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Lecsaptak a nyomozók

Nyilvánosak 
a vagyonnyilatkozatok

A törvényi előírásoknak megfelelően Tiszaújváros honlapján 
már megtekinthetők a képviselő-testület tagjainak 2019. évi 
vagyonnyilatkozatai. Elérhetőségük:
tiszaujvaros.hu/Önkormányzat/Önkormányzati tájékoztató 
rendszer/Képviselők 

Laboridőpont interneten
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. febru-
ár 6-ától lehetőség nyílik a területi ellátási kötelezettségünk-
be tartozó települések (Hejőpapi, Hejőbába, Nemesbikk, Sa-
jószöged, Tiszaújváros, Hejőkört, Hejőszalonta, Oszlár, Sza-
káld, Hejőkeresztúr, Nagycsécs, Sajóörös, Tiszapalkonya, 
Girincs) lakosai tekintetében a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézetben a laborvizsgáltra interneten történő időpont elője-
gyzésre. Ehhez a rendelőintézet honlapján (www.rendeloin-
tezet.tiszaujvaros.hu) a főoldal alján lévő „Főnixweb” ikonra 
kell klikkelni. A Főnixweb felületén előzetes regisztrációt kö-
vetően van lehetőség az előjegyzési időpont kérésére. Kérjük, 
hogy szíveskedjenek a regisztrációt megelőzően a „Felhasz-
nálói leírás” menüpontban tájékozódni az alkalmazás hasz-
nálatáról. 

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Triatlon Nagyhét

Rövidebb, 
intenzívebb

Rövidebb, de intenzívebb lesz az idei Triatlon Nagyhét - tájé-
koztatta lapunkat Márkus Balázs, a szervezőbizottság társel-
nöke.  A szervezők 9 nap helyett 5 naposra tervezik a prog-
ramokat. A nagyhét július 10-én, szerdán startol és vasárnap, 
14-én zár a világkupafutammal. Idén is lesznek lakossági tö-
megsportrendezvények, köztük új színfoltként egy látványos 
szabadtéri erőpróba a népszerű Ninja Warior mintájára. A ze-
nei, kulturális palettán több nagy koncert van kilátásban, töb-
bek között Edda, Punnany Massif, Quimby és Wellhello. A 
szervezők változtatnak a Jabil maratonon is. Nem a szabá-
lyokon, a körülményeken, ugyanis esti, villanyfényes futást 
terveznek. Lesz Bogratlon is, a megszokott szombati napon, 
párhuzamosan az előfutamokkal.   

Rendkívüli 
testületi ülés

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. 
február 14-én, csütörtökön 10-órától rendkívüli ülést tart a 
Városháza III. emeleti üléstermében. 
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot ke-
letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meg-
állapítására
2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésére
3. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által ala-
pított és adományozható kitüntetésekről szóló 38/2013. 
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált tag he-
lyettesítésére 

A minisztérium cáfol

Vasúti vonalbezárások
A múlt hét közepén napvilá-
got látott a hír, miszerint a jö-
vőben 14 vasútvonal bezárá-
sát tervezi a kormány, köztük 
a Nyékládháza -Tiszaújváro-
sit is, ahol megszűnne a sze-
mélyforgalom. 

Körüljárva az ügyet, megszólaltatva az 
érintetteket felkerestük a MÁV Sajtóosz-
tályát, melytől az alábbi tájékoztatást 
kaptuk levélben: 
„Kérjük, forduljon az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium (ITM) kommuniká-

ciós főosztályához. Tegnap, február else-
jén közleményt adtak ki, cáfolva a megje-
lent híreket.”
Mivel a tervezett vasúti vonalbezárá-
sok térségünket is érintenék, ezért hiteles 
és friss információkért a minisztérium-
hoz fordultunk, melynek sajtóosztályától 
e-mailben kaptunk választ. 
„Megkeresését köszönjük, a témában az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 
a következő írásos tájékoztatást küldi: 
A tárca álláspontja szerint politikai kam-
pánylufiról van szó, vasúti mellékvonalak 
bezárása nincs sem napirenden, sem terv-

ben. A kormány a vonatközlekedés ver-
senyhelyzetét az utasok igényeihez iga-
zodva folyamatos pályafejlesztésekkel, 
járműbeszerzésekkel, vasúti digitalizáci-
óval erősíti. A közlekedésért felelős mi-
nisztérium 2010 óta változatlan elvi alap-
vetése, hogy a közösségi közlekedés ge-
rincét a vasút adja, amely a mobilitási 
igények első számú kiszolgálójaként erő-
síti a vidék lakosságmegtartó képességét. 
Ennek megfelelően nincs semmiféle dön-
tés vagy szándék a vasúti mellékvonalak 
bezárására.”
A hír tehát -„egyelőre” kacsa.

Mecénás-ösztöndíjosztó

Jutalom a legjobbaknak

Tiszaújváros hetilapja      2019. február 7.      XXXVII. évfolyam, 6. szám

Nem nagy az utasszám, de kell a vasút. 

Az általános- és középiskolás diákok már megkapták félévi bizonyítványukat, a legjobb tiszaújvárosi diákokat pedig a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítvány díjazta, személyenként 30 ezer forintos ösztöndíjjal. Cikkünk és az ösztöndíjasok név-
sora az 5. oldalon. 

A közösségi közlekedés gerincét a vas-
út adja. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
 Kedd, csütörtök, péntek, szombati napokon a szentmisék 
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi 
szentmise kezdete 11.00 óra.
Az ifjúsági hittan időpontja: 2019. február 16., 19.00 óra, hely-
színe a plébánia közösségi terme. Első felnőtt katekézis idő-
pontja február 23. szombat 19.00 óra, helyszíne a  plébánia kö-
zösségi terme.
Betegek Szentségének ünnepélyes kiszolgáltatása a Betegek 
Világnapjához kapcsolódóan február 10-én, vasárnap, a 11.00 
órai szentmise keretében.
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házassá-
got szeretnének kötni, jelentkezzenek a plébánián. Az első je-
gyeskurzus időpontja 2019. március 1. péntek 19.00 óra, a plé-
bánián.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00-11.00, Kedd: 
09.00 – 13.00, Szerda: 09.00 - 13.00, Csütörtök: 15.30 – 17.30, 
Péntek: 15.30 – 17.30. 
Református
Tiszaújváros
2019. február 07-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kez-
dődik.
2019. február 10-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. február 10-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Görögkatolikus
Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 
Szent Liturgia. Hétfőn és kedden 17.00 vecsernye. Szerdán 
8.00 Szent Liturgia.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

Fekete András 
az AES Tiszapalkonyai Hőerőmű nyugalmazott dolgozója 
2019. 02. 02-án életének 68. évében hosszan tartó súlyos 

betegség után elhunyt.
Hamvait 2019. 02. 13-án (szerda) 12:30 órakor helyezzük 

végső nyugalomra a sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy

Ferenczi Márton
életének 89. évében elhunyt. 

Hamvasztás utáni temetése 
2019. február 8-án (pénteken) 12:30 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben. 
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. 

A gyászoló család

„Ha emlegettek: köztetek leszek, 
Ha imádkoztok: veletek vagyok.

Ha rám gondoltok, mosolyogjatok.
Emlékem így áldás lesz rajtatok”

Ez úton értesítjük azokat, akik ismerték és szerették, 
hogy drága édesanyám

Balla Dezsőné
nyugalmazott tanítónő

életének 104. évében, 2019. február 2-án örökre 
itt hagyott bennünket.

Temetése református szertartás szerint február 11-én 
12:30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot február 10-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) , majd 
február 11-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 

Kocsonyabál

Vetélkedő, zene, tánc
Hagyomány már, hogy min-
den év elején megrendezik 
a nyugdíjasok kocsonyabál-
ját. A szépkorúak idén is a 
Központi Étteremben gyűl-
tek össze, ahol zenével, tánc-
cal, vetélkedővel várták őket. 
No és persze a finom kocso-
nyával. 

- Örülök annak, hogy ilyen sokan együtt 
vagyunk - mondta köszöntő beszédében 
Bráz György polgármester. - Annak van 
most ideje, hogy szórakozzunk, beszél-
gessünk. A háttérben már reszketnek a 
kocsonyák, legyen ez hát egy kedves es-
te, amikor együtt vagyunk. Indul az év, és 
ilyenkor mindenki izgatottan várja, hogy 
milyen esztendő elé nézünk. A lényeg, 
hogy itt vagyunk egymásnak, és azt gon-
dolom, hogy ennek a városnak mindig is 
az volt az erőssége, hogy számíthattunk 
egymásra. Én azt tudom most is ígérni, 
hogy számíthattok ránk. Most készül a 
költségvetés, a dolgaink rendben vannak, 
nem lesz rosszabb évünk, mint 2018-ban 

volt, emellett épül a jövő is. Köszönjük 
nektek ezt, hiszen múlt nélkül nincs jelen, 
és jelen nélkül nincs jövő. Az a lényeg, 
hogy mindenki végezze a dolgát, a ti dol-
gotok pedig most az, hogy élvezzétek a 
megérdemelt pihenést, foglalkozzatok a 
családdal - mondta a polgármester. 
Már hagyomány, hogy a kocsonyabál 

nem csak a zenéről, táncról és a vacsorá-
ról szól, hanem a vidám vetélkedőről is, 
ami idén sem maradt el. Megválasztották 
a bál királyi párját is: a korona idén Pös-
tényiné Harangi Gizella és Pöstényi Béla 
fejére került. A kocsonyabálon mintegy 
230-an vettek részt. 

Fodor Petra

Nyugdíjas jelölés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete elnökségének 4 éves 
megbízatása lejár. Felhívjuk a klubokhoz nem tartozó egye-
sületi tagok figyelmét, hogy a 2019. évi közgyűlés előkészí-
tése érdekében az egyesületi elnökre és az elnökség tagjaira 
javaslataikat a megválasztott jelölőbizottság tagjainál szemé-
lyesen az egyesület irodájában (Kazinczy út 3.) február 4-én, 
5-én, 11-én, 12-én, 18-án és 19-én 8 órától 11 óráig, vagy az 
alábbi telefonszámokon adhatják le:
Boros József, a jelölőbizottság elnöke 70/333-7411,  Besenyei 
Istvánné Irénke, jelölőbizottsági tag 06/49/345-278, 70/574-
6797, Papp Józsefné Marika, jelölőbizottsági tag 70/333-
7702, Fodor Jánosné Gizike, jelölőbizottsági tag 30/214-
1185, Nagyné Balázs Éva, jelölőbizottsági tag 20/211-8378.

Az egyesület elnöksége

Nyugdíjasok 
közgyűlése

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2019. március 4-én 
14.30 órától tartja éves közgyűlését. Határozatképtelenség 
esetén az ismételt közgyűlés 15.00 órától lesz.

A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazin-
czy út 2.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2018-ban végzett munkájáról
Előadó:  Varjas Lászlóné   elnök
2. Beszámoló az egyesület 2018. évi gazdasági munkájáról.
Előadó: Virág Katalin könyvelő
3. Beszámoló a felügyelő bizottság 2018-ban végzett mun-
kájáról.
Előadó: Kapus Erzsébet bizottsági elnök
4. Egyesületi elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottság 
választása. 

Varjas Lászlóné 
     elnök

Köszönet
Ezúton szeretném megköszönni a Remény Gyógyszertár két 
hölgy dolgozójának, hogy január 23-án hazasegítették a fér-
jemet. Hálás vagyok segítségükért, köszönöm még egyszer. 

(Név és cím a szerkesztőségben)

2. oldal 2019. február 7.Sokféle

Vágy
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.

Így kell járni, úgy kell járni!



Ülésezett az önkormányzat

Üzleti tervek, bérek, rendeletek
Egyebek mellett az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok üzleti terveinek 
főbb célkitűzéseiről tárgyalt 
Tiszaújváros képviselő-tes-
tülete január 31-én. A képvi-
selők több rendeletet is alkot-
tak, illetve módosítottak.

2019-ben is lesz szolidaritási hozzájáru-
lás-fizetési kötelezettsége Tiszaújváros 
önkormányzatának, melyet 12 havi rész-
letben inkasszóznak, ennek éves össze-
ge 1.478.866.411 forint - közölte az ülés 
elején, szokásos tájékoztatójában Bráz 
György polgármester. Mindemellett kü-
lönböző jogcímeken 306.271.450 forint 
állami támogatás járna, de ebből az adóe-
rő-képesség miatt egy fillért sem kap meg 
a város. E jelentős forráshiány ellené-
re nem lesz zavar a működésben és fej-
lesztésekre, felújításokra is jut pénz, igaz 
kevesebb, mint az kívánatos lenne - tet-
te hozzá a polgármester. A költségvetés-
ről egyébként - első olvasatban - február 
14-én tárgyal a testület.

Rendeletek 

A képviselő-testület új rendeletet alkotott 
a környezetvédelemről, részben a jog-
szabályváltozások, részben a tartalmi de-
reguláció miatt. A rendelet kitér a levegő 

tisztaságának és a víz minőségének vé-
delmére is. 
Növényi hulladékot például 8 és 18 óra 
között lehet égetni és az égetendő hulla-
dék nem tartalmazhat ipari eredetű, kom-
munális, vagy veszélyes hulladékot. A 
rendelet tiltja a csapadékvíz szennyvíz-
csatornába, valamint a szennyvíz csapa-
dékcsatornába való bekötését, elvezeté-
sét. 
Új rendelet született a közterületek fel-
bontásáról és a közúton folyó munkákról 
is. Ebben részletesen szerepelnek a jog-
sértés esetén alkalmazandó jogkövetkez-
mények is, melyekre általában a közterü-
letek nem megfelelő minőségű helyreállí-
tása miatt van szükség. A közút nem köz-
lekedési célú használatáért díjat kell fizet-
ni. Ez például 16-45 nap között 50 ezer 
forint, de engedély nélküli igénybevétel 
esetén már 100 ezer forint. 
Ugyancsak új rendeletet fogadott el a tes-
tület a közösségi együttélés alapvető sza-
bályainak megsértése esetén követendő 
eljárásról és - a közterületek felbontásáról 
szóló rendelettel összefüggésben - módo-
sult a közterületek használatának rendjé-
ről és a településtisztaságról szóló rende-
let. 
Ezek, a már említett dereguláció mellett, 
döntően a gyakorlati alkalmazáskor meg-
kívánt tartalmi pontosításban jelentenek 
újdonságot. 

Céges tervek

A képviselő-testület meghatározta az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társasá-

gok 2019. évi üzleti terveinek főbb cél-
kitűzéseit. A témával múlt heti számunk-
ban már foglalkoztunk, most néhány fon-
tosabb döntésre térünk ki.
Az üzleti terv elfogadásáig csak azok a 
fejlesztések indulhatnak meg 2019-ben 
a cégeknél, amikre 2018-ban tulajdonosi 
döntés született, megtörtént a szerződés-
kötés, vagy közbeszerzést bonyolítottak 
le, és folyamatban van a szerződés meg-
kötése.
A TiszaSzolg 2004 Kft. esetében a si-
keres ingatlanértékesítések nyújthatnak 

majd fedezetet a további fejlesztésekre, a 
távhőrekonstrukció további helyszíneit is 
vizsgálják. 
2019. január 1-jétől a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum 2019. évi megállapításáról 
szóló kormányrendelet alapján a gazda-
sági társaságoknál végrehajtották a köte-
lező béremelést. Ennek fedezetére azon-
ban nincs központi forrás, a társaságok-
nak bevételeik terhére kell megvalósíta-
niuk a kötelező béremelést.
Az üzleti tervek elfogadása után janu-
ár 1-ig visszamenőleg a társaságoknál - 
a 2018. december 31-i bruttó bérhez vi-
szonyítva - alanyi jogon 5%-os általános 
béremelést kell végrehajtani. A gazdasá-
gi társaságon belüli és a gazdasági társa-
ságok - azonos munkakörben foglalkoz-
tatott munkavállalói - közötti bérfeszült-
ségek enyhítése érdekében további kor-
rekciót hajthatnak végre az ügyvezetők a 
polgármesterrel való előzetes egyeztetést 
követően. A kötelező minimálbér-emelé-
sekkel összefüggésben a testület úgy ha-
tározott, hogy Tiszaújváros önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságaiban a 
felsőfokú végzettséget igénylő munkakö-
rökben foglalkoztatott pályakezdő mun-
kavállalók bruttó bére legalább 210.000 
Ft/hó legyen.
A cafetéria keret egységesen 200.000 Ft/
fő/év. 

Ferenczi László

Az önkormányzat állandó bizottságainak 2018. évi 
munkájáról és a tanácsnokok tevékenységéről is 
tárgyalt a képviselő-testület. A bizottságokról egy 
hete írtunk, ezúttal a tanácsnokokat vesszük gór-
cső alá.

Tokaji Edit ifjúsági és köznevelési tanácsnoki tevékenysége so-
rán igyekezett nyomon követni a törvényi és egyéb változáso-
kat, amelyek a város oktatási intézményeit is érintik. Az óvo-
dák, iskolák közösségeivel továbbra is fontosnak tartotta a sze-
mélyes találkozásokat farsangi programokon, iskolai és jubile-
umi rendezvényeken (pl. Autómentes nap, az ötvenéves Vándor 
Sándor Zeneiskola rendezvénye), ballagásokon, pedagógusna-
pi rendezvényeken, évnyitó és évzáró ünnepségeken, szalaga-
vatón. Részt vett a sérült gyerekeket támogató Napraforgó Ala-
pítvány jótékonysági bálján, ahol lehetősége nyílt pedagógusok-
kal és a diákokat nevelő szülőkkel beszélgetni eredményeikről, 
problémáikról, nehézségeikről. Munkája révén több oktatási in-
tézménnyel is napi kapcsolatban áll, így látja azokat a nehézsé-
geket, amelyek megoldása komoly kihívást jelent az intézmé-
nyek vezetőinek és kollektíváinak is.
Ifjúsági tanácsnokként részt vett megyei díjátadó és ösztöndíjá-
tadó ünnepségeken, ahol a fiatalokkal történő beszélgetések so-
rán információt kapott a felsőoktatás követelményrendszeréről 
és a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének nehézségeiről. 
A drogfogyasztás megelőzése érdekében szerteágazó munka folyik 
a városban, melyet a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinál. 
Éves tevékenységüket igyekezett folyamatosan nyomon követni, 
ismereteket szerezni arról, mit tudnak tenni az intézmények, isko-
lák, különféle szervezetek a droghasználat megelőzése érdekében. 
Vendlerné Polyák Ilona szociális tanácsnok segítséget nyújtott a 
város lakosai számára az általuk jelzett problémák megoldásá-
ban, segélyek, év végi támogatások és egyéb ügyek adminiszt-
ratív ügyintézésében. Munkája során folyamatosan ellátta a ne-
héz szociális helyzetben levő emberek képviseletét. 
Figyelemmel kísérte a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulá-
sát. Részt vett az év végi támogatás kereteinek felülvizsgálatá-
ban. Tanácsnokként véleményezte a szociális témájú képvise-
lő-testületi előterjesztéseket.
Tanácsnoki munkája során ismertette Tiszaújváros önkormány-
zata első lakáshoz jutók támogatási rendszerét az érdeklődő vá-
roslakók részére. 
Jézsó Gábor rendészeti tanácsnokként részt vett a Városüzemel-
tetési és Rendészeti Bizottság 2018. évi beszámolójának elké-
szítésében, valamint a bizottság 2018. évi munkatervének elő-
készítő munkálataiban.
Véleményezte a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszá-
molót, az éjszakai járőrszolgálat ellátásáról szóló jelentést, a ka-
merás térfelügyeleti rendszer működésével kapcsolatos tapasz-
talatokat, a „Biztonságos Tiszaújvárosért” Program megvalósí-
tásával kapcsolatos döntéseket, valamint a helyi közforgalmú 
autóbusz-közlekedés 2017. évi közszolgáltatási feladatait, és ez 
ügyben tájékoztatást is adott a lakossági észrevételekről.
Véleménnyel látta el az energiatakarékosságot célzó és gépé-
szeti, illetve egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályá-
zat kiírására irányuló javaslatot, a Vízirendészeti Rendőrőrs To-
kaj 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót, a Ti-
szaújváros Településrendezési Eszközei módosításának vélemé-
nyezését lezáró határozat elfogadásáról szóló javaslatot, a Mis-
kolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lással kapcsolatos javaslatot, a temetőkről és a temetkezésről 
szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot, a Ti-
szaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Téli Üzemeltetési Tervé-
ről szóló tájékoztatót.
Kérelmezte - lakossági javaslatra - a magyar és az Európai Uniós 
zászló kihelyezését a Tisza-part városrész rendőrőrsének épületére.
Tanácsnoki minőségében több alkalommal részt vett a városi ün-
nepségeken, megemlékezéseken és rendezvények megnyitóján.
Összefoglalva a tanácsnokok 2018. évi munkáját, megállapítha-
tó, hogy a feladatkörükbe tartozó előterjesztések előkészítése so-
rán több alkalommal láttak el véleményezési feladatokat. Az elő-
terjesztések előkészítése során egyeztetéseket folytattak a polgár-
mesterrel, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek veze-
tőivel, illetve figyelemmel kísérték a képviselő-testületi döntések 
végrehajtását – olvasható a testület által elfogadott beszámolóban.

Terítéken
 a tanácsnokok

Túlórastop
Amint azt egy hete írtuk, a testületi ülés napirendjére vették a „rabszolgatörvényt” 
is. A Magyar Szocialista Párt frakciójának kezdeményezésére Bráz György polgár-
mester javaslatot terjesztett elő, melynek lényege, hogy felkérték az ügyvezetőket 
arra, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek a munkavállalók érdekében ne alkal-
mazzák a 250 óra rendkívüli munkaidőn felül elrendelhető túlmunkához, valamint 
a hároméves munkaidőkerethez kapcsolódó rendelkezést. A testület Kébel Zsolt el-
lenszavazata mellett elfogadta a javaslatot. Az ülés után Pap Zsolt képviselő, az 
MSZP tiszaújvárosi szervezetének elnöke tartott sajtótájékoztatót. 
- Mindez arról szól, hogy Tiszaújváros önkormányzata garantálja, hogy az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok nem fogják alkalmazni a rabszolgatör-
vényben rögzített 400 óra túlórát, valamint az eddigi gyakorlatnak megfelelően az 
elvégzett túlóra után a következő havi bérükben a munkavállalók hozzájutnak a tú-
lóráért járó juttatáshoz. Azt szeretnénk elérni, hogy a Tiszaújváros területén műkö-
dő cégek, társaságok, munkaadók kövessék ezt a példát és ne éljenek a törvény ad-
ta lehetőséggel - mondta Pap Zsolt. 

Fodor Petra
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Új rendelet született a közterületek bontásáról.

A testület három rendeletet alkotott, egyet módosított. 

Vendlerné Polyák Ilona szociális tanácsnok. 



Újabb öt elismerés

Tiszaújváros szolgálatáért
Újabb öt személy részesült az 
önkormányzat Tiszaújváros 
Szolgálatáért Díj kitüntetésé-
ben nyugállományba vonulá-
sa alkalmából.

MIKOLA FERENCNÉ
 óvodapedagógus

1979-ben végzett a Sárospataki Comeni-
us Tanítóképző Főiskola óvónői szakán. 
Közvetlenül a diploma megszerzése után 
helyezkedett el az egykori Leninváros 6. 
sz. Napközi Otthonos Óvodájában és ez 
maradt az első és egyetlen munkahelye. 
Az óvodát 1979-ben adták át, így egyik 
alapító tagja az intézménynek, és megha-
tározó személyisége volt a ma már Szi-
várvány óvoda nevet viselő intézmény 
nevelőtestületének.
Széleskörű szakmai felkészültséggel ren-
delkező, munkájában mindig igényes, 
megbízható, a hivatása iránt elkötelezett 
pedagógus. A csoportjába járó gyerme-
kekkel mindig nagy hozzáértéssel, oda-
figyeléssel, lelkiismeretesen és türelme-
sen foglalkozott. Számára a gyermekek 
szeretete felelősséget jelentett, és ezzel 
a szakmai felelősséggel fordult minden 
gyermek felé. 
Pályája során mindig törekedett szakmai 
ismereteinek bővítésére, frissítésére, szí-
vesen alkalmazta megszerzett tudását a 
mindennapi nevelés területén. A közösség 
aktív tagjaként bekapcsolódott az óvodai 
rendezvényekbe is, mindig számíthattak 
megbízható, pontos munkájára, a gyer-
mekek igényes felkészítésére.
Kedves, türelmes, empatikus és segítő-
kész emberi tulajdonságai miatt nem csak 
a gyermekek, hanem a szülők, illetve az 
alkalmazotti közösség körében is elismert 
és közkedvelt személyiség lett. 
Városunk óvodai nevelési területén ki-
fejtett közel négy évtizedes kiemelkedő 
szakmai munkája, lelkiismeretes és gyer-
mekközpontú pedagógusi tevékenysége, 
emberi helytállása elismeréseként „Tisza-
újváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben 
részesült. 

NAGYNÉ TAR ERZSÉBET
 általános iskolai tanító

Diplomáját - rajz és könyvtár szakkollé-
giumi végzettséggel - a Debreceni Tanító-
képző Főiskolán szerezte 1978-ban.
Jelenlegi munkahelyén, a Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános Iskolában 
az intézmény megalakulása óta, 1980-tól 
dolgozott.
Munkáját szakszerűen, alaposan, az el-
várásoknak maximálisan eleget téve vé-
gezte, figyelembe véve az általa nevelt és 
oktatott tanulócsoportok sajátosságait is. 
Munkamódszereit és eszközeit az eléren-
dő pedagógiai célokhoz rendelve határoz-
ta meg. 
Szakmai ismereteit színvonalasan alkal-
mazta nevelő-oktató munkája során. Gyak-
ran használta a differenciálás adta lehetősé-
geket, segítette a fejlesztésre szorulókat, tá-
mogatta a tehetségek kibontakozását. 
Változatos tanulásszervezési módok, óra-
vezetési stílusok alkalmazásával felkel-
tette és fenntartotta a tanulók érdeklődé-
sét. Támogatta az önálló ismeretszerzést, 
az önálló gondolkodást. 
A tanórán kívüli sikeres és kedvelt fog-
lalkozásaival a szabadidő hasznos, szín-
vonalas eltöltésére nevelt. Tanítványa-
it gyakran készítette fel rendezvények-
re, ünnepségekre, ahol a tanulók kiváló-
an szerepeltek. 
Kapcsolata a kollégákkal, a gyerekekkel 
és a szülőkkel is kiváló volt. Mindenki-
nek szívesen segített, a szakmai felada-
tok megoldásában is mindig együttműkö-
dő volt.
Városunk oktatás-nevelési területén ki-
fejtett négy évtizedes példaértékű munka-
végzése, a pedagógia területén elért ered-
ményei, szorgalma és szakmai elhivatott-

sága elismeréseként „Tiszaújváros Szol-
gálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

SLEZÁK ISTVÁNNÉ
 általános iskolai tanár

A Debreceni Tanítóképző Főiskolán ka-
pott tanítói oklevelet ének és könyvtár 
szakkollégiumi képesítéssel 1979-ben, 
majd 1984-ben az egri Ho Si Minh Ta-
nárképző Főiskolán ének-zene tanári vég-
zettséget szerzett. 
Jelenlegi munkahelyére, a 6. sz. Általános 
Iskolába, a mai Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskolába az intézmény 
megalakulásakor, 1980-ban került áthe-
lyezéssel.
Munkavégzésére a szorgalom és az igye-
kezet volt a jellemző. Értékelési módsze-
rei, eszközei alkalmazkodtak az ének-ze-
ne tantárgy sajátosságaihoz. Személyre 
szabott egyéni értékeléssel is segítette a 
tanulók személyiségének sokoldalú fejlő-
dését.
Szakterülete nevelési és tanítási módsze-
reit, eszközeit jól ismerte, és szakszerűen 
alkalmazta azokat. Szaktárgya iránti elhi-
vatottságát mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy fáradhatatlanul szervezte az iskolai 
énekkart, és ő maga is aktív tagja 1977 óta 
a helyi Énekszó Baráti Kör  kórusnak. 
Sikeresen szerepelt az iskolai énekkar-
ral intézményi, városi rendezvényeken, 
hangversenyeken. Kihasználta a tanítási 
órán kívüli lehetőségeket, hogy diákjait 
a szabadidő tartalmas és kulturális élmé-
nyekben gazdag eltöltésére ösztönözze. 
Nevelő-oktató munkája során kiváló-
an együttműködött pedagógustársaival, 
és tevékenysége során mindig szem előtt 
tartotta a tanulók és a szülők érdekeit.
Tiszaújváros közoktatásában végzett kö-
zel négy évtizedes kiemelkedő szakmai 
munkája, lelkiismeretes és gyermekköz-
pontú pedagógusi tevékenysége elisme-
réseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” 
kitüntetésben részesült.

VANCZÓ SÁNDORNÉ 
általános iskolai tanár

A Bessenyei György Tanárképző Főisko-
lán szerzett matematika-fizika szakos ta-
nári diplomát 1978-ban. Jelenlegi mun-
kahelyén, a Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában 1980-tól, az in-
tézmény megalakulása óta dolgozott.
Szaktanárként folyamatosan részt vett 
tanítványaival tantárgyi versenyeken, 
ahol kiváló eredményeket értek el. Ma-
ga is évekig szervezett kistérségi levele-
zős tanulmányi versenyeket. Pályája so-
rán rendszeresen és szívesen vállalt osz-
tályfőnöki teendőket, és több évig tevé-
kenykedett diákönkormányzatot segítő 
tanárként is.
2000-ben a Debreceni Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán tehetségfejleszté-
si szakértő szakirányú szakképzettséget 
szerzett szervezetfejlesztés specializáció-
val, majd 2001-ben ugyanitt közoktatási 
vezető szakirányú szakképzettséget tanú-
sító oklevelet kapott.

1996-tól 2001-ig munkaközösség-veze-
tőként irányította a természettudományos 
tantárgyakat tanítók szakmai közösségét, 
és a matematika munkaközösség területi 
összekötője volt 2001-ig. 2001-től a kis-
térségi tehetséggondozó munkaközösség 
vezetője lett. 
A tehetségfejlesztést, tehetséggondozást 
szívügyének tekintette, ezen a téren szá-
mos innovatív tevékenység fűződik a ne-
véhez. Közreműködött tehetséggondo-
zó műhelyek indításában, konferenciákat, 
szakmai tanácskozásokat szervezett. Több 
pályázatot írt és nyert meg, melyek közül 
az egyik eredménye a Tehetséggondozó 
Decentrum kialakítása lett, amelynek tíz 
éven keresztül volt a szakmai vezetője. A 
Magyar Tehetséggondozó Társaság tagja.
Tiszaújváros köznevelésében végzett 
négy évtizedes kiemelkedő teljesítménye, 
a tehetséggondozás területén elért ered-
ményei, a pedagógus életpálya mellet-
ti elkötelezettsége, emberi helytállása el-
ismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült. 

ZOLNAI ÉVA MÁRIA 
általános iskolai tanító

A Sárospataki Comenius Tanítóképző 
Főiskolán szerzett tanítói oklevelet nép-
művelés és ének szakkollégiumi képesí-
téssel 1980-ban, majd 1984-ben ének-ze-
ne tanári diplomát kapott az egri Ho Si 
Minh Tanárképző Főiskolán.  Jelenlegi 
munkahelyén, a Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskolában az intézmény 
megalakulása óta, 1980-tól dolgozott.
Szakmai munkája kiemelkedő volt. Ta-
nórai és tanórán kívüli tevékenységében 
igyekezett minden tanulót a megfelelő 
módon fejleszteni: prioritásként kezelte a 
tehetségek fejlesztését, de a tanulási ne-
hézséggel küzdők felzárkóztatását is se-
gítette.
Nyugodt, kedves, ugyanakkor határozott 
személyisége tanítványai számára példa-
képül szolgált. Fontos volt számára, hogy 
biztonságot sugárzó nevelési és tanulási 
környezetet teremtsen. Nagy gondot for-
dított a tanulók értelmi, érzelmi, szociális 
és testi sajátosságainak feltérképezésére, 
amelyek ismeretében a gyermekek sze-
mélyiségét komplexen fejleszthette. 
Hosszú ideig tevékenykedett munkakö-
zösség-vezetőként. Ebben a státuszában 
felelősségteljesen, színvonalasan szer-
vezte és irányította a rábízott tanítói kö-
zösség munkáját. A kollégákkal, a gyere-
kekkel és a szülőkkel is kitűnő kapcsola-
tot ápolt.
Kiváló szakmai munkáját Tiszaújváros ön-
kormányzatának képviselő-testülete 2006-
ban Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél 
évi díj kitüntetéssel ismerte el.
Tiszaújváros közoktatási területén vég-
zett közel négy évtizedes kimagasló tevé-
kenysége, áldozatos és gyermekközpontú 
szakmai munkája, nagyfokú hivatástuda-
ta, szakmaszeretete elismeréseként „Ti-
szaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetés-
ben részesült.

kronika@tiszatv.hu

Szabad fantáziával 
az Eötvösben

Február 1-jén tartotta hagyományos bálját a Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgim-
názium és Kollégium diákönkormányzata.
Mint minden évben, idén is egy különleges tematika 

köré fűzte fel a dekorációt a lelkes szervezőgárda. A január min-
denkinek a feszített munkáról szólt, hogy minél szebb félévi ér-
tesítőt vihessen haza, így a DÖK tagjai úgy gondolták: közvet-
lenül a félévzárás után engedje mindenki szabadjára a fantáziá-
ját és érezze jól magát egy színes, jó hangulatú kavalkád során. 
Így kapta az idei rendezvény a Fantázia-bál nevet. 
A terv beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az Eötvös-zenekar 
tehetséges tagjai (Gondos Réka, Hangó Alexandra, Struba Oli-
vér) ugyanis kellően megalapozták a diákság hangulatát, melyet 
tovább fokozott egy új polgári formáció, a Bridge zenekar fer-
geteges koncertje.
A kevésbé táncos lábú, ám jó hangú résztvevőket karaoke vár-
ta a rendezvénynek helyet adó Derkovits Művelődési Központ 
aulájában. Ha valaki megfáradt a mulatozásban, az a társasjáték 
szobában lazíthatott, mely Kiss Zoltán tanár úr ötleteként és a 
12.H osztály vezénylete mellett az idei év egyik népszerű újítá-
sa volt. Persze most is volt fotósarok, illetve a résztvevők meg-
választották a bál királyát és királynőjét is. A megtisztelő címet 
mostantól egy éven keresztül Zsipi Klaudia 10.B-s, és párja, Fa-
kó Dominik 12.B osztályos tanulók tudhatják magukénak.
Az est egyik fénypontja a tombolahúzás volt, ahol rengeteg ér-
tékes nyeremény várta szerencsés gazdáját. Ezúton szeretnénk 
megköszönni minden kedves támogatónknak, hogy felajánlása-
ikkal hozzájárultak az est sikeréhez.
Továbbá külön köszönet illeti Tiszaújváros önkormányzatát, 
hogy ebben az évben is rendelkezésünkre bocsátotta a Derko-
vits Művelődési Központot. Hálával tartozunk a Derkovits ve-
zetőségének és munkatársainak, hogy szakmai segítségükkel tá-
mogatták az est sikeres megrendezését. Köszönjük szépen a Me-
zőkövesdi Tankerületi Központ anyagi támogatását.
Bízunk benne, hogy minden kedves diáktársunk, aki megtisztelt 
minket jelenlétével, jól érezte magát, és feltöltődve vág neki a 
második félév kihívásainak.

Markovics Gergő (12.H)
 a Diákönkormányzat elnöke

Érkeznek 
az igazolások

Február közepéig mindenki megkapja a tavalyi jövedelme és 
esetleges önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakarékossági vagy 
nyugdíjbiztosítási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és 
pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhető az szja-beval-
lási tervezet és érvényesíthető az adóvisszatérítés, ha a levont 
adóelőleg meghaladta a fizetendő adót.
Akinek van ügyfélkapuja, az automatikusan elkészített adóbe-
vallási tervezetet 2019. március 15-től elérheti a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal honlapján (www.nav.gov.hu/szja/szja) vagy a 
kormányzati portálon (www.magyarorszag.hu).
Ha valakinek még nincs ügyfélkapu-hozzáférése, a NAV ügyfél-
szolgálatain és a kormányhivatalokban pár perc alatt regisztrálhat.
Aki nem szeretne ügyfélkaput nyitni, az 2019. március 18-áig 
kérheti a NAV-tól a tervezet postázását az alábbi módokon:
• SMS-ben a +36 30 344 4304-es telefonszámon • (az üzenet-
ben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a 
következők szerint: SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szóköz}éé-
ééhhnn),
• a NAV honlapján elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja/esz-
ja), vagy formanyomtatványon (BEVTERVK),
• levélben, kötetlen formában (adóazonosító jel és születési dá-
tum megadásával),
• a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infó-
vonal: 1819 és ÜCC: +36-80-20-21-22),
• valamint személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
 A postázni kért tervezeteket a NAV tértivevényesen, 2019. ápri-
lis 30-áig küldi el az igénylőknek. Aki elmulasztja a március 18-
ai határidőt, már csak személyesen, az ügyfélszolgálatokon kér-
heti a papíralapú tervezetet.

NAV

Volt képük hozzá!
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Balról jobbra: Zolnai Éva Mária, Vanczó Sándorné, Slezák Istvánné, Nagyné Tar 
Erzsébet és Mikola Ferencné.



Mecénás-ösztöndíjosztó

Jutalom a legjobbaknak
Az általános- és középiskolás di-
ákok már megkapták félévi bizo-
nyítványukat, a legjobb tiszaújvá-
rosi diákokat pedig a Tiszaújváro-
si Mecénás Közalapítvány díjaz-
ta, személyenként 30 ezer forintos 
ösztöndíjjal. 

Az ösztöndíjosztó ünnepségek sorát a Tisza-
újvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola kezdte. A díjazot-
tak az aulában sorakoztak fel. 
- Hatodikos vagyok és már ötödik osztályban 
a tanév végén is én kaptam az ösztöndíjat - 
mondta Szarka Dániel István. - Jólesik, hogy 
én kapom, ezt a legjobb tanulmányi eredményt 
elérő diák kapja az osztályban. A kedvenc tan-
tárgyam egyébként a történelem. 

Jól tanul, emellett sportol és hangszeren is ját-
szik Elek Petra, aki szintén nem először kapta 
meg az alapítvány ösztöndíját. 
- Tavaly mindkétszer én kaptam az ösztöndí-
jat - mondta Petra -, nagyon örülök neki most 
is. Szerintem nincs olyan vészesen sok elfog-
laltságom, bár a tanulás mellett még úszok és 
hangszeren is játszok. 
- Amiért most itt álltok, az nem egy pillanat mű-
ve - mondta köszöntőjében Dr. Fülöp György 
alpolgármester -, hanem hosszú hónapok nehéz 
munkájának a gyümölcse, a tanulási folyamat 
eredménye. Én mindenkit arra biztatok, hogy 
tanuljon. Tudom, hogy ez nehéz és gyerekko-
romban én sem szerettem, amikor ezt mondo-
gatták, de utólag azt kell mondjam, hogy a fel-
nőttek bölcsek. Bölcsek a tanáraitok, szüleitek, 

amikor ezt mondják, mert valóban szükség van 
arra, hogy tanuljunk. Mert ahhoz, hogy boldog 
felnőttkorotok legyen, ahhoz, hogy a vágyaito-
kat meg tudjátok valósítani, ahhoz keményen 
és kitartóan tanulni kell. Én azt tanácsolom, 
hogy miután átvettétek az oklevelet, köszönjé-
tek meg tanáraitoknak ezt a sikert, és ha haza-
mentek, köszönjétek meg a szüleiteknek is, hi-
szen ők is kellettek ahhoz, hogy sikeresek le-
gyetek - tette hozzá az alpolgármester. 
A folytatásban előbb a Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola, majd a Tiszaújváro-
si Szent István Katolikus Általános Iskola leg-
jobbjait díjazták. 
- Sokat tanulok - mondta Mérkőy Luca, a kato-
likus iskola egyik ösztöndíjasa - ezen kívül ver-
senyekre is el szoktam járni, főképp irodalom 
és nyelvtan versenyekre. 
- A tanulókat az osztályfőnökök terjesztik fel - 
mondta Makrai Marianna, a Tiszaújvárosi Me-
cénás Közalapítvány kuratóriumának elnöke -, 
majd a nevelőtestület és a kuratórium hagyja 

jóvá a névsort. Most 92 diák kap ösztöndíjat, 
fejenként 30 ezer forintot, így 2.760 ezer fo-
rintot osztunk ma ki. Azt gondolom, hogy van 
presztízse az ösztöndíjnak, sokan vannak, akik 
nem először kapják meg. Nagyon felemelő ér-
zés kiosztani az okleveleket, nagyon örülök an-
nak, hogy Tiszaújvárosban van egy ilyen lehe-
tőség, hogy ily módon ösztönözhetjük a diáko-
kat a jobb és jobb eredmények elérésére. 
A sort a középiskolák zárták, a Tiszaújváro-
si Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium legjobb tiszaújvárosi tanulói és 
a Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámu-
el Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ki-
emelkedően teljesítő diákjai is fejenként 30 
ezer forintot kaptak. 
- Nekem ez a harmadik alkalom - mondta az 
eötvösös Csató Lilla -, másfél éve tanulok eb-
ben az iskolában, szóval azóta mindhárom fél-
évben én kaptam az ösztöndíjat. Nagyon örülök 
a díjnak, őszintén, most nem is számítottam rá. 

Fodor Petra

Tiszaújvárosi Hunyad Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
Papp-Gazsi Lili 5.a, Baumgartner Olívia 5.b, Szarka Dániel Ist-
ván 6.a, Elek Petra 6.b, Zelei Tamás 6.c, Orliczki Bettina 7.a, 
Hajdú Lili 7.b, Dienes Ivett 7.c, Illés Róbert 8.a, Vladucz Petra 
8.b, Gruber Noémi 8.c
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
Kocsis Hanna 5.a, Vámosi Réka 5.b, Fülöp Kolos 5.c, Szemán 
Anna Ramóna 6.a, Molnár Dávid 6.b, Hajdu Panna 6.c, Lenke 
Adél 7.a, Üveges Elinor 7.b, Nagy Alexandra Natália 7.c, Lajtos 
Bence Levente 8.a, Varga Bence 8.b, Sipos Adrienn 8.c
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Tömösközy Hanga Zsófia 5.a, Szonda Máté 5.b, Muha Evelin Klau-
dia 6.a Magyar Ádám 6.b, Turjanicza Boldizsár 6.c, Fónagy-Árva 
Péter 7.a, Ágoston Attila 7.b, Danó Melinda 8.a, Veres Adél 8.b

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Mérkőy Luca 5.a, Kiss Péter László 5.b, Tállai Zétény Ádám 
6.a, Andrássy Dénes 6.b, Berecz Gyula 7.a, Bodnár Viktor 7.b, 
Koleszár Boldizsár 8.a, Szitárcsik Eliza 8.b
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium
Balázs Boglár 7.H, Kosina Réka 8.H, Juhász Fruzsina 9.A, 
Orosz Máté János 9.B, Gyivák Bálint Zsombor 9.D, Eper-
jesi Tímea 9.E, Adorján Virág 9.H, Csató Lilla 9.M, Vitányi 
Csenge 10.A, Mezei Dóra 10.B, Garam Lora 10.C, Kiss Pé-
ter 10.H, Kapczár Botond 10.M, Lükő Nikolett 11.A, Illyés 
Kornél 11.B, Unyi Dominik Vajk 11.H, Molnár-Haisz Eme-
se 11.M, Varga Eszter 12.A, Klein Anita 12.B.. Siró Bálint 
12.H, Csanálosi Dalma 12.M, Majnár Melinda, 11.K, Orosz 
Dóra 12.K

Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája
Pénzes Gréta 1/9.SZ, Hadházi Tamás Máté 1/9.L, Hegedűs 
Patrik 1/9.V, Vaik Csaba 1/9.H, Lakomecz Viktor 1/9.F, Nagy 
Attila 2/10.L, Erdei Erik 2/10.V, Keresztesi Levente 2/10.H, 
Berki Patrik Lajos 2/10.F, Horváth Péter 3/11.L,, Páhány Ta-
más 3/11.H, Kosina Csaba Péter 3/11.V, Károly István 1/9.
EK, Bódi Szilárd Milán 1/9.MG, Jávorszki Csenge 1/9.T, Ta-
kács Zoltán2/10.E, Földvári Levente 2/10.KG, Gyuricskó Ad-
rián 2/10.M, Mészáros Liza 2/10.TG, Halász Csongor 3/11.E, 
Molnár Zsolt 3/11.MG, Madarász Alexandra 3/11.TG Jónyer 
Martin 4/12.E, Báró Anita 4/12.V, Széplaki János 4/12.G, Ma-
gyar Dániel 5/13.E, Berta Fédra Zsófia 5/13.T, Balogh László 
5/13.G, Tóth Gellért 5/13.K

Mecénás ösztöndíjban részesült tanulók
2018/2019-es tanév I. félév
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Mérkőy Luca sokat tanul, irodalom és nyelvtan versenyeken is indul.

Csató Lilla másfél éve tanul az Eötvösben, mindhárom félévben ő kapta az ösztöndíjat. 

Focicsapatnyi ösztöndíjas a Hunyadiban. A Széchenyi ösztöndíjasai. A katolikus iskola kiválói Makrai Mariannával és Fülöp Györggyel. 

A református iskola hetes fogata. (Ketten hiányoznak.) Az Eötvös középiskola néhány ösztöndíjasa. A „szögletes asztal lovagjai” a Brassaiban. 



Csodakutyák, sérült gyerekek

Kutyamentés a Sajó partján

Kutyaterápiával fejlesztenek

Csúzlinak mázlija volt

Két tiszaújvárosi intézményben is 
terápiás kutyákkal fejlesztik a sé-
rült gyermekeket. Az Éltes iskolá-
ban a diákokat, a tiszaszederké-
nyi Esély Napközi Otthonban a fi-
atal felnőtteket. Egyelőre egy te-
rápiás páros dolgozik velük, Tün-
de és Golyó kutya, ám elképzelhe-
tő, hogy a jövőben egy másik pá-
ros, Edit és terápiás kutyája, Saci 
is munkába állhat. 

Botosné Simon Edit a Szivárvány óvoda egyik 
óvónője nem rég ment nyugdíjba. Azóta is be-
be- látogat az intézménybe, szívesen megy a 
gyerekek közé, nem véletlenül, hiszen ez volt 
az élete. Az ötletekkel teli óvónő aktívan tölti 
mindennapjait, mondhatnánk, hogy a pedagó-
gusvér és a név kötelez, hiszen szívéhez, szak-
májához közel álló dologba fogott bele nyugdí-
jasként. Edit és kutyája, Saci hivatásos terápiás 
párosként dolgoznak sérült gyerekekkel, egye-
lőre egy debreceni óvodában.
- December 19-én vizsgáztunk a Közép utcai 
óvodában, és azóta vizsgázott terápiás páros-
ként dolgozunk egy gyógypedagógus mellett 
ebben a tanévben. Nagyon nagy tervem, hogy 
hazajöjjünk és itthon is csináljuk ezt a „mun-
kát”, mert ez a város megérdemelne ennyit. Ne-
kem az óvoda, a gyerekek, a kutya és a pedagó-
gia így együtt a mindenem. Nagyon nagy lehe-
tőségeket látok ebben, hiszen a gyerekek egé-
szen másképp viszonyulnak egy állathoz. Ezt 
a fajta terápiát állatasszisztált terápiának hívják 
hivatalosan, pónilóval, lóval, kutyával is szok-
ták csinálni. Természetesen városi viszonylat-
ban a legjobb megoldás a kutya, és, hogy mi 

mindenre jó? A gyerekek szemkontaktust tarta-
nak vele, hozzányúlnak, simogatják, megtanul-
nak utasításokat adni neki, de a szókincsgaz-
dagításban is nagy segítség egy kutya - meséli 
Botosné Simon Edit terápiás felvezető. 
A kutyaterápia valóban csodákra képes. Az Él-
tes Mátyás Iskolában már öt éve alkalmazzák, 
ott is a debreceni Csodakutya Alapítvány tisza-
újvárosi terápiás felvezetője, Szabó Tünde és 
kutyája, Golyó teljesít szolgálatot.
- Már nyolcéves Golyó, és öt éve járunk be a 
gyerekekhez, péntekenként meg a szederkényi 
Esély Napközi Otthonba. Nagyon szeretjük, én 
és a kutyus is. Szoktunk mozgásos feladato-
kat csinálni, de amit igazán szeretnek a gyere-
kek, az a testi kontaktus a kutyával. Imádják si-
mogatni, hozzábújni és sokszor csak azért pró-
bálnak fegyelmezetten viselkedni  a gyerekek, 
hogy egy-egy feladatot meg tudjanak csinál-
ni. A közös munkában én a kutyára figyelek, a 
fejlesztés a gyógypedagógus feladata. - mond-
ja Tünde.
Kovács Balog Imréné az Éltes iskola vezető-
je az egyik fejlesztőpedagógus a kutyaterápiás 
foglalkozáson. Ő mondja a feladatot a gyere-
keknek, a terápiás páros pedig asszisztál min-
denhez. Golyó, ha kell kosarat hoz a szájában, 
bukfencezik, ugat, ha a gyerekek arra kérik. 
Türelmes, engedelmes, érzékeny a nagytestű 
jószág. Amit a kutya csinál, azt csinálják a gye-
rekek is. Utánoznak, tanulnak, fejlődnek.
- Ez a hatodik tanévünk, amikor kutyaterápi-
ás foglalkozásokat szervezünk, heti egy alka-
lommal két kiscsoportra osztva a tanulókat. A 
gyógypedagógus a gyerekek igényeihez igazít-
ja a feladatokat, a kutya pedig érzékenyen és 

együttműködően dolgozik. Számos területen 
tapasztaljuk a hasznát, például a szókincsbő-
vítés, a figyelem, az emlékezet fejlesztésében, 
de a számfogalom kialakításánál, a szemkon-
taktus felvételében és a testkontaktus kiépítésé-
hez a kutya jutalom és motiváció is számukra - 
mondja Kovács Balog Imréné.
A Csodakutya Alapítvány terápiás párosai Bor-
sod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megye több in-
tézményében is dolgoznak, leginkább sérült 
gyerekekkel. Az alapítvány elnöke Fábiánné 
Mile Alíz koordinálja és szervezi a terápiás pá-
rosok munkáját. 
- Tapasztalatunk szerint egyre nagyobb igény 
van erre a fajta fejlesztésre, hozzánk is egyre 
több igény, kérés, felkérés érkezik. A nekünk 
jelző intézményekkel együttműködési megálla-
podást szoktunk kötni, a terápiát általában pá-
lyázati, támogatói forrásból finanszírozzuk, de 
előfordul, hogy a költségtérítésbe az igénylő 
intézmény is betársul, hiszen tudni kell, hogy 
ez nem egy olcsó terápia. Edit és Saci kutya je-
lenleg egy debreceni óvodában dolgozik egész 
tanévben, ott, ahol vizsgáztak. Nyilván két ku-
tyás páros több lehetőség Tiszaújvárosnak is, 
bizonyára lesz is rájuk igény - nyilatkozta la-
punknak a Csodakutya Alapítvány elnöke.
Bizony van. Edit is ezért lobbizik. 
Edittel és kutyusával civilben találkoztam, nem 
munka közben. A kutya gazdája egy akadálypá-
lyán mutatta meg, mit tud Saci. Az aprótermetű 
eb vezényszóra ült, feküdt, bújt, s ha utasították 
csengőt nyomott a mellső lábával.
 - Amikor kiskorában hozzánk került Saci, a 
törpesnaucer, akkor egyértelmű volt, hogy el-
végezzük a Tisza-parti kutyasuliban az alapen-
gedelmességhez tartozó dolgokat, utána körbe-
néztem és amikor a Csodakutya Alapítványra 
rátaláltam, akkor azt mondtam, hogy ez nekünk 

nagyon jó lesz. A kutyától is nagyon kemény 
munkát követel ez a dolog, ami egy körülbe-
lül másfél éves tanulási folyamat. Három rész-
lete van a vizsgának, ez az utolsó decemberben 
már a tényleges szituációs vizsga volt az óvo-
dában a gyerekek között. Nagyon megdicsérték 
Sacit, s mondtam, hogy nagyon büszke vagyok 
rá  - mondja Edit. - Szerintem Tiszaújváros-
ban is igény lenne további kutyaterápiás páro-
sok bevetésére, amit nem olyan egyszerű meg-
szervezni. Mindenképpen a Csodakutya Ala-
pítvány égisze alatt szeretnék dolgozni, ehhez 
viszont szponzor kellene, olyan valaki, vala-
kik, akik az alapítvánnyal szerződést kötnek, és 
ez alapján tudnánk dolgozni. Ezek a kutyusok 
egyébként idősek otthonában is hasznosak le-
hetnek, de hozzám az óvoda áll közel, én azért 
lobbizom, hogy az óvodákban tudjuk ezt elin-
dítani, fejlesztőpedagógus mellett, kis létszám-
mal, az a legjobb, ha 5-8 fős mikrocsoportban 
dolgozunk - mondja Edit, miközben Saci türel-
mesen ül a lábánál.
A tiszaújvárosi páros akár már most is szívesen 
munkába állna otthonában, Tiszaújvárosban, 
ahol igény is lenne rájuk, a helyi óvodában.  
- Valóban csodálatos kutyákról van szó, akik 
nagyon nagy segítséget jelenthetnek a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek nevelésében - 
mondta Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője. - A mi 
intézményünk is foglalkozik ilyen gyerekek-
kel, ezért úgy érezzük, hogy nekünk is nagy 
szükségünk lenne arra, hogy itt is legyen ku-
tyaterápiás foglalkozás. Ez tudomásom szerint 
egy költséges terápia, ezért az anyagi vonzatát 
meg kell teremteni, és annak az útját, hogy pá-
lyázati lehetőséget keressünk, amivel biztosíta-
ni tudjuk a hátteret. 

berta

Heteken át a Sajó partján élt egy 
kis keverék kutya Sajóörös határá-
ban. Hazajönni nem tudott, hisz a 
folyó ott olyannyira kacskaringós, 
hogy szinte bármerre indult, a víz-
hez érkezett. 

A Zabos Géza Horgász Egyesület halőre, Ba-
lázs Tibor január elején vette észre az ottrekedt 
kutyust. Megsajnálta és etetni kezdte. Csúzlival 
lőtt át neki finom falatokat: fasírtot, pogácsát, 
főtt vaddisznóhúst, kutyaszalámit. El is nevez-
te Csúzlinak. Az ártéren rekedt kutyát nem le-
hetett megközelíteni az úton, hiszen a szántás 

és erdősáv felázott, út arra nincs, így maradt a 
folyó. 
Pénteken délelőtt nagy volt a nyüzsgés a Sajó 
partján: a Spider Mentőcsoport és a Miskolci 
Állatsegítő Alapítvány (MÁSA) elindult Csúzli-
ért. A Spider napi kapcsolatban áll a MÁSÁ-val, 
sokszor segítenek állatok felkutatásában, kimen-
tésében. 
- Ezt a kutyát csak a vízpartról tudtuk meg-
közelíteni - mondta Lehóczki László, a Spider 
Mentőcsoport vezetője -, a túloldalon járhatat-
lan az út, szántás és erdősáv van. Ezért is kér-
ték a segítségünket. 

A mentőcsónak pillanatok alatt átkelt a Sajón, 
rajta Horváth Ritával, a Miskolci Állatsegítő 
Alapítvány menhelyvezetőjével, Csúzli kutya 
pedig fel-alá szaladgált, érezte, hogy ez a nagy 
felfordulás miatta van. Tévéstábok a Sajó in-
nenső oldalán, a mentőcsoport a túloldalt, Rita 
valahol a bozótban, így telt a következő fél óra. 
Aztán megjelent, kezében póráz, a póráz végén 
pedig Csúzli. Gyors chipolvasás után kiderült a 
kutya valódi neve is: Pollynak hívják.  
- Nagyon-nagyon nehéz volt befogni - mond-
ta Horváth Rita -, mert rettenetesen félt. Nem 
tudtam hat méternél közelebb menni hozzá, de 
gyanús volt, hogy pórázra szokott, és biztosan 

van gazdája. A chip alapján kiderült, hogy a mi 
menhelyünkről fogadták örökbe. 
Csúzli nyugodtan ült a csónakban, az innenső 
parton nem csak mi, Balázs Tibor is várta már, 
aki még utoljára megetette fasírttal és pogácsá-
val, most már nem csúzlival, hanem kézből. A 
kutyust a menhelyre vitték, ahol értesítették 
örökbefogadó gazdáját. Mint kiderült, a szil-
veszteri tűzijátékoktól ijedhetett meg és került 
bajba Polly. Gazdája már majdnem elvesztette 
a reményt, hogy kis kedvence előkerül. Azon-
nal el is mentek érte Miskolcra, így Polly sze-
rencsésen hazakerült Sajóörösre.  

Fodor Petra
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Közös séta Tündével és Golyóval az Éltes iskolában. 

Edit és Saci gyakorlás közben. 

A Spider Mentőcsoport és a Miskolci Állatsegítő Alapítvány közös akciója sikerrel járt. 

A szilveszteri tűzijátékoktól ijedt meg, így 
került bajba a kutya. 

Eddig csúzlival etette a kutyát Balázs Tibor, 
most először kapta kézből a fasírtot. 



A Tisza TV műsora
Február 7., csütörtök 

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Tiszaújváros 
szolgálatáért - Túlórastop - Vasúti vonalbezárások - Kocso-
nyabál - Mecénás ösztöndíjosztó - Influenzahelyzet - Kutya-

mentés Sajóörösön - Squash
9:15 Hétről-Hétre: Ötórai tea a párkapcsolatokról - Boldog-
ságcseppek - Bemutatkozik az új ügyész - Közelmúlt - Sport 

(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Február 11., hétfő
18:00 Tiszaújvárosi Phoenix KK - Concordia Matax KC Pá-

pa kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Február 13., szerda
18:00 Héthatár: Szociális segítség - Indul a farsangi szezon 

- Sport 
18:15 Hétről-hétre: Kultúrházak éjjel-nappal - Közelmúlt - 

Sport   

Február 14., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 9-10. (szombat-vasárnap)
Kultúrházak éjjel-nappal
„Mindennap értéket adunk”
Február 19. (kedd) 19.00 óra
Operett Gála
Derko MiniGaléria
MyraArt Stúdió grafikai kiállítása
Parainé Marika amatőr alkotó munkái
Látogatható: február 25-ig. 
VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
 „Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás Törő Irén festőművész alko-
tásaiból
Látogatható: március 14-ig.
TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
Február 14. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri
Óriások a tengeren
Előadó: Kiss Zoltán 
középiskolai történelemtanár
Február 18. (hétfő) 17.00 óra
Csillaglesen
A csodálatos univerzum
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Óvárosi KULT Galéria
(disz) Harmónia
című festménykiállítás Farkas Judit alkotásaiból
Látogatható: március 16-ig.
HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Kortárs magyar költők - kamarakiállítás
Látogatható: március 2-ig.
Február 9. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor angliszti-
ka szakos egyetemi hallgatók vezetik.
Február 13. (szerda) 9.30 óra
Babusgató
Baba zenebona
A foglalkozást vezetik: Kovácsné Horváth Csilla és Tóthné 
Papp Julianna óvónők
Február 15. (péntek) 17.00 óra
Természetjárók „nyáridéző” sorozata 
Paráliától a Meteorákig
Előadók: Kavisánszki József és Kavisánszki Józsefné
Helyszín: a könyvtár előadóterme
TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Február 8. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Február 12. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

Újdonságok a könyvtárban

Mitől működik a párkapcsolat?

Vakrandi és Valentin-nap

Szeretni háromféleképpen

Most még pont olyan fotel-
be bújós, teázós-olvasós idő 
van, érdemes kihasználni ezt 
az időt is. Hamarosan itt a ta-
vasz, vele a szabadtéri prog-
ramok, most még hangulato-
sabb egy-egy könyv világába 
merülni. A Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár februárban is 
számít olvasóira, több akció-
val is készülnek. 

- A könyvtár januártól csatlakozott a Sza-
bados Ágnes által hirdetett internetes 
Nincs időm olvasni kihíváshoz - mond-
ta Ujjné Tellér Gabriella, a Hamvas Béla 
Városi Könyvtár szolgáltatási csoport-
vezetője. - A kihívás lényege, hogy be-
bizonyítsa, havonta egy könyv olvasásá-
ra mindenki tud alkalmat keríteni. A kihí-
vás teljesítéséhez Szabvados Ágnes min-
den hónapban megad egy témát, mi pedig 
a témához kapcsolódó könyvek kiváloga-
tásával, ajánlásával megkönnyítjük az ol-
vasók választását.
- Milyen módon motiválják még az olva-
sást?
- A beiratkozott olvasók számára már is-
mert Pöttyözzön újra akció február 5-étől 
vette kezdetét. A játékban minden alka-
lommal pöttyel jutalmazzuk a kölcsön-
zést, amelyekből szeptember végéig 12 
darabot kell összegyűjteni. Akinek ez si-
kerül, az Országos Könyvtári Napokon 
sorsoláson vehet részt. Az elmúlt években 
értékes, színvonalas díjakat kaptak azok a 
játékosok, akik kitartóan kölcsönöztek és 
gyűjtötték a pöttyöket.
- A közösségi oldalakon is aktívak a 
könyvtárosok, úgy láttam, készül egyfaj-
ta meglepetés is. 

- Igen, a Vakrandi keretében a könyveket 
csomagolópapírba rejtjük, néhány ismerte-
tőjelet írunk rájuk, így a látogató számára 
meglepetés, hogy mit kölcsönöz ki. Azt re-
méljük, hogy lesznek olyan könyvvel va-
ló találkozások, amelyek bár váratlanok az 
olvasó számára, de tetszést aratnak majd. 
Ezekbe a könyvekbe egy-egy könyvjelzőt 
is rejtünk, amellyel az olvasónak a könyv-
vel, a találkozással kapcsolatos élményét 
szeretnék megismerni. Valentin-nap alkal-
mából pedig 2019. február 14-én a könyv-
tár beiratkozási akciót hirdetünk párok ré-
szére. Aki ezen a napon párjával együtt el-
jön beiratkozni, egy beiratkozási díj árá-
ért két tagságot válthat. A nap folyamán az 
ötödik beiratkozó pár ajándékkártyát kap 
a kesznyéteni KULCS szabadulós játékra.
- A hagyományos programok is folytatód-
nak?

- Tavaly indítottuk és idén is folytató-
dik az ÖkoKalauz. Most az öko kertész-
kedés alapjaival ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők. Első alkalommal, febru-
ár 21-én praktikus, gyakorlati tanácso-
kat kaphatnak, hogyan viselhetik gond-
ját növényeiknek természetbarát módon 
a magvetéstől a tartósításig. Egy új soro-
zatot is indítunk ebben a hónapban Test 
és lélek kapcsolata címmel. Az előadá-
sokat Dr. Michel Grege Hogy ne halj 
meg című könyve alapján állította ösz-
sze Kecskeméti János. Nagyszerű tudo-
mányos bizonyítékok ismerhetőek meg 
a táplálkozás területéről, amelyek forra-
dalmian új szemléletet adnak olyan élet-
módról és étrendről, amellyel számos 
halálos betegség kiváltó okai kivédhetők 
és visszafordíthatók. 

Fodor Petra

Hogyan szeressünk jól? Egy 
párkapcsolat magától műkö-
dik, vagy működtetni kell? 
Hogyan ismerjük fel a prob-
lémát és milyen megoldási le-
hetőségek vannak? Ezekre 
a kérdésekre is választ kap-
hatott az, aki ellátogatott az 
Ötórai tea legutóbbi rendez-
vényére. 

Tankó Lászlóné Marika sokak számára is-
merős lehet, évtizedekig tanította, oktatta 
a gyerekeket. Nyugdíjasként is aktív éle-
tet él, párkapcsolati tanácsadóként fiatal 
pároknak nyújt segítséget, ad ötleteket. 
- A  párkapcsolati tanácsadásban én most 
missziót érzek, szeretném a fiataloknak 
megtanítani mindazt, amit Dr. Mészá-
ros Ádám iskolájában tanultam az ősszel 
- mondta Marika. - Azt gondolom, hogy 
nagyon sok a tennivaló. Egy kicsit bele-
borzongok, ha arra gondolok, hogy ah-
hoz, hogy valaki autót vezessen, gyakor-
lati és elméleti ismeretekre, vizsgára van 
szükség, viszont a házassághoz elég egy 
anyakönyvi kivonatot aláírni, és onnantól 
kezdve sokan azt hiszik, hogy működik. 
És sokan azt hiszik, hogy ha nem műkö-
dik, akkor ki kell dobni, mint egy elrom-
lott porszívót. Ebből a szempontból ezen 
a képzésen nagyon sok eszközt tanul-
tunk, nagyon gyakorlatias volt a képzés. 
Úgy gondolom, hogy ez kicsit a pedagó-
gusi munkámhoz is kapcsolódik, hiszen 
továbbra is tanítani szeretnék, csak most 
nem kisgyerekeket, hanem felnőtteket. 
- Mikor fordul egy pár párkapcsolati ta-
nácsadóhoz? Amikor probléma van, vagy 
érdemes még előtte? 
- A mai előadás címe is költői: működik, 
vagy működtetni kell a párkapcsolatot? 
A válasz egyértelmű: működtetni kell. Jó 
lenne ezeket az eszközöket, módszereket 
megismertetni a fiatalokkal még akkor, 
amikor nincsenek komoly problémák. 
Konfliktus mindenhol van, ez természe-
tes, de ahol van elkötelezettség, ott érde-
mes tenni a kapcsolatért. 

- Hol szokott megcsúszni egy kapcsolat?
- Rengeteg konfliktushelyzet van egy há-
zasságban. Gondoljunk bele, hogy két fi-
atal úgy érkezik a házasságba, hogy telje-
sen más családi mintát hoz, és ez már egy 
konfliktusforrás lehet. Mást tanultunk a 
pénzügyekben, a gyereknevelésben, eze-
ken könnyű összezördülni. A konfliktu-
sok viszont megoldhatók, és jó hír, hogy 
még egy örökös konfliktussal is működ-
het a házasság, kompromisszumokkal.
- Melyek a legtipikusabb konfliktusok? 
- Nagyon sok területen adódhatnak né-
zeteltérések. Pénzügyek, gyereknevelés, 
szexualitás, anyóskérdés. Lehet a kap-
csolat összetételéből adódó probléma is, 
egy fiatal feleség - idős férj páros eseté-
ben például az életkor hozhat konfliktu-
sokat. Azonban ezeket is lehet kezelni. Az 
egy veszélyforrás, ha a konfliktus kezelé-
se egy durva indítással kezdődik, vagy ha 
a másiknak nem a cselekedetét, hanem 
magát a személyt kritizálom. 
- Sokszor nehéz elvonatkoztatni, hisz a 
tett és a személy szorosan összefügg. 
- Ez az egyik nagy veszélyforrás. Ve-
gyünk egy példát. Hazajön a férj elég fe-
szült állapotban, mert mondjuk a munka-
helyén történt valami. Én várom otthon, 

és már tombolok magamban, mert még 
mindig nem szerelte fel a karnist, így az 
egészet rázúdítom. Máskor talán elnevet-
nénk az egészet, de mivel mindkét fél fe-
szült, ez komoly konfliktusforrás lehet. A 
férfiak semmit sem utálnak úgy, mint ha 
a feleségük kritizálja őket. Ezt is érdemes 
végiggondolni, hisz egy kritikát jó eset-
ben öt dicséret tud valamennyire ellensú-
lyozni. 
- Nehéz erre odafigyelni? 
- Néha igen, de én 43 évnyi házasság után 
magam is azt vallom, hogy a szép pilla-
natokból, kellemes percekből kell az em-
bernek raktározni a nehezebb időkre. 
Amikor úgy érzem, hogy a férjem nagyon 
megbántott és tényleg rosszul esett, akkor 
eszembe jut, hogy milyen jó volt, amikor 
mellettem állt, segített. A párkapcsolat-
ban fontos tisztázni, hogy ki vagyok én, 
és ki vagy te. Én bizton állítom, hogy az 
a nő, aki 43 éve férjhez ment Tankó Lász-
lóhoz, köszönőviszonyban sincs velem. 
Én 21 és fél évesen úgy mentem bele eb-
be a házasságba, hogy én ugyan nem fo-
gok főzni, majd eszünk konzervet, és az 
hogy én más ruháit mossam, az képtelen-
ség. Ehhez képest jelentős a változás, na-
gyon hamar rájöttem, hogy jó valakiről 
gondoskodni. 
- Ez a szeretet egyik formája? 
- Öt szeretetnyelv létezik és fontos, hogy 
tisztában legyünk azzal, hogy mi a saját, 
és mi a másik szeretetnyelve. Tehetek én 
érte szívességeket, ha ezt észre sem veszi, 
ez neki nem fontos. Vagy elvárhatom én, 
hogy dicsérjen, ha ez neki nem a szeretet-
nyelve. Háromféleképpen szerethetünk: 
ahogy esik, úgy puffan, majd lesz belő-
le valami. Aztán szeretem úgy a társamat, 
ahogy én szeretném, hogy engem szeres-
senek. És végül, szerintem ez a legcélra-
vezetőbb: ha úgy szeretem, ahogy ő sze-
reti, ahogy az ő szeretetnyelve szerint kí-
vánkozik. 

Fodor Petra
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Vakrandi a felnőtt könyvtárban. 

Tankó Lászlóné



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz. választókerület képviselője
2019. február 13-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2019. február 11-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri 
Hivatal I. emeleti önkormányzati 

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

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

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 

következő időpontja 2019. február 08. (péntek).
	 Tiszaújvárosi	Városgazda	Nonprofit	Kft.
   üzemeltető

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

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

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

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

06-46/477-104

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

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

Nagyné	Kántor	Judit  főigazgató

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az 1997. évi LXXXI. törvény 66. § (1) 
b. pontjában foglaltaknak megfelelően 
- az arra jogosult kérelmezőnek - a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal kivételes nyugellátás-emelést és 
egyszeri segélyt engedélyezhet. Az egy-
szeri segély és kivételes nyugellátás-eme-
lés engedélyezése az érintett személy, il-
letve meghatalmazottja vagy törvényes 
képviselője kérelme alapján történhet, 
melyben meg kell jelölni azokat a külö-
nös méltánylást érdemlő körülményeket, 
amelyek megalapozhatják a kérelem tel-
jesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról, 
közeli hozzátartozó egészségi állapotáról, 
gyógyszerköltségről, közüzemi díj elma-
radásról szóló igazolás).
Egyszeri	segély	engedélyezhető az (öreg-
ségi) nyugellátásban részesülő személy 
részére évente egy alkalommal, ha olyan 
élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását 
veszélyezteti, és a havi jövedelme nem ha-
ladja meg
• ma 75.000 Ft-ot, ha a közeli hozzátarto-
zójával közös háztartásban él,
• a 85.000 Ft-ot, ha egyedül él.
Nem engedélyezhető egyszeri segély an-
nak, aki előzetes letartóztatásban van, 

szabadságvesztés büntetését tölti, vagy 
a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. 
§ (2) bekezdésének a) - c) pontja szerin-
ti tartós bentlakásos intézményben él, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény szerinti otthont nyújtó ellátásban ré-
szesül, illetőleg javítóintézetben van el-
helyezve.
Kivételes	 nyugellátás-emelés	 engedé-
lyezhető	annak a nyugellátásban részesü-
lő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő sze-
mélynek, akinél a nyugellátás és rendsze-
res pénzellátás együttes havi összege nem 
haladja meg a 85.000 Ft-ot.
Nem engedélyezhető kivételes nyugel-
látás-emelés annak a személynek, akinél 
a nyugellátás megállapításától, továbbá 
a korábbi kivételes nyugellátás-emelés-
től számított 3 év még nem telt el, továb-
bá nők kedvezményes nyugdíjában része-
sül. Valamint, aki előzetes letartóztatás-
ban van, szabadságvesztés büntetését töl-
ti, vagy a szociális igazgatásról és szoci-
ális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 57. § (2) bekezdésének a) – c) pontja 
szerinti tartós bentlakásos intézményben 
él, a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban 
részesül, illetőleg javítóintézetben van el-
helyezve. 
A fenti összegek esetében a hadigondo-
zotti ellátás(ok) összegét is figyelembe 
kell venni.
Az egyszeri segély és a kivételes nyugel-
látás-emelés engedélyezése iránti kérelem 
benyújtásához szükséges formanyomtat-
vány beszerezhető a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Tiszaújváro-
si Járási Hivatal Kormányablakában. A ké-
relmek a szükséges igazolások csatolásá-
val a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormá-
nyablakában (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) terjeszthetők elő. 
A kérelemhez csatolni szükséges:
• a kérelem benyújtását megelőző egy 
éven belül betegséget igazoló kórházi, 
szakorvosi igazolást,
• a havi rezsiköltségről szóló igazolást,
• a havi gyógyszerköltség igazolást,
• az egyéb igazolásokat, melyekre a kére-
lem indoklási részében hivatkozik.                                 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

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

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

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat 
azonosító számát: 627/2019., valamint a 
munkakör megnevezését: iskolai szociá-
lis segítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 
2019. február 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 
2019. február 25.
A munkakör az elbírálást követően azon-
nal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklőd-
ni Poropatich Péter intézményvezető-
nél a 49/548-190-ös telefonszámon le-
het. A pályázati felhívás az NKI honlap-
ján 627/2019. azonosító számon 2019. ja-
nuár 30-án jelent meg.

Poropatich Péter
intézményvezető

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő intézmé-
nyi takarító munkakör betöltésére határo-
zott időre szóló kinevezéssel. 
Határozott idő vége: 2020. 03. 14.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány (visszaigazolás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok: 
• Szobák, irodák, folyosók, mellékhelyi-
ségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény 

a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; vala-
mint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( 
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás 
megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilat-
kozat

• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-2 
/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. 02. 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
02. 22.
Az állás betölthető: 2019.02.26.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548-
383

Kósa-Tóth	Zoltán
igazgató

Tájékoztatás

Egyszeri segély és kivételes 
nyugellátás-emelés

Iskolai szociális segítő munkakör

Intézményi takarító munkakör

Bölcsi nyáron is 
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakos-

ságot, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-

pont Napsugár Bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a 

gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felme-

rülő karbantartási munkálatok elvégzésének ideje alatt 

összevont csoportban történik a gyermekek ellátása. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
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Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. február

FEBRUÁR Helye Ideje Kinek a részére

11. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befize-
tés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivár-
vány óvodák gyermek és alkal-
mazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalma-
zott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

12. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befize-
tés

13. szerda Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befize-
tés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 Esély Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

20. szerda Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők

21. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

25. hétfő Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

26. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott ét-
kezés megrendelés

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

Tájékoztató

Óvodák nyáron

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át bizto-
sítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda Óvodája 
(Tiszaújváros, 
Dózsa u. 9.)

2019. 
június 24. - július 19. között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, 
Kazinczy út 1.) 

2019. 
július 01. - július 26. között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13.)

2019. 
július 29. - augusztus 23. között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros, 

Alkotmány köz 1.)

2019. 
június 24. - augusztus 23. között

2019. augusztus 26-ától minden épület teljes nyitvatartással üze-
mel.
 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2019.

 június 24. - június 28.
 között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019. 
július 01. - július 19. 

között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019. 
július 22. - július 26. 

között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

Szederinda óvoda 
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2019. 
július 29. - augusztus 

23. 
között

Szederinda óvoda 
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita óvoda 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Beszédíró pályázat
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot 
hirdet tiszaújvárosi középiskolások és tiszaújvárosi lakóhely-
lyel rendelkező főiskolások, egyetemisták számára a március 
15-ei ünnepi beszéd megírására és elmondására.
Kritériumok: 
• Számítógéppel írt és szerkesztett szöveg, az alkotó nevének, 
címének és elérhetőségének feltüntetésével 
• Időtartam: 5 - maximum 8 perc 
Díjazás: 
I. helyezett: 50.000 Ft - a beszédet az alkotó a városi ünne-
pi megemlékezésen, a Március 15. parkban a Petőfi-szobor-
nál mondja el. 
II. helyezett: 30.000 Ft 
III. helyezett: 20.000 Ft 
A pályázat benyújtásának helye: 
• Mátyás Zoltán igazgató  Tiszaújvárosi Művelődési Központ 
és Könyvtár, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 
•  Erdélyi Lajos intézményvezető  Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium  3580 Tisza-
újváros, Munkácsy M. út 13. 
A pályázat benyújtásának határideje:  2019. február 15. 
Egyéb információ Baloghné Gulyás Erika művelődésszerve-
zőtől kérhető az 542-005-ös telefonszámon.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

Valentin-napi beiratkozás
1-et fizet, 2-t kap!

Jöjjön el párjával, barátjával, barátnőjével
2019. február 14-én, csütörtökön,

és váltson éves tagságot a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Az akció csak mindkét fél együttes beiratkozása esetén érvé-
nyes!
A kedvezményt a fenti feltételekkel azok a már beiratkozott 
olvasóink is igénybe vehetik, akiknek tagsága 2019. február 
28-ig jár le.
A nap folyamán az ötödik beiratkozó pár 60 perces ajándéku-
talványt kap 2-4 fő részére a kesznyéteni KULCS – szabadu-
lós játékra.
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban 
(Széchenyi u. 37.),  a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a 
konyvtar@tujvaros.hu email címen kérhető.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

Februárban VAKRANDI a könyvtárban.
Randevúzz egy könyvvel!

Válassz egyet a csomagolópapírba rejtett könyvek közül!
Kölcsönözd ki, vidd haza és ismerkedj vele!
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Szé-
chenyi u. 37.), a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a konyv-
tar@tujvaros.hu email címen kérhető.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

KÖNYVEK BÖRZÉJE
2019. február 19-20. (kedd-szerda)

Megvásárolhatók a felnőtt könyvtár által leselejtezett,
de még jó állapotú könyvek.
A könyvek ára: 100 Ft/db
Helyszín: a könyvtár előadóterme, nyitvatartási időben, 
10-19 óráig.
Jöjjön, válogasson kedvére!

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek 

II. félévi térítési díjának befizetési határideje 
2019. 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 teljesítse!
     Hok Csaba
    intézményvezető

Fess Velem!
(élményfestés)

A festmények 30x40 cm-es festővászonra ké-
szülnek akril festékkel.

A foglalkozás végén minden résztvevő egy sa-
ját maga által készített sikeres alkotással térhet 
haza.

Időpont: 
2019. február 26. 17.00-20.00 óra

Helyszín: 
Derkovits Művelődési Központ – Tiszaújváros, 
Széchenyi út 2.

Részvételi díj: 8000 Ft/fő, mely ár tartalmazza 
egy elkészített festményhez szükséges alapanya-
gokat. A részvételhez előjelentkezés szükséges 
2019. február 21-ig, melyet az alábbi e-mail cí-
men lehet megtenni: k.arnyika@gmail.com
Bővebb információ: www.arnyika.hu

A  Bóbita július 1. és július 26. között lesz zárva. 
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HOMOKSZÓRÁS, 
SZEMCSESZÓRÁS, 

FELÜLETKEZELÉS,
 KORRÓZIÓVÉDELEM 

magas minőségben Hajdúnánáson. 

Acélfelületek, pótkocsik, autókarosszéri-
ák, felnik, beton- és fafelületek szórása. 

Egyedi árajánlat, rövid határidővel. 
29 éves tapasztalattal.

www.ipariszoras.hu
Tel.: 06-70/581-1103

Villamosmérnök vállalja matematika, fizi-
ka, korrepetálást, felvételire való felkészí-

tést középiskolások részére. 
Tel.: 06-70/884-9375

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

Munkakezdés: 2019. március
A termékmérnöki munkakör célja cégünk termékstruktúrájának piaci igényekhez való alakítá-
sa. A sikeres pályázó termékfejlesztési projektekben vesz részt, munkájával segíti az új termé-
kek bevezetését.
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• felsőfokú végzettségű 
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• kiváló kommunikációs készségekkel bír
• önálló és pontos munkavégzés jellemzi
• B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
Előny:
• műanyagiparban, hasonló területen szerzett ismeretekkel rendelkezik
Amit az új kollegának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem 
• egyéb béren kívüli juttatások
• nyelvtanulási és más képzési lehetőségek
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön megfelel az elvárásoknak, kérjük, küld-
je el magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét 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: 2019. február 15.

Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság termelés bővítése miatt 

keres Tiszaújvárosban

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft.  gyártósorainak működtetése a termelési programban 
meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előké-
szítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el 
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2019. február 22.

TERMÉKMÉRNÖK MUNKATÁRSAT

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT

10. oldal 2019. február 7.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei   
 Február 08. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Concordia Motax KC Pápa U20-as baj-
noki kosárlabda mérkőzés  Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Concordia Motax KC Pápa Felnőtt baj-
noki kosárlabda mérkőzés  Játékcsarnok

Február 09. (szombat)
Labdarúgás
09.00 Polgár - Hajdúnánás edzőmérkőzés   
    Műfüves pálya
11.00 FC Tiszaújváros - Sényő edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya
13.00 Tiszakeszi - Harsány edzőmérkőzés   
    Műfüves pálya
15.00 Sajószöged - Újszentmargita edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya
09.00 B-A-Z megyei futsal torna U11-es korosztály  
    Játékcsarnok

 Február 10. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Ónod U19-es edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Ónod U17-es edzőmérkőzés  
    Műfüves pálya
09.00 Bozsik torna U13-as korosztály   
    Játékcsarnok

Teremlabdarúgás

Emléktorna

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság és a 
Magyar Rendészeti Sportszövetség 19. alkalommal rendezte 
meg Tiszaújvárosban a Forgács László Emléktornát, melynek 
fő célja, hogy megemlékezzenek a néhai országos rendőr-főka-
pitányról.
A torna meghívásos, idén 12 csapatot invitáltak, azonban egy 
visszamondta az indulást. Összesen 110 játékos vett részt az 
eseményen. A 40. életévüket betöltő, vagy nyugállományú rend-
őrök vehettek részt a tornán. A Sportcentrum játékcsarnokában 
és edzőtermében is folyamatosan játszották a csapatok a 2x15 
perces meccseket.  Egy 5, illetve egy 6 csapatos csoportban min-
denki játszott mindenkivel. A két csoportmásodik küzdhetett a 
bronzéremért, az elsők csaptak össze az aranyért. A vándorserle-
get a Belügyminisztérium öregfiúk csapata nyerte, a díjat a torna 
névadójának özvegye, Forgács Lászlóné adta át. A Rendőrtábor-
nokok Egyesülete által felajánlott különdíjat a torna legsportsze-
rűbb csapata, a BRFK kapta. 

kronika@tiszatv.hu

Kosárlabda

Labdarúgás

Kazinczys karcsapások

Ritmustalan vesszőfutás Sopronban

Vereségre vereség érkezett

Iskolánkban nem csak a minőségi okta-
tásra, a magas szintű idegennyelv oktatás-
ra, a hazafias, és a kiegyensúlyozott lelki 
nevelésre helyezünk nagy hangsúlyt, ha-
nem az egészséges életmód fontosságá-
ra való figyelem felhívására is, melynek 
alapvető feltétele a rendszeres sportolás. 
Büszkék vagyunk diákjainkra, akik sike-
resen szerepeltek az úszás körzeti és me-
gyei diákolimpián. Az alábbi eredmények 
születtek a körzeti fordulón: 1. korcso-
port: 50m fiú gyors II. hely Hubay Péter 
Ákos 2.a, 50m leány mell II. hely Tömös-
közy Dalma Lili 3.a, 50m fiú mell II. Pös-
tényi Zsigmond 2.b, 50m fiú hát II. hely 
Hubay Péter Ákos 2.a. 2. korcsoport: 50m 
fiú gyors I. Bagi Szilárd 3.a, III. Varga Ri-
chárd 3.b, 50m leány gyors II. Orosz Esz-
ter 3.a 50m fiú mell I. Bagi Szilárd 3.a, 
50m leány mell II. Orosz Eszter 3.a III. 
Czene Lilla Boglárka 4.b 50m fiú hát II. 
Varga Richárd 3.b, fiú 4x50m gyorsvál-
tó I. hely Bagi Szilárd3.a, Varga Richárd 
3.b, Aczél Márton 5.a, Hanus Máté 5.a, 
leány 4x50m gyorsváltó II. hely Orosz 

Eszter 3.a, Jánosi Laura 4.b, nagy-Káro-
lyi Médea 5.b, Tömösközy Hanga 5.a.  3. 
korcsoport: 100m fiú gyors III. Szlávik 
Levente 5.a, 100m leány mell I. Czene 
Gréta 6.a, 100m fiú mell II. Kocsis leven-
te 6.b, III. Kanyó Máté 6.a, 100m leány 
hát III. Kincses Anna Rozi fiú 4x50 gyor-
sváltó I. Bodri Bánk 6.a, Zsiros Zsom-
bor 6.a, Kaczvinszki Tamás 6.c, Szlávik 
Levente 5.a, leány 4x50m gyorsváltó II. 
Kincses Anna Rozi 6.a, Ispán Réka Pan-
na 6.a, Eke Laura 6.a, Czene Gréta 6.a. 4. 
korcsoport: 100m fiú mell III. Kiss Gá-
bor Botond 8.a,fiú 4x50m gyorsváltó III. 
Nagy Levente 7.b, Szűcs Hunor 6.b, Sza-
bó Ákos 7.a, Kundrák Adrián 7.a.
A megyei diákolimpia eredményei: 2 kor-
csoport: fiú 4X50m gyorsváltó II. helye-
zés, Aczél Márton, Hanus Máté, Varga 
Richárd, Bagi Szilárd. 3 korcsoport: Cze-
ne Gréta II. helyezés, 100m mellúszás, 
fiú 4X50m gyorsváltó III. helyezés Mun-
kácsi János, Kaczvinszki Tamás, Szlávik 
Levente, Zsíros Zsombor Szilveszter, le-
ány 4X50m gyorsváltó IV. helyezés Kin-

cses Anna Rozi, Ispán Réka Panna, Czene 
Gréta, Háncsin Júlia. Mindenkinek szív-
ből gratulálunk!

Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Harmadik felkészülési mér-
kőzésén a román harmadosz-
tály listavezetőjével jó iramú, 
kemény  meccset játszott az 
FC Tiszaújváros és vereséget 
szenvedett.

 Tiszaújváros - Comuna Recea 
3-5 (1-3)

Tiszaújváros: 50 néző
TFCT: Tóth (Herceg), Molnár (Horváth), 
Papp, Nagy P, Pap, Dajka (Fodor), Hus-
sein (Kertész), Burics, Lipusz (Tóth S), 
Nagy D, Csicsek,
Hiányzók: Lippai, Orosz, Bussy, Illés 
és Kundrák, illetve két fiatal, Nagy G. 
és Mészáros sem látogatják jelenleg az 
edzéseket

Habár a bajnoki rajtig meg mindig van 
négy hét, a játékszituációk gyakorlása is 
fontos volt és elmondható, hogy a csapat 
jó úton halad, de sokat kell még gyako-
rolni.
Az ellenfél az elmúlt napokban játszott a 
Nyíregyházával és a Balmazújvárossal is 
edzőmérkőzést, nagyon jó csapat benyo-
mását keltette, nem véletlen, hogy osztá-
lyában vezeti a bajnokságot. 
Az első félidőben az első 5 percben adó-
dott két helyzetből Nagy D. hibázott,  Bu-
rics viszont szép gólt szerzett. Ezt követő-
en maximálisan a vendégek akarata érvé-
nyesült, és két 18 méteres lövésből, vala-
mint egy védelmi hibát kihasználva, biz-
tos vezetés birtokában fordultak a csa-

patok. A második félidő ott folytatódott, 
ahol az első befejeződött, és a játék min-
den elemében jobb volt a vendégcsapat. 
Burics és Papp tartotta a lelket a Tiszaúj-
városban, és az utolsó 5 perc is a kék-sár-
gáké volt, de így is sima vereség lett a vé-
ge.
Friss átigazolási hír, hogy Csicsek érke-
zése véglegesnek tekinthető, de még egy 
védekező típusú játékost továbbra is ke-
res a szakvezetés, és a keret szűkítésének 
kérdése sincs még lezárva. Az is kiderült 
a napokban, hogy a barátsággal elköszönt 
Faggyas Füzesgyarmaton folytatja pálya-
futását.
Szombaton újra hazai környezetben, a 
csoporttárs Sényő ellen játszik a csapat. 

Squash

A fal adta a másikat
A Magyar Squash Szövetség által rendezett amatőr tor-
na egyik helyszíne a tiszaújvárosi Angyal Sportklub.
 Tiszaújváros 10 éve partner a squash (fallabda) torna 
lebonyolításában. Az esemény fő célja a sportág nép-
szerűsítése. A squash-t bármely korosztályban el lehet 
kezdeni, egy óra intenzív mozgással és szellemi felfris-
süléssel jár, javítja a koncentrációt és a reflexeket. 
Tiszaújvárosiak, illetve hölgyek nem indultak a helyi 
fordulón. Egerből, Gödöllőröl, Nyíregyházáról és Haj-
dúböszörményből érkeztek fiatalok és idősebbek egya-
ránt. Az egész nap kiegyensúlyozott teljesítményt nyúj-
tó Nuszpul Attila nyert, a döntőre egy kicsit fejben el-
fáradó Laskai Zoltán ellen. A bronzérmet fiatalos lendü-
lettel Buza Bence szerezte meg. 

Idén eddig 5 mérkőzést ját-
szott a Phoenix, hármat itt-
hon, kettőt idegenben. Csu-
pán egyet tudtak megnyerni 
a fiúk, az első helyen álló Ba-
jai Bácska ellen. Sopronban 
sem termett babér.

SMAFC - Phoenix KK 91-61
(21-12, 26-19, 19-14, 28-16)

SMAFC: Soós (8/3), Garab (9/9), Czu-
kor (20), Kovács (13), Csaplár-Nagy (15) 
Csere: Fűzi (26/9), Németh (1), Szegedi 
(2), Tukovits (-)
Phoenix KK: Pöstényi (12/6), Gáspár 
(10), Szabó N. (6), Szilasi (5/3), Kovács 

(6) Csere: Berta (-), Jónás (-), Kiss (-), 
Taskó (-), Szabó D. (-), Hill (14), Mol-
nár (8/6)
A soproniak vették kezükbe az irányítást, 
három perc alatt nyolc ponttal mentek el a 
tiszaújvárosiaktól. A negyed közepén éb-
redt fel a Phoenix, és masszív támadások-
kal újabb három perc elteltével sikeresen 
egyenlített (8-8). Az irányítást azonban 
nem tudta huzamosabb ideig a kezében 
tartani. A SMAFC ismét ellépett, és az el-
ső negyedet kilencpontos előnnyel zárta 
A második negyedben sem tudta megújí-
tani játékát a borsodi együttes. A különb-
ség jellemzően 12-15 pont körül mozgott, 

végül 16 pontos hazai előnnyel zárult az 
első félidő 
A szünet után sem sikerült rendezni a so-
rokat, a soproniak sem lazítottak, és nem 
adtak esélyt a 3., illetve 4. negyedre sem.
 Szendrey Zsombor vezetőedző: Minde-
nekelőtt gratulálok a Sopronnak. Nagyon 
itthon akarták tartani a győzelmet és élet-
ben tartani a kiesés elleni harcot. Nekünk 
is ez volt a célunk, de sajnos voltak hiány-
zóink. Ettől függetlenül számítottunk egy 
ilyen, 30–35 perces zónára, sajnos nem 
találtuk a ritmusát ennek a védekezésnek. 
Ma így jártunk.

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2019. február 08-án (pénte-
ken) 200 kg pisztrángot telepít a Tolnai tóba.
Horgászni 2019. február 09-én (szombaton) 07.00 órától le-
het.
Szivárványos pisztrángból naponta 3 db fogható, ami nem 
számít bele a heti 5 db-os kvótába (sebes pisztráng tilalmi 
ideje: 10. 01.- 03. 31). A pisztráng legkisebb kifogható mére-
te: min. 22 cm.  A fogási naplóba a horgászat végén kg-ban 
összesítve kell beírni az egyéb idegenhonos hal rovatba.
Tavaink jegén tartózkodni VESZÉLYES!
A jégen mindenki csak saját felelősségére tartózkodhat!
Az esetleges balesetekért a Zabos Géza Horgász Egyesület 
felelősséget nem vállal!
A 2018. ÉVI HORGÁSZENGEDÉLY 2019. 01. 31.-ig VOLT 
ÉRVÉNYES!
AZ ÖSSZESÍTETT FOGÁSI NAPLÓ LEADÁSI HATÁR-
IDEJE: 2019. FEBRUÁR 28.!!!

 Balázs Tibor
  horgászmester

11. oldal2019. február 7. Sport

Intenzív mozgás, szellemi felfrissülés. 

Rendőr küzd rendőr ellen. 

A 2. korcsoportos fiú 4x50 méteres 
gyorsváltó. 
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