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Lecsaptak a nyomozók

Triatlon

Rendőrök, polgárőrök a gyalogátkelőknél

Nyárbúcsúztató szépkorúak

Lehmann Csongor 
világbajnoki ezüstérmes

Vigyáznak
a gyerekekre

Lecsófőzés 
a Tisza partján

A triatlonosok Svájcban meg-
rendezett világbajnokságán  a 
tiszaújvárosi színeket képvise-
lő Lehmann Csongor az U23-
as korcsoportban a második he-
lyen érkezett célba. Klubtársai 
közül Putnóczki Dorka 17., bá-
tyja, Bence pedig 24. lett az erős 
mezőnyben. A Horváth Karoli-
na, Dévay Márk, Putnóczki Dor-
ka, Lehmann Csongor összeállí-
tású mix váltó a 7. helyen ért cél-
ba. Részletek a 11. oldalon.

Becsengettek, véget ért a nyári szünet, reggelente álmosan gyü-
lekeznek a gyerekek az iskolában. Ilyenkor még mindenki fi-
gyelmetlen, szétszórt, nemcsak az órákon, a közlekedésben is. 
Mint ahogy az autósok is elszoktak attól, hogy az iskolák kör-
nyékén nagy a forgalom. Épp ezért - ahogy minden évben - ren-
dőrök és polgárőrök segítik a közlekedést egész szeptember-
ben. A forgalmasabb gyalogátkelőhelyeknél reggel, iskolakez-
dés előtt és délután, a tanítás végeztével is vigyáznak a gyere-
kekre, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. 

Kevés hozzávaló, gyors elkészítési idő, mégis, a végeredmény 
egy igazi finom, nyári étel. Amit még finomabbá tesz, ha sza-
badtűzön, jó társaságban készül. Tudják ezt városunk szépko-
rúi is, akik évről-évre összegyűlnek a Tisza partján, hogy így 
búcsúztassák el a nyarat, a jó időt. A lecsópartira a Tiszaújváro-
si Humánszolgáltató Központ és nyugdíjas klubjai érkeztek, ki-
ki a maga ízlése szerint főzte meg a későnyári egytálételt. A jó 
ebéd mellé jó zene is társult az Agyagbanda együttes jóvoltából.  

Iskolakezdés

Horgászverseny hatvan felett

Becsengettek, megkezdődött a tanév

Öreg horgász nem vén horgász
A helyi horgásztársadalom 
nagy öregjei ülték körbe au-
gusztus 31-én a sajószögedi 
Erdészeti tavat. Ekkor tar-
totta hagyományos, 60 év fe-
lettieknek meghirdetett ver-
senyét a Zabos Géza Horgász 
Egyesület.

A nagy öregjei kifejezés ezúttal nem csak 
az életkorra értendő, a tapasztalatnak, a 
horgásztudásnak is szól. Az 56 beneve-
zett versenyző között akadt ugyan né-
hány „siheder”, aki alig lépte túl a korha-
tárt, a többség azonban már évek óta jo-

got szerzett arra, hogy induljon a korosz-
tályos megmérettetésen. 
Ám nem csak a horgászok, az előző nap 
telepített, vagy éppen a tó vendégszere-
tetét régóta élvező halak is „készültek”. 
Jó példa erre Czene András esete, akivel 
a verseny lefújása előtt néhány perccel 
váltottunk szót, érdeklődve, hogy ment a 
horgászat. 
- Elég tűrhetően, csak rosszul kezdtem, 
az elején kettő gyorsan elment - vála-
szolt mosolyogva Bandi bácsi. - Utána 

azonban fogtam 5 pontyot, meg egy kilós 
keszeget. Gumikukorica a csalim, ezt is 
meg szokták kérdezni - tette hozzá a nem 
csupán horgásznak, de úgy látszik, riport-
alanynak is rutinos Czene András. 
Akinek az 5 potyka és a keszeg a 3. he-
lyet (10.340 g) eredményezte. Előtte Koz-
ma József végzett 13.100 grammal. Az 
első helyet Migyu Sándor szerezte meg 
19.860 grammal. A legnagyobb halat 
(3.300 g) Mag Kálmán fogta. 
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Véget ért a nyár, mi sem jelzi ezt jobban, mint a nyüzsgő gyerekhad az iskolák előtt. Szeptember első napjaiban újra előke-
rültek az iskolatáskák, tolltartók és megkezdődött a tanév. Cikkünk az 5. oldalon. 

Czene András és zsákmánya. 

Ötvenhatan neveztek a versenyre. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szer-
dán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise. 
A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való elő-
készületünk előadássorozat első előadása csütörtökön, szep-
tember 5-én 17.00 órai kezdettel lesz a templomban. Előadó 
Dr. Csizmadia István teológiai tanár. 18.00 órakor szentmise, 
18.30-20.00-ig szentségimádás.
Szeptember 6. első péntek. Kérjük, hogy a környezetükben 
élő azon idős, beteg testvéreink címét, akik szentgyónáshoz és 
szentáldozáshoz szeretnének járulni, hivatali időben jelezzék a 
plébánia telefonján.
Keresztelők minden hónap 3. vasárnapján. 
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van 
szeptemberben, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a 
hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 
Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 16.00 vecsernye. Vasárnap 
8.30 utrenye, 9.30 Szent Liturgia.
Hétköznapokon 17.30 IX. imaóra és vecsernye.
Sajószögedi templomunk címünnepét vasárnap tartjuk, szere-
tettel várjuk a kedves testvéreket a 11 órakor kezdődő Szent 
Liturgiára.
Református
Tiszaújváros
Szeptember 5-én, csütörtökön 17 órától bibliaórát tartunk a 
gyülekezet imatermében
Vasárnap délelőtti istentiszteletünk szeptember 8-án, 11 óra-
kor kezdődik
Tiszaszederkény
Vasárnap délelőtti istentiszteletünk szeptember 8-án, 10 óra-
kor kezdődik
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Mély fájdalommal tudatjuk
 mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, hogy
OrOsz Istvánné

szül.: POPOvIcs MargIt
életének 80. évében elhunyt. 

Temetése szeptember 9-én (hétfőn) 
13.00 órakor lesz a tiszaújvárosi római              
   katolikus templom altemplomában. 

Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy 

LengyeL Jenőné 
szül.: MOlnár IlOna

életének 73. évében elhunyt. 
Temetése 2019. szeptember 10-én, kedden 14.30 órakor 

lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben. 
A gyászoló család

  Fájó szívvel emlékezünk 
KányásI Béla

 halálának 3. évfordulójára.
„Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni.

Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet,

Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled.”
Fájó szívvel emlékezünk.
Édesanyád, testvéreid, Karcsi, Katalin, 

keresztlányod, Katika, fiad, Zoltán

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, 

Bíró JánOs Pál 
temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,

 fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
MészárOs KárOly

 temetésén megjelentek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család 

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 8-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd szeptember 9-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688)  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. 

kronika@tiszatv.hu

Emberségből
 példás

Tisztelt Szerkesztőség!
Augusztus 28-án vásárlás után elvesztettem pénztárcámat. 
Visszasiettem a Tisza ABC-be, elmondták, hogy valaki lead-
ta nekik, az üzletvezető pedig biztonságba helyezte. 
Nagyon köszönöm az ismeretlen megtalálónak az embersé-
gét, az üzletvezetőnek, a dolgozóknak a segítségét. 

Tisztelettel: Nadanicsek Imréné

Önkormányzati választások 

Nyilvántartásba vett jelöltek 
Az elmúlt egy hét során két 
alkalommal is ülést tartott a 
Tiszaújvárosi Helyi Válasz-
tási Bizottság. A grémium az 
október 13-ai polgármester 
és önkormányzati képviselő-
választáson, illetve a roma 
nemzetiségi önkormányza-
ti választáson induló jelölte-
ket vett nyilvántartásba, akik 
ezzel hivatalosan is jelöltekké 
váltak. 

A jelöltek nyilvántartásba vételét megelő-
zően a Helyi Választási Iroda az ajánlóí-
veken összegyűjtött ajánlásokat a közpon-
ti névjegyzék (nemzetiségi névjegyzék) a 
szavazókörök és a választókerületek adati-

val összevetve ellenőrizte. Ezt követően a 
választási iroda elvégezte bizonyos számú 
ajánlás tételes ellenőrzését, s minden eset-
ben azt állapította meg, hogy az érvényes 
ajánlások száma eléri a jelöléshez szüksé-
ges mennyiséget. (A további ajánlások té-
teles ellenőrzését - a választási eljárásról 
szóló törvény alapján - mellőzte.)
A választási bizottság az ajánlások elle-
nőrzéséről kapott tájékoztatás, valamint 
helyszíni ellenőrzés alapján megállapítot-
ta, hogy a jelölt bejelentése a törvényes 
feltételeknek megfelelt, így az adott je-
löltet nyilvántartásba vette, s ezt - min-
den egyes személy esetében - határozat-
ban rögzítette. 

Mindezek alapján lapzártánk időpontjá-
ig a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - 
Kerszténydemokrata Néppárt és a Váro-
sért Egyesület közös polgármesterjelöltje 
és képviselőjelöltjei, valamint a Tiszaúj-
városi Lokálpatrióta Egyesület és a Ma-
gyar Szocialista Párt közös polgármester-
jelöltje és képviselőjelöltjei nyilvántar-
tásba vétele történt meg. 
A választási bizottság ugyancsak nyil-
vántartásba vette a Roma Polgárjo-
gi Mozgalom B-A-Z Megyei Szerveze-
te képviselőjelöltjeit, akik így indulhat-
nak a roma nemzetiségi önkormányzati 
választáson. 
                                                                                                                        f.l.

2. oldal 2019. szeptember 5.Sokféle

Lelkierő
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik szeptem-

beri 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.

A választási iroda munkatársai és a választási bizottság tagjai ellenőrzik az aján-
lóíveket. Minden jelölőszervezet jól „dolgozott”, érvényesek voltak az ajánlások. 

Október 13-án lesz a voksolás. 



Közterületeket neveztek el

Ülésezett az önkormányzat

Sólya László és Simon Péter utca az ipari parkban

Ingatlan, csapadék, támogatások

A kialakult hagyományt folytatva a Tiszaújvárosi 
Ipari Park két új utcáját városunk ipartörténeté-
nek jeles alakjairól, Sólya Lászlóról és Simon Pé-
terről nevezte el a képviselő-testület.

A képviselő-testület utoljára 2010-ben döntött az ipari park te-
rületén az akkor érvényes rendezési terv alapján kialakított ut-
cák elnevezéséről. Időközben - a rendezési terv változása miatt 
- a területén új utcák alakultak ki, ahol az ott telket vásároló vál-
lalkozások elkezdték telephelyeik építését. 
 A közterületek elnevezésének lehetőleg a közvetlen környezet 
hagyományait, sajátosságait kell tükröznie, vagy helyhez kötő-
dő személyekkel kell kapcsolatosnak lennie.
A korábbi hagyományt folytatva ezért a Farkas Kálmán utca és 
a Zagyvai Béla utca között létrejött két utcát Sólya László utca-
ként, illetve Simon Péter utcaként nevezte el a testület, tekintet-
tel arra, hogy mindketten kiemelkedő teljesítményt nyújtottak 
városunk iparának megteremtésében.
Sólya László a Tiszai Vegyi Kombinát (jelenleg: MOL Petrol-
kémia Zrt.) volt termelési igazgatója 1928-ban született Miskol-
con. 1951-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Karán, 1951 és 1953 között a Miskolci Nehézipari Mű-
szaki Egyetemen kapott munkát tanársegédként, majd a Borsod-
vidéki Gépgyárba került. 1953-1963 között a Kriptongyárban 
gyárvezetőként dolgozott.
1963-ban került Tiszaújvárosba a TVK-ba, ahol 1984-ig, egé-
szen nyugdíjazásáig dolgozott. Munkáját az Ammóniagyárban 

kezdte, ahol odaadó munkájának, elkötelezettségének köszön-
hetően sikerült a szállítók által garantált kapacitást a duplájára 
növelni. Ezt követően a Polietiléngyárba került, ahol nagy sze-
repe volt a gyár beruházásában és üzembe helyezésében. Tevé-
kenységét elismerve nevezték ki termelési igazgatónak, hozzá 
tartozott a TVK összes termelő gyára, technológiája, üzemel-
tetése. Vezetése alatt évről-évre egyre jobb teljesítményt ért el 
a vállalat. 
1984-ben korengedményes nyugdíjazását kérte, és 21 éves 
TVK-s múlttal a háta mögött vonult nyugdíjba. Tevékenységét 
több minisztériumi és állami kitüntetéssel is elismerték, Tiszaúj-
város képviselő-testülete 2002-ben Tiszaújváros Díszpolgára ki-
tüntetést adományozott részére. 
Nyugdíjas évei sem teltek tétlenül, közismert volt aktivitása, 
közéleti szereplése egészen 2002-ben bekövetkezett haláláig. 
Simon Péter a Tiszai Vegyi Kombinát (jelenleg: MOL Petrol-
kémia Zrt.) volt gépészmérnöke, volt országgyűlési képviselő 
1940. június 22-én született Kalocsán. A Nehézipari és Műsza-
ki Egyetemen gépészmérnöki, majd gazdasági mérnöki diplo-
mát szerzett.
A ’60-as évek elején pályakezdő mérnökként került a TVK-hoz. 
Mérnöki képesítését műszaki, fejlesztési és műanyag-feldolgo-
zási területen hasznosította. Végigjárta a ranglétra szinte vala-
mennyi fokát a beosztott üzemmérnöktől a gyárvezetőn át a mű-
szaki titkárig. A Tiszai Vegyi Kombináttól vonult nyugdíjba. 
 Folyamatosan szerepet vállalt a vállalat, a város és a térség köz-

életének alakításában. Különböző szakmai, ifjúsági és politi-
kai szervezetekben töltött be tisztségeket. A változásokban és 
változtatásokban aktív szerepet vállalt. A rendszerváltás előtti 
utolsó ciklusban (1985-1990) a térség országgyűlési képviselő-
je volt. 
Tiszaújváros képviselő-testülete 2006-ban Pro Urbe Életműdíj 
kitüntetést adományozott részére. Aktívan töltött nyugdíjas éve-
inek 2017-ben bekövetkezett halála vetett véget. 

f.l.

Kevés napirendi pontot tárgyalva rövid ülést tar-
tott Tiszaújváros képviselő-testülete augusztus 
29-én. A képviselők határoztak egy ingatlan érté-
kesítéséről, áttekintették a csapadékvíz-elvezetés 
problematikáját, támogatásokról döntöttek.

A képviselő-testület legutóbb a 2019. évi költségvetés módo-
sításával júniusban hozott pénzügyi tárgyú döntéseket. Azó-
ta újabb kérelmek érkeztek szervezetek részéről, illetve felme-
rültek olyan feladatok, melyek megvalósításához döntés, illetve 
forrás biztosítása szükséges.

Ingatlanértékesítés

A SUNSET Ingatlan Kft. korábban árverésen megvásárolt egy, a 
testület által értékesítésre kijelölt, Szederkényi úton lévő ingat-
lant, melyen szállodát (apartmanházat) kíván létesíteni. Az épü-
let használatbavételéhez előírt parkolók kialakításához a kft. vé-
teli ajánlatot tett az önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 
ezer négyzetméter területű szomszédos földrészlet megvásárlá-
sára és az ingatlanhoz történő csatolására. A Polgármesteri Hi-
vatal az értékesítés előkészítése érdekében megrendelte a terület 
értékbecslését, mely 14.300.000 Ft + Áfa-ban állapította meg a 
földrészlet forgalmi értékét.
Tiszaújvárosban a turisztikai és az ipari beruházásokhoz kapcso-
lódó szállásigény az elmúlt időben nagymértékben fokozódott, 
melyet nem követett a szálláshelyek megfelelő ütemű fejleszté-
se. Az önkormányzat szükségesnek tartja ennek jogszerű eszkö-
zökkel történő elősegítését és a magánberuházások ösztönzését. 
Ennek jegyében hirdette meg többek közt a termálszálló építésé-
hez szükséges ingatlan és ezt a célt szolgálja az apartmanházhoz 
szükséges terület értékesítése is. A testület ugyanis elfogadta a 
javaslatot, és a vételárat az értékbecslésben szereplő 14.300.000 
Ft + Áfa-ban állapította meg.

Csapadékvíz-elvezetés

 Július 21-én és július 28-án Tiszaújvárost nagy intenzitású, 
özönvízszerű felhőszakadás érte el, és hirtelen nagy mennyi-
ségű csapadék zúdult a településre, s okozott problémát néhány
órán keresztül. E kérdéskörrel is foglalkozott a testület.
Az előterjesztés szerint a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat 
méretezése és kivitelezése az ’50-es és ’60-as években alkalma-
zott műszaki tervezési irányelvek és csapadékviszonyok figye-
lembevételével történt. Ez az átlagos mennyiségű csapadék el-
vezetésére alkalmas ugyan, azonban az utóbbi időben tapasztalt 
nagy intenzitású, özönvízszerű esőzés során lehulló és a Lévay 
úti főgyűjtő-csatornára hirtelen rázúduló csapadék elvezetésé-

hez több idő szükséges. Első alkalommal 40 mm csapadék, má-
sodik alkalommal 39 mm csapadék esett le szűk egy óra lefor-
gása alatt. A problémát kiváltó okok között említhető, hogy az 
utóbbi években a város területén jelentősen megnőtt a burkolt 
felületek aránya, például a parkolóépítések révén, így a csapa-
dék nem a talajba szivárog, hanem azonnal megjelenik a csapa-
dékvíz-elvezető hálózatban. 
A Tiszaújvárosi Városgazda Kft. folyamatosan végzi a nyílt 
árok medrében és az átereszekben a víz lefolyását akadályozó 
felhalmozódott iszap és más lerakódott uszadékok eltávolítását, 
hozzájárulva a nyílt csatorna vízszállító képességének javításá-
hoz. Ezeket a munkákat a cég az esőzést megelőzően is végre-
hajtotta.
A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék mielőbbi leve-
zetésére, egyben a Lévay és a Sajó úti nyílt csatorna vízszállító 
képességének javítása érdekében tavaly ősszel előkészítették a 
csapadékvíz-átemelő szivattyútelep gépészeti felújítását, mely-
ről a testület a 2019. évi költségvetés elfogadásakor döntött. 
A telepen található három szivattyú felújítását a vállalkozó vég-
rehajtotta, a július 28-ai felhőszakadásnál már 2 db felújított szi-
vattyút beüzemeltek, melynek eredményeképpen a Sajó úti csa-
tornában a vízszint lecsökkent.
A Sajó úti csatorna vízszállító képességének további javítása ér-
dekében szükségessé válik egy 1000 mm-es csőáteresz elbontá-
sa, amellyel gyorsabbá válik a víz rávezetése a szivattyútelepre. 
A csőszakasz és a fölötte lévő föld eltávolítását azonban a felette 
átvezetett fogyasztói ivóvízvezeték akadályozza. A kiváltás ter-
veztetése már folyamatban van.

A havaria helyzetek kialakulásának megelőzése és a csapadék-
víz elvezető hálózat üzembiztonságának javítása érdekében az 
önkormányzat szakértőt bíz meg a csatornahálózat felülvizsgá-
latára, és javaslatot kér a nagy intenzitással lehulló és a Sajó 
úti csatornán hirtelen összegyűlő csapadék levezetése érdekében 
megteendő műszaki intézkedésekre. 

Támogatott társasházak

Több lakásszövetkezet, illetve társasház közös képviselője is je-
lezte, hogy az említett két rendkívüli esőzés problémát okozott 
náluk.
A II. sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó Szövetkezet azzal a ké-
réssel fordult az önkormányzathoz, hogy az Árpád út 2-4. sz. 
épületét a lakásszövetkezetek és társasházak részére a lakó-épü-
letek energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb be-
ruházásainak, felújításainak támogatására kiírt pályázatban sze-
replő támogatásnak megfelelő összegű hozzájárulásban része-
sítse. A július 28-ai vihar miatt a 4. sz. lépcsőházban az egyik 

földszinti lakásban az esőelvezető cső szétrobbant, ennek követ-
keztében a lakás teljesen elázott. A TiszaSzolg 2004 Kft. mun-
katársai felmérték az állapotokat és megállapították, hogy az 
esővíz-ejtővezeték azonnali cserére szorul. A társasház a cserét 
elvégeztette a céggel. A pályázat nem ad lehetőséget megkezdett 
beruházás, felújítás támogatására, ezért a képviselő-testület a la-
kásszövet-kezet épületét 37.228 forint rendkívüli vissza nem té-
rítendő támogatásban részesítette.
A Tölgy társasház (Örösi út 18-24.) szintén azzal a kéréssel for-
dult az önkormányzathoz, hogy az említett pályázatban szerep-
lő támogatásnak megfelelő összegű hozzájárulásban részesítse. 
A kedvezőtlen időjárás miatt épületüket többször is elöntötte az 
esővíz, ami miatt mind a társasházban, mind a lakóknál komoly 
károk keletkeztek. A TiszaSzolg 2004 Kft. munkatársai két lép-
csőházban kicserélték az esővíz alapvezetéket. A képviselő-tes-
tület ebben az esetben a társasházat 148.728 forint rendkívüli 
vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A testület ugyanakkor felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy le-
vélben keresse meg valamennyi tiszaújvárosi társasházat és la-
kásszövetkezetet a közelmúltban történt rendkívüli esőzésekkel 
kapcsolatban, és vizsgálja meg a bejelentéseket. 

Keretösszeg a Városgazdának

A képviselő-testület márciusi ülésén felkérte a Polgármeste-
ri Hivatalt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetét.  Augusz-
tus elején a kft. ügyvezetője a szokásos heti egyeztetésen jelez-
te, hogy a csapadékosabb időjárás, és egyéb, az üzleti tervben 
nem számolt események miatt a további karbantartási, zöldte-
rületi karbantartási munkák anyagköltségének finanszírozására 
működési támogatás szükséges.
Egyebek mellett az alábbi többletkiadások indokolják a további 
működési támogatás nyújtását:
A kft. munkavállalói teljes munkaidőben végzik a kötelező fel-
adatok ellátását, de folyamatosan munkaerőhiánnyal küzdenek, 
a tavalyi 24 fő közfoglalkoztatott létszámmal szemben 14 főt 
foglalkoztatnak a köztisztasági feladatok ellátására. A megnö-
vekedett feladatellátás, valamint a minőségi és határidős mun-
kavégzés ( kátyúzás, térkőjavítási munkák, külterjes kaszálás, 
szúnyoggyérítés) érdekében szükséges alvállalkozók bevonása 
is. A Szederkény városrész és a város közötti kerékpárút sérült 
szegélyköveinek cseréje is a támogatási keret terhére valósul-
hat meg, melynek bruttó összege közel 14 millió. Tekintettel a 
megnövekedett feladatokra, a képviselő-testület év közben ho-
zott döntéseire, valamint az év végéig felmerülő további felada-
tokra, a 2019. évi támogatási összeg kiegészíteseként 50 millió 
forint működési célú támogatási keretösszeget biztosított a cég 
számára a testület. A júliusi viharok a közterületeket is megtépázták. 
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Sólya László               Simon Péter

A Lévay úti csatorna az özönvíz után. 

A Tölgy társasház csaknem 150 ezer forint támogatást kapott. 



Tiszaújváros szolgálatáért

Három elismert életpálya
Újabb három személy vehette át nyugdíjba vonu-
lása alkalmából a képviselő-testület által adomá-
nyozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.

VÁRADI IMRÉNÉ 
klubvezető

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Tiszaszederkény” 
Idősek Klubjának volt a vezetője. 1989-ben kezdett el dolgozni 
városunkban házigondozóként, majd néhány hónap után klub-
vezetőként folytatta munkáját. Mindig gondot fordított szakmai 
önképzésére, munkájának tökéletesítésére, így az általános ápo-
lói végzettsége mellé szociális gondozói végzettséget is szerzett. 
Az eltelt időszak alatt a tiszaszederkényi városrészben látta el az 
időskorúak fizikai, egészségügyi gondozását, szervezte és men-
tális állapotuknak megfelelően nagy odafigyeléssel alakította 
napirendjüket. Mindig derűsen és nagy odafigyeléssel fordult 
a gondozottakhoz, segítséget nyújtott életvezetési problémáik 
megoldásához, krízishelyzeteik feldolgozásához.
 Szeretettel és lelkesedéssel szervezte az idősek szabadidős és 
szórakoztató programjait. 1995-ben megalakította és azóta ve-
zeti a Mezei Virág Népdalkört, 2011-ben és 2014-ben Arany Pá-
va díjat és számos elismerést kaptak. 1996 óta a Bokréta cite-
razenekar, 2009-től a Szederke díszítőművészeti csoport tagja. 
Számos nagysikerű kirándulás, színházlátogatás, összejövetel 
megszervezése fűződik a nevéhez.
 Kiemelkedő szakmai munkáját Tiszaújváros képviselő-testüle-
te 2002-ben a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” Élet-
műdíj kitüntetéssel ismerte el, 2007-ben „Miniszteri Dicséret” 
kitüntetésben részesült.
Három évtizedes magas színvonalú szociális gondozói, klub-
vezetői tevékenysége, a tiszaszederkényi városrészben az idő-
sek kulturális életének szervezésében kifejtett áldozatos munká-
ja, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatá-
ért Díj” kitüntetésben részesült. 
 

KACSA ELEONÓRA
 kisgyermeknevelő

1989-ben kezdett el dolgozni az Egyesített Bölcsődei Intéz-
ményben gondozónői munkakörben, és ezt a feladatot látta el 
egészen nyugdíjba vonulásáig. Az itt töltött három évtized alatt 
nagy odafigyeléssel segítette, támogatta a bölcsődés korú gyer-
mekek nevelését, mely idő alatt több korosztály nőtt fel a cso-
portjában. Munkáját mindvégig az emberség, a gyermekköz-
pontúság és a szakmai alázat jellemezte. 
 Az eltelt időszak alatt gondozónőként, kisgyermeknevelőként 
meleg, szeretetteljes gondoskodással, maximális segítőkészség-
gel és kezdettől fogva magas színvonalú szakmai tudással látta 

el feladatát. A gyermekek gondozásában rendkívül következe-
tes, nem csak a megfelelő ellátásra, testi nevelésre fordított nagy 
hangsúlyt, hanem a gyermekek életkorának és egyéni sajátossá-
gainak megfelelő mentális fejlesztésre is. 
Munkája során fontosnak tartotta a szülők folyamatos tájékozta-
tását. Tanácsait nem csak a szülők, hanem munkatársai is meg-
fogadták. Nagy figyelmet fordított arra, hogy az új, fiatal dolgo-
zók elsajátítsák a gyermekgondozás fortélyait, átvegyék a több 
évtizedes intézményi kultúrát és nevelési módszereket.
Tiszaújváros érdekében végzett három évtizedes kiemelkedő te-
vékenysége, áldozatos és gyermekközpontú szakmai munkája, 
kiemelkedő hivatástudata elismeréseként „Tiszaújváros Szolgá-
latáért Díj” kitüntetésben részesült. 
 

ZSÍROS SÁNDORNÉ 
konyhalány

 
Közalkalmazotti jogviszonya 1989. szeptember 11-én kezdődött 
az akkori 3. sz. Napközi Ott-honos Óvodában konyhalány mun-
kakörben. 1995. január 30-ától iskolai konyhán, 2003. július 

1-jétől a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és 2008. júli-
us 1-től a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Közpon-
ti Étterem konyháján dolgozott, egészen nyugdíjba vonulásáig.
 Munkáját mindenkor a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, 
pontosan, precízen az intézmény és a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ érdekeit szem előtt tartva végezte. 
Hozzáállása kifogástalan, munkavégzése gyors, határozott. 
Munkájában következetes, rendszerető, határozott egyéniség. 
A túlórákból is hatékonyan kivette a részét, hiszen egy olyan 
konyha közösségében dolgozott, ahol a városi nagyrendezvé-
nyek vendéglátási feladatait is ellátják.
Segítőkész és megbízható munkatársként kollégái mindig szá-
míthattak rá.  Vezetőivel és a munkatársakkal is kiváló kapcso-
latot ápolt. Az ételkiosztás során az étkeztetésben résztvevők-
kel mindig udvarias, szolgálatkész volt, szerették derűjét, ked-
vességét.
 Tiszaújváros közétkeztetésében végzett két és fél évtizedes, ki-
magasló, lelkiismeretes szakmai munkája, emberi helytállása, 
szorgalma és elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Szol-
gálatáért Díj” kitüntetésben részesült. 

Az internet nem felejt
Annak idején, amikor információbiztonsággal foglalkoztam, sok 
előadást tartottunk szülőknek az internet veszélyeiről, ezen belül 
hangsúlyozva, hogy tanítsák meg gyermekeiknek első számú sza-
bályként azt, hogy ha egyszer valamit feltöltenek, beírnak, vagy 
posztolnak valahová, annak nagyon nagy esélye van, hogy örökre 
megmarad a jövő számára.
Tehát ne küldjenek, ne töltsenek fel, vagy ne posztoljanak olyan ké-
pet, írást, bármit, amiről nem szeretnék, hogy más is lássa, és fenn-
maradjon az utókor számára. Ugyanez a helyzet a weboldalakon 
megjelentetett újságcikkekkel, képekkel is. Ha valaki megjelentet a 
weboldalán egy cikket, azt sokan átveszik, idézik, vagy csak simán 
lemásolják. Ha pedig minden kötél szakad, és az eredeti weboldal 
már nem található meg, mert megszüntették, létezik egy olyan globá-
lis projekt, amely azzal a céllal jött létre, hogy eltárolja a webolda-
lak tartalmát egy adott dátumon - magyarul weboldalak másolatait 
menti el havonta néhány alkalommal. Így lehetséges az, hogy az ere-
deti helyről már régen törölték a tartalmat, de ebből az archívumból 
még elő lehet varázsolni. Igen, ez jó sok adat. Az archívum 1996 
óta működik, és amikor ezeket a sorokat írom 2019 augusztusá-
ban, 273 milliárd weboldal másolata található meg benne.
A régi motorosok emlékezhetnek Paris Hiltontól Pamela Ander-
sonig az előkerült mókás videóikra, de 1998-ban a Bill Clinton - 
Monica Lewinsky botrány is úgy kezdődött, hogy a Newsweek ma-
gazin nem merte lehozni az ügyet, így azt az internet népe szellőz-
tette meg.
Persze ahhoz, hogy alapinformációt keressünk, nem kell akkora 
kockának lenni, mint én vagyok, elég csak a kedvenc keresőnket 
használni. Most, hogy hamarosan itt lesz a következő önkormány-
zati választás, úgy gondolom, ez egy jó alkalom egy kis kutatásra. 
Ne csak a hivatalos szórólapokat olvassuk el, hanem tájékozód-
junk teljes körűen. Írjuk be keresőnkbe városunk nevét, majd mellé 
a jelölt nevét, és nézzük át az első 20-30 találatot.
A választásról pedig annyit, hogy ha már jogunk van szavazni, él-
jünk vele. Arra kérek mindenkit, szánja rá azt a néhány percet, 
hogy városunk továbbra is a nyugalom szigete maradjon Borsodban.

Surányi P. Balázs
SuranyiPBalazs@gmail.com

kronika@tiszatv.hu

Hetvenkedő hatvanasok
A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
szervezésében „Hetvenkedő 
hatvanasok” elnevezéssel 65 
év felettiek részére tartottak 
bűnmegelőzési vetélkedőt au-
gusztus 30-án a megyei ren-
dőr-főkapitányság épületé-
ben. A rendezvény alapve-
tő célja a segítségnyújtás és 
a felvilágosítás, hogy az idős 
emberek ne váljanak bűncse-
lekmények áldozatává.

A vetélkedőre benevezett a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központ Tiszaszeder-
kény Idősek Klubja is négy fővel. A ver-
senyzők, Agárdi Lászlóné, Kiss Lajosné, 
Kiss Dénesné és Lévai László Sándorné 
nagy izgalommal és lelkesedéssel készül-
tek. Felkészülésüket a klub vezetője, Por-
koláb Krisztina segítette. 
A vetélkedőn többek között közbiztonsá-
gi rejtvényfejtés, memóriajáték, bizton-
ságtechnikai eszközök felismerése volt 
a feladat, továbbá ujjnyomatot is kellett 
venniük, melynél a tiszaújvárosi csapat 
10 pontból 9 pontot ért el, ami kiváló tel-
jesítmény. Összességében a 10 csapatból 
a Tiszaszederkény Idősek Klubja 6. he-
lyezést ért el, ami elsőre igen szép siker.
A vetélkedő nagyon jó hangulatban telt, a 
szépkorúak igazán élvezték. A bátor és já-
tékos kedvű nagyik hazaérkezve büszkén 
mesélték az unokáknak és a klub tagjai-
nak az átélt élményeket és a megszerzett 
tapasztalatokat.  

Szentgyörgyi Éva
szakmai vezető
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Tíz csapat vetélkedett, a tiszaszederkényiek a hatodik helyen végeztek. Ez első-
re szép sikernek nevezhető. 

Feladatmegoldás közben. 

A három kitüntetett, balról jobbra: Zsíros Sándorné, Kacsa Eleonóra, Váradi Imréné. 



Iskolakezdés

Becsengettek, megkezdődött a tanév
Véget ért a nyár, mi sem jelzi ezt jobban, mint a 
nyüzsgő gyerekhad az iskolák előtt. Szeptember el-
ső napjaiban újra előkerültek az iskolatáskák, toll-
tartók és megkezdődött a tanév. 

A református és katolikus általános iskolások templomaikban 
tartották tanévnyitó ünnepségüket, utóbbin Dr. Varga István 
fenntartó lelkipásztor köszöntője után Makkainé Chmara Mari-
anna igazgató elmondta: Most újra annak van itt az ideje, hogy 
szeretetben, hitben gyarapodjunk, tanárok, gyermekek szülők 
egyaránt. Dr. Fülöp György alpolgármester az iskola történetét 
elevenítette fel beszédében. 
- 2012-től működik városunkban református iskola - mondta az 
alpolgármester -, és ahogy akkor is, azóta is fontosnak tartja a 
városvezetés, hogy annak ellenére, hogy se fenntartói, se mű-
ködtetői nem vagyunk már az intézményeknek, segítse az egy-
házi és állami iskolákat, hiszen ezekben dől el a város jövője. 
Kívánok minden pedagógusnak és tanulóknak sok sikert a tanév 
során - tette hozzá Dr. Fülöp György. 
Az állami általános iskolák és a középiskolák intézményükben 
nyitották meg a tanévet az első tanítási nap reggelén. 

Negyvenhárom kisdiák a Hunyadiban

- A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában a 2019/2020-as 
tanévben 43 első osztályos kisdiák kezdi el a tanulmányait - tá-
jékoztatta lapunkat Hok Csaba intézményvezető. - Az általános 
tantervű 1.a osztályban emelt óraszámú dráma és tánc képzést 
kapnak a gyerekek. A heti két óra tánc és mozgás tantárgy mel-
lett a választható órakeret terhére heti 1-1 órában dráma és tánc, 
illetve angol nyelv oktatása is történik.  Az angol nyelvet emelt 
szinten elsajátító tanulóink az 1.b osztályunkban heti 5 órában 
tanulják az idegen nyelvet. Ettől a tanévtől az eltérő tantervű Él-
tes Mátyás Iskola tagiskolaként működik tovább. Itt 3 első osz-
tályos ismerkedik majd a betűk és a számok rejtelmeivel. A ny-
ár folyamán az intézmény minden épületében elvégezték a ki-
jelölt karbantartási munkákat, a tisztasági festéseket. Pályáza-
toknak köszönhetően sok tanítást segítő eszközzel, sporteszköz-
zel és bútorral lett gazdagabb iskolánk. Az új interaktív pane-
leket is felszerelték a Hunyadiban és a zeneiskolában, melyek 
még élményszerűbbé tehetik a tanítási órákat. Az oktató-neve-
lő munkához szükséges tankönyvek és munkafüzetek időben és 
hiánytalanul megérkeztek, az eszközöket az első tanítási napon 
kapták meg tanulóink. Az intézmény szakmai munkaközösségei 
összeállították munkatervüket. Változatos, élményekben gazdag 
tanév vár diákjainkra. Terveink szerint új programokat, rendez-
vényeket, vetélkedőket és versenyeket is kínálunk majd diákja-
inknak a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendő ha-
gyományos rendezvényeink mellett.
 

Három elsős osztály a Széchenyiben

- A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola a 2019/2020. 
tanévet 3 elsős osztállyal indította: emelt szintű matematika, 
emelt szintű informatika, és általános tantervű osztályok - kö-
zölte lapunkkal Kiss Andrea intézményvezető-helyettes. - Szer-
vezeti változásként említhetjük, hogy 11 új pedagógus kollégá-
val bővült iskolánk nevelőtestülete. Elsőseink 2 napos CSI-
BE-ISI táborban vettek részt augusztus utolsó hetében, amely 
során megismerkedtek az iskolával, a tanító nénikkel. 

Angol és vizuális kultúra 
a Szent Istvánban

Harminckilenc diákkal két első osztályt indított ebben a tanév-
ben a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola. 
- Az egyik osztály emelt óraszámban tanulja az angolt, a má-
sik pedig emelt szintű vizuális kultúra tagozatos, illetve általá-
nos tantervű osztály - mondta Gál Benjáminné igazgató. - A tan-
évet 313 tanulóval kezdte meg iskolánk, ahol két új pedagógust 
köszönthettünk tantestületünkben. A nyár folyamán új tantermi 
és ebédlői bútorokkal gazdagodtunk és új oktatási eszközöket - 
interaktív tábla, laptopok, tabletek - is beszereztünk, valamint 
konyhai gépeket és udvari padokat is vásároltunk. A nyár folya-
mán több tanterem is ki lett festve, ősszel pedig megújul a tor-
naterem padlózata. 

Két tanítási nyelven a Kazinczyban

- A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában a 
2019/2020-as tanévben 52 első osztályos tanuló kezdte meg 
tanulmányait két osztályban - tájékoztatott Makkainé Chmara 
Marianna igazgató. - Az egyik magyar-angol két tanítási nyelvű 
tagozat, a másik általános tanterv szerint halad. A tanügyigazga-
tási igazgatóhelyettes továbbra is László Éva. A szervezési igaz-
gatóhelyettesi feladatokat az idei tanévtől Vargáné Takács Ju-
dit látja el. A jól működő oktatási programjaink mellett különö-
sen nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő tanu-
lókra. Minden segítséget megadunk mind a részképességek fej-
lesztésére, mind a tehetséggondozásra. Az iskolavezetés célja a 
továbbiakban is a megszokott magas színvonalú nevelő-oktató 
munka biztosítása. 

Öt új osztály az Eötvösben

- A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium 5 bejövő osztályában 129 tanuló kezdte meg a 
2019/2020-as tanévet - tájékoztatta lapunkat Péter Levente in-
tézményvezető-helyettes. - Képzési struktúránk az előző évhez 
képest nem változott: a hat évfolyamos gimnázium mellett eb-
ben a tanévben is indítottuk a négy évfolyamos emelt szintű an-
gol, emelt szintű informatika-matematika, emelt óraszámú drá-
ma-média, valamint az általános tantervű osztályainkat. Isko-

lánkban nincs betöltetlen álláshely, a tanórákat 58 aktív peda-
gógussal és 3 óraadóval maradéktalanul el tudjuk látni. Erdélyi 
Lajos intézményvezető nyugállományba vonulása előtti szabad-
ságát tölti, helyettesítését az intézmény szervezeti és működési 
szabályzata alapján Szaniszló László intézményvezető-helyettes 
látja el. A kollégiumi tagintézmény megbízott vezetője ebben a 
tanévben is Makrai József.

Tizenkét szak a Brassaiban

A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziu-
ma és Szakközépiskolája 275 új diákkal kezdte meg a tanévet. 
- Tizenkét szak indult - közölte lapunkkal Jakab Dénes, az in-
tézmény igazgatója -, ezek az elektronikai technikus, pénz-
ügyi-számviteli ügyintéző, műszaki informatikus, gépgyártás-
technológiai technikus, irodai titkár, szociális gondozó és ápo-
ló, hegesztő, központifűtés-és gázhálózat rendszerszerelő, ipa-
ri gépész, villanyszerelő, tehergépkocsi-vezető, valamint szak-
mai vizsgával rendelkezők érettségire való felkészítő osztálya. 
Az iskolában két új igazgatóhelyettest neveztek ki: Molnár Zsu-
zsát és Pázmándi Henriettet. Az idén három új szakmában adnak 
ki szakmai bizonyítványt, a létszám tovább bővült, ami infra-
strukturális fejlesztéseket tesz szükségessé. A nyáron négy tan-
teremben szerelték fel a légkondicionáló berendezéseket. 

Fodor Petra

5. oldal2019. szeptember 5. Aktuális

A református templomban Dr. Fülöp György alpolgármes-
ter is köszöntötte a diákokat. 

A katolikus iskola elsősei ajándékot is kaptak. 

Jakab Dénes igazgató az első napon szólt pár szót a diákok-
hoz. 

Együtt az Eötvös diákjai. A három elsős osztály a Széchenyi tanévnyitóján. 

Elől a legkisebb Hunyadisok. 

Tanévi menetrend

A 2019/2020-as tanévben az első tanítási nap 2019. szeptem-
ber 2. (hétfő), az utolsó tanítási nap 2020. június 15. (hétfő).
A  tanítási napok száma 180 nap.
A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnázi-
umokban 178, gimnáziumban, szakközépiskolában és szakis-
kolában 179 nap a tanítási napok száma.
A végzősöknek az utolsó tanítási nap 2020. április 30.
A tanítási év első féléve 2020. január 24-éig tart.
A félévi értesítőket 2020. január 31-éig kapják meg a tanulók.
Szünetek:
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. 
(péntek), az őszi szünet utáni első tanítási nap 2019. novem-
ber 4., (hétfő).
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hét-
fő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szer-
da), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda).
A 2019-es őszi érettségi időszak 2019. október 11-én kezdő-
dik a nemzetiségi nyelvi és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli 
vizsgák egészen október 25-ig tartanak. 
A 2020-as tavaszi írásbeli érettségik a magyar érettségivel 
2020. május 4-én (hétfőn) kezdődnek, és május 25-én zárul-
nak, az olasz írásbeli érettségivel.
A szóbeli emeltszintű érettségiket 2020. június 3-19-ig, míg a 
középszintű érettségiket 2020. június 16-ától tartják.
A középiskolai felvételivel kapcsolatos tudnivalók:
A középfokú iskoláknak 2019. október 20-ig kell nyilvános-
ságra hozniuk felvételi tájékoztatójukat, az általános iskolák 
pedig október 31-éig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvé-
teli eljárásról.
November 15-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi azoknak a kö-
zépiskoláknak a listáját, amelyek központi írásbeli felvételi 
vizsgát szerveznek. A központi felvételi vizsgára 2019. de-
cember 6-ig jelentkezhetnek a diákok.
A központi írásbeli felvételit 2020. január 18-án (10.00 óra-
kor) tartják az érintett középiskolák, a pótló írásbeli vizsgát 
pedig január 23-án. A diákok február 6-ig megtudják az ered-
ményüket.
A középfokú iskolákba 2020. február 19-ig lehet jelentkezni.
A szóbeli meghallgatásokat február 24. és március 13. között 
szervezik meg az érintett középiskolák. A diákok április 30-
ig megtudják, hová kerültek be.
Témahetek a 2019/2020-as tanévben:
Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2020. március 2-6.
Digitális témahét: 2020. március 23-27.
Fenntarthatósági témahét: 2020. április 20-24.



Második alkalommal szervezett értéksétát a Tisza-
újvárosi Települési Értéktár Testület. A séta során 
több helyi értéket is érintettek, de a főszerepet a 
város határában húzódó gátszakasz és az ártér élő-
világa kapta.

Természeti értékeinkre több, mint harmincan voltak kíváncsiak. 
Ők erdőn, mezőn keresztül, úttalan utakon fedezték fel a város 
talán sosem látott, rejtett szépségeit. A települési értéktár 2014-
ben jött létre, hogy helyi kincseinket összegyűjtsék, óvják, fenn-
maradásukat segítsék, valamint megismertessék ezeket itthon és 
külföldön egyaránt. Sőt, a települési értéktárba történő bekerü-
lés a hungarikummá válás előszobája is lehet. Az értéktár a ku-
tatómunkába bevonja a lakosságot is, hiszen bárki tehet javas-
latot arra, mi kerüljön be a helyi kincsek közé. Több kategóriá-
ban nevezhetők az értékek. Lehetnek épített vagy természeti ér-
tékek, sport, kultúra, ipar, de akár agrár, egészség vagy turizmus 
témakörben is érkezhetnek ajánlások. Az értékek között szere-
pel (a teljesség igénye nélkül), például dr. Zabos Géza munkás-
sága, a Sportcentrum vagy a víztorony is. A szombati séta egyik 
állomása a Tisza jobb oldali 08.03.számú Tiszakeszi - Sajószö-
gedi árvízvédelmi fővonal tiszaújvárosi szakasza volt, ahol dr. 
Kákóczki Balázs történész mesélt a gátszakasz megépülésének 
körülményeiről.
- A Tisza bal partjának árvízmentesítése a 19. század első fe-
lében kezdődött - kezdte. - Széchenyi István kezdeményezésé-
re indultak el a szabályozási munkálatok Polgár határában, az 
1830-as években. Ennek az volt az oka, hogy a Tisza bal partja 
jóval alacsonyabban fekszik, ezért hamarabb kellett kiépíteni a 
védelmet, mint itt a jobb parton, ahol most is vagyunk. Az 1860-

as évekre készült el a bal part védelme Tokajtól, egészen Tisza-
füredig. Azonban az árhullámok értelemszerűen megnövelték a 
vízszintet, és mivel a bal part biztosított volt, ezért a jobb par-
ton okozott kiöntéseket. Az 1910-es évekre már olyan mérték-
ben megemelkedett a jobb parton a vízszint, hogy el kellett gon-
dolkodni, hogy a jobb parti településeket, mint Tiszapalkonyát, 
Tiszaszederkényt is árvízmentesíteni kell. A tervezési munká-
kat az 1930-as évek elején kezdték el megtervezni, majd 1935-
ben megvetették a gát alapját, 1940-re pedig be is fejezték az 
építését. Azt azonban tudnunk kell, hogy nem teljesen a tervek-
nek megfelelően épült meg, sőt voltak lyukak is a gáton Tisza-
palkonyánál és főleg Tiszaszederkénynél. A tiszaszederkényiek 
ekkor megmakacsolták magukat, nem voltak hajlandóak belép-
ni abba a konzorciumba, amely kiépítette ezt a gátszakaszt. A 
falubeliek úgy döntöttek, hogy ők maguknak fogják felépíteni 
a gátat, azonban a világháború közbeszólt és nem sikerült befe-
jezni. Végül ezt a szakaszt a Tiszapalkonyai Hőerőmű építése-
kor, az 1950-es évek első felében foltozták be, és elkészült a hi-
ányzó szakasz is. Így kapta meg végleges formáját ez az árvíz-
védelmi fővédvonal, ami Sajószögedtől Tiszakesziig tart, össze-
sen 32,5 kilométer hosszan.
Soós Gábor túravezető a tiszaújvárosi ártéri erdő és a Morot-

va-holtág természeti értékeiről, veszélyeztetett fajairól beszélt. 
- Aki Tiszaújváros és Tiszaszederkény között rendszeresen köz-
lekedik, gyakran láthat fehér gólyákat ezen a területen. Ennek 
az az oka, hogy ez a gát melletti rész megfelelő élőhelyet biz-
tosít a békáknak, siklóknak, amivel a gólyák táplálkoznak, de 
nem csak ezeket, hanem a kisebb rágcsálókat is összeszedik. 
Így, azon túl, hogy a gólyák nagyon szép állatok, a magyar em-
bereknek nagyon a szívükhöz nőttek, nagyon hasznosak is. Töb-
bek között ezért is gondolom, hogy ezeket az élőhelyeket na-
gyon fontos lenne megtartani, illetve növelni a felületüket. Bár 
tudjuk, hogy a gazdasági, társadalmi érdekek azt diktálják, hogy 
beépíthetővé váljanak ezek a területek. Ezen kívül meg kell em-
lítenünk, hogy itt az ártér és a Morotva-holtág az élőhelye két 
veszélyeztetett fajnak is, a díszes tarka lepkének  és a vöröshasú 
unkának. Ezért ez kiemelt jelentőségű természetmegőrzési te-
rület, ahol ennek megfelelően erdőgazdálkodási szabályok van-
nak érvényben a díszes tarka lepke védelme érdekében. A Mo-
rotva egyébként szláv eredetű szó, ami holtágat jelent. A jelleg-
zetes sarló alakú Morotva-tó a Tisza holtága. A 20. században 
teljesen kiszáradt, mára pedig a városi Dísztó nagyságú mocsa-
ras tóvá szelídült.
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Kirándulás természeti kincseink között

Tábori beszámoló

kronika@tiszatv.hu

 Csibeisi a Széchenyiben
A tanévnyitó ünnepséget megelőzően a Széchenyi iskola leendő első osztályos ta-
nulóinak idén először rendeztünk „Csibeisi” néven ismerkedős tábort. A foglalko-
zások a nyári szünet utolsó hetében, szerdán és csütörtökön zajlottak. Különböző 
közösségfejlesztő játékokkal kerültek közelebb egymáshoz a gyerekek és a taní-
tó nénik, megismerték az iskola épületét, könnyebbé téve a szeptember 2-ai tan-
évkezdést. A kis nebulók vidáman, csillogó szemekkel, új élményekkel gazdagod-
va hagyták el az iskola kapuját, és ezáltal még izgatottabban várták a szeptemberi 
csengőszót. Vidám és eredményes tanévet kívánunk mindenkinek!

Rácz Zita
munkaközösség vezető

Július 21-27-ig a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola Éltes Mátyás Iskola tanulói és 
az Esély Napközi Otthon fiataljai illetve pedagógusaink: Judit 
néni, Kati néni, Éva néni és Kriszti néni Telkibányán táboroztak 
a Napraforgó Alapítvány támogatásával.
Az első napon Tarcalon a panorámasétányon Áldó Krisztus 
szobrát és a mögötte húzódó tarcali bányatavat, a káprázatos 
fekvésű „tengerszemet” látogattuk meg, majd sétát tettünk a tar-
cali Andrássy borkastély csodálatos parkjában. Boldogkőváral-
jára utaztunk, ahol rendhagyó történelemóra keretében néztük 
meg a várat és a kiállításokat. Vizsolyban a református temp-
lomban megtekintettük a híres vizsolyi bibliát, majd a templom-
kertben található Mantskovit Bálint Nyomtatástörténeti Múze-
umban kipróbáltuk a nyomtatást. Ezután utunk az „aranygom-
bos” Telkibányára, a táborba vezetett.
Délelőtti programjaink az egészséges életmód jegyében teltek: 
finom gyümölcs- és zöldségsalátát, gyümölcsturmixot, gyógy-
teákat fogyasztottunk, kézműves foglalkozásokon készítettünk 
tárgyakat. Minden nap túráztunk, felfedeztük Telkibánya ne-
vezetességeit: az egykori Károlyi-vadászkastélyt (ma szállo-
da), az ásványkiállítást, a  Telkibányai Ásványbányászati Múze-
um és Helytörténeti Kiállítást, számtalan tározót, huszita szik-
lákat, perlitfolyást, kopjafás temetőt. Sport és ügyességi verse-
nyeken mérték össze tudásukat a táborlakók. Megismerkedtünk 
a Zemplén-hegység növény és állatvilágával, a falun átfolyó Ós-

va-patak kristálytiszta vizét csodáltuk meg. Az esti programok: 
a táncház, a tréfás vetélkedő, a Ki mit tud? felhőtlen kikapcsoló-
dást nyújtott mindnyájunk számára.
Egy hétig magával ragadott a természet szépsége, a közeli er-
dő által nyújtott állatok „zaja”, a nyugalom és a tiszta levegő, 
melyet szép emlékként hoztunk haza. Gyorsan elrepült az idő 

és búcsút intettünk vendéglátóinknak, a tábornak. Mindnyájan 
sok felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. Jövőre ismét Telki-
bánya!

Törökné Tóth Judit
táborvezető

6. oldal 2019. szeptember 5.Mindenes

Minden korosztály képviselve volt a sétán. 

Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak a fiatalok. 

Több mint harmincan keltek útra. 



A Tisza TV műsora
Szeptember 5., csütörtök 

9:00 Héthatár: Választási bizottsági ülés - Tanévnyitó ünnep-

ségek - Duális évnyitó - Ülésezett az önkormányzat - Tisza-

újvárost szolgálták - Kiállítások - Horgászverseny - Triatlon 

- Labdarúgás

9:15 Hétről-Hétre: Értékséta - Óvodai évkezdet - Közelmúlt 

- Labdarúgás

9.45 Fogadóóra dr. Fülöp György alpolgármesterrel

(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Szeptember 11., szerda
18:00 Héthatár: Választási tudnivalók - Duális tanévindító - 

Hajdúk a szigeten - Fúvós jubileum 

18:15 Hétről-Hétről: Választhatunk! - Tiszaújvárosi ezüsté-

rem a triatlon világbajnokságon –Szexpedíció -  Közelmúlt - 

A világ tetején

Szeptember 12., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Csernaburczky Ferenc képzőművészeti kiállítása
Látogatható: szeptember 30-ig.

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Válogatás kortárs képzőművészek remekeiből kiállítás 
Látogatható: szeptember 28-ig.

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Szeptemberben történt - kamarakiállítás
Látogatható: szeptember 27-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Szeptember 5. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Szeptember 11. (szerda) 9.30 óra
Babusgató
Baba zenebona - Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
Vezetik: Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna óvónők 
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Szeptember 14. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna könyvtáros
Helyszín: a könyvtár előadóterme

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Szeptember 6. (péntek) 16.00 óra 
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Szeptember 10. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
HÍRES EMBEREK - HÍRES VÁROSOK PÁLYÁZAT
A TOTÓ témája minden hónapban egy híres ember, a feladat-
lap kérdései pedig a hozzá köthető várossal kapcsolatosak.
Szeptemberi témák:
- Vásáry Tamás (1933-)
- Zürich
A feladatok elérhetők minden hónap 15-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (http:///www.tmkk.tiszaujvaros.hu) és 
Facebook oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar). 
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségen: borsosne.
doktor.eva@tujvaros.hu email címen, vagy a 49/544-552-es 
telefonszámon.

kronika@tiszatv.hu

A citerazenekar Szilágybagoson
A Bokréta citerazenekar Szilágybagos meghívásá-
ra részt vett a „Bagosi napok” rendezvénysorozaton. 
A zenekart elkísérte Birtalan Judit és Birtalan Ágnes 
is, akik a templomkertben lévő Birtalan József zene-
szerző emlékhelyén koszorút helyeztek el. 
A vasárnapi istentisztelet és az azt követő ebéd után 
a zenekar a délutáni kulturális műsorban lépett fel. 
Az együttes tagjai kitűnően helytálltak, a közönség 
nagy tapssal köszönte meg műsorukat. A zenekarve-
zető nagyon köszöni a szülők segítségét is, akik elkí-
sérték az együttest a találkozóra. 
Külön köszönet a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
talnak az utazás biztosításáért. Mindannyiuk munká-
jára, életére az Isten áldását kívánja a zenekar veze-
tője:

Oláh Dezső

Három helyszín, három kiállítás 

Beszédes címek, mesélő tárlatok 
Három helyszínen is nyílt ki-
állítás szeptember első heté-
ben városunkban. A Váro-
si Kiállítóteremben nagy ne-
vek, kortárs képzőművészek 
mutatkoznak be, a Derkó Mi-
nigalériában Csernaburczky 
Ferenc festményei láthatók, 
a könyvtár aulájában pedig 
egy várostörténeti tárlatot 
rendeztek be, több száz évre 
is visszatekintő szeptemberi 
eseményekkel. 

Képek, kerámiák

Kortárs képzőművészek remekeiből nyílt 
válogatás kiállítás a Városi Kiállítóte-
remben. A tárlat a Válogatás címet kapta. 
Nem véletlenül, olyan nagy művészek, - 
csak néhány név a sok közül - mint Ko-
vács Éva, Kis Roóz Ilona, Fürst József, 
Szász Endre és Józsa János alkotásai lát-
hatók. 
A hivatalos megnyitót kedden délután 
tartották, népes művészetkedvelő sereg 
előtt. Civilben is művészetpárti újság-
íróként a megnyitó előtti napon a gyűj-
temény érkezése és rendezése közben kí-
váncsiskodtam a helyszínen. 
- Alim Adilov az egyik kedvencem, ő egy 
szenzációs festő, de sokan bemutatkoz-
nak még ebben a gyűjteményben - mond-
ja a kiállítás rendezése közben Tóth Fe-
renc, a Derkovits Művelődési Központ 
művelődésszervezője. - Ezek az alkotá-
sok a tiszalúci Rendezvények Háza galé-
riájának egy szűk átfogó metszetét adják. 
Egyszer volt már egy ilyen kiállításunk, 
de nem ezzel az anyaggal, ez egy teljesen 
új. Itt a kiállítóteremben 11 művész 110 
alkotása látható, a festményeken kívül ke-
rámiák is vannak, érdemes megnézni ezt 
a tárlatot, ajánlom mindenki figyelmébe.
A hivatalos megnyitón Mátyás Zoltán, 
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgatója köszöntötte a ven-
dégeket, a gyűjteményt kölcsönző galé-
ria tulajdonosát, Czikora Jánost, és azo-
kat az alkotókat, rokonaikat, akik szemé-
lyesen jöttek el az ősz első kulturális, sze-
zonnyitó rendezvényére. A tárlatot Bog-
nár Imre szakmai igazgatóhelyettes aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe. A gyűjtő, 
Czikora János kalauzolt el a képek, kerá-
miák, sokasága között. 
- Ez egy vegyes anyag, egy része a ga-
lériáé, másik része a magánygyűjtemé-
nyem. Nagyon sok gyűjtő a neveket ke-
resi elsősorban anyagi okok miatt, nálam 
nem ez a döntő, hanem inkább az embe-
ri, személyes kapcsolatok. Úgy indult ez 
annak idején, a pályám kezdetén, hogy 
sok művésszel kerültem kapcsolatba, ha 
szimpatikus volt számomra, akkor kiala-
kult egy közös munka és vásároltam is tő-
le képet, vagy megajándékozott egy alko-
tással. Az elmúlt évtizedek alatt volt le-
hetőségem sok művésszel együtt dolgoz-

nom, ez sugallt azt, hogy elkezdtem gyűj-
teni. Minden képnek van üzenete, minde-
gyik megtetszett valamiért. Bizonyára itt 
is fog magának tetszőt találni minden lá-
togató - mondta Czikora János.

Szeptemberek

Urbán Anett muzeológus egy másik ki-
állításon kalauzolt el, mondhatnám, úgy 
is, hogy a saját múltam emlékei közt, hi-
szen a tárlókban lévő fotók, dokumentu-
mok már az én saját, személyes múltam 
részei is. 
- A könyvár aulájában is szoktunk kama-
rakiállításokat rendezni, ennek a mostani-
nak a Szeptemberben történt címet adtuk. 
Beszédes a cím, hiszen mindent elmond. 
Amiket kiállítottunk, az a várostörténe-
lem része, minden megtörtént, és most 
itt van fotókon, plakátokon, meghívókon, 
újságcikkek formájában. Valamennyi ki-
állított darab a saját állományunkból va-
ló, évtől függetlenül válogattuk az ese-
ményeket, a lényeg, hogy szeptemberben 
történt minden. Itt van például 1703-ból 
Rákóczi oltalomlevele, az 1987-es mo-
ziműsor, de azt is megtudhatjuk ezen a ki-
állításon, hogy 1990-ben mennyibe került 
egy kiló káposzta a piacon - tudtuk meg a 
kiállítás szervezőjétől, Urbán Anettől.
A könyvtár kamarakiállítása szeptember 
27-éig látogatható az intézmény nyitva-
tartási idejében. 

Kiteljesedett élet

A Derkó Minigalériában Csernaburczky 
Ferenc festményeiből rendeztek be tár-
latot. A mezőcsáti születésű művész fest-
ményeit hozta el a Derkovitsba. Az alko-
tás a hobbija, ami főiskolás korában „fer-
tőzte” meg, főállása a kazincbarcikai Iri-
nyi János Református Oktatási Központ-
ban van, ő az intézmény igazgatója. A 
Derkovitsban látható festményei között 
egy rövid vallomásban így ír magáról és a 
művészethez való viszonyáról:

„A környezet, a látvány, és a vizualitás 
gyermekkorom óta mindig fontos volt az 
életemben, tanulmányaim többsége is eh-
hez kapcsolódott. Első tanári diplomá-
mat, a Nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán Bényi Árpád fes-
tőművész-tanár tanítványaként szereztem 
rajz szakon. Az az örökség, amit a főis-
kolán kaptam, mindig is felelősséggel töl-
tött el és belső kényszert jelentett a szak-
mai hitelesség ébrentartására. A festés 
számomra nem a megélhetés biztosítása, 
vagy a siker hajszolása, hanem életem ki-
teljesedésének része.”

berta

7. oldal2019. szeptember 5. Kultúra

Egy, a Csernaburszky képek közül. 

A Leninvárosi Krónika 1987. szeptem-
ber 14-ei számának címoldala. 

A Válogatás kiállítás megnyitója. A képen balra  Czikora János. 



Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközpon-
ti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat 
nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2019. szeptember 11-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. szeptember 
12-én, csütörtökön végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. szeptember 5-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

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

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244, (49) 341-168

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

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

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

A telefon 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

Tiszaújváros 
babát vár program

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a mis-
kolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró progra-
mot indított útjára, melynek keretében az újszülöttek családja 
megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él, 
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően szüle-
tett. 

Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyaror-
szág Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22., 
24., 27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:
• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózkodá-
si helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő át-
vételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának 
kiállításától számított 30 napon belül jogosult.

Bráz György polgármester

Pénzbeli gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testületének 
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és a fizeten-
dő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) ön-
kormányzati rendelete alapján a 2019/2020-
as tanítási évre pénzbeli ellátásként megál-
lapítható gyermekétkeztetési térítési díjked-
vezményben részesülhet azon tanuló, aki 
nem tiszaújvárosi állami vagy önkormány-
zati fenntartású köznevelési intézményben 
veszi igénybe az étkeztetést, vagy tartós be-
tegségben szenved és az ellátást nyújtó in-
tézményben nem tud étkezést igénybe ven-

ni. A pénzbeli ellátásként megállapítható té-
rítési díjkedvezményre az a szociálisan rá-
szorult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelke-
ző tanuló jogosult, aki életvitelszerűen la-
kóhelyén él, és családjában az egy főre ju-
tó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 
48.450 Ft-ot, egyedülálló által nevelt tanuló 
esetén az 54.150 Ft-ot. 
A támogatást formanyomtatványon kell 
igényelni, melyhez csatolni szükséges a 
kérelemben megjelölt igazolásokat. A ké-
relmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-

tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., keddi és csütörtö-
ki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 115. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTIFŰTÉS ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ 

MUNKAKÖR 
betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 
szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alap-
ján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, hőfo-
gadó állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok felújítá-
si és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasházakat érin-
tő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légtelenítések 
elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés és csőhálózat szerelői végzettség (szakmunkás 
végzettség)
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz

• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára,
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 17.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat szerelő” fel-
tüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2019. október 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Fakó Barnabás távhő üzemvezető 70/333-7571

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
VÍZVEZETÉK-SZERELŐ MUNKAKÖR 

betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre 
szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel karbantartá-
si szerződést kötött társasházakban víz-, szennyvíz-, csapadék-
víz-hálózat felújítása,  karbantartása, javítása, vízóracserék el-
végzése,
készenléti feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Vízvezeték-szerelői végzettség (szakmunkás végzettség)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz

• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 17.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „vízvezeték-szerelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2019. október 1. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Bátori Imre karbantartási csoportvezető 70/333-7484

Autóbuszjáratok menetrendje a Tisza-szigetre 
a „Hajdúk a szigeten” rendezvényre

2019. szeptember 14. (szombat)
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a Tisza-szigeten megrendezendő „Hajdúk a szi-
geten” rendezvényre ingyenes autóbuszjáratokat indítunk az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közszolgálta-
tó által az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:00-től 18:00 óráig óránként 
(utolsó járat 18:00 órakor indul).
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út (hotel) - Széche-
nyi út (Üzletsor) - Tisza-sziget bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azon-
nal indul: kb. 12:10 - 18:10 óráig minden egész órában. Az 
utolsó járat 18:30 órakor indul.
Tiszaszederkény – Tisza-part városrészt érintő járatok 
(menetidő 20-25 perc):

Autóbusz-pályaudvarról indul: 12:30, 15:30
Útvonal: Autóbusz-pályaudvar - Bethlen G. út - Rózsa út - Sze-
derkényi út - Bocskai út (iskola) - Bocskai út - Kossuth út - 
Bajcsy-Zs. E. út 37. - Bajcsy-Zs. E. út 67. - Bocskai út (pos-
ta) - Dózsa Gy. út (temető) - Tisza-part városrész -Tisza-szi-
get bejárat.
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azon-
nal indul: 12:50, 16:50, 18:30 órakor.
Az autóbusz-pályaudvarról a járatok a 8. kocsiállásról indul-
nak.
Járatok Polgár - Tisza-sziget között (menetidő 10-15 perc):
Polgárról a központi buszmegállóból a Tisza-szigetre: 12:30, 
16:30, 17:30
Útvonal: Központi buszmegálló - Selypes buszmegálló (12:35, 
16:35, 17:35) - Tisza-sziget
Visszafelé a Tisza-sziget bejárattól a le- és felszállás után azon-
nal indul: 15:15, 16:15, 17:15 órakor.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2019. szeptember 5.Közlemények



A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13.) a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet 
járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (maga-
sabb vezetői megbízás) ellátására. 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott 
időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közal-
kalmazott a kinevezéskor legalább 5 éves, költségvetési szerv-
nél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező eset-
ben a próbaidő mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen 
Gábor út 11-13. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok:
Az orvosigazgatói feladatellátás kompetencia körébe tartozó 
munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató bel-
ső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a mun-
kaköri leírás alapján, így különösen a járóbeteg-szakellátás or-
vos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző te-
vékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, külö-
nös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követel-
ményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésé-
re, illetve a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabály-
zatában meghatározott további feladatok ellátása, a 43/2003. 
(VII.29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2)-ában meghatározott fel-
adatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:
• orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, 
legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység,
• mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szak-
képesítés, vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon 
szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú to-
vábbképzési szakon szerzett képesítés,
• legalább hároméves vezetői gyakorlat,
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a sza-
bad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve be-
vándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik ország-
beli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. 
évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó 
tartózkodásra,
• vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkál-
tatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe 
kinevezhető. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok má-
solata,
• szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet 
igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata,
• kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
• működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum 
másolata,
• szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és 
hatáskörben, illetve kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyúj-
tott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek 
és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet véle-

ményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhe-
tik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt sze-
mélyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul,
• eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány annak igazolására, hogy a jelentkező a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), 
(2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (leg-
alább rendelőintézeti) szakmai profilú egészségügyi szolgálta-
tó működtetésében szerzett szakmai tapasztalat, 
• járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgálta-
tók közötti szervezésében, betegút menedzsmentjében szerzett 
szakmai tapasztalat,
• angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási 
szintű nyelvtudás,
• egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
• egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 50114-10/2019., vala-
mint a munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért fele-
lős orvosigazgató.  
• Személyesen a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet székhe-
lyén: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13., II. emelet, 
206. szoba.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 09. 20.
A pályázat elbírálásának rendje: 356/2008. (XII.31.) Kormány-
rendelet 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be. 
A KÖZIGÁLLÁS honlapján való megjelenés dátuma: 2019. 
08. 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 
49/544-600-as telefonszámon kérhető.

Ápoló munkakörök
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 2 fő 
ápoló munkakör betöltésére. 
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház és Idősek Otthona 
(cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.). 
Feladatai: az ellátást igénybe vevő teljes körű ápolása-gon-
dozása 12 órás műszakokban nappal, vagy éjszaka, 3 havi 
munkaidőkeretben történő beosztás szerint. 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, 4 hó-
nap próbaidő kikötéssel. 
Jelentkezési feltételek: 
• önéletrajz, 
• felnőtt intenzív szakápoló, általános ápolási és egészségügyi 
asszisztens, általános ápoló és általános asszisztens végzett-
ség, vagy OKJ ápoló végzettség,
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfe-
lelően, 
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt szemé-
lyes adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez. 

Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény sze-
rint. 

A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pontba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni 
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelent-
kezési feltételekben felsorolt iratok együttes benyújtásával le-
het, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2382/2019., valamint 
a munkakör megnevezését: ápoló. 

Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot 
arra, hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilvá-
níthatja.

A jelentkezések beérkezésének határideje: 
2019. szeptember 13. 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 17. 
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

Tisztelt Szálláshely-szolgáltatók!
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ (a továbbiakban: NTAK) célja 
az országos statisztikai adatgyűjtés segí-
tése és a magyarországi turizmusfejlesz-
téshez szükséges szálláshelyek vendég-
forgalmi-adatainak naprakész biztosítása, 
a szektor átláthatóságának megteremtése, 
továbbá a szálláshely-szolgáltatók admi-
nisztrációs terheinek és kötelezettségei-
nek csökkentése.
Az adatszolgáltatást, valamint a NTAK 
működését a 2016. évi CLVI. törvény és 
a 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet tar-
talmazza. A hivatkozott jogszabályok ha-
tározzák meg a regisztráció ütemezését, a 
kötelező adatszolgáltatás rendjét, a főbb 
technikai, valamint a vendéglátónyilván-
tartó-szoftverre vonatkozó adatokat. A 
NTAK üzemeltetőjeként Magyarország 
Kormánya a Magyar Turisztikai Ügynök-
ség Zrt.-t (a továbbiakban: MTÜ) jelöl-
te ki.
2019. június 28-ától a szálláshely-szol-
gáltatási tevékenység folytatásának rész-
letes feltételeiről és a szálláshely-üzemel-
tetési engedély kiadásának rendjéről szó-
ló 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) 
bekezdése értelmében szálláshely-szol-
gáltatás olyan szálláshelyen folytatha-
tó, amely rendelkezik szálláshelykezelő 
szoftverrel! A tevékenység megkezdésére 
vonatkozó bejelentéshez pedig mellékel-
ni kell a szálláshelykezelő szoftver meg-
létét igazoló dokumentumot is.
A 237/2018. (XII.10.) Korm. rendelet ér-
telmében a NTAK-hoz történő adatszol-
gáltatás is szálláshelykezelő szoftveren 
keresztül valósul meg.
A jogszabály alapján az adatszolgáltatási 
kötelezettség ütemezetten történik:
2019. július 1-jével a szállodáknak,
2019. október 1-jével a panzióknak, míg
2020. január 1-jével a kempingeknek, 
üdülőházaknak, közösségi- és egyéb szál-
láshelyeknek kötelező a NTAK kommu-
nikációra képes szálláshelykezelő szoft-
vert alkalmazniuk.
A részletekről a NTAK honlapján https://

info.ntak.hu/ találhatnak folyamatosan 
frissülő részletes információkat.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a
- szállodáknak és panzióknak 2019. no-
vember 30. napjáig kell dokumentummal 
igazolniuk a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal felé, hogy rendelkeznek szál-
láshelykezelő szoftverrel, valamint nyi-
latkozniuk kell, hogy a Korm. rendelet 1. 
melléklet 1-2./ pontjaiban meghatározott 
bejelentési és üzemeltetési követelmé-
nyeknek megfelelnek;
- kemping/üdülőház/közösségi szállás-
hely/egyéb szálláshely típusú szálláshe-
lyeknek 2019. november 30. napjáig kell 
dokumentummal igazolniuk a Tiszaújvá-
rosi Polgármesteri Hivatal felé, hogy ren-
delkeznek szálláshelykezelő szoftver-
rel, valamint nyilatkozniuk kell, hogy a 
Korm. rendelet 1. melléklet 3-6./ pontjai-
ban meghatározott bejelentési és üzemel-
tetési követelményeknek megfelelnek.
Új szálláshelytípust vezetett be a jogsza-
bály „magánszálláshely” elnevezéssel, 
mely az a nem kizárólag szálláshely-szol-
gáltatás folytatása céljából, magánsze-
mély vagy egyéni vállalkozó által hasz-
nosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy 
lehatárolt részének és hozzátartozó terü-
letének hasznosítása, ahol a szobák száma 
legfeljebb nyolc, és az ágyak száma leg-
feljebb tizenhat.
Azon egyéb szálláshely-szolgáltatók, 
akik az új jogszabályi előírások szerint 
megfelelnek a magánszálláshelyre vonat-
kozó követelményeknek, 2021. decem-
ber 31-ig kérelmezhetik, hogy a jegyző a 
szálláshely-szolgáltatási bejelentését ma-
gánszálláshely szolgáltatásra módosít-
sa. A kérelemmel egyidejűleg dokumen-
tummal kell igazolniuk, hogy rendelkez-
nek szálláshelykezelő szoftverrel, továb-
bá nyilatkoznak, hogy a Korm. rendelet-
ben meghatározott bejelentési és üzemel-
tetési követelményeknek megfelelnek.
A szálláshely fekvése szerinti illetékes te-
lepülési önkormányzat jegyzője 6 éven-
te legalább egy alkalommal hatósági el-
lenőrzés keretében vizsgálja a szállás-
hely-szolgáltatókat és a szálláshelykeze-

lő szoftver meglétét!
NTAK kompatibilis szoftverek https://in-
fo.ntak.hu/szoftverek/
A szálláshely-szolgáltatók az adatszolgál-
tatási kötelezettségeiket NTAK kompati-
bilis szoftverekkel teljesíthetik. A keve-
sebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel ren-
delkező szálláshelyek a piacon elérhető 
szoftverek mellett az MTÜ által ingye-
nesen biztosított szoftvert is választhat-
ják. Részletesebb információt a https://in-
fo.ntak.hu/ingyenes-szoftver/ oldalon ol-
vashatnak.
A NTAK elektronikus felülete (a továb-
biakban: NTAK Portál felület) a felhasz-
nálók számára lehetőséget nyújt a NTAK 
adatbázisában tárolt adatok vagy az abból 
készült riportok eléréséhez. Ezen a felü-
leten kell elvégezni a szálláshely-szolgál-
tató és a szálláshely regisztrációját, vala-
mint az adatszolgáltatások teljesítéséhez 
szükséges technikai lépéseket.
Az adatszolgáltatás megkezdéséhez szük-
séges a szálláshely-szolgáltató és szállás-
hely regisztrációja a NTAK Portál felüle-
tén, valamint a kapcsolat és az adatszol-
gáltatás hitelességét biztosító tanúsítvá-
nyok megszerzése és feltöltése a szállás-
helykezelő szoftverbe. Ennek menetéről 
bővebb információ a https://info.ntak.hu/
gyik/ oldalon található.
A szálláshelykezelő szoftver automati-
kusan nem váltja ki a „Vendég- és ide-
genforgalmi adónyilvántartást”, hiszen 
az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 
törvény 49. § (1) bekezdése értelmében a 
havi idegenforgalmi adóbevallást az adó-
zó azonosításához, az adóalap, a men-
tességek, a kedvezmények, az adó alap-
ja és összege megállapításához szüksé-
ges együttes adatok ismeretében van mód 
elkészíteni, illetve ellenőrizhető módon 
alátámasztottan elévülési időig megőriz-
ni. A bevallás tartalmát az önkormányza-
ti adóhatóságok által rendszeresíthető be-
vallási, bejelentési nyomtatványok tartal-
máról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM ren-
deletben foglaltak határozzák meg.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 Tájékoztató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ bevezetésével kapcsolatosan

Orvosigazgatói beosztás
9. oldal2019. szeptember 5. Hirdetmények



Bridzstanfolyam
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szervezésében 2019 októberétől bridzs-tanfolyam in-
dul. A foglalkozások csütörtöki napokon 15.30-tól lesznek a nyugdíjas egyesületben. Az első 
foglakozás ideje 2019. október 10. 15.30 óra.  
A tanfolyamra jelentkezni lehet Domenikné Dobos Ildikónál, telefon: +36703212466, Kalmár 
Mihálynál, telefon: +36202430989 vagy személyesen a Bridzsklubban, keddi napokon 9 órá-
tól 10.30 óráig.

FOLYTATÓDIK A KERÉKPÁRJELÖLŐ PROGRAM
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folytatódik 

a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja. 
A következő jelölési időpont: 2019. szeptember 16. (hétfő) 

09.00 óra és 12.00 óra között. 
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza út 2. szám). 

Kérjük, hozza magával személyi igazolványát és  lakcímkártyáját, kerékpár-
ját, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilat-

kozni a tulajdonjogot illetően. 
    Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 

10. oldal 2019. szeptember 5.Hirdetés

Álláslehetőségeket kínál 
Tiszaújvárosban az ÉRV Zrt.

• Hálózatkarbantartó munkatársat keresünk a Tiszaújvárosi Ivóvízháló-
zat-karbantartó Csoport kollektívájába.
Pályázati feltétel: vezeték- és csőhálózat-szerelő, vagy lakatos szakmunkás 
végzettség.

• A Tiszaújvárosi Szennyvízhálózat Karbantartó Csoportjába villanyszere-
lő kollégát várunk. 
Pályázati feltétel: villanyszerelő szakképesítés.
 
A pályázatok részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes önéletraj-
zok, végzettséget igazoló okiratok. Az önéletrajzokat a betölteni kívánt mun-
kakör megjelölésével kérjük benyújtani postai úton, vagy elektronikusan.
 
Postai úton az ÉRV. Zrt. címére várjuk a pályázatokat (3700 Kazincbarcika, 
Tardonai út 1.), míg elektronikus úton a társasági honlap Karrier menüpont-
ján keresztül nyílik lehetőség a jelentkezésre (www.ervzrt.hu/karrier/).
 
További információ: az ÉRV. Zrt. Karrier oldalán található elérhetőségeken.

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.



A Sportcentrum 
eseményei 
Szeptember 6. (péntek)

Labdarúgás
FUTBALL ÉJSZAKÁJA
FC Tiszaújváros bemutató edzései
16.30 nU14/ U15   Füves pálya
17.30 felnőtt csapat  Füves pálya
19.30 U17/ U19   Füves pálya
20.30 FC Tiszaújváros öregfiúk mérkőzése   
    Műfüves pálya

Szeptember 7. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Mezőkövesd U17 bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Mezőkövesd U19 bajnoki mérkőzés 
    Füves pálya

Szeptember 9. (hétfő)

Labdarúgás
16.30 Bozsik torna U11, U13 csapatok részére  
   Füves pálya, Műfüves pálya

Triatlon

Lehmann Csongor
 világbajnoki ezüstérmes

A triatlonosok Svájcban megrendezett világbaj-
nokságán  a tiszaújvárosi színeket képviselő Leh-
mann Csongor az U23-as korcsoportban a második 
helyen érkezett célba. Klubtársai közül Putnóczki 
Dorka 17., bátyja, Bence pedig 24. lett az erős me-
zőnyben. 

Az olimpiai távú - 1500 méter úszás, 40 kilométer kerékpáro-
zás, 10 kilométer futás - Lausanne-i verseny után a tavalyi junior 
világbajnok Lehmann Csongor a következőképpen összegzett: 
„Az elsőévesek  nem szoktak villogni U23-ban, én is az esélyte-
lenek nyugalmával indulhattam el. Az úszáson letoltak egy ki-
csit, de azért nem volt gond. A nyolckörös kerékpáron végig si-
került jól helyezkednem, még a körönként „megmászandó” he-
gyen is. Minden kanyarban az elsők között tekertem és a depó-
ból is a legjobbakkal jöttem ki. A futás során az élen lévő, tő-
lem 3 évvel idősebb spanyollal nem volt esélyem elmenni, a töb-
biek tempóját viszont nemcsak tartani tudtam, hanem egymás 
után sikerült őket leszakítani. Az utolsó körben pedig már egye-
dül futottam”.
A másik magyar induló, Lehmann Bence végig stabil verseny-
zéssel a 24. pozíciót harcolta ki a rendkívül sűrű, 59 fős me-
zőnyben.
A nőknél a magyarok közül - a Lehmann-testvérek klubtársa - 
Putnóczki Dorka, megnyerve az első versenyszámot, stabil ke-
rékpározás után a 17. helyen zárta a világbajnokságot. 
A világbajnokság záró versenyszáma a junior és U23-as korú 
versenyzők mix váltója volt. A magyar csapat Horváth Karoli-
na-Dévay Márk-Putnóczki Dorka-Lehmann Csongor összeállí-
tásban a nagyszerű 7. helyet szerezte meg a 23 nemzetet szám-
láló mezőnyben.  A befutóember Lehmann Csongor kiváló haj-
rával tartotta a mieink mögött a kanadai egységet. 
Eredmények
U23-as kcs., férfiak (59 induló): 1. Roberto Sanchez Mantecón 
(spanyol) 1:50:20 óra, 2. Lehmann Csongor (magyar, Tiszaújvá-
rosi Triatlon Klub) 1:50:36, 3. Ran Sagiv (izraeli) 1:50:50, …24. 
Lehmann Bence (magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:55:05
U23-as kcs., nők (30 induló): 1. Emilie Morier (francia) 2:04:01, 
2. Olivia Mathias (brit) 2:04:08, 3. Lisa Tertsch (német) 2:04:32, 
…17. Putnóczki Dorka (magyar, Tiszaújvárosi Triatlon Klub)
U23-junior kcs., mix-váltó (23 ország): 1. Új-Zéland, 1:06:50 
óra, 2. Nagy-Britannia, 1:06:57, 3. Amerikai Egyesült Államok, 
1:07:22, …7. Magyarország (Horváth Karolina, Dévay Márk, 
Putnóczki Dorka, Lehmann Csongor) 1:09:00.

Labdarúgás

Magasra szárnyalt a Tiszaújváros
A labdarúgó NB III. Keleti 
csoportjának 5. fordulójában 
a Tállya együttesét látta ven-
dégül a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros. A kék-sárgák hát-
rányból fordítva nyertek, és 
jobb gólkülönbségüknek kö-
szönhetően az első helyen vár-
ják a következő mérkőzést.

 Tiszaújváros - Tállya
4-2 (3-1)

Tiszaújváros, 250 néző. V.: Sándor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - 
Burics, Lippai, Pap, Csicsek (Horváth T.), 
Tóth M., Hussein, Orosz, Bokros (Gelsi), 
Terdik, Kulcsár (Bussy). Edző: Gerliczki 
Máté.
Tállya KSE: Hegedűs - Ondó (Toldi), 
Huszti (Bodnár), Minczér, Csicsvári, Po-
tyka, Ohár, Szegedi, Fenyőfalvi, Bihari, 
Bocsi (Kelemen). Edző: Uray Attila.
A legutóbbi fordulóban Putnokon győ-
zött a Tiszaújváros és Gerliczki Máté ta-
nítványai a Tállya elleni hazai találko-
zónak is úgy álltak neki, hogy begyűj-
tik a 3 pontot. Hazai szempontból azon-
ban nem kezdődött jól a mérkőzés, hi-
szen a 8. percben Ohár kapott jó labdát 
Ondótól és a hálóba talált 0-1. A tiszaúj-
városiak azonban hamar egyenlíteni tud-
tak. A 13. percben Pap 22 méterről el-
végzett szabadrúgását nem tudta védeni 
Hegedűs 1-1. Nem sokkal ezután, a 22. 
percben Burics végzett el hasonló távol-
ságból szabadrúgást, a tállyai kapus hárí-

tott, de a kipattanó Terdik elé került, aki 
közelről nem hibázott 2-1. A félidő hátra-
lévő részében is többet támadott a Tisza-
újváros. A 37. percben Tóth Cs. indítot-
ta a fiatal Kulcsárt, aki megtartotta a lab-
dát, majd az érkező Csicseket hozta já-
tékba, aki könnyedén bevette a vendégka-
put 3-1. A félidő hátralévő részében újabb 
gól már nem esett, így a házigazdák nyu-
godtan készülhettek a második 45 percre. 
A játékrész elején Csicsek kapufájánál meg-
volt az esély, hogy a vendéglátók eldöntsék 
a meccset, de a kipattanónál Gelsi pontat-
lanul lőtt. A félidő derekán, a 67. percben 
a hazaiak saját tizenhatosuk előterében el-
adták a labdát és a hibát Ohár használta 
ki, aki 14 méterről talált Tóth Cs. kapujá-
ba 3-2. Izgalmas lett így a mérkőzés, hiszen 
csak egygólos volt már a Gerliczki csapat 
előnye. A hajrában mindkét gárda sok hely-

zetet hagyott ki, de a 91. percben a házigaz-
dák eldöntötték a 3 pont sorsát. Egy hosz-
szan előrevágott labdát Terdik csúsztatott 
meg, levitte az alapvonalig, majd az érke-
ző Bussy elé tálalt, aki kihasználta a kínál-
kozó lehetőséget 4-2. A Tiszaújváros ezzel a 
győzelemmel immár 13 pontos és jobb gól-
különbségével az első helyen áll, megelőz-
ve az ugyancsak 13 pontos DEAC, Cegléd, 
Jászberény hármast. A következő forduló-
ban, szeptember 8-án Ózdon lép pályára a 
kék-sárga alakulat, majd szeptember 15-én 
hazai mérkőzés következik délután 4 órától 
a DEAC ellen. 
Gerliczki Máté: Nagyon nehéz mérkőzés 
volt, egyrészt a borzasztó meleg és a lét-
számgondjaink miatt. 3-1-nél le kellett 
volna zárni a mérkőzést, rengeteg helyze-
tet kihagytunk. Ennek ellenére az eddigi 
legfontosabb győzelmünket arattuk, ami-
hez gratulálok a fiúknak.
Uray Attila: Az első félidőben vezeté-
sünk után olyan gólokat kaptunk, ami-
re nem lehet felkészülni. Nagyokat hi-
báztunk, majd próbáltunk menni az ered-
mény után. 3-2-nél illő lett volna a 3 
helyzetünkből egyet értékesíteni. Min-
dent egy lapra feltéve támadtunk, de saj-
nos kontrából a Tiszaújváros eldöntötte a 
mérkőzést. 

A forduló további eredményei:
ESMTK - DVTK II. 3-0
Cegléd - DVSC II. 4-3

Jászberény - Putnok 3-2
Balassagyarmat - Ózd 2-2

Sényő - DEAC 1-2
Eger - Gyöngyös 2-1

Hatvan - Füzesgyarmat 1-3

Következik a 6. forduló
2019. szeptember 8., vasárnap 16:00

Sényő - Hatvan
DEAC - Balassagyarmat

Ózd - Tiszaújváros 
Tállya - Jászberény

Putnok - Cegléd
DVSC II. - ESMTK

DVTK II. - Eger 
Gyöngyös - Füzesgyarmat

Csak a kicsik nyertek
A hétvégén az utánpótlás csapatoknál is 
elkezdődött a bajnokság

U19
Felsőzsolca - Tiszaújváros 

2-0 (1-0)
Jók: Galambvári (a mezőny legjobbja), 

Kovács, Makónyi, Ónodi
U17

Felsőzsolca - Tiszaújváros 
5-1 (2-1)

Gól: Illés D.
Jók: Porkoláb D., Hártó P., Illés D.

U15
Tiszaújváros - Sárréti Gyöngyhalász

 1-7 (1-1)
Gól: Bordás K.

Jók: senki
U14

Tiszaújváros - Sárréti Gyöngyhalász 
7-0 (4-0)

Gól: Orosz D.2, Balogh B., Kis D., Mező 
D., Novák M., Bodnár V.
Jók: az egész csapat
Tekse Bence: Jó időben kiváló szezon-
kezdet, megérdemelt győzelem. Az első 
gól megnyugtatta a csapatot, és onnantól 
kezdve le a kalappal a srácok előtt. A győ-
zelmet Csaszi bácsinak ajánljuk!

Az NB III. Keleti csoport állása
1. Tiszaújváros  5 4 1 0 13-3 13
2. DEAC  5 4 1 0 13-4 13
3. Cegléd  5 4 1 0 15-8 13
4. Jászberény  5 4 1 0 15-8 13
5. ESMTK  5 3 0 2 10-5 9
6. Füzesgyarmat  5 3 0 2 7-5 9
7. Balassagyarmat 5 2 2 1 9-6 8
8. Hatvan  5 2 0 3 9-10 6
9. Eger   5 2 0 3 7-12 6
10. Tállya  5 1 2 2 8-10 5
11. Sényő  5 0 4 1 5-6 4
12. Putnok  5 0 3 2 5-7 3
13. Ózd   5 0 3 2 4-10 3
14. DVSC II.  5 0 2 3 9-14 2
15. Gyöngyös  5 0 2 3 7-15 2
16. DVTK II.  5 0 0 5 2-15 0

11. oldal2019. szeptember 5. Sport

Elsőéves U23-asként különösen nagy siker Csongor ezüstér-
me. 

Lehmann Bence 24. helye is jó eredmény. 

Putnóczki Dorka is helytállt az erős mezőnyben. 

Harapófogóban. 

A négy gól mellett rengeteg helyzet maradt ki. 



12. oldal 2019. szeptember 5.Rendezvények
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