programok, projektek színesítették a palettát. Megterveztünk 
és kiviteleztünk - pályázati segítséggel - a Sportcentrumban egy 
„Mezítlábas sétányt”, melyet egy Életmód nap kíséretében ad-
tunk át a város aprajának és nagyjának.
Mindezek nem valósulhattak volna meg támogatóink, segítő-
ink nélkül - nagyon köszönjük a segítséget Tiszaújváros ön-
kormányzatának, hiszen minden programunkhoz hozzájárul-
tak valamilyen módon. Köszönet illeti még állandó segítőin-
ket: a Csáti Csemegét, A Dél-borsodi Roma Integrációt Előse-
gítő Közhasznú Egyesületet - mindketten termékeiket ajánlot-
ták fel programjainkhoz, és teszik ezt már évek óta! Köszönjük 
azoknak a civil segítőknek, akik kézműves ajándékaikkal járul-
tak hozzá vásárunk sikeréhez. Köszönjük az önkénteseknek, hi-
szen Nélkülük kevesen lettünk volna a megvalósításhoz.
 Köszönjük azoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át ne-
künk ajánlották fel. Tavaly 144.329 Ft került így a számlánkra! 
2018-ban is igyekszünk az alapítvány megszokott munkáját 
folytatni, a megkezdett fejlesztéseket bővíteni, még magasabb 
színvonalon tevékenykedni a város gyermekeinek egészségéért.
Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért kura-
tóriuma nevében:

                  Dr. Pető Gabriella kuratóriumi elnök

Itt van a farsangi szezon. Mi, szülők gyönyörködünk gyermeke-
inkben. Még inkább büszkeséggel tölt el, ha csemeténk a nyitó-, 
vagy záró tánc szereplője. Igazi kisasszonyok és fiatalemberek 
keringőznek a színpadon. 
Mire a gyermekek eljutnak a farsangi keringőhöz, már igazi sze-
mélyiségük, egyéniségük van. Ahogyan kivonulnak a színpad-
ra, a fiúk kitartják a karjukat és a lányok félszegen feléjük nyújt-
ják kezüket - ez az a momentum, amikor látható, hogyan indul-
nak el a felnőtt élet felé. A régi tánciskolákban voltak az urak és 
a kis-kisasszonyok. A különböző stílusú táncokkal megtanítot-
ták, hogyan közeledjenek egymáshoz a fiatalok, hogyan illik fel-
kérni a lányt a fiúknak, és hogyan illendő fogadni a közeledést.
Mára már ritka a klasszikus társastánc-iskola. Biztatok minden-
kit, hogy akár felnőtt fejjel is érdemes felkeresni egy ilyen kur-
zust. Ha járt már tánciskolába azért, ha nem, hát akkor azért!
Gyermekeink nem tudják, miért várják annyira ezt a nemes tán-
cot, de zsigereikben érzik, hogy ez más, mint a többi. A kerin-
gő próbái alatt megtanulnak kiegyenesedett derékkal lépkedni, 
odafigyelni a táncpartnerükre, egymás szemébe nézni, egyszó-
val egymásra figyelni. A fiú a lányra, a lány a fiúra.
Micsoda találmány a tánc!

Medina

A Kazinczy nyitotta a sort

Táncos farsangi ünnep 
Nagy volt a nyüzsgés szom-
baton a Derkovits Kulturá-
lis Központban, elkezdődött 
a farsangi szezon. A sort a 
Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola diákjai nyi-
tották. 

A tanulók palotással kezdtek és keringő-
vel zártak a színpadon. 
- Nagyon izgulunk - mondta Magyar La-
ra, aki palotást táncolt -, sokáig tanultuk 
a táncot, de nagyon megszerettem. A far-
sang is tetszik, ilyenkor jó szórakozni a 
barátokkal, jól érezzük magunkat. 
- Először egy picit nehéznek tűnt a palo-
tás - mondta Hanus Máté a fellépés előtt 
-, de most már, hogy begyakoroltuk, már 
nem is annyira nehéz. Vártam már a far-

sangot, mert szeretek szórakozni a baráta-
immal és megnézni, hogy mások milyen 
jelmezbe bújnak. Idén nagyon tetszett a 
Michael Jackson produkció, egy fehér 
ponyvát terítettek ki, amit hátulról meg-
világítottak, így kezdődött a tánc. 
Nem csak Michael Jackson jellegzetes 
tánclépései elevenedtek meg a színpa-
don, Harry Potter varázsvilága, a Sztár-
ban sztár „sztárjai” és mosolygós fejek is 
táncra perdültek. A tánc evolúciója című 
produkció a különböző korok táncait mu-
tatta be. 
- Először ősemberek voltunk - mondta 
Petró Dominik -, utána a lányok egyipto-

mi táncosok, majd mi, fiúk lovagok, utá-
na pedig a jelenkor következett, előbb a 
lányok, majd a fiúk táncoltak. Nekem az 
egész tetszett, szerintem a jelenkor a leg-
érdekesebb, a legnehezebb pedig lovagi 
tánc volt.
Nem csak a diákok, a szülők, nagyszülők 
is várták már a jelmezes felvonulást. 
- Itt van az unokám - mondta Kovács Csa-
ba -, most nyolcadikos. Örömmel veszek 
részt a farsangi rendezvényeken, többször 
is voltam már. 
Zárásként a végzősök keringőjét láthatta 
a közönség. 

                           fp
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A tánc evolúciója. 

Palotással nyitották meg a mulatságot. 

Tavaly ősszel adták át a mezítlábas sétányt. 

Jó találmány a tánc. 



Kultúrházak éjjel-nappal
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Kifordítják a házat

Egy amatőr színkör bemutatkozása

Az országos kampányhoz csat-
lakozva idén is különleges es-
ti programokkal propagálja 
a kultúrát a Derkovits Kultu-
rális Központ. 

A rendkívüli nyitvatartás február 3-án, 
szombaton és február 4-én, vasárnap lesz, 
csemegézni bőven lehet majd a kulturá-
lis kínálatból. 
- Úgy is mondhatnám, hogy kifordít-
juk a házat, azaz a kulisszák mögé enge-
dünk betekintést ezeken a napokon. A vá-
roslakók belenézhetnek a mindennapja-
inkba, azokba a helyiségekbe, irodákba, 
ahol mi, művelődésszervezők dolgozunk 
nap, mint nap, de betekintést adunk majd 
a Kulissza Játékszín kulisszái mögé is - 

tudtuk meg Bognár Imrétől, a Derkovits 
Kulturális Központ igazgatóhelyettesétől. 
- Ez a kirándulás 16-tól 20 óráig tart majd 
szombaton, mindeközben amatőr cso-
portjaink nyílt foglalkozásiba, próbáiba 
is belekóstolhatnak azok, akik eljönnek 
hozzánk, de kedvük szerint csatlakozhat-
nak is a kézművesekhez és a néptánco-
sokhoz, hiszen táncházat is tartunk a kon-
ferenciateremben. A fúvósok és citerása-
ink sem hagyják otthon hangszereiket, ők 
is bemutatkoznak. A mazsorettes lányok-
kal pedig egy közös zumbázásra hívjuk 
a városlakókat 18 és 19 óra között. Egy 
órával később ugyanezt folytatjuk, csak 
már mai modern változatban, a Kinect 

Adventures játékkal. Ugyancsak szomba-
ton, 16-tól 20 óráig várja különleges iz-
galmakkal a jelentkezőket az a szabaduló 
szoba, amit a miskolci Elmeháza rendez 
be a két földszinti öltözőben. Itt logikai, 
gondolkodtató feladatokat megoldva kell 
feltörni azokat a kódokat, ami kinyitja a 
kaput a bezárt vállalkozó kedvű városla-
kók előtt. Erre a játékra már minden hely 
betelt, további regisztrációt már nem áll 
módunkban fogadni. Február 4-én vasár-
nap 17 órától a Kulissza Játékszín előa-
dásában Agatha Christie Egérfogó című 
darabját láthatják. Erre az előadásra már 
minden jegy elkelt. 
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Csoportunk neve „Tiszaújvárosi Palet-
ta Baráti Kör”. Nevünket a festőpaletta 
„sokszínűsége” ihlette. Mottónk: „Mind-
annyian kaptunk valamilyen tehetséget az 
úti tarisznyánkba a hamuba sült pogácsa 
mellé. Más kérdés, hogy megpróbáljuk-e 
hasznát venni, másoknak is megmutat-
ni azt…”(Molnár Éva) Az önszervező-
dő, amatőr, vegyes életkorú csoportunk 
2017 tavaszán alakult olyan nyugdíjasok-
ból, tanulókból, aktív munkavállalókból, 
akik szeretik a muzsikát, a verset, az iro-
dalmat, a játékot, az egyszerűbb színpadi 
mozgásokat, és az ezekhez kapcsolt kellé-
keket elkészítik, szívesen viselik. 
Programjaink között történelmi, irodal-
mi aktualitásokról, évfordulókról, híres 
emberekről szóló megemlékezések, mű-
sorok összeállítása, bemutatása szerepel.  
Próbáinkat a Nikodemus Idősek Ottho-

nában tartjuk. Az eltelt szűk egy év alatt 
megemlékeztünk március 15-éről, vers-
illusztrációkból kiállítást szerveztünk az 
Arany János évfordulón. Jelenetben em-
lékeztünk meg az új kenyér ünnepéről. 
Október 6-án a 13 aradi hős előtt hajtot-
tunk fejet ”… itt élned, halnod kell…” c. 
játékunkkal. A miskolci evangélikusok és 

nyugdíjas közösségek meghívásának tet-
tünk eleget az 500 éves reformációról ké-
szült összeállításunkkal. (Egy-két műsor-
ból az facebook-on is láthatók fotók.)
Jelenleg is próba-időszakban vagyunk.  
„Az igazat mondd, ne csak a valódit” 
című interaktív szerkesztett műsorunk-
kal a költészet napjára készülünk.  Ösz-
szeállításunkat rendhagyó irodalmi órára, 
könyvtári foglalkozásra, közönségtalál-
kozóra, érdeklődő közösségek alkalmai-
ra ajánljuk.
A baráti kör nyitott. Bárkit szívesen fo-
gadunk, aki lelkes tagja szeretne lenni 
egy jó hangulatban munkálkodó közös-
ségnek. Érdeklődni: 30/515-3207, e-ma-
il: martos2002@gmail.com

 Varga-Somogyi Istvánné
a Tiszaújvárosi Paletta Baráti Kör 

vezetője
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A Kulissza kulisszái mögé is bekukkant-
hatunk. 

A fúvósok sem hagyják otthon hangszereiket. 

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Változatok - kiállítás Csetneki József festőművész alkotása-
iból.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2018. február 16-ig.
Derkó MiniGaléria
15 év a természeti szépség bűvöletében - Vass J. Zsóka fest-
ménykiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: 2018. február 2-ig.
Óvárosi KULT Galéria
LélekSZÍNtér - Visegrádi Dóra festménykiállítása.
Látogatható: március 17-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
„Ki viszi át …?”- kamarakiállítás Nagy László halálának 40. 
évfordulója alkalmából.
A kiállítás február 17-ig látható. Helyszín: a könyvtár föld-
szintje.
Február 6. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszo-
ba.” Családi mesedélután.
Zöldkerti Meseház. Kardos Ildikó mesekönyvének bemutató-
ja. A könyv a helyszínen megvásárolható. Helyszín: a könyv-
tár előadóterme.
Február 7. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
Február 7. (szerda) 17.30 óra: Ki kapcsolta ki az agyam? - 
Hogyan változtassuk meg a gondolkodásmódunkat? - négy-
részes ismeretterjesztő előadássorozat.
1. rész. Mérgező gondolatok és a stressz. - A gondolataink ho-
gyan tudnak félelmekkel teli és aggódó érzelmeket kiválta-
ni bennünk? Előadó: Kecskeméti János lelkész, életmód- ta-
nácsadó. Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 
Ft.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Február 6. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok felnőtteknek.
Február 8. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Far-
sangoló irodalom - tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak. 
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Pályázati felhívás!

Kívánságturmix – 2018
2018-ban megújult formában folytatjuk immár harmadik 
éve tartó vetélkedőnket. A témák kiválasztásánál figyelem-
be vesszük az előző évben a játékosaink részéről felmerült 
kéréseket.
Februári témák:
- Erich Maria Remarque
- Tudomány - Művészet
A feladatok elérhetők minden hónap 10-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 (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztve-
vő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik 
eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.
hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy 
az 544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora
Február 1., csütörtök 

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat -Tiszaújváros  
Szolgálatáért Díj - Megalakult a választási bizottság - Jubi-
leumok - Szennyezett szesz Polgáron - Indul a farsangi sze-

zon - Kifordítják a házat - Sport 
Hétről-Hétre: Szemét ügy -  Közelmúlt: lékhorgászat - Sport 
Utána: Fogadóóra. Bráz György polgármester válaszol a né-
zők közérdekű kérdéseire (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 5., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Phoenix KK - Bajai Bácska kosárlabda 

mérkőzés közvetítése felvételről
Február 7., szerda

18:00 Héthatár:  Kerékpárút Örösre - Farsangoló széche-
nyisek - Szülő-nevelő bál a Kazinczyban - Kultúrházak éj-

jel-nappal - Kosár évzáró - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Mecénás ösztöndíjosztók  - Duális kép-
zés tanévnyitó - Egy bolond százat csinál - Közelmúlt: men-

tés a jégről
Február 8., csütörtök 

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



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő

2018. február 7-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2018. február 7-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, 

            negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,-

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

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

a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkeze-
lő Zrt. (a továbbiakban: NKHV Zrt.) jogosult a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá a díjhátralékok 
kezelésére és beszedésére.
Az NKHV Zrt. az RMRC Kft.-t bízta meg a díjhátralékok be-
szedésével.
Amennyiben az ingatlanhasználó az NKHV Zrt. hulladékgaz-
dálkodási díjra vonatkozó számláját nem fizeti ki, úgy a díjhát-
ralékot az RMRC Kft. által megbízott személy részére a szemé-
lyes megkeresés alkalmával történő befizetéssel is teljesítheti.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szemétdíj-hátralék

Hulladékgazdálkodási 
ügyfélszolgálat

Nyitva a hulladékudvar

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a BMH Nonprofit 
Kft., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltató 2018. február 
1-jétől ügyfélszolgálati irodát nyit Tiszaújvárosban a Tisza út 
2/c. szám alatt.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartása: hétfőtől péntekig 8-16 óráig. 
Tel. szám: +36 21 3500 111, e-mail: ugyfelszolgalat@bmhnon-
profit.hu, levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A BMH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján felhívjuk a lakos-
ság figyelmét, hogy a tiszaújvárosi hulladékudvar 2018. január 
29-től megkezdte működését.
A hulladékudvarba szállításkor a lakossági ingatlanhasználó 
köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint az 
utolsó esedékes közszolgáltatási díjnak – társasházban élők ese-
tén a közös költségnek - a megfizetését igazoló bizonylat máso-
latát a hulladékátvevőnek bemutatni. 
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szívesked-
jenek, az igazolványok hiányában, – a hatályos jogszabályok 
előírásai értelmében – az átvételt a Közszolgáltató megtagadja!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár kö-
vetkező időpontja 2018. február 09. (péntek).

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. február

Február Helye Ideje Kinek a részére

01. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

02. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

07. 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

08. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30-9.00 és14.00-16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott befize-
tés

12. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti szabadidőház 11.00-12.00 Szociális étkezők befizetés

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

14. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők befizetés

Őszirózsa idősek klub 7.30 - 8.00 „Esély” napközi otthon befizetés

Őszirózsa idősek klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők befizetés

15. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők befizetés

19. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.30-12.00 Szociális étkezők befizetés

20. kedd Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők befizetés

21. szerda Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők befizetés

Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

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

22. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

26. hétfő Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

27. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

28. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 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!

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont értékesítésre meghirdeti az alábbi 
gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.790 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő: 2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítésére nyilvános, egy-
fordulós versenytárgyalás útján történik. 
A versenytárgyalás nyertese a legmaga-
sabb összegű vételi ajánlatot tevő pályá-
zó. 
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat 
bruttó 1.603.000 Ft lehet. 
A versenytárgyalás nyertese a vételárat 
részletfizetési kedvezmény biztosítása 
nélkül egy összegben köteles megfizetni. 
A fizetési határidő nem készpénzes vásár-
lás esetén a számla kiállításának napjától 
számított 15 munkanap, készpénzes vá-
sárlás esetén a vételár az adásvételi szer-
ződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok 
benyújtására adott határidőtől az adásvé-
teli szerződés megkötéséig tart. 
Alternatív ajánlat tételére nincs lehető-
ség.

A pályázó a benyújtásra nyitva álló hatá-
ridő lejártáig az ajánlatát bármikor visz-
szavonhatja. 
A pályázó nem igényelhet térítést a pályá-
zat kiírójától az ajánlata kidolgozásáért és 
az ajánlattétellel kapcsolatosan más jog-
címen sem terjeszthet elő követelést. 
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az 
eljárás bármely szakaszában visszavon-
hatja. 
A pályázat kiírója fenntartja magának 
a jogot a pályázati felhívás tartalmának 
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről a pá-
lyázók az elbírálást követő 15 napon be-
lül írásban kapnak tájékoztatást.
A nyertes pályázó a kihirdetés napjától 
számított 30 napon belül köteles az adás-
vételi szerződést megkötni. Amennyiben 
a szerződéskötés a nyertesnek felróható 
okból 30 napon belül nem történik meg, 
a befizetett biztosítékot elveszti.
Az eredménytelenül pályázóknak a befi-
zetett biztosíték visszajár.
Az ajánlat megadása: A vételi ajánlatot az 
ajánlati lap kitöltésével kérjük megadni. 
Az ajánlati lap a www.tik.tiszaujvaros.hu 
honlapon a Pályázatok menüpontból, to-
vábbá Tiszaújváros hivatalos honlapjáról 
(www.tiszaujvaros.hu) tölthető le. 
A versenytárgyaláson való részvétel fel-
tételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott 
pályázat;
- 50.000 Ft összegű ajánlati biztosíték 
megfizetésének igazolása a pályázatbon-

tás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése. 
A gépjármű megtekintési lehetősége: 
A gépjármű megtekintésére előzetesen 
egyeztetetés követően van lehetőség. Be-
jelentkezés a gépjármű megtekintésére a 
49/548-327, illetve a 70/333-7739 tele-
fonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, he-
lye, határideje: 
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt 
borítékban kell benyújtani 2018. január 
31. 9:00 óra határidőig, postai úton (Ti-
szaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) 
avagy személyesen a Tiszaújvárosi In-
tézményműködtető Központ Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A 
borítékon fel kell tüntetni a pályázó ne-
vét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswa-
gen Transporter – Vételi ajánlat” megne-
vezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 
2018. január 31. 9:00 óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje: 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
223. iroda, 2018. január 31. 9:00 óra. 
A pályázatok felbontásán a pályázók je-
len lehetnek, melyre ezúton meghívást 
kapnak.
További információ a következő telefon-
számokon kérhető: 49/548-327, illetve 
49/548-310.

Pályázati felhívás

Használt gépjármű értékesítése

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a ház-
hoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, 
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött 
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladé-

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
a 6. héten, 2018. február 8-án (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Közlemény

Településkép

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvényben, 
és az annak végrehajtására vonatkozó településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. ren-
deletben, továbbá Tiszaújváros településfejlesztéssel és telepü-
lésrendezéssel összefüggő Tiszaújváros Partnerségi Egyezteté-
si Szabályzatáról szóló 16/2017. (VI.30.) önkormányzati rende-
letben foglaltak alapján a képviselő-testület elfogadta Tiszaúj-
város Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint megalkotta 
Tiszaújváros településképi rendeletét (Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII.21.) önkor-
mányzati rendelete a településkép védelméről). 
A Településképi Arculati Kézikönyv célja, hogy bemutassa tele-
pülésünk épített és természeti értékeit, bízva abban, hogy azok 
átörökítését így is segíthetjük. A településképi rendelet többek 
között szabályozza a helyi építészeti örökség védelmét, továbbá 
a településképi követelményeket. A rendelet a település arcula-
tára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Mind a kézikönyv, mind a településképi rendelet folyamatos 
karbantartása érdekében kérem, hogy segítsék javaslataikkal a 
további munkát.

Bráz György
Tiszaújváros polgármestere

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tá-
jékoztatja az egyesületeket, civil szerve-
zeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete pályá-
zatot hirdet az egyesületek, civil szerve-
zetek számára. 
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szerve-
zetek 2018. január 1. és 2018. december 
31. között megrendezendő rendezvényeit 
támogatja, valamint az érintett szerveze-
tek 2018. évi működési költségeihez kí-
ván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, 
amelyek az illetékes törvényszék által ti-
szaújvárosi székhellyel bejegyzésre ke-
rültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szer-
vezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, 
működése, amelyek tevékenységi köre 
segíti bizonyos önkormányzati feladatok 
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, 
amelyek szakmai célokon túl a város hír-
nevének erősítését szolgálják,

• művészeti értékű városi kiadványok tá-
mogatása, 
• közművelődés területén alkotó folyama-
tok támogatása, 
• nemzetközi együttműködés támogatása, 
• külföldi tanulmányutak, szakmai konfe-
renciák támogatása, 
• egészséges életmód elterjesztésére ösz-
tönző akciók, 
• életesélyek növelésének támogatása. 
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pá-
lyázatban megjelölt cél módosítására 
nincs lehetőség. 
A pályázatok benyújtásának módja, helye 
és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújváro-
si Polgármesteri Hivatal által erre a cél-
ra kiadott pályázati adatlapon, papírala-
pon nyújthatók be. 
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illet-
ve a pályázó szervezet bemutatását tartal-
mazó formanyomtatvány (civil adatlap) 
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszauj-
varos.hu honlapról, illetve személyesen 
átvehető ügyfélfogadási időben a Tisza-

újvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy sze-
mélyesen a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, va-
lamint az Intézményfelügyeleti, Szociális 
és Sport Osztályán lehet benyújtani ügy-
félfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2018. február 2.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képvise-
lő-testület 2018. márciusi ülésén dönt. 
A pályázókkal Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata támogatási megállapodást 
köt, melyben meghatározza a támogatás-
ra biztosított összeget, a felhasználás cél-
ját és határidejét, az elszámolás módját és 
határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi tele-
fonszámokon kérhető információ:
- a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport 
Osztály: 548-032, 548-066

Civil szervezetek támogatása

Szociális gondozó 
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális gon-
dozó munkakör betöltésére.
Feladatai: 
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítség-
nyújtás) 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hónap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek: 
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizo-
nyítvány, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-
zonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően, 
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Po-
ropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, 
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a 
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 732/2018., valamint a munkakör megnevezé-
sét: szociális gondozó. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. február 16.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. február 23.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

TISZAÚJVÁROSI LAKOSSÁGI HULLADÉKGYŰJTŐ UDVAR
A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK KÖRE
A háztartásban keletkező 
Nem veszélyes hulladékok
- építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve ezek keveréke);
- termékként tovább nem használható gumiabroncsok;
- papír és karton, üveg, műanyagflakon, fólia;
- zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, lombok, egyéb fahulladékok;
- nagydarabos hulladékok (bútorok, nagyméretű felújítás után megmaradó lomok, háztartási tárgyak és berendezések, pld. 
műanyagkád, kézmosó, elhasznált konyhai eszközök);
- elektromos és elektronikai hulladékok (hűtő, tévé, rádió, kisméretű háztartási készülékek);
- fémek és fémcsomagolási hulladékok (alumínium doboz, sárga- és vörösréz, vas és acél stb.); 
- sütőolaj.
Veszélyes hulladékok 
- szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt, használt motorolajok, azok csomagolásai, 
növényvédőszer-maradékok, fénycső és izzó. 

A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A hulladékudvarba történő beszállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, vala-
mint az utolsó esedékes közszolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni. 
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában, - a hatályos jogszabályok elő-
írásai értelmében - az átvételt meg kell tagadnunk. 
A hulladékok elhelyezése díjtalan.  

BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE
A hulladékudvarban ingatlanonként
- negyedévente 250 kg nem veszélyes hulladék,
- évente 100 kg veszélyes hulladék
 helyezhető el. 

A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási (papír, karton, PET palack és PE fólia, va-
lamint üveg- és fémhulladékok), melyekből korlátlan mennyiség adható át a hulladékudvarban. 

NYITVATARTÁS
Munkanapokon: hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig
Szombaton: 8-tól 16 óráig

BMH Nonprofit Kft.
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A MÁV-REC Kft.

KOCSIRENDEZŐ
munkatársakat keres 

tiszaújvárosi telephelyére.

Fő feladatok:
- vasúti tolatási műveletek végrehajtása ipar-
vágányon
Előnyt jelent (de hiánya nem kizáró ok):
- kocsirendezői alapvizsga
- vasútüzemi szakmai tapasztalat
- saját célú mozdonyvezetői jogosítvány
- tolatásvezetői alapvizsga
- érettségi
Munkarend: folyamatos 4 műszak 12/24 
órás munkarend
Jelentkezését, érdeklődését a 20/581-47-05 
telefonon, vagy a laszlo.krupa@mavrec.hu 
címen várjuk.

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

Minőségellenőr munkatársat

Elvárások:
• középfokú végzettség 
• műanyagipari ismeretek
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés

Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgázásá-
ban szerzett gyakorlat

Ajánlatunk: 
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel 
az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű fényképes 
önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 
+36(49)542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2018. február 16.
Tiszaújvárosi műanyag-feldolgozó cég 

betanított gépkezelői munkára 
férfi munkaerőt 

keres 3 műszakos beosztásban. 
Tiszapalkonyai lakosok előnyben. 

Jelentkezés: 
tiszamuanyagfeldolgozo@gmail.com

BODNÁR ZÁRSZERVIZ
A biztosítók és a rendőrség ajánlásával.

 Mindenféle zárszerelés, zárnyitás.
Tel.: 06-30/9987-437

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi 
munkakör betöltésére:

Műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos 
próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-  műtőben szerzett szakmai tapasztalat 
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2018. február 28.
- Az elbírálás határideje 2018. március 5.
- Az állás betölthető: pályázat-elbírálást követően
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaúj-
város, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 50069/2018 , va-
lamint a munkakör megnevezését: „műtőssegéd/gipszmester”

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 

A Tiszaújvárosi Krónikában 
is megjelenik lakossági 

apróhirdetése, amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában 

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

Jobb tavaszban reménykedve
Bő egy hete kezdte a felkészü-
lést a tavaszi rajtra az FC Ti-
szaújváros labdarúgó csapa-
ta. A keret egyelőre szűkült, 
ennek ellenére a szakmai stáb 
és a játékosok remélik, jobb 
szezont produkálnak majd, 
mint ősszel. Az első edzőmér-
kőzés azonban nem ezt tá-
masztotta alá.

 A Hajdúböszörménnyel vívott találkozón 
a TFCT alulmaradt. A megyei első osz-
tályban szereplő - és azt pontveszteség 
nélkül vezető - ellenfél meglepte a Ger-
liczki alakulatot és 2-1-re győzött. A fel-
készülési rajt tehát nem sikerült, ennek el-
lenére bizakodó a hangulat.
- A csapat taktikájában nem fog változni 
semmi - mondta a vezetőedző a mérkő-
zést követően. - Ugyanazt a játékot játsz-
szuk, amit eddig. Ősszel rengeteg gólt 
kaptunk és főleg úgy, hogy mi szenved-
tük el az első találatokat. Most lejátszot-
tuk az első edzőmérkőzést, és ugyanaz 
történt, mint végig ősszel. 
A tavasznak némileg megfogyatkozott 
kerettel vág neki a csapat.
- Három embertől megváltunk - mondta 
Gerliczki Máté - és egyelőre érkező még 
nincs. Folyamatosan keressük azt a csa-
tárt, aki az első találatainkat megszerez-
né a mérkőzéseken, de ez nehéz feladat. 
Az ősztől mindenképpen eredményesebb 

és jobb tavaszra számítok. A munkát el-
végezzük, azzal nincs semmi baj, de most 
egy kicsit idegesebb vagyok, mert ez az 
edzőmérkőzés ugyanazt a képet mutatta, 
mint a bajnoki mérkőzések. Mi támadunk 
többet, és mégis mi kapjuk a gólokat. 
26 lőtt és 29 kapott gól a 16 bajnoki for-
duló mérlege. Ez 5 győzelemre, 2 döntet-
lenre és 9 vereségre volt elég. 
- Átbeszéltük, hogy mi volt a baj - mondta 
a csapatkapitány, Fodor Péter. - Úgy vág-
tunk neki a tavaszi felkészülésnek, hogy 
minél több győzelmet szeretnénk kihar-
colni. A három játékos távozása nem be-

folyásolja a csapategységet, a vélemé-
nyem az, hogy most egy nagyon jó kö-
zösség van. A szakmai stáb pedig arra tö-
rekszik, hogy megfelelő játékosokat hoz-
zanak a helyükre.
A tabella 11. helyén tanyázó csapatnak az 
előrelépés létkérdés lehet, hiszen a szoros 
mezőnyben könnyen kiesőhelyre kerülhet 
az alakulat. A hibák kijavítására van még 
idő. A következő felkészülési mérkőzést 
szombaton Érden játsszák a fiúk, majd jö-
vő szerdán délután fél hattól a megyei egy-
ben szereplő Tarpa csapatát látják vendégül.

borza

Asztalitenisz

A nemzetközi elitben
14 ország 178 versenyzője küz-
dött három napon át a Buda-
pesten megrendezett Hunga-
rian Mini Cadet Open nem-
zetközi újonc (U11 és U13) 
asztalitenisz versenyen, me-
lyen részt vett a Tiszaújváro-
si SC három versenyzője, Fó-
nagy-Árva Zsófia, Fónagy-Ár-
va Péter és Köllő Ábel is.

A csapatversenyben a Fónagy-Árva Pé-
ter és Köllő Ábel összetételű csapat az 
első napon nem sok esélyt adott ellen-
feleinek. A selejtezőkörben a román, 
fehérorosz és dán válogatottat egya-
ránt 3-0-ra múlták felül, azaz mindket-
ten megnyerték egyéni meccseiket, va-
lamint a párost is. Ennek a remeklésnek 
köszönhetően a következő körben ki-
emelték őket és közvetlenül bekerültek 
a legjobb 16 közé.
A nyolcaddöntőben egy magyar csapat, a 
KSI várt a mieinkre. Szépen indult a mér-
kőzés, mindkét egyéni mérkőzést sikerült 
magabiztosan megnyernünk. A párost el-
vesztettük 3-2- re, és a fejben elfáradó fi-
úknak nem sikerült hozniuk a következő 
két egyéni mérkőzésből legalább az egyi-
ket, ami már a győzelmet jelentette vol-
na. Így sajnos nem sikerült a negyeddön-
tőig eljutnunk.
Az U13-as fiúk egyéni versenyszámában 
Köllő Ábel csoportja 3. helyén végzett, 

miután egy igen erős svéd versenyzőtől 
elszenvedett vereséget követően szlovák 
ellenfelét sem sikerült felülmúlnia egy 
nagyon szoros csatában.
Fónagy-Árva Péter ugyancsak az U13-as 
fiúk mezőnyében versenyzett, és sajnos a 
sorsolásnál nem kedvezett a szerencse, egy 
csoportba került a későbbi negyeddöntőt 
vívó dán válogatott játékossal. Egy szlo-
vák és egy luxemburgi ellenfelet legyőz-
ve mégis sikerült a főtáblára jutást jelen-
tő 2. helyezést elérnie. A főtábla első köré-
ben ismét az egyik legkeményebb ellenfe-
let kapta egy fehérorosz versenyző szemé-
lyében. A helytállás tisztességes volt.

Az U11-es lányok között Fónagy-Árva 
Zsófia élete első nemzetközi versenyén 
azt is megtapasztalhatta, milyen érzés 
egy nála fiatalabb vetélytárssal megmér-
kőznie. (Általában ő szokott az időseb-
bek mezőnyében versenyezni - a szerk.) 
Csoportjában egy nagyon ügyes, de 
mindössze 8 esztendős japán kislánnyal 
is szembekerült, aki nem jelentett meg-
oldhatatlan feladatot számára. Zsófia 
végül a 21-24. helyen fejezte be a ver-
senyt, miután egy német lánnyal vívott 
nagy csatában minimális különbséggel 
alulmaradt.

(Forrás: TSC)

Kosárlabda

Úszás

RC Modell

Sakk

Beekéztük az Egert

A megyei döntőbe 
úsztak

Szőnyegautózás

Diákolimpia

Egerben vendégszerepelt a Phoenix KK és nagy-
arányú győzelmet aratott.

EKE Eger KOK - Tiszaújvárosi Phoenix KK 
64-92 (23-26, 13-18, 16-25, 12-23)

Eger, 100 néző. V.: Bagi, Nepp, Vaszi.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics (21/9), Szilasi (9/3), Gás-
pár (2), Endrész (9), Jackson (14). Pöstényi (9), Pongrácz (11/3), 
Katlan (4), Brugós (9/9), Kiss (2), Kovács Z. (-), Szabó N. (2).
Minden negyedet megnyerve magabiztos győzelmet aratott a 
Phoenix a bajnokság legutóbbi fordulójában. A győzelmet köve-
tően továbbra is a hatodik helyen áll a csapat.
Szendrey Zsombor: Hál’ istennek végig kézben tudtuk tartani a 
mérkőzést.
Az elején ugyan még volt egy kis hullámvölgyünk, de a folyta-
tásban fel tudtuk őrölni az Egert, és végül nagy arányban győz-
tünk. Ezzel megmaradt az esély a felsőházban maradásra.

Január 17-én az I. és II. korcsoportos, 18-án a III. és IV. korcso-
portos általános iskolások ugrottak a Sportcentrum medencéjé-
be a városi diákolimpiai érmekért és a megyei döntőbe jutás jo-
gáért.
A versenyfelelősök 321 nevezést rögzítettek, ebből 299-en áll-
tak a rajtkőre.
A versenyszámok győztesei tovább versenyeznek, a kisebbek 
február 5-én Szerencsen, a nagyobbak 7-én Ózdon küzdenek a 
minél jobb eredmény eléréséért.

Második alkalommal szervezte meg a Borsodi RC Modell Fó-
rum csapata a Keleti gurítás elnevezésű RC autóverseny soro-
zatot. Az elmúlt hétvégén tartották a hatfordulós viadal negye-
dik versenyét, ahol hét kategóriában mérkőztek meg egymással 
a miniatűr autócsodák és pilótáik, összesen mintegy hetvenen. 

Megtartották a sakk diákolimpia városi döntőjét. 
Az első korcsoportban Járai Szebasztián és Lőrincz Dóra nyert, 
mindketten a Kazinczy tanulói. A második korcsoportban két 
széchenyis diák - Farkas Balázs és Pápai Petra - végzett az élen. 
A harmadik és negyedik korcsoportban lány induló nem volt, a 
fiúk között Böcsödi Péter, illetve Suszter Roland, mindketten a 
Széchenyiből lettek a legjobbak. 
A megyei csapatversenyre a következő javaslatot tette a szerve-
zőbizottság: I.-II. kcs. fiú (2007-2009) Kazinczy ( Járai Szebasz-
tián,Vanyorek Levente, Skobrák Roland, Máté Milán). I.-II. kcs. 
leány (2007-2009) Kazinczy (Lőrincz Nóra, Kosnyider Dorka, 
Mitru Fanni). III.-IV. kcs. fiú (2005-2006) Széchenyi (Kákóczky 
Tamás, Böcsödi Péter, Szabó Dávid, Suszter Roland).

A Sportcentrum eseményei 
Február 2. péntek

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- Bajai Bácska FKE U20 bajnoki mérkőzés 
   Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- Bajai Bácska FKE felnőtt bajnoki mérkő-
zés   Játékcsarnok

Február 3. szombat
Labdarúgás
09.00 FCT - Tiszakeszi U19 edzőmérkőzés   
   Műfüves pálya
11.00 FCT - Tiszakeszi U17 edzőmérkőzés   
   Műfüves pálya
13.00 Tiszapalkonya - Görbeháza edzőmérkőzés  
   Műfüves pálya

Február 4. vasárnap
Teremlabdarúgás

09.00 Bozsik torna U13-as csapatok részére   
   Játékcsarnok
Sakk
10.00 TSC - DVTK IV. bajnoki mérkőzés   
   Zászlósterem
Labdarúgás
10.00 FCT - Borsod Volán U14 edzőmérkőzés  
   Műfüves pálya
12.00 FCT - Borsod Volán U15 edzőmérkőzés  
   Műfüves pálya

Február 6. kedd
Labdarúgás
19.00 Tiszakeszi - Szerencs edzőmérkőzés   
    Műfüves pálya

Február 7. szerda
Labdarúgás
17.30 FCT - Tarpa edzőmérkőzés    
   Műfüves pálya
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Zsófi, Péter és Ábel nemzetközi porondra lépett. 

A kép csalóka, nem vettük sikeresen az akadályt. 

Egy híján háromszázan indultak. 

Nem aszfaltból, nem is parkettából, hanem szőnyegből ké-
szült a versenypálya. 
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