
Remény
a reménytelenségben

A közrend, a közbiztonság 
helyzetéről
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Tánc, művészet, 
életérzés
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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Feb-
ruár 28-án, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújvá-
ros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen 
is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen 28-án 
18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 
16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844, 341-755-
ös számon. 
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Lecsaptak a nyomozók

Engedélyekre várva

Szállodaépítés

A képviselő-testület 2017 márciusában egy új szálloda építése 
érdekében a Hotel Termál és a mellette lévő egykori MHSZ épü-
letegyüttes értékesítéséről döntött. Az erre kiírt pályázatot a DO-
MINVEST 2000 Kft. nyerte meg. A két épületet már lebontot-
ták. Előreláthatóan márciusban lesz meg az építési engedély, és 
ha az időjárás kedvezően alakul, áprilisban elkezdődik a beru-
házás. A kivitelezés közel 1,5 évig tart majd, így az építő cég 
tervei szerint 2019 végére adják át az új, korszerű, négycsilla-
gos szállodát.  

Hosszú Katinka városunkban

Táncok, színek,
 jelmezek

A Hunyadi iskola alsó tagozatosainak jelmezes felvonulásával 
ért véget városunkban a maszkabálok sora. A negyedik osztá-
lyosok palotással nyitották meg mulatságukat, majd következ-
tek a csoportos bemutatkozások. Tánccal, egyedi koreográfiá-
val, ötletes jelmezekkel, színvonalas kellékekkel. Képünkön a 
3/2. osztály kis kéményseprői. 

Tiszaújvárosi az év játékvezetője

Rendek, a sípmester
Az MLSZ megyei igazgatóságának illetékes testülete a tiszaújvárosi Rendek Istvánt választot-
ta a 2017-es év legjobb labdarúgó játékvezetőjévé.
A 42 éves Rendek István húsz éve, 1997-ben végezte el a játékvezető tanfolyamot. A két évti-
zed alatt több száz megyei bajnokin, mintegy 50 NB III-as találkozón fújta a sípot, az NB II-ben 
két alkalommal asszisztensként tevékenykedett.
Ahogy azt az Észak-Magyarországnak adott interjúban elmondta, volt esélye az országos keret-
be is bejutnia, az eredményei jók voltak, de „magasságbeli sajátosságai” (alacsony termete - a 
szerk.) ebben megakadályozta.
Játékvezetői ars poeticája: a legfontosabb a tökéletes szabályismeret. Fontos még a fizikai fel-
készültség, a határozottság, de a szerencse sem elhanyagolható. Lényeges tényező továbbá a ki-
váló kommunikációs képesség, és a játékvezetőnek egy kicsit pszichológusnak is kell lennie. 

A céloknak sosem szabad elfogyniuk

Voks 2018 

Sok az önjelölt
A helyi választási irodától lapzártánkig több mint 30 je-
lölőszervezet igényelt ajánlóíveket az április 8-ai országgyű-
lési választásokra. Dr. Juhos Szabolcs jegyző, a választási 
iroda vezetője arról is tájékoztatta lapunkat, hogy pénteken 
tart ülést a helyi választási bizottság, s ezen már jelöltek nyil-
vántartásba vételéről is határoz. Információnk szerint a Fi-
desz-KDNP, illetve az MSZP gyűjtötte már össze a kellő szá-
mú (500) ajánlást. 
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Szabad madár vagy te rózsám...
Így kezdődik az egyik kedvenc népdalom, a folytatásban egy szerel-
mes énekli meg gondolatait, dalban évődve kicsit kedvesével. Hall-
gassák meg egyszer, ha a hangulatuk úgy hozza, a MÉTA együt-
tes előadásában javaslom. A népdal első sorát vettem kölcsön vala-
mi egészen más tartalomhoz.
A választás évébe léptünk, a kampányidőszak elkezdődött. A helyi 
médiában ez egyáltalán nem látványos, eddig a legfontosabb tudni-
valókról tájékozódhattak a nézőink és olvasóink, főként praktikus 
információkat közöltünk, és ez később sem lesz nagyon másként. 
Az országgyűlési képviselőjelölteket bemutatjuk persze, és minden 
fontos történésről értesülhetnek majd, de felületeink a jövőben sem 
adnak teret korteskedésnek, politikai vircsaftnak.
És, hogy mégis miért ezt a címet adtam írásomnak? Mert a szabad-
ság minden formáját jó megélni, így a választás szabadságát is. Tar-
tást ad az embernek, hisz számít a véleménye, változtathat dolgo-
kon, olykor sorsfordító lehet egy-egy ember akarata, főleg, ha soka-
ké összeadódik. Kifejezhet elégedettséget, de elkeseredettséget is, vi-
het előre, adhat szárnyakat, de fékezhet, és olykor derékba is tör-
het. Karriert, jövőt, életet.
A szabad ember sok mindent megtehet. Már háromévesen eldönt-
heti, melyik zoknit húzza fel. Hatévesen azt, hogy összekeveri-e a 
tejbegrízt a kakaóval, hogy kivel barátkozik, és hogy focizik, vagy 
úszna inkább. A szabad ember eldöntheti, hogy mit tanul, és főleg 
hogy hol. Azt is, hogy mi lesz, ha nagy lesz, hogy kit vesz el, lesz-
nek-e gyerekei, vagy sem. Eldöntheti milyen értékek mentén él, és 
hogy elfogadja-e másokét. A választás szabadsága ettől olyan szép 
és felemelő. Április nyolcadikán a döntés szabadsága a miénk lesz.
 Élvezzük mindannyian!

Radácsi Zsuzsa

A MOL Petrolkémia motivációs tréningjének előadója volt Hosszú Katinka. Háromszoros olimpiai bajnok úszónk ellátoga-
tott a Sportcentrum uszodájába is, ahol éppen edzésre készültek a gyerekek. Interjúnk a 3. oldalon. 
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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. 
Következő vasárnap: gyűjtés a katolikus iskolák javára.
Nagyböjti időben minden héten, pénteken, a reggeli mise előtt 
háromnegyed 8-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a temp-
lomban, melyre szeretettel  hívjuk és várjuk a kedves testvé-
reket.  A keresztút-járás rávezet minket Krisztus húsvéti misz-
tériumának megünneplésére, legyen ez negyven napos előké-
születünk, bűnbánati időszakunk része. 

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szomba-
ton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utre-
nye, 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Hétfőn 17.30 ve-
csernye. Szerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.

Református
Tiszaújváros
2018. február 22-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. február 24-én, szombaton 17.00 órakor ifjúsági óra kez-
dődik.
2018. február 25-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15 órakor konfirmációi előkészítő kez-
dődik.
Tiszaszederkény
2018. február 25-én, vasárnap 10.00 órakor 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 gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot február 25-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)  
majd február 26-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Fülön csípett girincsiek

Papír zsebkendőt raboltak 
A tiszaújvárosi rendőrök két 
órán belül elfogták és gyanú-
sítotti kihallgatásukat köve-
tően őrizetbe vették azokat a 
fiatalokat, akik egy kutyasé-
táltató nőt támadtak meg.

 Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság rablás 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást egy 28 
éves girincsi férfival és 17 éves társával 
szemben.
A megalapozott gyanú szerint 2018. feb-
ruár 15-én 20 óra körül Tiszaújvárosban 
a gyanúsítottak megtámadtak egy kutyát 
sétáltató, 44 éves, helyi nőt. Az asszony 
válláról a 17 éves támadó megpróbálta a 
táskáját elvenni - míg 28 éves társa figyelt 
-, azonban a hölgy a táskát nem enged-
te el, ezért a fiú a sértettet többször arcon 
ütötte, aki így elengedte táskáját, majd el-
menekültek. Miután a megtámadott nő 
utánuk kiabált, hogy nincs a szatyorban 
semmi értékes, a rablók megálltak, meg-
nézték a táskát, majd miután meggyőződ-
tek arról, hogy valóban így van (papír 
zsebkendő, kutyatörölköző volt a „zsák-

mány”) eldobták azt. A sértettnek a bán-
talmazás következtében 8 napon belül 
gyógyuló sérülése keletkezett. A bejelen-
tést követően a rendőrök két órán belül 
elfogták a bűncselekmény elkövetésével 

megalapozottan gyanúsítható fiatalokat, 
akiket kihallgatásukat követően bűnügyi 
őrizetbe vettek, majd előzetes letartózta-
tásba helyezték őket.

     (Forrás: B-A-Z MRFK)

Jég helyett
Pisztrángok a Tolnaiban

Az elmúlt héten kétszáz kilogramm pisztrángot telepített a Tol-
nai-tóba a Zabos Géza Horgász Egyesület. Ez volt az idei év 
első haltelepítése, és bár megszoktuk már, hogy ilyentájt lék-
horgászokkal találkozunk a tónál, az enyhe tél miatt ez idén el-
maradt (eddig). A halak viszont megérkeztek, a partról foghat-
ták, foghatják ki azokat a horgászok. A telepítések sora márci-
usban folytatódik, majd az ütemterv szerint havonta kerül újabb 
és újabb adag hal az egyesület kezelésében lévő vizekbe, egé-
szen novemberig.  

Elsőbbség, elsőbbség

Heten sérültek
egy balesetben

Egy személygépkocsi és egy munkásokat szállító kisbusz ka-
rambolozott a Tiszaújváros és Mezőcsát közötti úton a tisza-
palkonyai elágazásnál kedden reggel. A két járműben összesen 
heten utaztak, mindannyiukat kórházba szállították a mentők.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Palla Sándorné 
Sz.: Vígh Margit 

(tiszadadai-tiszaújvárosi lakos)
életének 93. évében elhunyt.

Temetése 2018. február 26-án 14 óra 30 perckor lesz  
Sajószögeden a Városi Köztemetőben.

A gyászoló család

 „Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre!”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy a szerető férj, a drága jó édesapa, nagyapa

KoScSó Sándor
életének 80. évében visszaadta lelkét teremtőjének.

Temetése 2018. február 24-én (szombat) 12.30 órakor lesz 
a római katolikus templom altemplomában. 

Előtte 12 órától gyászmise lesz a templomban.
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. 

A gyászoló család

2. oldal 2018. február 22.Sokféle

Szónoklat
Ezzel a rejtvénnyel véget ér februá-

ri sorozatunk. A megfejtéseket február 

27-ig egyben várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

Sokba kerül a tetteseknek a jelentéktelen zsákmány. 



Változás a számlázásban

Vízóra-leolvasás 
évente egyszer

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek 
Zrt. egységesíti számlázási rendjét. Az eddigi ne-
gyedéves leolvasás megszűnik, mostantól évente 
egyszer jönnek majd leolvasni a vízórákat az ÉRV 
Zrt. munkatársai. Az átlagfogyasztást figyelembe 
véve pedig havonta hozza a postás a számlát, éven-
te egyszer pedig az elszámoló számlát. 

Természetesen erről is, mint mindenről, elindult a véleménycse-
re egy népszerű közösségi portálon. Van, aki azt mondja, sze-
rencsére nem jönnek olyan gyakran, nincs értelme évente több-
ször is leolvasni a mérőórát. Persze van olyan is, aki tart az egy-
szeri leolvasástól.
- Szerintem jobb, ha egy évben többször is leolvassák - véleke-
dett Balázs Éva.- Könnyebb negyedévente tiszta lappal indulni, 
hiszen 1-2 m3 ráfizetés még nem sok, de ha a sok kicsi  össze-
gyűlik egy év alatt, az nagy érvágás lehet.  
A felmerülő kérdésekre Gere Tünde, az  Észak-magyarországi 
Regionális Vízművek Zrt, irodavezetője adott választ lapunk-
nak. 

- Miért volt szükség a ne-
gyedéves leolvasásról átáll-
ni az éves leolvasásra?
- A leolvasási és számlázá-
si rendszer változása egy 
komplex fejlesztési folya-
mat része. Ennek megfele-
lően társaságunk egysége-
sítette és modernizálta a le-
olvasási, a számlázási és az 
ügyfélkapcsolati rendsze-
rét. A cél kettős. Először 
is a felhasználók oldaláról 
egy sokkal gördülékenyebb, 
gyorsabb ügyintézési lehe-
tőség jöjjön létre, másod-
sorban a szolgáltató oldalá-
ról pedig egy huszonegye-

dik századi elvárásoknak megfelelő ügyfélkiszolgálás a cél. En-
nek érdekében  korszerűbb, modernebb technikákat vezetünk be 
a működésbe. Ilyen például az online kommunikációra is alkal-
mas terepi vízóra-leolvasórendszer és a közeljövőben a továb-
bi fejlesztéseknek köszönhetően az ügyfeleink előtt széleskörű 
ügyintézési lehetőségek nyílnak majd meg. 
- Az éves egyszeri leolvasás mellett van lehetőség a havi diktá-
lásra?
- A leolvasás mellett bárki havonta is bediktálhatja az aktuális 
fogyasztását. Jelenleg személyesen, telefonon, e-mailen, illetve 
a társasági honlap adatlapján lehet bejelenteni a vízmérőóra ál-
lását, az aktuális havi számlát pedig a bediktálás alapján kapja 
a fogyasztó. 2018 második félévétől arra is lesz lehetőség, hogy 
mindenki számára megnyíljon egy online felület, ahol a lakos-
ság bejelentheti az adott hónap konkrét vízmérőóra állását és 
értelemszerűen nem az átlagfogyasztás, hanem a tényleges fo-
gyasztás alapján történik majd a számla kiállítása.
- Mikor fogják leolvasni a vízórákat?
- A konkrét leolvasásról, a leolvasást megelőző utolsó számla 
hátoldalán nyújtunk tájékoztatást, illetve társasházak esetében 
plakátokon is fogjuk értesíteni a lakosságot. Általánosságban 
elmondható, hogy a társasházakban élők mellékvízmérőit a té-
li időszakban, a családi házak bekötési vízmérőit tavaszi, nyá-
ri és őszi időszakban olvassák le a kollégáink évente egy alka-
lommal. Ennek tükrében az átlagfogyasztást figyelembe véve 11 
részszámlát és egy elszámoló számlát kap a fogyasztó. A közü-
leti felhasználókat is érinti a változás. A legalább 600 köbméter 
éves fogyasztást elérő ügyfeleinknél havonta olvassuk le a víz-
mérőórákat és havonta készül elszámoló számla is, míg ettől ke-
vesebb fogyasztás esetében ez évente történik.
Bár évente egyszer jönnek leolvasni a mérőórát, mégis tanácsos 
havonta ellenőrizni a vízórákat, hiszen mi magunk is észlelhe-
tünk vízelfolyást vagy bármilyen meghibásodást. A problémát a 
szolgáltatónak kell jelezni. 
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Betegeskedve

Nyakunkon az influenza
Folyamatosan emelkedik az 
influenzás tünetekkel orvos-
hoz fordulók száma.

 A Tiszaújvárosi és Mezőcsáti Járásban 
összesen hat orvosi praxis készít jelen-
tést az Országos Influenzafigyelő Szol-
gálatnak. Eszerint Tiszaújvárosban és 
környékén négy hete jelentek meg az 
influenzaszerű megbetegedések, melyek 
az utóbbi két hétben járvánnyá dagad-
tak. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt héten 
100.000 lakosból 320 influenzás beteget 
regisztráltak. 
- Járvány idején már nem szoktuk java-
solni az influenza elleni védőoltást, hi-
szen a védettség kialakulásához 2-3 hét-
re van szükség, mire hat az oltás, addig-
ra elvonul a járvány - tudtuk meg Dr. 
Nagygyörgy Erzsébet, tisztifőorvostól. - 
Viszont, amit ilyenkor tanácsolni tudok, 

hogy kerüljük a zsúfolt helyeket, mos-
sunk kezet naponta többször, és pótoljuk 
a tél folyamán kimerülő vitaminkészle-

tünket megfelelő táplálékbevitellel vagy 
vitaminkészítményekkel.   
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Interjú Hosszú Katinkával 

A céloknak sosem szabad elfogyniuk
A MOL Petrolkémia Zrt. mo-
tivációs előadássorozatot in-
dított dolgozóinak. Negyed-
évente meghívnak egy-egy 
vendéget, aki saját története 
segítségével nyújt inspirációt 
a hallgatóságnak. Első alka-
lommal Hosszú Katinka, há-
romszoros olimpiai bajnok 
úszónk tett eleget a meghí-
vásnak. 

Katinka karrierjének főbb állomásait 
érintve mesélte el eddigi sikerének törté-
netét és azt, hogy milyen nehéz és görön-
gyös út vezet célunk eléréséig, de feladni 
soha nem szabad.
- Emlékszel, hogyan kezdődött az úszó-
karriered?
- Nagyapám vitt le először az uszodá-
ba ötévesen - kezdte a történetét Katin-
ka. - Edző lévén ő már akkor azt mondta, 
olyan ügyes vagyok, hogy biztos olimpi-
ai bajnok lesz belőlem. Persze ekkor még 
mindenki legyintett, és azt mondták, el-
fogult a nagypapa. Teltek az évek, és to-
vábbra is a víz volt az én közegem. Eb-
ből a szempontból szerencsés vagyok, hi-

szen korán, kisgyerekként megtaláltam 
azt, amit igazán szeretek és ezzel együtt 
a célomat is. Ez nem volt kevesebb, mint 
egy olimpiai bajnoki cím. 
- 2004-ben 15 évesen ott voltál Athénban, 
majd négy év múlva Pekingben, 2012-ben 
Londonban. Minden alkalommal egyre 
közelebb kerültél a célod megvalósításá-
hoz. Volt, amikor elbizonytalanodtál?
- Amikor Londonban a 400 méter ve-
gyesre készültem, nagyon elszánt vol-
tam. Tudtam, hogy meg kell nyernem ezt 
a számot. Nincs más választás, hiszen 
ezért jöttem ide. 200 méternél már lát-
tam, hogy megelőz a kínai, és utcahosz-
szal előttem jár, majd észrevettem, hogy 
az amerikai is elmegy mellettem, és ami-
kor benyúltam már teljesen magam alatt 
voltam, mert tudtam, hogy csak harmadik 

vagyok. Majd felnéztem az eredményjel-
ző táblára és láttam, hogy negyedik let-
tem. Na, akkor összeomlott minden. Ha-
zautaztam Bajára és egy hónapig bezár-
kóztam. Az, hogy talpra álltam, Shane-
nek is  köszönhetem, hiszen nem állt oda 
mellém a sebemet nyalogatni, hanem kér-

désekkel sarokba szorított. Szeretsz úsz-
ni? Igen. Szeretsz versenyezni? Imádok. 
Akkor miért akarod abbahagyni? Na, er-
re a kérdésre már nem tudtam válaszolni. 
Innen felállni nagyon nehéz volt, de a cél 
újra  lebegni kezdett a szemem előtt, hi-
szen még nem volt meg az olimpiai arany. 
2016, Rio de Janeiro. Bármit megtettem 
volna azért, hogy felállhassak a dobogó 
legfelső fokára. Meg is tettem. Fel is áll-
tam. Sikerült. 
- Megvan a vágyott olimpiai arany. Mi a 
következő cél? 
- A céloknak sosem szabad elfogyniuk. 
Közeledik 2020, a tokiói olimpia, az most 
az első. Egy élsportolónak viszont gon-
dolnia kell az úgymond következő életé-
re. Nekem ott van az úszóakadémia, ami 
már a távolabbi jövőt jelenti.

- A MOL Petrolkémia  dolgozóinak tar-
tottál motivációs előadást. Hogyan tudsz 
segíteni?
- Én nem tudom megtalálni az emberek 
motivációját. Mindenkinek magának kell 
a saját célját kitűzni. Én úgy tudok segíte-
ni, hogy elmesélem a saját történetemet. 
Elmondom, hogy honnan indultam és bi-
zony nekem is vannak rossz napjaim, és 
van, amikor nem sikerül. De ilyenkor is 
lemegyek az uszodába, és ha nem is sike-
rül 100%-ra teljesítenem, de még mindig 
többet tettem annál, mintha otthon mara-
dok, és el sem indulok a célom irányába. 
- A felnőttek után a gyerekeket is megláto-
gattad a Sportcentrum uszodájában. Ép-
pen edzésre készültek. Milyen tanácsot 
tudsz adni a sportpályájuk elején járó fi-
ataloknak?
- Bár közhelynek hangzik, de nagyon fon-
tos, hogy élvezzék, amit csinálnak. Talál-
ják meg azt a sportot vagy azt a terüle-
tet, amit imádnak és szenvedéllyel tudnak 
csinálni. Ha  megvan, akkor dolgozni és 
nagyon erősen  hinni kell abban, hogy a 
munkának meglesz az eredménye.
- Az utóbbi időben a teljesítményedről, 
eredményeidről szóló hírek a háttérbe 
szorultak. A sajtó főleg a magánéleted-
del foglalkozik. Magánemberként hogyan 
éled meg ezt a nehéz időszakot?
- Nézzük a pozitív oldalát. Valamiért ér-
dekes vagyok, valamiért beszélnek ró-
lam az emberek. Azonban komolyra for-
dítva a szót, ez egy nem egy könnyű idő-
szak és ezt csak nehezíti, hogy nap, mint 
nap azzal kell szembesülni, hogy mit ír-
nak az újságok. Ez természetesen nagyon 
rosszul esik, mert sokszor nem az igazság 
jelenik meg, de persze, ha a hírnek van 
igazságalapja, akkor is rossz erről olvas-
ni, hiszen nem akarom, hogy az én éle-
temen csámcsogjon mindenki. Az gon-
dolom, hogy egyre erősebb vagyok, és 
igyekszem minél hamarabb megoldani 
ezt a nehéz helyzetet.   

ema
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Az ÉRV célja a 21. századi elvárásoknak megfelelő ügyfél-
kiszolgálás. 

Saját sikertörténetét mesélte el Hosszú Katinka a motivációs tréningen. 

Autogramkérők rohama az uszodában. 

Az utóbbi két hétben járvánnyá dagadt az influenza. 

Gere Tünde



Testületi ülés előtt

A közrend, a közbiztonság helyzetéről
Egyebek mellett a közrend, a köz-
biztonság helyzetéről is tárgyal a 
képviselő-testület február 22-ei 
ülésén. Ennek alapjául a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság vezető-
je, Dr. Kalapos István által készí-
tett beszámoló szolgál.

A beszámolóból statisztikai adatokkal alátá-
masztott, részletes képet kaphatunk városunk 
közrendjéről, közbiztonságáról. 
                                        

Több lopás, kevesebb betörés

2017-ben Tiszaújvárosban az előző évhez ké-
pest 350-ről 456-ra nőtt a regisztrált bűncselek-
mények száma, ám ennek legfőbb oka, hogy a 
Jabil területén nagy számban törtek fel öltöző-
szekrényeket. A tettest sikerült felderíteni, aki 
127 rendbeli bűncselekményt ismert el. 
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma 
is jelentős mértékben növekedett, 195-ről 280-
ra. Ez a negatív eredmény legfőképpen a fen-
tebb említett bűncselekménynek tulajdonítha-
tó, ami a regisztrált lopások számának növeke-
dését eredményezte, 111-ről 202-re. 
Ugyanakkor a „Kerékpárjelölő program” po-
zitív hatásának köszönhetően alacsony volt a 
kerékpárlopások száma. A rongálások száma 
csekély mértékben emelkedett, ennek egy ré-
sze a falfirkákból, más része a kukagyújtoga-
tásokból, illetve a közterületi padok és egyéb 
tárgyak rongálásából adódik. A többi kiemel-
ten kezelt bűncselekmény száma csökkent az 
előző évhez képest. Külön kiemelendő a la-
kásbetörések számának csökkenése, mely a 
2016-os évhez viszonyítva jelentősen, 15-ről 
2-re csökkent. 
Kiemelten kezelt feladatok közé tartozik a kábí-
tószerhez és az új pszichoaktív anyaghoz kap-
csolódó bűncselekmények felderítése. A kábí-
tószer elleni harcban nagy szerepe van a Ká-
bítószer Egyeztető Fórumnak, illetve az isko-
lák vezetőinek, pedagógusainak, orvosainak is, 
akikkel a kapitányság szoros kapcsolatot ápol - 
áll a beszámolóban. Új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűncselekménye miatt egy esetben 
fejezte be a nyomozást a kapitányság, a felde-

rített, de be nem fejezett bűncselekmények szá-
ma 3. Pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncse-
lekményével kapcsolatosan jelenleg 5 ügy van 
folyamatban.
A beszámoló kitér a bűnüldöző munka értéke-
lésére. A nyomozás eredményessége tekinteté-
ben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a har-
madik helyen áll a megyében, ami igen szép 
eredmény. A rendőri munka hatékonyságát fe-
jezi ki, hogy 2017-ben a nyomozás eredmé-
nyességi mutatója 70,1 %. 
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság teljes ille-
tékességi területén kis mértékben, 429-ről 439-
re emelkedett a tulajdon elleni szabálysértések 
száma, míg az elzárással sújtható szabálysértés 
elkövetése miatti őrizetbe vétel 72-ről 65 főre 
csökkent. 

Felemás baleseti statisztika

A közlekedésbiztonsági helyzetet vizsgálva - 
melynek javítását a kapitányság kiemelt prio-
ritásként kezelte és kezeli - azt láthatjuk, hogy 

a térségben 61-ről 57-re csökkent a személyi 
sérüléses közúti közlekedési balesetek száma. 
Sajnálatos ugyanakkor, hogy Tiszaújvárosban 
ez a szám 15-ről 18-ra emelkedett. Kiemelendő 
eredménynek tekinthető azonban, hogy a kapi-
tányság illetékességi területén az elmúlt évben 
nem történt halálos közlekedési baleset, melyet 
a közlekedési ellenőrzésekkel, sebességmérés-
sel, közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzé-
sekkel és a baleset-megelőzési tevékenységgel 
magyaráznak a rend őrei. 
A balesetek okait vizsgálva megállapítható, 
hogy csökkent a helytelen sebesség-megvá-
lasztáshoz kapcsolódó balesetek száma, ezzel 
szemben magas a kanyarodási és elsőbbséga-
dási szabályok megszegése miatt bekövetkező 
baleset. 

A nagyobb biztonságért

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság hetente 
egy alkalommal, az év második felében pedig 
heti három-négy alkalommal tartott migráci-
ós ellenőrzést, valamint a Mélységi Ellenőrzé-
si Osztály beosztottjai havonta több alkalom-
mal tartottak mélységi ellenőrzést a kapitány-
ság illetékességi területén. A déli határszakasz 
védelme érdekében havi két alkalommal egy-
hetes váltásban rendeltek át dolgozókat az ál-
lományból.
A beszámolóban szó esik a közbiztonság érde-
kében tett intézkedésekről és az azzal kapcsola-
tos feladatokról. E szerint a fokozott közterüle-
ti jelenlétet a központi túlórakeret hatékony fel-
használása, illetve a Tiszaújváros önkormány-
zata által nyújtott támogatás segítette. Az el-
múlt évben a kiemelt turisztikai idényben a Ti-
szaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő területén és 
a turisztikailag frekventált helyeken megerősí-
tett mozgóőri szolgálattal volt jelen a rendőr-
ség állománya.
A biztonság fokozása érdekében a Készenlé-
ti Rendőrség megerősítő erőként 6 alkalom-
mal 48 órában teljesített szolgálatot elsősorban 
a bűnügyileg, közbiztonságilag fertőzöttebb te-
rületeken, például a Mezőcsáti Őrs illetékessé-
gi területén.
Jelentős eredménynek tekinthető, hogy a meg-
rendezett 10 sportrendezvény, illetve 51 egyéb 
rendezvény biztosítása során nem történt rend-
kívüli esemény, a rendezvények békésen zajlot-
tak. 
A kapitányság illetékességi területén 11 telepü-
lésen van körzeti megbízott, akik három cso-
portba integrálódtak a kapitányságon. A körze-
ti megbízottak által végzett nyomozások egy-
szerű megítélésű, kis kárértékű, ugyanakkor 
nehezen felderíthető alkalmi lopásokból, betö-
résekből tevődtek össze. Az ügyeleti szolgála-
ti feladatokat a megyei Tevékenység-irányítá-
si Központ végzi, a kapitányságon a szolgálat-
irányító parancsnoki rendszer 6 fővel működik.
Az igazgatásrendészeti tevékenységre is kitér 
a beszámoló. Ez magába foglalja a szabálysér-
tési eljárásokat, az engedélyügyi tevékenysé-
get és a kábítószer-rendészetet. A szabálysér-
tési ügyek száma 870-ről 706-ra csökkent, az 

alapeljárásban elmarasztaltak túlnyomó több-
sége - 90,3 %-a - közlekedési szabálysértés el-
követője volt.
Az állomány bűnmegelőzési tevékenysége jó 
színvonalú és az áldozattá válás szempontjából 
leginkább veszélyeztetett csoportok védelmét 
helyezi előtérbe. Az egyedül élő, mentálisan, 
fizikálisan leginkább kiszolgáltatott idős embe-
rek figyelemmel kísérését szolgálja a „Rendőr-
ség házhoz megy program”. 2017-ben folyta-
tódott a tanintézményekkel végzett közös bűn-
megelőzési tevékenység, a DADA program, to-
vábbá az önkormányzat támogatásával a „Su-
lizsaru” program, valamint a „Kerékpárjelölő 
program”. 
                             

Önkormányzati támogatások

Az önkormányzat támogatásának jóvoltából 
egy jól kiépült és kiválóan működő gyermek- 
és ifjúságvédelmi intézményrendszer működik 
a városban.  Az „Iskola rendőre” programban 
minden általános iskolának van „iskola rendő-
re”. Kiemelendő, hogy a kábítószer-bűnözés 
hatékonyabb megelőzése érdekében a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ épületé-
ben minden hónap második péntekén egy kije-
lölt bűnmegelőzési előadó fogadóórát tart a la-
kosság számára.
Tiszaújváros önkormányzata kiemelt figyelmet 
fordít a rendőrség feladatellátásának elősegíté-
sére. Évtizedek óta kiváló az önkormányzat és 

a rendőrség közötti együttműködés. Az önkor-
mányzat a lehetőségekhez mérten anyagilag is 
segíti a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság mun-
káját. A feladatok színvonalas ellátása érdeké-
ben 2017-ben a következő támogatásokat sza-
vazta meg a képviselő-testület:
- az önkormányzat 2017. évi költségvetési ren-
deletében 11.750 E Ft-ot (ebből 2016-ról áthú-
zódó támogatás 1.250.000 Ft) biztosított mű-
ködési célú támogatás formájában (ez magába 
foglalta az éjszakai járőrszolgálat és a kamerás 
térfelügyeleti rendszer működtetését), továbbá 
400 E Ft működési célú támogatást nyújtott a 
„Sulizsaru” program megvalósítására,
- az önkormányzat, ugyancsak költségvetési 
rendeletében 2.929 E Ft felhalmozási célú tá-
mogatást nyújtott, melyből 1.329.000 Ft ku-
tyakennelek áthelyezésére és felújítására adott 
kiegészítő támogatás, 1.600.000 Ft pedig a ren-
dőrség épületében klímaberendezések kiépíté-
sére szolgált.
A hivatali összegzés szerint a beszámoló hite-
les képet ad Tiszaújváros közrendjének, köz-
biztonságának elmúlt évi, illetve jelenlegi hely-
zetéről. Országos viszonylatban városunk bű-
nügyi helyzete továbbra is kedvező. Kijelent-
hető, hogy a rendőrség 2017-ben is magas szín-
vonalon végezte tevékenységét, látta el felada-
tát, a megyei rendőr-főkapitányság a kapitány-
ság munkáját 97,81 %-ra értékelte. 
A képviselő-testület mai ülésén tárgyalja meg 
a beszámolót, illetve határozati javaslatban fo-
galmazza meg azokat a tennivalókat, melye-
ket a közbiztonság további javítása érdekében 
szükségesnek tart.

                        F.L.

A lakosság nyugalmának és biztonságérzeté-
nek növelése érdekében a Polgármesteri Hi-
vatal javasolja, hogy a kiemelten kezelendő 
feladatok között továbbra is szerepeljenek az 
alábbiak:
• a bűnmegelőzési tevékenység folytatása so-
rán a rendőrség fokozott figyelemmel legyen 
az áldozattá válás szempontjából legveszé-
lyeztetettebb csoportok védelmére,
• a rendőrség lépjen fel hathatós jogi eszkö-
zökkel, felvilágosítással a kábítószer-terjesz-
tés és -fogyasztás visszaszorítása érdekében,
• a rendőrség végezzen fokozott ellenőrzést a 
főbb baleseti okok minimalizálása érdekében,
• a rendőrség fokozottan törekedjen azon bűn-
cselekmények számának visszaszorítására, 
amelyek a lakosság szubjektív biztonságérze-
tét befolyásolják,
• a rendőrség tartson fokozottabb ellenőrzést 
a rendezvények helyszínein, hogy azok a ko-

rábbi évekhez hasonlóan békésen, jelentősebb 
jogsértés nélkül folyjanak le,
• a rendőrség a közterületi rendzavarásokra, 
valamint a városunkban egyre növekvő szám-
ban megjelenő vendégmunkások sajátos kul-
turális szokásaira tekintettel, az önkormány-
zat által támogatott járőrszolgálat keretében 
pénteki és szombati napokon, 22.00 - 05.00 
óra közötti időben továbbra is fokozottan elle-
nőrizze a szórakozóhelyeket, az autóbusz-pá-
lyaudvart és az azok környezetében található 
közterületeket. Az ellenőrzések során - állan-
dó, illetve fokozott rendőri jelenlét biztosítá-
sával - különös figyelmet fordítsanak a ven-
déglátóegységek szabályszerű működésé-
re, valamint az azok környezetében található 
közterületek rendjének fenntartására, továbbá 
a város bevezető és kivezető útjain, kerékpá-
rútjain közlekedőkre.

Kiemelt feladatok
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Az ellenőrzések során különös figyelmet kell fordítani a város bevezető útjain, ke-
rékpárútjain közlekedőkre. 

Magas az elsőbbségadási szabályok megszegése miatti balesetek száma. 

Tavaly adták át az önkormányzat támoga-
tásából épült új kutyakenneleket. 



Illemtan, protokoll

Világbajnok pizzás a városban

A társalgás nehézségei

Trattoria Amici 2.0

Vannak olyan helyzetek az ember életé-
ben, amikor idegen emberekkel kell szó-
ba elegyedni. Elképzelhető, hogy szá-
munkra is nehéz elkezdeni a beszélgetést, 
de mindenképpen oda kell figyelni a fo-
gadtatásra is. Mikor szólíthatunk meg va-
lakit? Hogyan menjünk oda egy két-há-
rom főből álló csoporthoz?
A protokoll szabályaiban az ismerős úr 
vagy hölgy sosem tolakodó, ám nyitott, 
rugalmas, elfogadó.
Adódnak az életben olyan helyzetek, ami-
kor egyszerűen beszédbe elegyedünk egy 
- már fennálló - szituációban. Mellettünk 
ül valaki egy konferencián, a gyerek isko-
lai előadásán, a repülőgépen, esetleg sor-
ban állunk a büfében vagy a pénztárnál, 
belépünk egy szálloda vagy iskola liftjé-
be. Ezek olyan körülmények, melyek ter-
mészetes fizikai közelséget és egy közös 
helyzetet eredményeznek, és mindket-
tőnkre hatással van.
Ezekben az esetekben magáról a pilla-
natnyi helyzetről beszélve elindulhat a 
társalgás: „Itt nagyon finom a kávé.” „A 
gyerekek nagyon készültek az előadásra.” 
„Három óra repülés vár ránk”. 
Ha egy eseményen (esküvő, party, szü-
letésnap), melyre meghívott vendégként 
érkezünk, ám mégis több az ismeretlen 
és nem várjuk meg, hogy spontán mó-
don „sodródjunk” valaki mellé, hanem 
magunk keresünk beszélgetőtársat, sok-
kal feszélyezettebben viselkedünk. Azért 
érezzük nehezített terepnek, mert ilyen-
kor bennünk lehet az attól való félelem is, 

hogy a kiszemelt beszélgetőtárs nem rea-
gál pozitívan közeledésünkre.
Amikor kezdeményezésünkre nem ka-
punk kedvező fogadtatást, hajlamosak le-
hetünk azt hinni, hogy nem talált szimpa-
tikusnak, pedig számtalan más oka lehet 
az elzárkózásnak Például még szoktat-
nia kell magát a társasághoz. Az is lehet, 
hogy kiszemelt beszélgetőtársunk zárkó-
zott, ezért zavarba hozza a személye irán-
ti érdeklődés. Esetleg máshol jár lélekben 
(el van mélyülve a gondolataiban) és nem 
igényli a társaságot. Sokszor saját magá-
ról gondolja, hogy nem elég érdekes be-
szélgetőtárs és csalódni fogunk benne, 
így inkább megfutamodik. És igen, érez-
heti túl tolakodónak is a közeledést, ha 
harsányan közeledünk, vagy túl direkt 
kérdést teszünk fel az beszélgetés elején.
Hogyan csatlakozzunk egy néhány főből 
álló csoporthoz? Nem a résztvevők szá-

ma a kérdés, hanem a szituáció. Először 
figyeljük meg a csoportot. Meghitten be-
szélgetnek? Úgy tűnik éppen pár perce is-
merkedtek meg? Egy konferencia előadó-
ját állják körül? Ismerünk valakit közü-
lük, mennyire? Az érintettek testbeszédé-
ből mindez kiolvasható.
Egy zárt csoporthoz csatlakozni ismeret-
lenként, roppant kellemetlenül hat min-
denkire. A jó modor egyik fontos szem-
pontja: legyen figyelmünk mindig arra, 
hogy mások jól érezzék magukat a társa-
ságunkban, éppen ezért a tolakodó csatla-
kozási szándék súlyos bárdolatlanság.
Fontos kérdés még, miért is akarunk csat-
lakozni? Mi a célunk vele? Ha az előadó-
nak akarunk kérdést feltenni, csatlakoz-
zunk bátran. Ha alkalmi csoportról van 
szó, egy konferencián, tréningen egy asz-
talhoz kerülünk, akár az újdonsült asztal-
társaságot összefogó erővé is válhatunk. 
Természetesen mindezt elegánsan.
Ha ismerőst látunk meg a csoportban, vér-
mérsékletünk és az ő vérmérséklete sze-
rint üdvözölhetjük. A huszáros lerohanás 
helyett azonban érdemes előbb felvenni a 
szemkontaktust és nonverbális úton jelez-
ni, hogy szívesen csatlakoznánk hozzá. Ő 
jelezni fogja, hogy mennyire tarja jó öt-
letnek a közeledési szándékunkat.
Mindenesetre segítségünkre lehet, ha is-
merjük a testbeszédet és tudjuk értelmez-
ni a nonverbális gesztusokat, imerünk né-
hány nyitó mondatot, melyek segítenek 
megtörni a jeget. 

Medina

Nyíregyháza után Tiszaújvá-
rosban is megnyílt a Tratto-
ria Amici (Barátok étkezdé-
je) 2.0  olasz étterem. 

Nem csak nevében idézi Itáliát az új ven-
déglátóhely, hanem ízekben és megjele-
nésben is. A falon javarészt olasz nyelven 
olvasható az étterem kínálata, de a séf és a 
személyzet is olaszul beszélget egymással. 
Ebédidőben, igazi olasz hangulat közepet-
te beszélgettem a séffel, Benke Attilával.
- Az akcentusodon hallatszik, hogy az 
olasz ízeket nem csak a szakácskönyvek-
ből hozod.
- Igen, eredetileg is szakács a szakmám, 
de húszas éveim elején kiköltöztem Olasz-
országba. Évtizedekig éltem Rómában és 
környékén, így ott sajátíthattam el a kony-
haművészet minden fortélyát. Olyannyi-
ra, hogy 2012-ben két nagyon erős fran-
cia csapatot magunk mögé utasítva lettünk 
pizza világbajnokok. Ezt a világbajnoksá-
got Pármában rendezték meg, én a veronai 
pizzások színeiben indultam. Bár magyar 
vagyok, de régóta ott éltem és dolgoztam, 
szóval több száz versenyzőt lefőzve vihet-
tük haza a világbajnoki címet.
- Olaszország után nagy váltás Tiszaúj-
város.
- Néhány éve már hazaköltöztem. Volt 
két éttermem Kecskeméten, Budapesten 
is dolgoztam az egyik étterem séfjeként, 
de Nyíregyházán is dolgoztam, a sós-

tói olasz étteremben egy évig, majd egy 
olasz barátom, Luka ötlete nyomán el-
döntöttük, hogy nyitunk egy sajátot itt, 
Tiszaújvárosban. Luka egyébként a Deb-
receni Egyetemen tanít, miközben a nyír-
egyházi éttermünkben énekel hétvégente, 
és természetesen nálunk is fog Tiszaújvá-
rosban, itt a Tisza út 5. szám alatt. 
- Milyen olasz specialitások vannak az ét-
lapon?
- Házi tészta, házi pizza, minden kéz-
műves dolgot mi csinálunk. Azon dol-
gozunk, hogy saját kertészetünk legyen, 

olasz fűszerekkel, alapanyagokkal dolgo-
zunk, amit a beszállítóink külföldről hoz-
nak. Speciális lisztből készülnek a tész-
táink, kövön őrölt teljes kiőrlésű lisztet 
használunk, a pizza tésztát 48 órás pihen-
tetés után kelesztjük, igazi, könnyű tész-
ta, nem vágja gyomron az embert. A házi 
tésztáinkat is meg kell kóstolni, itt készül-
nek helyben durum lisztből és nem tojás-
sal, hanem tojáslével dolgozunk, ez adja a 
biztonságot. Vannak hús és halételeink is. 
Olaszországból hozatjuk a friss tonhalat, 
lazacot, de étlapunkon periodikusan vál-
tozik majd az ajánlatunk, lesz polip, tinta-
hal, ördöghal, kagyló is a kínálatban. 
- Kilenc napja vagytok nyitva, milyen a 
fogadatás? 
- Két hétvégénk volt eddig, telt házzal. Sok 
a külföldi vendégünk, főleg olaszok. Ebé-
delni inkább magyarok jönnek, estére pe-
dig javarészt olasz társaságok térnek be, 
igazi zsibongó olasz étterem vagyunk. Dé-
lidőben, 11.30- kor nyitunk 15 óráig, aztán 
egy háromórás szieszta után este hatkor 
újra kinyitunk 22 óráig. Még csak néhány 
napja nyitottunk, a dizájnból még hiányoz-
nak bizonyos elemek, a falon lesznek majd 
képek is, neves olaszokkal, mindemel-
lett igazi házi tésztával, eredeti olasz alap-
anyagokkal, receptúrákkal, olasz fílinggel 
csalogatjuk be a vendégeket.

    (x)

Eötvös-bál 

Táncolva, kötetlenül

A lányok elegáns ruhakölteményekben, a fiúk öltönyben és 
nyakkendőben. Idén is megtartotta hagyományos táncmulatsá-
gát a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium. A bál megnyitójára műsorokkal készültek a 
középiskolások. Énekeltek zenekari kísérettel, a végzősök pe-
dig keringőztek. Az egészestés tánc mellett a vállalkozó kedvű-
ek tesztelhették énektudásukat a karaokén, próbára tehették sze-
rencséjüket a tombolahúzáson, és lehetőség nyílt alkoholmen-
tes koktélok kóstolására is. Az évtizedek óta megrendezett Eöt-
vös-bál jó alkalom arra, hogy a tanárok és tanítványaik ne csak 
az osztálytermekben, hanem az iskola falain kívül is találkozza-
nak és eltöltsenek egy kötetlen estét egymás társaságában. 

ema

kronika@tiszatv.hu

Kirándulás 
a Felvidéken

Az Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kol-
légium 11.M osztályos tanu-
lói 2017.11.25. és 31. között 
Felvidéken tölthettek pár 
napot a HAT-17-03-2017-
00068. sz., Felvidéki baran-
golás magyar gyökerek nyo-
mában Ipolyságtól a Fel-
ső-Bodrogközig c. Határta-
lanul pályázat keretében.
Utunk során ellátogattunk a 
Madách kastélyba, felkeres-
tük a Mikszáth múzeumot, a Domica barlangot, az Andrássyak 
vadászkastélyát Betléren. Poprádról felejthetetlen túrát tettünk a 
Tarpataki vízeséshez.
A szepesi városok közül Iglón, majd Lőcsén jártunk, a Szepesi 
vár sem maradhatott ki úticéljaink közül.
Felvettük a kapcsolatot a kassai Mária gimnázium magyar diák-
jaival, akik nagy szeretettel és kedvességgel fogadtak bennün-
ket. Végezetül Kassa szépségeivel ismerkedtünk.
Rengeteg új ismerettel és élménnyel gazdagodva tértünk haza. 
Ez az 5 nap minden bizonnyal sokáig élni fog az emlékezetünk-
ben és a szívünkben.

Balogh Anna
11.M osztályos tanuló

kronika@tiszatv.hu

Beszéd és história
A Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd” verseny me-
gyei fordulóját február 6-án rendezték a Miskolci Szakképzé-
si Centrum Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumá-
ban. A résztvevők két kategóriában (5-6. évfolyam, 7-8. évfo-
lyam) egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő, kife-
jező olvasásában mérhették össze tudásukat. Szép sikerrel büsz-
kélkedhet a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, hi-
szen a versenyen az 5-6. évfolyamos kategóriában Fülöp Ken-
de 6.a osztályos tanuló a IV. helyezést érte el (felkészítő tanára: 
Réthi Zoltánné).
Február 8-án rendezték meg, ugyancsak a Miskolci Szakképzé-
si Centrum Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumában 
a 7-8. osztályos tanulók számára meghirdetett országos történe-
lem tanulmányi verseny megyei fordulóját. A versenyen Fedák 
Zsombor 7.a I. helyezést, Gyivák Bálint Zsombor 8.b VI. helye-
zést, Rontó Balázs 7.a VIII. helyezést ért el. Mindhárom tanuló 
a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulója, fel-
készítő tanáruk Baloghné Fodor Ágota.
A szép eredményekhez gratulálunk a felkészítő pedagógusok-
nak és tanítványaiknak!
    Réthi Zoltánné
  munkaközösség-vezető

5. oldal2018. február 22. Mindenes

A végzősök keringője mindig látványos produkciója a bál-
nak. 

Egy zárt csoporthoz csatlakozni isme-
retlenként, roppant kellemetlenül hat 
mindenkire.

Benke Attila olasz fűszerekkel dolgozik. 

Délután háromtól este hatig - mediterrán szokás szerint - sziesztát tartanak. 



Gondolatok a Pálos rend évfordulója alkalmából

Ne legyenek karikák a szemünk körül
Februárhoz kötődően egy kevésbé ismert 
évforduló indított gondolkodásra.
 Néhány napja múlt, hogy 600 éve, 1418. 
február 6-án V. Márton pápa a pálos szer-
zetesrend számára engedélyezte, hogy 
templomaikban prédikálhassanak és 
gyóntassanak. Ezzel a lépéssel lehetővé 
vált, hogy a remeterend részt vegyen a vi-
lágiak hitéletében. 
 Szent Pál Első Remete Szerzeteseinek 
Rendje (lat. Ordo Fratrum Sancti Pau-
li Primi Eremitae, OSPPE), magyar ala-
pítású férfi rend. A rend alapítója Boldog 
Özséb (1200-1270) esztergomi kanonok. 
„Személye a realitás talaján áll, nem szö-
vik át legendás aranyszálak. Egy alka-
lommal mégis csodálatos látomásban ré-
szesült, amely döntő volt további életút-
jára. Egy éjjel, imádság közben, az erdő 
mélyén sok apró lángot pillantott meg. A 
lángocskák egymás felé tartottak, s végül 
Özséb atya keresztje előtt tüzes fénynya-
lábbá olvadtak össze.
Özséb úgy érezte, hogy ez a különös tü-
nemény égi jel, figyelmeztetés, hogy a 
szétszórtan élő remeték lángjait össze kell 
gyűjtenie egy közösségbe, ahol életükkel, 
példájukkal, tudományukkal napként ra-
gyoghatnak az Egyházban, taníthatják 
és támogathatják egymást Isten buzgóbb 
szolgálatára.” (Részlet a Pálos rend hon-
lapjáról.)

A remeteélet nem volt ritkaság az egyház 
történetében. Már az első századokról 
maradtak fenn feljegyzések olyan férfiak-
ról, akik úgy ítélték meg, hogy a világból 
csaknem teljesen kiszakadva, egyedül, 
az életszentség reményében a pusztában 
vagy barlangokban, közelebb kerülhet-

nek Istenhez. Talán a leghíresebb közü-
lük Oszlopos Simeon (390-459), aki 20 m 
magas oszlopon, melyen 2 m²-nél nem le-
hetett több hely, 20 évet töltött, méghozzá 
hosszú ideig mindkét lábát úgy odaerősít-
ve, hogy nem is tudta mozgatni őket. Vi-
selte a betegséget, éhséget és szomjúsá-
got, hőséget és fagyot, esőt, szelet és zi-
vatart, a kíváncsiskodók és segítséget ke-
resők ezreinek tolongását. Idővel pontos 
napirendet állított össze magának: az éj-
szaka beköszöntétől a következő nap dél-
utánjáig imádságba merült; délután 3-tól 
az embereknek szentelte magát, akik Szí-
riából, Arábiából, Perzsiából, Ibériából, 
Rómából, Itáliából, Hispániából és Gal-
liából érkeztek hozzá, tanácsát kérték, 
megvallották a bűneiket vagy fogyatko-
zásaikra gyógyulást kerestek. 
Ma már elképzelhetetlennek tartjuk, hogy 
valaki ennyire aszkéta életet éljen, bár 
magányos remeték elszórtan a mai napig 
élnek a világban. Boldog Özséb is reme-
teként élt eleinte a Pilisben. Ez az élet-
forma valószínűleg nemcsak az imádság 
számára nyújtott több lehetőséget, de az 
egészségüket tekintve is valamivel biz-
tonságosabb lehetett a gyakori járványo-
kat okozó, akkoriban erősen szennyezett 
falvak és városok életéhez képest. Vonat-
kozott ez a lelki egészségükre is, mindad-
dig, amíg az emberek gondoskodását él-
vezték, és nem váltak teljesen magányos-
sá. Ez utóbbi eset lelki sérüléseit előz-
te meg Özséb azzal, hogy összegyűjtötte 
szerzetes közösségbe a környék remetéit, 
megtartva a szerzetesi életre jellemző ma-
gányba vonulás lehetőségét is.
Talán nemcsak én vagyok úgy, hogy reg-
gelente a dolgukra siető emberek közül 
soknak látom karikásnak a szemét, nyú-

zottnak, sőt néha elgyötörtnek az arcát. 
Csaknem bizonyos, hogy mindannyiunk 
számára jót tenne naponta legalább fél 
óra csend és magány, amikor a világ zajá-
tól elvonulva rendezhetnénk gondolatai-
kat, feloldhatnánk lelki gubancaikat. Nem 
kell föltétlen imádkozni annak, aki nem 
vallásgyakorló, de aki szeretne Isten-
nel beszélgetni közben, akár saját szava-
ival is, az jól teszi, ha megpróbálja. Meg 
lesz-e az eredménye? Bizonyosan meg, 
ha rohanó életünkben minden nap bizto-
sítunk erre legalább egy fél órát. Ha meg-
tesszük, nemcsak lelki, de testi egészsé-
günkre is gondot fordítunk, mert a lélek 
okozta megbetegedések (tudományosab-
ban: pszichoszomatikus betegségek) jó 
része elkerülhető lenne ezáltal. 

        Szrogh Károly

Adomány a szír keresztényeknek
Remény 

a reménytelenségben

Tavaly nyáron járt Szíriában Kocsis Fülöp görög-
katolikus érsek-metropolita, hogy elvigye egyhá-
za adományait egy keresztény közösségnek. Él-
ményeit Remény a reménytelenségben címmel az 
Ötórai tea keretében osztotta meg az érdeklődők-
kel. 

Kocsis Fülöp érsekatyát elsőként Bráz György polgármester 
és Dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte a Városházán, 
ahol az atya szíriai útjáról is szó esett. A görögkatolikus temp-
lomban tartott istentisztelet után a kulturális központba várták 
az érseket, aki képes beszámolót tartott szíriai útjáról. 
- Isten kegyelméből jutottam el Szíriába - mondta Kocsis Fü-
löp atya -, a szándék megvolt ugyan, hogy a görögkatolikusok 
gyűjtését személyesen vigyem el egy szíriai görögkatolikus fa-
luba, de az akkori katonai helyzet nehézségei miatt ez lehetet-
lennek tűnt. Magyarországon a külügyminisztérium is jelezte, 
hogy nem szerencsés most a helyzet, végül egyházi kapcsola-
tok révén mégiscsak eljutottam Damaszkuszba. A célom az volt, 
hogy a magyarok által gyűjtött összeget, mintegy negyvenezer 
dollárt, személyesen adjam át egy görögkatolikus falu képvise-
lőinek. Ebből egy lerombolt templomot építettek újjá, és csalá-
di házakat hoztak helyre. Elsősorban azért utaztam, hogy sze-
mélyesen találkozzak az ottani keresztényekkel, hogy lássam, 
milyen körülmények között élnek. Azt tapasztaltam, hogy az 
ott élők azt fájlalják, hogy velük nem törődnek, és nem annyira 
az anyagi támogatás a fontos, hanem az, hogy személyesen le-
gyünk jelen, hiszen már ez is nagy segítség. Nagyon sokféle ke-
resztény közösség van Szíriában, nagyon színes, gazdag az egy-
ház. Én, mint görögkatolikus, elsősorban a görögkatolikusokkal 
tudtam felvenni a kapcsolatot, ők a melktiák. De vannak görög 
ortodoxok, szír ortodoxok, katolikusok, a káldok, maroniták, 
tényleg elég összetett a közeg. De amit mi érzékelünk keresz-
tényi ellentéteket itt Európában, az ott ismeretlen. Ott a szenve-
dés, a történelmi együttélés az iszlám világgal, a túlélés szüksé-
gessége nagyon összehozta őket, és ott ilyen különbségek, ellen-
tétek, feszültségek egyáltalán nem érzékelhetőek. Nagyon oda-
adó, buzgó keresztény életet élnek a szír keresztény emberek - 
mondta Kocsis Fülöp. 

                       Fodor Petra

Meghívó
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola
tájékoztatót tart

az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről, 
amelyre meghívjuk a 2018/2019-es tanévben az 1., 2., 3.,4., 

5., 6., 7. és 8. évfolyamot kezdő tanulók szüleit. 
Időpont:
2018. március 5. (hétfő) 16 óra.
Helyszín:
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Hunyadi Mátyás Iskola fizikai előadója
Meghívott egyházak:
A Magyar Katolikus Egyház részéről:
a Görögatolikus Egyházközség, valamint a
a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség 
képviselője.
A Magyarországi Református Egyház részéről:
a Tiszaújvárosi Református Egyházközség képviselője.

Minden kedves szülő megjelenésére számítunk!
    Hok Csaba

 intézményvezető

Hit- és erkölcstan
az Eötvösben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégiumban az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának 
megszervezéséről a leendő és a jelenlegi 7. évfolyamos tanu-
lóknak és szüleiknek szóló tájékoztató napot 2018. március 
6-án 16 órától tartjuk az iskola 13-as tantermében.

Erdélyi Lajos
intézményvezető

Kedves Szülők!
 

Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek 
térítési díjának befizetési határideje 

2018. február 28-án lejár.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 

9.00 - 17.00 óráig van lehetőség 
a Vándor Sándor Zeneiskola épületében 

(Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)
Kérjük, hogy a befizetést mindenki időben teljesítse.
Köszönjük.

Hok Csaba
   igazgató

6. oldal 2018. február 22.Hites

Bráz György polgármester a várossá nyilvánítás 50. évfor-
dulójára megjelent kiadványokkal ajándékozta meg az ér-
sekatyát. 

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita az istentisz-
teleten. 

Az adományok átadása közben Szíriában. 

Remetebarlang Remeteszőlősön. 

Boldog Özséb

Oszlopos Simeon egy középkori ábrá-
zoláson. 



Egy százalék a kultúráért
Tisztelettel kérem Önt, hogy személyi jövedelemadója 1%-
ával támogassa a Derkovits Kulturális Központ szakmai mun-
káját. A befolyt összeget a kulturális központban működő 
amatőr művészeti csoportok támogatására, illetve a könyvtári 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre fordítjuk.
Adószámunk: 15549800-2-05
Csak egy csepp a tengerben, de minden tenger a vízcseppek 
összessége!

Mátyás Zoltán igazgató

15 éves a Karakter

Tánc, művészet, életérzés
Az eltelt 15 évet 15 gondolat-
ba bele tudod sűríteni? -kér-
deztem még az interjú előtt 
Kolosai Katalintól, a Karak-
ter Alapfokú Táncművészeti 
Iskola vezetőjétől. Rövid gon-
dolkodás után kezdte is sorol-
ni. Barcsay tér, táncterem ke-
resés, növendékek keresése, 
az első év végi vizsga. Aztán 
a sort hirtelen megszakítom 
egy újabb kérdéssel. 

 - Gondoltad volna, hogy lesz belőle 15 
év?
- Reménykedtem benne, hogy lesz. De 
nyilván, amikor valaminek az elején van 
az ember, nem biztos, hogy ilyen távla-
tokban tud gondolkodni. Bíztam benne, 
hogy nekem és azoknak a tanároknak, 
akik velem tartottak, vagy menet közben 
csatlakoztak, nem egy-két évre lesz mun-
kahelyünk. Ez a képzés felmenőrendszer-
ben működik, tehát, ha egy fiatal hatéves 
korától végig szeretné járni az összes év-
folyamot, akkor legalább 16 év telik el, 
míg az előképzőtől eljut a továbbképzőig.
- Miért vágtál bele annak idején? Mit 
akartál adni a városi gyerekeknek?
 -Ha visszagondolok a pályafutásomra, 
akkor nagyon érdekesen alakult, mert pe-
dagógusként is végeztem, majd az élet 
úgy hozta, hogy amikor a helytörténeti 
gyűjteményben dolgoztam, akkor a mű-
vészetekhez is közel kerültem, mert a 
munkakörömhöz tartozott a kiállítóterem 
és a kiállítások rendezése is. A következő 
hely, ahol dolgoztam egy művészeti isko-
la volt, ahol már kezdett kialakulni ben-
nem, hogy ezzel is szeretnék foglalkoz-
ni, akár önálló keretek között. Akkoriban 

viszont nem volt erre lehetőség intézmé-
nyes formában itt a városban, vagy leg-
alábbis nagyon gyerekcipőben járt, pedig 
úgy tűnt, hogy igény van rá. Ezt a piaci 
hézagot kihasználva indult el ennek az is-
kolának a működése.
- Hányan léptek bele ebbe a cipőbe az el-
múlt másfél évtized alatt?
- Hát szorozzunk meg minden tanévet 
300-400 gyerekkel, és akkor körülbelül 
ott vagyunk. Úgyhogy sokan.
- Miközben átléptétek a város határait is. 
 - Igen, rögtön a kezdetektől Tiszaújváros 
lett a székhely, és 20-25 kilométeres kör-
zetet megjelölve megkerestünk általános 
iskolákat, lehetőségeket, ahol szívesen 
vették, hogy mi jönnénk dolgozni, táncot 
tanítani. Hejőbába, Kesznyéten, Sajószö-
ged, Nemesbikk, Girincs, Igrici, Köröm, 
Nyékládháza, csak néhány a sok közül.
- A tánc ezerszínű, milyen árnylatokban 
gondolkodtatok? 
 - Mi elsősorban a társastánccal és a nép-
tánccal foglalkoztunk, kicsit később jött a 
moderntánc, de az egy idő után elcsende-
sedett, nem nagyon volt rá igény. Körül-
belül három éve kezd újra visszajönni ez 
a műfaj az iskolánkba, olyannyira, hogy 
ebben a tanévben osztályt is tudtunk in-
dítani, holott nemrég csak szakköri vagy 
kisebb próbalehetőségként nyújtottuk, de 
miután ragaszkodnak a gyerekek és sike-
rült egy olyan pedagógust is találni, aki 

profi szinten ért hozzá, így tényleg volt 
értelme, hogy ettől a tanévtől újból intéz-
ményes formában csináljuk.  
- Asztalfiókban, papírokon, próbaterem-
ben, mindenütt ott van a tánc, mennyire 
része a te életednek?
 -Nem táncolok minden nap, de mivel ezt 
az iskolát vezetem, minden nap foglalko-
zom a tánccal. Ha másként nem, a gyere-
keken, a csoportokon, a pedagógusokon 
keresztül. Nap, mint nap látom őket, ahogy 
próbálnak, szervezzük az órákat, az előké-
születeket a fellépésekhez, az év végi vizs-
gákhoz, félévkor a nyílt órákhoz, ami ren-
geteg adminisztratív feladattal jár. Ugyan 
ez már nem kifejezetten maga a tánc, de 
a tánchoz kapcsolódó mindennapi feladat. 
 - Be tudnál állni most hipp-hopp valame-
lyik koreográfiába?
 - A koreográfiába nem biztos, de ahogy 
most ránézek a mozdulatokra, akkor lá-
tom, hogy itt mögöttünk épp egy ír táncot 

próbálnak, speciális lépésekkel. Talán, ha 
egy keringőbe vagy egy csacsacsába kel-
lene bekapcsolódnom, akkor hamarabb 
elkapnám a ritmust. De miután nem csak 
sztenderd és latin táncokat tanítunk, ha-
nem népek táncát, divattáncot is, így na-
gyon sokféle és szerteágazó a paletta, 
szóval találnék magamnak talpalávalót.
- Mennyire iskolarendszerű egy táncmű-
vészeti iskola, hiszen ránézésre sem egy 
klasszikus iskolaformát látunk?
- Ez egy köznevelési intézmény, ami azt 
jelenti, hogy tanmenetünk van előírt tan-
anyaggal.  A 15 év gyakorlata során ez úgy 
alakult ki, hogy az első félévben arra kon-
centrálunk, hogy ezt az előírt tananyagot 
valóban megtanítsuk a gyerekeknek, egy-
re bonyolultabb lépéskészlettel. A máso-
dik félév általában arról szól, hogy a tánc-
pedagógus kitalálja, hogy milyen verse-
nyekre menjünk, és milyen táncot vigyünk 
oda, mérlegelve azt, hogy melyik tánc illik 
a legjobban a gyerekek szívéhez, lábához. 
Mindeközben készülünk az év végi vizsgá-
ra, ami nemcsak egy gála, hiszen amellett, 
hogy színpadi rutint ad a gyerekeknek, a pe-
dagógiai programunkban egy meghatározó 
és kötelező elem, hogy  közönség előtt adja-
nak számot a gyerekek a tudásukról. Tehát 
egy központilag előírt program szerint taní-
tunk, bár nem jó szó az előírt, mert a peda-
gógus azt választja, amit jónak lát, dönthet, 
mit helyez előtérbe. Ezt persze meghatá-

rozza a gyerekek képessége, egyszóval van 
szabadság a tananyag követésében. 
- Volt olyan karakteres növendék, aki in-
nen indult és a tánc lett a hivatása?
-Igen, a minket követő közönségnek is-
merős lehet Horváth Renátó neve, aki a 
Miskolci Nemzeti Színházban látható a 
Casablanca című táncelőadásban is. Van 
egy táncospárunk is, akik az egyetem 
mellett egy táncstúdióban folytatták na-
gyon profi szinten, és versenyeken is na-
gyon szép eredményeket értek el. Nép-
tánc vonalon is nem egy gyerekünk jutott 
el középiskolába és ott is ezt tanulja, illet-
ve tudomásom van néhány régi növendé-
künkről, akik neves néptánc együttesek-
be, például a mezőkövesdi Matyó együt-
tesbe jutottak el. 
 - Tizenöt év távlatából mi az, amire büsz-
ke vagy?
 - Egyrészt arra, hogy ezt a 15 évet ilyen 
sikeresen tudhatjuk magunk mögött, más-
részt arra is nagyon büszke vagyok, hogy 
az a tantestület, amelyik mellettem áll, 
10-12 éve kitart mellettünk, és jönnek. 
Azt gondolom, ez is jelez valamit, hogy 
sikerült jó légkört teremteni nem csak a 
gyerekeknek, hanem az itt dolgozó peda-
gógusoknak is. Egy igazi összetartó tan-
testület vagyunk, így lehet előrevinni, egy 
irányba húzni a szekeret, és ez is megmu-
tatja, hogy talán jól csinálunk valamit. 
Az órámra nézek, gyorsan elrepült két 
óra. Kint sötét van, már este hét is elmúlt, 
de a Karakterben még szól a zene, az ut-
cára szűrődik a gyerekek zsibongása. A 
próbatermeket hátrahagyjuk, végeztünk a 
riporttal, de kifelé menet még megállunk 
egy plafonig érő polcnál. Érmek, kupák, 
elismerések, oklevelek sorakoznak rajta.  
Kérdeznem sem kell, az emlékek jönnek. 
- Amikor ideköltöztünk az új épületbe, 

mindenképpen szerettem volna egy szek-
rényt, vagy egy ilyen kis falat összehoz-
ni, ami egy kicsi bepillantást enged abba 
is, hogy milyen sok versenyen voltunk és 
milyen szép eredményeket értek el a gye-
rekek. A különdíjaktól kezdve a kiemelt 
aranyminősítéseken át sok minden van 
itt. Voltunk sok hazai megmérettetésen és 
nemzetközi versenyeken is, és itt van kö-
zépen a Lorántffy emlékérem, amit a vá-
rostól kaptunk, az is nagy büszkeség.

berta 
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A Derkovits Kulturális 

Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Ember és táj - Demeter Imre képzőművészeti kiállítása.
Megnyitó: február 27. (kedd) 17.00 óra.
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: március 29-ig.
Óvárosi KULT Galéria
LélekSZÍNtér - Visegrádi Dóra festménykiállítása.
Látogatható: március 17-ig.
Derkó MiniGaléria
Fedor János egyedi grafikái.
Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: 2018. március 2-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Március 2., (péntek) 17.00 óra:
Drámajáték  játsszunk színházat, 9- től, 99 éves korig!
Helyszín: Szederkényi Művelődési Ház, Bocskai út 33.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szabó Magda emlékkiállítás - az író gyermekirodalmi alko-
tásaiból.
Iskolai csoportok számára tárlatvezetés kérhető előzetes beje-
lentkezéssel a Gyermekkönyvtárban.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
A kiállítás március 9-ig látható.
Február 23. (péntek) 17.00 óra:
Természetjárók „Nyáridéző” sorozata. 
Skóciában jártunk…
Előadó: Makó Éva.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Február 28. (szerda) 10.00 óra:
Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak.
Illatok, színek, hangulatok, emlékek…
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fej-
lesztő biblioterapeuta.
A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük van közösen 
játszani.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Február 27. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

A Tisza TV műsora
Február 22., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése. Héthatár: Baleset - Hosszú 

Katinka városunkban - Vízdíjszámlázás - Eötvös bál – Piszt-
ráng- telepítés - Influenzajárvány - Épülő szálloda - Szabó 

Magda kiállítás - Hunyadis alsós farsang - Sport
Hétről-Hétre: 15 éves a Karakter - Kocsis Fülöp érsek-met-
ropolita szíriai élményei - Lord of this world - Közelmúlt: 

házasságra fel! - Sport  
Egészség(L)esen: Újraélesztés - Netfüggő generációk - Teto-

válás 
Utána a testületi ülés ismétlése

Február 28., szerda
18:00 Héthatár: Ifi-park rekonstrukció - Online is biztonság-
ban - Autósiskola - Gyermek és ifjúságvédelmi konferencia 

- Önkéntesek kerestetnek -  Sport  
18:15: Hétről-Hétre:  Hosszú Katinka látogatása - Gyermek-
bántalmazás, erőszak a családban - Diákszónokok -  Közel-

múlt: Táncoljunk! - Fitt Dance gála
18:45 Fogadóóra - Bráz György polgármester válaszol 

a nézők közérdekű kérdéseire
Március 1., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

Tanévenként 300-400 fiatallal foglalkoznak. 

Egy irányba húz a csapat. 

Kolosai Katalin



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

2018. február 26-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján 
történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es 
telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 hulladékudvar működési szabályzata

Ülésezik az önkormányzat

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási terü-
letén található hulladékudvarokat a szol-
gáltatási terület valamennyi lakossági fel-
használója igénybe veheti az alábbi  fel-
tételekkel:
A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK 

KÖRE
A háztartásban keletkező
Nem veszélyes hulladékok
• építési, bontási hulladékok (tégla, cse-
rép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve 
ezek keveréke);
• termékként tovább nem használható gu-
miabroncsok;
• papír és karton, üveg, műanyagflakon, 
fólia;
• zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű, 
lombok, egyéb fahulladékok ;
• nagydarabos hulladékok (bútorok, 
nagyméretű felújítás után megmaradó 
lomok, háztartási tárgyak és berendezé-
sek pl. 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 lakk-
maradékok csomagolóeszközeikkel együtt,
használt motorolajok,  azok csomagolá-
sai, növényvédőszer-maradékok, fénycső 
és izzó.
A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉ-

TELÉNEK  FELTÉTELEI
A hulladékudvarba történő beszállításkor 
a lakossági ingatlanhasználó köteles lak-
címkártyáját és személyi igazolványát, 
valamint a közszolgáltatási díj megfizeté-
sét igazoló bizonylat (csekk, banki átuta-
lási igazolás) másolatát a hulladékátvevő-
nek bemutatni.
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat ma-
gukkal hozni szíveskedjenek, az igazol-
ványok hiányában, - a hatályos jogsza-
bályok előírásai értelmében - az átvételt 
meg kell tagadnunk.
A hulladékok elhelyezése díjtalan.

BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK 
MENNYISÉGE

A hulladékudvarban ingatlanonként

- negyedévente 250 kg nem veszélyes 
hulladék, 
- évente 1.100 kg veszélyes hulladék ad-
ható le.
A mennyiségi korlátozás alól kivételt ké-
peznek az elkülönítetten gyűjtött csoma-
golási hulladékok (papír, karton, PET pa-
lack és PE fólia, valamint üveg- és fém-
hulladékok), melyekből korlátlan meny-
nyiség adható át a hulladékudvarban .
A magánszemélyeknek kötelessége a hul-
ladékokat (a hulladékudvarokban találha-
tó mérlegekkel) mérlegelhető formában 
(bezsákolva, kötegelve, stb.) beszállítani 
a hulladékudvarba.
A BMH Nonprofit Kft. által Tiszaújváros-
ban üzemeltetett hulladékudvar helye és 
nyitvatartási ideje:
Tiszaújváros, Perényi Péter u. 1144/39.
Hétfő-Péntek: 10.00-18.00
Szombat: 8.00-16.00
A hulladékudvarok használatának szabá-
lyairól, nyitvatartásáról a www.bmhnon-
profit. hu weboldalon is tájékozódhatnak .

Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2018. 
február 22-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácsko-
zó termében.

Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adományo-
zására
2. Javaslat idősek otthonába történő elhe-
lyezés iránti kérelem elutasítása miatt be-
nyújtott panasz elbírálására
3. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergaz-
dasági és Vidékfejlesztési Kamara Tiszaúj-
város 0224/27 hrsz-ú ingatlant érintő állás-
foglalása ellen érkezett kifogással kapcsola-
tos döntés meghozatalára
4. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergaz-
dasági és Vidékfejlesztési Kamara Tiszaúj-

város 0218/17 hrsz-ú ingatlant érintő állás-
foglalása ellen érkezett kifogással kapcsola-
tos döntés meghozatalára
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésére (kiegészítő javaslat)
3. Javaslat az építményadóról szóló 
28/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 
módosítására
4. Javaslat Tiszaújváros 2018. évi városi 
rendezvényeinek támogatására
5. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt 
étkeztetés térítési díjának meghatározására
6. Javaslat a települési önkormányzatok 
számára nyújtható könyvtári és közműve-
lődési érdekeltségnövelő támogatás igény-
lésére

7. Javaslat a szavazatszámláló bizottsá-
gok tagjainak és póttagjainak megválasz-
tására
8.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság 
helyzetéről
8.b. Jelentés az éjszakai járőrszolgálat el-
látásáról, valamint javaslat a feladat to-
vábbi ellátására
8.c. Tájékoztató a kamerás térfelügyele-
ti rendszer működésének tapasztalatairól
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
10. Tájékoztató a 2014-2017. években az 
önkormányzat, az önkormányzati intéz-
mények és gazdasági társaságok által be-
nyújtott, Európai Unió által finanszírozott 
pályázatokról
Kérdések

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2018. február 28-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Az egyéni vállalkozók 
is jótékonykodhatnak

Az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallásukat idén febru-
ár 26-áig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám az 
1+1 százalékok sorsáról ők is május 22-éig dönthetnek. Bárki, 
aki személyijövedelemadó-bevallást ad, jogosult az adójának 
1+1%-áról rendelkezni. Az egyik 1%-ot regisztrált civil szerve-
zetnek, a másik 1%-ot technikai számos bevett egyháznak, illet-
ve a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatják fel az adózók.
A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy szemé-
lyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár 
attól elkülönülten önálló nyilatkozatként, egészen május 22-éig. 
Aki a bevallással együtt szeretne felajánlani, az az adóbevallá-
si nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével megteheti. Aki 
azonban később, a bevallástól elkülönülten szeretné nyilatko-
zatát eljuttatni a NAV-hoz, az a „17EGYSZA” lapon, vagy an-
nak tartalmával megegyező papíros nyilatkozaton megteheti. Az 
szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus 
hozzáféréssel a NAV webes kitöltő programjával lehet, mely se-
gíti az adózót a megfelelő kedvezményezettek kiválasztásában.
A NAV honlapján és a webes kitöltő felületen is megtalálható 
valamennyi támogatható civil szervezet, illetve bevett egyház és 
a kiemelt költségvetési előirányzat.
Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatko-
zatokat a NAV a következő években is figyelembe veszi, egész 
addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy 
nem jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. A civil ked-
vezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára 
viszont - a korábbi évekhez hasonlóan - továbbra is évente kell 
megtenni a felajánlást.
A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkező nyilatkozatban ah-
hoz is, hogy a civil kedvezményezett kérésére a NAV átadja a 
nevüket és postai vagy elektronikus levelezési címüket. A civil 
kedvezményezettek ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfel-
vételre, tájékoztatásra használhatják.
A felajánlott összegek leggyakrabban gyermekek gyógyítását 
és állatmenhelyek működését szolgálják. Azok az adóforintok, 
amelyekről nem rendelkeznek az adózók, szja bevételként az ál-
lami költségvetés bevételét képezik, ekképpen a közkiadások 
forrását jelentik.

                                              NAV

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. március

MÁRCIUS Helye Ideje Kinek a részére
01. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
02. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
05. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 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,Katica és Szivárvány 
gyermek és alkalmazott befizetés

08.  csütörtök 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 befizetés

12. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

13. kedd Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

14. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

20. kedd Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
21. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők

22. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-
delés

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
26. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
27. kedd Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
28. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

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

Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és 
Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!
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A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlant a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával együttesen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. 03. 19. 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az 
értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton is 
megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügy-
vezetőjénél a 49-544-322-es telefonszámon, 
illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként 
több, azonos összegű vételi ajánlatot nyújta-
nak be, a végleges vételár árverésen, licitá-
lással alakul ki, melynek időpontjáról és főbb 
szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvé-
nyes pályázatok benyújtóit írásban tájékoztat-
ja.
Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés alap-
ján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Pályázati felhívás

Pályázat

Pályázat

Villanyszerelő munkakör

Központifűtés- és csőhálózat- szerelő munkakör

Vízvezeték-szerelő munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit 
Kft. pályázatot hirdet 1 fő villanyszerelői 
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• épületvillamossági-szerelő képesítés 
(szakmunkás vagy szakközépiskolai vég-
zettség)
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismere-
tek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,

• önálló, precíz munkavégzésre való haj-
landóság.
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoz-
tató elektronikai készülékek üzemelteté-
sében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft székhelyén ( Tiszaújváros, 
Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 
8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sport-
park.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki 
Blanka út 6. szám alatti címre.
A munkakör az elbírálást követően betölt-
hető.

A TiszaSzolg 2004. Kft. (3580, Tiszaúj-
város, Tisza út 2/F) pályázatot hirdet 2 
fő központifűtés- és csőhálózat-szerelő 
munkakör betöltésére a Munka Törvény-
könyve szerinti jogviszony keretében, há-
romhónapos próbaidő kitöltésével, hatá-
rozatlan időre szóló alkalmazással.
Pályázati feltételek:
- Központifűtés- és csőhálózat- szerelői 
szakmunkás végzettség
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- Tiszaújvárosi lakhely
- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:

- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt vagy nyilatkozatot arról, hogy 
a munkaviszony kezdetére az erkölcsi bi-
zonyítványt beszerzi.
Munkakörben tartozó lényeges feladatok:
- A TiszaSzolg 2004. Kft. tulajdonában 
lévő eszközök, hőközpontok, hőfogadó 
állomások, primer és szekunder vezeték-
hálózatok üzemeltetése, karbantartása, ja-
vítása.
Bér megegyezés szerint.

Pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 7.
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható személyesen illet-
ve postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza 
út 2/F címen, illetve elektronikusan a ti-
szaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető:
Fakó Barnabás távhő üzemvezető 70/333-
7571

Ódor Istvánné
   ügyvezető

A TiszaSzolg 2004. Kft. (3580, Tiszaúj-
város, Tisza út 2/F) pályázatot hirdet 2 fő 
vízvezeték- szerelői munkakör betöltésé-
re a Munka Törvénykönyve szerinti jog-
viszony keretében, három hónapos próba-
idő kitöltésével, határozatlan időre szóló 
alkalmazással.
Pályázati feltételek:
- Vízvezeték-szerelői szakmunkás vég-
zettség
- Minimum 3 év releváns szakmai tapasz-
talat
- Büntetlen előélet
- Készenlét vállalása
Előnyt jelent:
- Tiszaújvárosi lakhely

- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt vagy nyilatkozatot arról, hogy 
a munkaviszony kezdetére az erkölcsi bi-
zonyítványt beszerzi.
A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok:
- A TiszaSzolg 2004. Kft. által karbantartá-
si szerződéssel rendelkező társasházi épü-
letekben víz, szennyvíz, csapadékvíz-ve-
zetéki hálózat karbantartása, javítása.

- Készenléti feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 
2018. március 7.
A munkakör a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható személyesen, il-
letve postai úton a 3580 Tiszaújváros, Ti-
sza út 2/F címen, illetve elektronikusan a 
tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció kérhető:
Bátori Imre karbantartási csoportvezető 
70/333-7484

Ódor Istvánné 
ügyvezető

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavál-
lalót az alábbi munkakör betöltésére:

Műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatás-
ban 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 bí-
ráló bizottság minden 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 Rende-
lőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580. 
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 
50069/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „műtősse-
géd/gipszmester”

Nagyné Kántor Judit
 főigazgató 
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Villamosmérnök vállalja infor-

matika, fizika korrepetálását, 

felvételire való felkészítést kö-

zépiskolások részére. 

Tel.: 06-70/884-9375

Kőműves, nehézgépkezelő, 
hegesztő, csőelőkészítő 

köszörűs 
szakmunka azonnali 

munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel. 

A munkavégzés helye: 
Magyarország

 (a szállást, utazást 
a cég állja )

Jelentkezés: 06204799542-es 
telefonszámon.

Meghívó
Tájékoztatom a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének tagjait, hogy 2018. március 5-én 
14.30 órakor tartjuk éves közgyűlésünket, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés 15.00 órától lesz.
A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazinczy út 2.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2017. évben végzett munkájáról
2. Beszámoló az egyesület 2017.évi gazdasági munkájáról
3. Beszámoló a Felügyelő Bizottság 2017. évi munkájáról
A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.
    Varjas Lászlóné

     elnök

Hogyan védjük  ivóvízmérőinket 
és vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

A fagyok újbóli beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, 
hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, il-
letve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a költségeit. Az ÉRV ZRt. fel-
hívja a figyelmet a vízvezetékek és az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely 
a belső hálózaton a felhasználók feladata. A megrongálódott ivóvízmérő javításának, pótlásá-
nak, szerelésének, hitelesítésének költségeit a felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. 
Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok elkerülhetőek. Hogyan?
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában, ellenőrizzük az akna fedlap illesz-
kedését, megfelelő zárását. Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros, mindig 
lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott akna fedlap balesetveszélyes, valamint 
a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja. A fedlap belső felületét az akna 
nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az akna mennye-
zetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk lehajtott állapotban az elfagyás elke-
rülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, aján-
latos külön hőszigetelésről gondoskodnunk. Hőszigetelő anyaggal vagy műanyag fóliával fed-
jük be az ivóvízmérőt úgy, hogy az könnyedén eltávolítható legyen a leolvasáskor. A hó szintén 
védelmet nyújt, ezért csak az ivóvízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapátolni a ha-
vat. Nem csak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve a fagyveszélynek az ivóvíz-
mérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az abla-
kokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget.
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő szerkezetet legtöbbször a köz-
műalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy el-
leni védelme a lakóközösség feladata. Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények eseté-
ben győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről. Ha a falban lévő vezetékben keletke-
zett a hideg hatására jégdugó, nem folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csö-
vet nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség felfű-
tése jelenti a megoldást. A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a nem kellő-
en szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat vízte-
lenítését feltétlenül el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz 
előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására, és erről minden esetben győződjünk meg, el-
lenkező esetben egész télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű megvizsgálnunk az ivóvízmérő-ak-
na állapotát, különösen a hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe he-
lyezni, amikor már nem várhatók fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szer-
kezeteket. Az ÉRV ZRt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőr-
zésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvé-
nyét és nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás le-
het a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását 
és javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett ajánlatos legalább havonta egy 
alkalommal ellenőriznünk az ivóvízmérő-aknát. 
Probléma esetén hívja az ÉRV ZRt. szakembereit a 06-48/514-550 telefonszámon!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres tiszaújvárosi ügyfélszolgá-

latára az alábbi munkakör betöltésére:

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS

Feladatok:
- Ügyfelekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- Beérkezett megkeresések kezelése, szóban és írásban
- Adatszolgáltatás készítés
- Kapcsolattartás a partnerekkel 
Elvárások:
- Középfokú végzettség
- Önállóság, pontosság, precizitás
- Magabiztos felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek, Excel, 
Word magas szintű ismerete
- Jó kommunikációs készség szóban és írásban
Előny:
- Ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat
Munkavégzés helye:  Tiszaújváros 
Az önéletrajzokat az info@bmhnonprofit.hu e-mail címre várjuk!

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttárs!
A Zabos Géza Horgász Egyesület alapszabálya, valamint a vezetőség határozata alapján az egye-
sület évi közgyűlése 2018. február 24-én, szombaton a Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ, Tiszaújváros Központi éttermében (Tiszaújváros, Kazinczy u. 2/B, a volt 3-as is-
kola étterme) 07.30 órától lesz. 
A közgyűlésre ezúton tisztelettel meghívom!
Napirend:
1. Elnöki megnyitó, beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról, haltelepítéseiről, az 
egyesület rendezvényeiről, eseményeiről
2. Beszámoló az egyesület 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 
3. Beszámoló a felügyelő bizottság és az etikai bizottság 2017. évi munkájáról
4. Vita, szavazás a beszámolókról
5. A vezetőség javaslata az egyesület 2018. évi költségvetésének fő irányaira
6. Javaslat a 2019. évi tagdíjak mértékére
7. Javaslat az alapszabály módosítására
8. Hozzászólások
Az alapszabály rendelkezéseivel összhangban tájékoztatom, hogy amennyiben a 07.30 órára 
összehívott közgyűlés határozatképtelen (nincs jelen a tagok fele + 1 fő), a megismételt köz-
gyűlés ugyanazon a napon 08.00 órakor lesz ugyanazon a helyszínen, változatlan napirenddel.
Az eredeti napirend vonatkozásában a megismételt közgyűlés - tekintet nélkül a megjelentek 
számára - határozatképes.
Az alapszabály és az egyesület 2017.évi beszámolója a www.horgaszegyesulet.tujvaros.hu  ol-
dalon és ügyfélfogadási időben az egyesület irodájában hozzáférhető.
Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1%-ával.  Adószámunk: 19918974-2-05. 
KÖSZÖNJÜK!
 Kiss Béla elnök

Tisztelt Vendégeink! 

Értesítjük Önöket, hogy 

a Sportcentrum uszodája 
karbantartási munkálatok miatt
2018. február 26- március 4-ig 

zárva tart.
Nyitás: 2018. március 5.

A továbbiakban a szokásos nyitvatartással 

várjuk Kedves Vendégeinket!

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.
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Kajak-Kenu

Karate

Héraklész büszke lenne

Huszonhárom érem

Az elmúlt hétvégén tartották a Sportcentrumban a Tiszaújváro-
si Vízi Sportegyesület és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közös 
szervezésében a már hagyományos erőfelmérő versenyt. Az idő-
sebbek a fekve nyomás, húzódzkodás, lábemelés és futás számok-
ban, míg a kisebbek a fekve nyomás kivételével a másik három erő-
próbában mérték össze formájukat, összesen több mint négyszázan.
A rendezvényen részt vett Schmidt Gábor a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség elnöke és Vaskúti István a Szakmai Bizottság el-
nöke, olimpia bajnok is.
- 18 csoportban zajlik a megmérettetés - mondta Jancsár Lász-
ló, a házigazda egyesület elnöke. - A korosztályok pedig a 2000-
ben születettektől egészen a 2010-ben születettekig terjednek. 
Az eseményen Budapesttől keletre összesen 26 egyesület vett 
részt, köztük mindkét tiszaújvárosi alakulat.

Február 11-én tartották a IV. Sajó kupa meghívásos karate baj-
nokságot Szirmabesenyőn.
A versenyen a kezdő és haladó karatékák mérethették meg ma-
gukat a korosztályuknak és fokozatuknak megfelelő ellenfelek-
kel szemben. A Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi csoportja 15 
fővel képviseltette magát és öt első, nyolc második és négy har-
madik helynek örülhettek.
A következő hétvégén  a 24. Kodomo kupa gyermek- és ifjú-
sági karate bajnokságot tartották Budapesten.  A távolság mi-
att mindössze öt karatéka és szüleik vállalták a megmérettetést, 
de nagyszerű eredmények születtek itt is. Egy első, két második 
és három harmadik hely a mérleg a küzdelem és formagyakor-
lat versenyszámokban.
Felkészítő mesterek: Barta Péter és Oláh Sándor.
Részletes eredmények:
Sajó kupa:
Shiko dachi kategória (egy meghatározott állásban kell a tech-
nikákat végrehajtani)
Viski Anna (6 éves)  3., Sarkadi Csenge (8 éves) 2., Song Keqiu 
(Betti, 11 éves) 2. Fejes Csilla(10 éves) 2., Fejes Renáta (10 
éves) 3., Soltész Gergő (10 éves) 2.
Kata (formagyakorlat):
Fejes Árpád (14 éves) 3., Kurucz Hanna (10 éves) 1., Virág Ma-
ra(10 éves) 1.,Veréb Csaba (12 éves) 1., Ifj. Tóth Imre (10 éves) 
1., Besenyei Sára (11éves) 1., és a 12-13 évesek között 3., Bese-
nyei Martin (13 éves) 2., Kujbus Annabella (16 éves) 2.
Kodomo kupa
Kumite (küzdelem):
Besenyei Martin  2., Kujbus Annabella 2., Gyürky Szabolcs 3.
Kata (formagyakorlat):
Kurucz Hanna 1., Besenyei Sára 3., Besenyei Martin 3.

Labdarúgás

Tenisz

Faggyas oldotta a fásultságot

Farsangi háziverseny gyerekeknek

Szabolcsi és hajdúsági ellen-
felek után a borsodi megyei 
bajnokságban játszó Mád 
FC ellen lépett pályára ötö-
dik felkészülési mérkőzésén 
a TFCT.

TFCT- Mád FC 1-0 (0-0) 
Az első félidőben meglepetésre fejben, 
frissességben és sajnos játékban is fölénk 
kerekedett az elméletben kicsit gyengült 
tavalyi bajnok. Kapura, egy kivételtől el-
tekintve, veszélytelenek voltunk, míg a 
Mád többször is zavarba tudta hozni a vé-
delmünket. 
A második félidőben már többet birtokol-
ta a labdát a Gerliczki alakulat, és több 
ígéretes helyzetet is kialakított, de kapu-
ra lövésig csak nagyon kevés esetben ju-

tottunk el, ellenfelünk ugyanakkor több 
kontrából is veszélyeztetett.
Végül sikerült hozni a mérkőzést. A vége 
előtt néhány perccel Márton harciassága 
egy jó beadással párosult, és Faggyas fej-
jel szép gólt ért el.
- Erőben én úgy gondolom, hogy nagyon 
jól állnak a srácok - mondta a mérkőzést 
követően Gerliczki Máté vezetőedző: 
Látszik rajtuk, a heti munka, amit elvé-
geznek fiúk. Ez a mérkőzés most fásult 
volt, tompa volt, ez most annyira nem tet-
szett, különösen az első félidő.
Az elmúlt hetek sérültjeiről sajnos fele-

más hírek érkeztek. Pap Zsolt biztosan 
nem lesz hadra fogható a következő hó-
napokban, visszatérésének időpontját 
egyelőre még megbecsülni sem lehet. Li-
pusz Norbert viszont 1-2 héten belül csat-
lakozhat majd a csapathoz, visszatérése 
március végére tehető.
Az MLSZ iránymutatása alapján a bajno-
ki mérkőzéseket füvön kell majd játszani, 
ezért a szombati utolsó felkészülési mér-
kőzés, melyet a Putnok ellen játszik a csa-
pat, ha az időjárás is engedi, akkor már 
valamelyik füves pályán lesz. 
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Első alkalommal szervezte 
meg a Tiszaújvárosi Tenisz 
Club a Farsang kupa elne-
vezésű ifjúsági tornáját. Míg 
a legkisebbek játékos formá-
ban mutatták meg a sportág-
ban eddig szerzett gyakorla-
tukat, addig a nagyobbak rö-
vidített mérkőzéseken mérték 
össze tudásukat.

- Hagyományteremtő rendezvényként kí-
vánjuk most első alkalommal megrendez-
ni - mondta a klub elnöke, Mecsei József. 
- Amikor először felvetődött ez a gondo-
lat, a klub tagjai egy emberként álltak az 
ügy mellé. Elsősorban azért, mert mozog-
ni kell, a gyerekeknek is, nem csak a szá-
mítógép előtt ülni.
Különböző ügyességi feladatok várták a 
sportággal még ismerkedő legkisebbe-
ket. Lehetett kosárba ejteni a teniszlab-
dát, vagy ütővel a földön gurítani, de lufi-
val is mód volt teniszezni ezen a napon. 
A nagyobbak már kispályás mérkőzése-
ket játszottak.
- Egy éve teniszezek - mondta Szolga 
Zsombor - és azért szeretem, mert ki-
tisztítja a fejemet. Nagyon örültem, ami-
kor kiderült, hogy lesz egy ilyen verseny, 
mert ki tudom próbálni, hogy mennyit ta-
nultam az egy év alatt.
Horváth Gréta már a rutinosabb játéko-
sok közzé tartozik, de ő is örömmel vett 
részt a kupán. Mint mondta, nem csak a 

testmozgás miatt érdemes sportolni.
- A tanuláshoz jó a mozgás, felfrissülök, 
még jobban megy a tanulás - mondta Gré-
ta. - Én is örültem, amikor meghallottam, 
hogy lesz ilyen verseny, mert én eddig 
nem nagyon voltam ilyenen.
A legnagyobbak rövidített játszmákban, 
de nagypályás mérkőzéseken mérték ösz-
sze tudásukat. Számukra ez egy különle-
ges alkalom volt, mert az edzések mellett 
csak kevés lehetőségük van arra, hogy 
mérkőzéseket játszanak.
- Örülök a lehetőségnek, hogy mérkőzést 
játszhatunk, - mondta Mester Emma - a 

lehetőségnek, hogy kipróbálhatom ma-
gam és megnézhetem, hogy mit tudok. 
Edzéseken szoktunk egymás ellen játsza-
ni, de idegenekkel ritkábban. Ez kihívás 
számomra.
Kihívás és egyben jó szórakozás. Erre 
törekedtek a feladatokat összeállító és a 
rendezvényt koordináló edzők. 
A klub nagy hangsúlyt fektet az utánpót-
lásbázis növelésére. Bár a mostani beteg-
séghullám elérte a fiatal sportolókat is, 
így is több mint 20 „tanonc” vett részt az 
első Farsang kupán. 
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XXIII. ÖRDÖGH ISTVÁN 
SÚLYEMELŐ EMLÉKVERSENY

Ideje: 2018. február 24. (szombat)
Helye: Sportcentrum, súlyemelő csarnok, Tiszaújváros, Te-
leki B. 6.. A verseny rendezője: Tiszaújvárosi SC súlyeme-
lő szakosztály
Program: 
Fiú, leány, serdülő:   fiú,leány        09.30 óra
                             férfi,serdülő 10.30 óra
Női serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt  12.30 óra
Férfi ifjúsági, junior és felnőtt               13.30 óra
Minden tisztelt érdeklődőt szeretettel várunk.

TSC súlyemelő szakosztály
A verseny támogatója: Tiszaújváros önkormányzata

A Sportcentrum eseményei 
 Február 23., péntek

Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- MEAFC edzőmérkőzés   
   Játékcsarnok

Február 24., szombat
Súlyemelés
08.00 Ördögh István országos súlyemelő emlékverseny 
 Súlyemelő versenyterem, Zászlós terem
Labdarúgás
Utánpótlás teremlabdarúgó torna 2004., 2006., 2008., 2011.  
   Játékcsarnok, Edzőterem
10.00 FCT - Nyíregyháza-Oros U19 bajnoki mérkőzés 
   Műfüves pálya
11.00 FCT - Putnok nedzőmérkőzés   
   Füves pálya

12.00 FCT- Nyíregyháza-Oros U17 bajnoki mérkőzés  
   Műfüves pálya
15.00 Sajószöged - Görbeháza edzőmérkőzés  
   Műfüves pálya
17.00 Polgár - Emőd edzőmérkőzés    
   Műfüves pálya

Február 25. vasárnap
Labdarúgás
Utánpótlás teremlabdarúgó torna 2003., 2005., 2007., 2009. 
   Játékcsarnok, Edzőterem
11.00 Sajószöged - Tiszapalkonya ifi edzőmérkőzés  
   Műfüves pálya
14.00 KBSC- Szolnok bajnoki mérkőzés   
   Centerpálya

11. oldal2018. február 22. Sport

A lábemelés csak látszólag könnyű „mutatvány”.

Az éremgyűjtők és mestereik. 

Az első félidőben többször is zavarba jött a hazai védelem. 

Farsang lévén lufival is teniszeztek. 

Kézzel, lábbal, foggal, körömmel. 
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