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A szlovákiai Valca adott otthont a Spartan Race 
Közép-Európai Bajnokság utolsó állomásának. Az 
összesítéskor a tiszaújvárosi Jancsár Lili a dobo-
gó harmadik fokára állhatott, míg a verseny Su-
per távján a korosztályos második helyen végzett. 

A Spartan Race akadályfutás pár éve vetette meg lábát hazánkban, 
és ahogy jött, úgy tarolt. Egyre többen indulnak el ezeken a ver-
senyeken, ahol egy bizonyos táv teljesítése mellett különféle kú-
szós-mászós, cipekedős akadályokon átjutva érnek célba a verseny-
zők. A Spartan Race varázsa sokakat magával ragadott már, de van-
nak olyanok, akik nem csak hobbiként tekintenek rá. Így Jancsár 
Lili sem, aki 2018 tavaszán Nagykanizsán próbálta ki először az 
akadályfutást, idén pedig már Közép-Európa egyik legjobbja lett. 
Lili a tiszaújvárosi Spartan csoport egyik edzője, a csoport tagjai 
közösen készülnek a versenyekre, és indulnak el azokon. Most tíz-
en utaztak együtt, és segítették egymást a verseny előtti és utáni na-
pokban. A regionális bajnokság öt futama közül négyen kötelező 
volt részt venni, Lili ott volt Nagykanizsán, Zakopane-ban, Brassó-
pojánán és most, Valcán is. Az összegyűjtött pontok alapján most 
hirdették ki az idei végeredményt, s szólították Lilit a dobogóra. 
- Már a mostani verseny előtt is az első háromban voltam kor-
osztályomban - mondta Lili -, így szerettem volna megtartani 
ezt a dobogós helyezést. Büszke vagyok arra, hogy ilyen jól si-
került. A pálya 22 km-es volt, ebből 2 km a patakban vezetett, 
hűvös, esős idő volt, voltak olyan szakaszok, ahol négykézláb 
tudtunk csak menni, szóval nem volt egyszerű. Elégedett va-
gyok az elért eredménnyel. 

Lecsaptak a nyomozók

Tiszaújváros önkormányza-
ta kiemelten kezeli az úgyne-
vezett „Okos Város” progra-
mot, mely több elemet is tar-
talmaz. Megvalósításuk érde-
kében számos fejlesztést haj-
tottak már végre.

- A program „Okos Közlekedés” elemében 
kísérleti jelleggel egy okos zebra épült, me-
lyen LED fényforrások villogással jelzik az 
autósoknak, ha gyalogos közeledik a gyalo-
gátkelőhelyhez - mondja dr. Fülöp György 
alpolgármester, az Okos Város program té-
mafelelőse. - A tapasztalatok kedvezőek, 
így továbbiak létesítését is tervezzük, be-
vonva a megvalósításba a helyi gazdasá-
gi társaságokat is. Ezen kívül egyszerre két 
elektromos autó töltésére alkalmas ingye-
nes töltőállomást is telepített az Alteo Nyrt. 
a városközpontban. Itt is tervezzük a foly-
tatást, a helyszín valószínűleg a gyógy- és 
strandfürdő környezetében lesz. 
Az „Okos Élet” programszegmensében 
elkészült egy, a helyieket és a városba lá-
togatókat tájékoztató, naprakész informá-
ciókat tartalmazó alkalmazás, a CityApp. 
Ez az alkalmazás egy turisztikát támoga-
tó alrendszert is tartalmaz, ahol szálláshe-
lyeket, éttermeket kereshetnek a vendé-
gek, valamint tiszaújvárosi kulturális- és 
sport programok listáját, és helyi híreket 
olvashatnak.
- Az applikáció idén februárban startolt, 
azóta ezernél több felhasználó töltötte le 

- teszi hozzá az alpolgármester. - Augusz-
tusban az applikáció újabb verziója jelent 
meg, amely a legtöbb készüléken auto-
matikusan frissült. Napi szinten átlagosan 
ezren használják. A feltöltések száma kö-
zel négyezer.
Európai uniós pályázati pénzből elkészült 
egy WiFi elérést nyújtó hálózati elérési 
pont is, mely a Városháztéren és a Tisza-
újváros Városi Rendelőintézetben nyújt 
ingyenes internet hozzáférést.
Az egyik legnépszerűbb nevezetesség 
és találkozási hely a Tiszaújváros szelfi 
pont lett, ahová közösségépítő jelleggel 
egy napelemekkel működő, zöld ener-
giafelhasználású okos padot helyeztek ki, 

amely alkalmas mobiltelefonok, tabletek 
töltésére, és ingyenes WiFi elérési pontot 
is biztosít.
- A padot egy éve helyeztük ki és termé-
szetesen utcabútorként is szolgál - ma-
gyarázza dr. Fülöp György. - Egy év alatt 
a pad 48,6 kW áramot termelt - azaz meg-
termelte a működéséhez szükséges ener-
giamennyiséget -, 1007 vezetékes és 106 
vezeték nélküli feltöltés történt működé-
sének ideje alatt, és eddig közel 4000 wifi 
használó csatlakozott hozzá. A tapaszta-
latok azt mutatják, hogy fiatalok, időseb-
bek egyaránt szívesen használják a padot, 
emellett nagyon hasznos lehet a városba 
érkező turisták számára is.

Fejlesztések

Választás 2019

Tiszaújváros - az okos város

Három polgármesterjelölt közül választhatunk

Évfordulók, ünnepek

Jancsár Lili  
Európa legjobbjai között

Születésnaposokat és névnapjukat ünneplőket köszöntött az Őszi-
rózsa nyugdíjasklub közössége. A város szépkorú lakossága, min-
den klub és minden szervezet így, közösen emlékezik meg az év-
fordulókról. Az idősek köszöntésére a város vezetői Bráz György 
polgármester és dr. Fülöp György alpolgármester is hivatalosak 
voltak, akik ajándékkal is kedveskedtek az ünnepelteknek.

Akadályfutás

Tiszaújváros hetilapja      2019. szeptember 12.      XXXVII. évfolyam, 37. szám

Három polgármesterjelölt és 25 képviselőjelölt közül választhatunk az október 13-i választáson. Részletek a 3. oldalon. 

LED fényforrások jelzik, ha gyalogos közeledik. 
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Egyházi hírek
Római katolikus

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban 
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 va-
ló előkészületünk előadás-sorozat következő előadása októ-
ber 12-én szombaton, 17.00 órai kezdettel lesz a templomban. 
Előadó Dr. Osztie Zoltán. 
Pénteken, szeptember 13-án engesztelő imaóra 17.00 órától. 
Szeptember 19. csütörtök Szentségimádási Nap. 10.00 Szent-
ségkitétel, 18.00 Szentmise.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben tör-
ténik, a személyes adatok védelme érdekében.
A keresztelőkre minden hónap 3. vasárnapján kerül sor. 
Akiknek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van 
szeptember hónapban, jelezzék a plébánián (ünnepeltek szent-
miséje a hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébánia iroda nyitva tartása: kedden és szerdán 9.00 órától 
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig. 

Református

Tiszaújváros:2019. szeptember 12-én, csütörtökön 17 órától 
Bibliaórát tartunk a gyülekezet imatermében
Ifjúsági bibliaóra 2019. szeptember 14-én 17 órakor kezdődik
„A Megmentő közel jött” címmel 2019. szeptember 15-18. kö-
zött evangélizációs istentiszteleti alkalmakat tartunk a refor-
mátus templomban. Igét hirdet: Nt. Végh Tamás, a Budapest – 
Fasori Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora. 
Az alkalmak időpontja és témája:
Szeptember 15. Vasárnap 11:00: Azért jött Jézus, hogy meg-
mentsen - Lukács 19,10 (19,1-10)
Szeptember 16. Hétfő 18:00: Kettős keresés - Lukács 19,1-4
Szeptember 17. Kedd 18:00: Találkozás - Lukács 19,5-7
Szeptember 18. Szerda 18:00: „Ma lett üdvössége ennek a 
háznak” - Lukács 19,8-9Gyermekistentisztelet 2019. szeptem-
ber 15-én, párhuzamosan a felnőtt alkalommal, 11 órától kerül 
megtartásra az imateremeben
Tiszaszederkény:
Vasárnap délelőtti istentiszteletünk 2019. szeptember 15-én, 
10 órakor kezdődik
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Görgökatolikus

Pénteken 17.30 vecsernye litiával. Szombaton a Szent Kereszt 
fölmagasztalásának ünnepe: 9.30 reggeli istentisztelet, 11.00 
Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli isten-
tisztelet, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

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

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

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Csízi LászLó imréné 
(szüL.: HobLyák éva) 
74 éves korában elhunyt. 

Temetése 2019.szeptember 16-án (hétfőn) 11 órakor lesz
 a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

HorvátH Gábor
 67 éves korában elhunyt.

 Temetése 2019. szeptember 14-én (szombaton) 
11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik 
meCsei attiLa istván 

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

A gyászoló család

Fájó szívvel és mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 

PáLfi aLbert rudoLf

tragikus hirtelenséggel elhunyt, életének 75. évében. 
Utolsó útjára 2019. szeptember 16-án 10.00 órakor 

kísérjük a pomázi Református Temetőben. 
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 15-ig (vasárnapig) 
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd szeptember 16-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 

Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Máriapócsi búcsú
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képvise-
lő-testülete tájékoztatja a Máriapócsi Szent Kereszt felma-
gasztalásának búcsújára jelentkezetteket, hogy az indulás 
időpontja és helyszíne: 2019. szeptember 15. (vasárnap) 9.00 
óra,  Tiszaújváros, Rákóczi út 81. szám. 

Farkas Sándor elnök

Közlemény
Tisztelt Tiszaújvárosiak!

Ezúton szeretném megköszönni támogatásukat és bizta-
tó ajánlásukat, amelyek jelentős részét személyesen kaptam 
Önöktől.

Értesítem Önöket, hogy vál-
lalom a megmérettetést FÜG-
GETLEN POLGÁRMESTER 
jelöltként és a 08-as számú 
VÁLASZTÓKERÜLET ÖN-
KORMÁNYZATI KÉPVISE-
LŐ JELÖLTJEKÉNT, a 2019. 
október 13-i önkormányzati 
választásokon.
Továbbra is számítok támo-
gatásukra!

Tisztelettel:
Farkas Zoltánné

A Momentum, mint politikai jelölő szervezet tájékoztatja Tiszaúj-
város polgárait, hogy a 2019. október 13-án tartandó önkormány-
zati választásokon Dr. Fülöp Györgyöt, a Tiszaújvárosi Lokálpat-
rióta Egyesület és az MSZP közös polgármesterjelöltjét támogat-
ja. Dr. Fülöp György a fiatal politikusi generációhoz tartozik, is-
kolaigazgatóként, önkormányzati képviselőként és alpolgármes-
terként már bizonyította, hogy képes tisztességesen, becsületesen, 
lelkiismeretesen és hozzáértően a közösségért dolgozni. 
A Momentum számára különösen fontos, hogy szívügyének te-
kinti a fiatalok segítését, támogatását, jól ismeri problémáikat, 
gondjaikat és ezek megoldásában aktívan vett részt az elmúlt év-
tizedekben, mint pedagógus, és mint városvezető. A Momentum 
arra kér minden tiszaújvárosi választópolgárt, hogy Dr. Fülöp 
Györgyöt és az ő csapatát, a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egye-
sület és az MSZP képviselő-jelöltjeit támogassák szavazatukkal, 
hiszen ők feddhetetlen és hiteles emberek és így együtt alkalma-
sak arra, hogy Tiszaújváros továbbra is egy sikeres, modern, él-
hető és fejlődő település maradhasson.
Dr. Fülöp György és a Lokálpatrióta jelöltek mögött nem oligar-
chák, hanem tiszaújvárosi emberek állnak, mi őket fogjuk támo-
gatni, kérjük, hogy Önök is ezt tegyék!
Kovács József a Momentum Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei elnöke megbízásából:

Prokaj Tamás
Momentum Mozgalom Miskolci Alapszervezet Elnöke

Sajtóközlemény 

Dr. Fülöp György
mögött a Momentum

2. oldal 2019. szeptember 12.Sokféle

Dicsőség
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-

temberi sorozatunk. A megfejtéseket a 

hónap végén egyben várjuk e-mailben 

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent Ist-

ván út 16. címre.



Polgármester- és képviselőjelöltek
A polgármesteri posztért hárman, 
a 8 egyéni képviselői mandátu-
mért 25-en indulnak Tiszaújváros-
ban az október 13-ai önkormány-
zati választásokon. A három lis-
tás képviselői hely megszerzésére 
3 jelölőszervezet állított kompen-
zációs listát, a nemzetiségek közül 
a romák és  a ruszinok választhat-
nak magunknak önkormányzatot. 

A Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság 
szeptember 9-én rendezett nyilvános ülésén 
sorsolással állapította meg a bejelentett, illetve 
nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, kép-
viselőjelöltek és nemzetiségi jelöltek szavazó-
lapi sorrendjét. 
A bizottsági ülés a jelöltek nyilvántartásba vé-
telével kezdődött: elsőként a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom, a Dolgozó Romák Or-
szágos Szövetségének Egyesülete, valamint 
a Magyarországi Ruszinok (Rutének) Orszá-
gos Szövetsége jelöltjeit vették nyilvántartás-
ba. Ezt követően a Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség - Kereszténydemokrata Néppárt és a 
Városért Egyesület közös kompenzációs listá-
ját, majd a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesü-
let és a  Magyar Szocialista Párt közös listáját 
vették nyilvántartásba, végezetül pedig a Job-
bik Magyarországért Mozgalom kompenzáci-
ós listájának nyilvántartásba vétele történt meg. 
A bizottság ezután kisorsolta a polgármester-je-
löltek, a helyi önkormányzati egyéni választó-
kerületi jelöltek sorrendjét, végül a roma, majd 
a ruszin nemzetiségi önkormányzat képviselő-
jelöltjeinek sorrendjét. 

Polgármesterjelöltek
A választási bizottság három polgármesterje-
löltet vett nyilvántartásba, ők a következő sor-
rendben szerepelnek majd a szavazólapon: 
1. Csikász Gábor - Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség - Kereszténydemokrata Néppárt és a Vá-
rosért Egyesület
2. Dr. Fülöp György - Tiszaújvárosi Lokálpat-
rióta Egyesület és a  Magyar Szocialista Párt
3. Farkas Zoltánné - független jelölt

Választókerületi 
képviselőjelöltek

Tiszaújváros 8 egyéni választókerületében ösz-
szesen 25 képviselőjelölt indul. Három szerve-
zet mind a nyolc kerületben indít jelöltet, ezen 

kívül egy független jelölt indul. A sorsolással 
megállapított szavazólapi sorrend: 

1. sz. választókerület
1. Hajdu Hajnalka Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség - Kereszténydemokrata Néppárt és a Vá-
rosért Egyesület
2. Molnár Zoltán Jobbik Magyarországért Moz-
galom
3. Jézsó Gábor Tiszaújvárosi Lokálpatrióta 
Egyesület és a  Magyar Szocialista Párt

2. sz. választókerület
1. Varanek Andor Jobbik Magyarországért Moz-
galom
2. Steinerné Vasvári Éva Fidesz-Magyar Polgá-
ri Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt és 
a Városért Egyesület
3. Dr. Fülöp György Tiszaújvárosi Lokálpatrió-
ta Egyesület és a  Magyar Szocialista Párt

3. sz. választókerület
1. Buséter Béla Fidesz-Magyar Polgári Szövet-
ség - Kereszténydemokrata Néppárt és a Váro-
sért Egyesület
2. Kiss Zoltán Tiszaújvárosi Lokálpatrióta 
Egyesület és a  Magyar Szocialista Párt
3. Papp Mátyás Jobbik Magyarországért Moz-
galom

4. sz. választókerület
1. Tokaji Edit Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egye-
sület és a  Magyar Szocialista Párt
2. Molnár Tamás Jobbik Magyarországért Moz-
galom
3. Dr. Kébel Zsolt Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség - Kereszténydemokrata Néppárt és a Vá-
rosért Egyesület

5. sz. választókerület
1. Vendlerné Polyák Ilona Tiszaújvárosi Lokál-
patrióta Egyesület és a  Magyar Szocialista Párt
2. Lukács László Jobbik Magyarországért Moz-
galom
3. Dr. Iszlai Zoltán Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség - Kereszténydemokrata Néppárt és a Vá-
rosért Egyesület

6. sz. választókerület
1. Markovicsné Szabó Enikő Fidesz-Magyar 
Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Nép-
párt és a Városért Egyesület
2. Pap Zsolt Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egye-
sület és a  Magyar Szocialista Párt
3. Tóth Dávid Jobbik Magyarországért Mozga-
lom

7. sz. választókerület
1. Farkas Tivadarné Fidesz-Magyar Polgári 
Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt és a 
Városért Egyesület
2. Hok Csaba Tiszaújvárosi Lokálpatrióta 
Egyesület és a Magyar Szocialista Párt
3. Tóth Ferenc Jobbik Magyarországért Moz-
galom 

8. sz. választókerület
1. Molnár István Tiszaújvárosi Lokálpatrióta 
Egyesület és a  Magyar Szocialista Párt
2. Baráthné Kiss Éva Jobbik Magyarországért 
Mozgalom
3. Csikász Gábor Fidesz-Magyar Polgári Szö-
vetség - Kereszténydemokrata Néppárt és a Vá-
rosért Egyesület
4. Farkas Zoltánné független jelölt

Nemzetiségi 
képviselőjelöltek

Roma és ruszin nemzetiségi önkormányzat is 
alakul majd, a megválasztandó testületek 3-3 
fősek lesznek. A romáknál két szervezet - a Ro-
ma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szer-
vezete és a Dolgozó Romák Országos Szövet-
ségének Egyesülete állított jelölteket, míg a ru-
szinoknál mindhárom jelöltet a Magyarországi 

Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége állí-
totta. 
A szavazólapi sorrendeket itt is sorsolással ál-
lapította meg a helyi választási bizottság. 
Roma nemzetiség
1. Makula Mónika Dolgozó Romák Országos 
Szövetségének Egyesülete
2. Toldi Csaba Dolgozó Romák Országos Szö-
vetségének Egyesülete
3. Toldi Zsolt Dolgozó Romák Országos Szö-
vetségének Egyesülete
4. Barna Gyula Roma Polgárjogi Mozgalom 
B-A-Z Megyei Szervezete
5. Toldi Eszter Dolgozó Romák Országos Szö-
vetségének Egyesülete
6. Budai Pál Roma Polgárjogi Mozgalom 
B-A-Z Megyei Szervezete
7. Farkas Sándor (szül.: 1975) Roma Polgárjo-
gi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete
8. Farkas Sándor (szül.: 1992) Roma Polgárjo-
gi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete
9. Bordás Károly Roma Polgárjogi Mozgalom 
B-A-Z Megyei Szervezete
Ruszin nemzetiség
1. Szabó Károlyné Magyarországi Ruszinok 
(Rutének) Országos Szövetsége
2. Tudlik Ferencné Magyarországi Ruszinok 
(Rutének) Országos Szövetsége
3. Király Béla Magyarországi Ruszinok (Ruté-
nek) Országos Szövetsége

Fodor Petra

Kompenzációs listák
Az önkormányzati választáson a 10 ezernél több lakosú településeken 
- így Tiszaújvárosban is - és a fővárosi kerületekben a képviselők ve-
gyes választási rendszerben - szerezhetnek mandátumot: egyéni válasz-
tókerületben és kompenzációs listán. Tiszaújvárosban 8 egyéni válasz-
tókerületi mandátum és 3 listás mandátum szerezhető. A kompenzá-
ciós listára nem voksolhatunk, ezeket a mandátumokat a választóke-
rületben mandátumot nem szerző jelöltekre leadott érvényes szavaza-
tok arányában osztják ki. Kompenzációs listát az a jelölőszervezet ál-
líthat, amely az egyéni választókerületek több mint felében jelöltet állí-
tott. Városunkban három ilyen szervezet van. A helyi választási bizott-
ság szeptember 10-én sorsolta ki a listák sorrendjét. 

1. Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület
 és a Magyar Szocialista Párt

1. Dr. Fülöp György
2. Pap Zsolt
3. Molnár István
4. Tokaji Edit
5. Hok Csaba
6. Kiss Zoltán
7. Jézsó Gábor
8. Vendlerné Polyák Ilona
9. Bráz György

2. Fidesz - Magyar Polgári Szövetség - 
Kereszténydemokrata Néppárt 

és a Városért Egyesület

1. Csikász Gábor 
2. Buséter Béla
3. Steinerné Vasvári Éva
4. Dr. Kébel Zsolt
5. Hajdu Hajnalka
6. Réti Jánosné
7. Markovicsné Szabó Enikő
8. Dr. Iszlai Zoltán
9. Farkas Tivadarné

3. Jobbik Magyarországért Mozgalom

1. Molnár Tamás
2. Tóth Ferenc
3. Tóth Dávid
4. Varanek Andor
5. Papp Mátyás
6. Baráthné Kiss Éva
7. Lukács László
8. Molnár Zoltán
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Hétfőn sorsolták a sorrendet. Képünkön 
Barva Györgyné, a HVB elnökhelyettese. 

A választási bizottság ülésén a jelölőszervezetek képviselői is részt vehettek. Többen éltek 
a lehetőséggel. 



Módosuló szerződés

Biomassza nem, kompresszor igen
A képviselő-testület döntése 
értelmében módosul a távhő-
termelő beruházási és hosz-
szú távú hőszolgáltatási szer-
ződés.

2017 áprilisában az ALTEO cégcsoport-
hoz tartozó Sinergy Kft. és a Tisza-Therm 
Kft. ügyvezetői megkeresték az önkor-
mányzatot a tiszaújvárosi fűtőerőmű pá-
lyázati forrásból tervezett biomassza tü-
zelésű kazánnal történő bővítésével kap-
csolatban.
Megfogalmaztak néhány, Tiszaújváros 
távhőszolgáltatását érintő racionalizálási 
javaslatot is, melyek esetében a kivitele-
zés költségét az ALTEO cégcsoport vál-
lalta. A cégcsoport kezdeményezte továb-
bá a hosszú távú hőszolgáltatási szerző-
dés 2034. január 1. napjáig történő meg-
hosszabbítását.
A képviselő-testület ennek nyomán fel-
kérte a polgármestert és a TiszaSzolg 
2004 Kft. ügyvezetőjét, hogy a Sinergy 
Kft. és a Tisza-Therm Kft. által megfo-
galmazott racionalizálási javaslatokat 
vizsgálják meg és folytassák le a szüksé-
ges tárgyalásokat. 
2017. június 16-án alá is írták a módo-
sított távhőtermelő beruházási és hosszú 
távú hőszolgáltatási szerződést. Ebben a 
lejárat meghosszabbítása mellett a cég-
csoport egyéb vállalásaként tartalmaz-
ta, hogy az üzemzavarok kezelésére to-
vábbi 10 m3/h kapacitású pótvíz betáplá-
lási lehetőséget építenek ki, továbbá net-
tó 10 millió forint értékben támogatják az 

elöregedett távhővezetékek cseréjét, illet-
ve az elavult hőközpontok modernizálá-
sát, valamint a rendelőintézetben egy vil-
lamos hajtású, magas hatásfokú komp-
resszoros hűtőgépet telepítenek, a jelen-
leg működő abszorpciós hűtőgép helyett.
Időközben a biomasszakazán megvalósí-
tásától a cégcsoport elállt, a távhőszolgál-
tatás minőségét javító két vállalás azon-
ban megvalósult, és folynak az egyezte-
tések a villamos hajtású hűtőgép telepíté-
séről, a jelenleg üzemelő abszorpciós hű-
tőgép kiváltásáról. 
A műszaki vizsgálatok eredményeként az 
önkormányzat - ellentétben a távhőterme-
lő beruházási és hosszú távú hőszolgálta-
tási szerződésben foglaltakkal - a hűtőto-
rony elbontásával egyidejűleg javasolja a 
továbbiakban funkció nélküli abszorpci-
ós hűtőgép kibontását és elszállítását is. A 

bontás, szállítás költségét az ALTEO cég-
csoport vállalja. A rendelőintézet hűtését 
biztosító villamos hajtású, magas hatásfo-
kú kompresszoros hűtőgépet az ALTEO 
cégcsoport szerzi be és telepíti, és vállal-
ja a továbbiakban a távfelügyelettel törté-
nő üzemeltetését is. A jelenleg is meglévő 
és a további üzemeltetéshez is szükséges 
szivattyúk, egyéb berendezések működte-
tését a továbbiakban is a TiszaSzolg 2004 
Kft. látja el. 
Az augusztus 29-én tartott ülésen a kép-
viselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert és a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyveze-
tőjét a távhőtermelő beruházási és hosszú 
távú hőszolgáltatási szerződés módosítá-
sára, továbbá úgy határozott, hogy a raci-
onalizálási javaslatokat egy külön megál-
lapodásban rögzítsék a felek.
                                                                                                                 F.L.

Egy erőműcsoport: két szénerőmű, 
egy földgáztüzelésű erőmű, három 
vízerőmű. Meg egy bánya. Több 
ezer alkalmazott. Több mint 1300 
MW villamos teljesítmény, ami több 
mint hatvan százaléka az épülő Paks 
II. atomerőműnek. Ez volt a Tisza 
Erőmű Rt. a 90-es évek elején, egé-
szen a privatizációig, 1996-ig. Ak-
kor az állam az erőművet eladta egy 
amerikai pénzügyi befektetőnek, 
amúgy „szőröstül-bőröstül”. 

A helyi országgyűlési képviselő javaslatára az 
eladandó csomagból parlamenti döntést köve-
tően legalább a vízerőműveket kivették. Több 
módosításra nem volt lehetőség (??).  Így a ví-
zerőművek a mai napig ragyogóan működnek, 
a többi erőmű megszűnt. A Lyukóbányát 2006-
ban felszámolták, bányászokat elbocsájtot-
ták… Megszűnt a borsodi szénbányászat száz 
éves kultúrája. 
A tévhitek sorozata az energia területén már a 
Nagymarosi Vízerőmű építésével elkezdődött.  
És minden kormány saját tévhiteinek megfele-
lően konzekvensen módosította a terveket, fi-
gyelmen kívül hagyva a mindenkori előző kor-
mányok döntéseit. Ismét beszélni kellene róla! 
„…1937-ben Bornemissza Gábor akkori mi-
niszter javaslatot tett a kormánynak a dunai ví-
zerő hasznosítására. 1942-ben a Horthy kor-
szakban alakította ki Mosonyi Emil annak kon-
cepcióját.” 
Mosonyi Emil, világszerte elismert tudós, Kos-
suth- és Széchenyi-díjas mérnök-akadémikus, 
a Tiszalöki Vízerőmű tervezője és az építésé-
nek vezetője, 2006:
 „Ma már biztosak vagyunk abban, hogy a klí-
maváltozás bekövetkezett… Én, aki közismer-
ten a vízerő hasznosításának egyik élharcosa 
vagyok, ha tárgyilagos vagyok, meg kell, hogy 
mondjam, hogy nem is a vízerő hasznosítás a 
legfőbb cél, az itt tulajdonképpen egy járulékos 
eredmény. Legfőbb célja ezeknek a vízlépcsők-
nek akár tetszik, akár nem egyes fundamenta-
lista zöldeknek, éppen az ökológiai egyensúly 
megtartása. Ökológiai előnyök, mezőgazdasá-
gi előnyök és szociális előnyök biztosítása… 
A Tisza völgy és a Körös völgy és az egész Ti-
sza-Duna hátság rá fog szorulni a folyóink vi-
zére...”

A tájékozatlan politikának meg kelleme halla-
nia a világhírű tudósaink véleményét!
No meg Széchenyi István művének, a Tisza 
szabályozásának folytatásáról is kellene be-
szélnünk. Meg a Duna-Tisza csatorna építésé-
ről.  Nem annyira az energiatermelésről, hanem 
elsősorban az öntözés, az árvíz lefolyás szabá-
lyozás, hajózási utak kialakítása miatt. Másod-
percenként háromezer köbméter víz száguld át 
az országunkon hasznosítás nélkül, miközben 
az egész világ retteg a vízhiány miatt! 
És beszélnünk kellene a tervbe vett szivattyús 
tározó erőművek építéséről. Meg kellene ma-
gyarázni a szakmába be nem avatott, politikai 
szándékok sorozatával félrevezetett lakosságot 
arról, hogy akkumuláció nélkül hosszú távon 
nem növelhető a megújuló energia termelése. 
Mert a szél- és napenergia csak akkumuláció-
val közösen jelent a rendszert nem veszélyez-
tethető, mindenkor rendelkezésre álló, megbíz-
ható energiatermelést. Egy szivattyús tározó 
erőmű környezeti hatások szempontjából leg-
jobb, hatalmas akkumulátorként működik. 
A 900 MW teljesítményű gáztüzelésű erőmű (a 
900 MW-os Tisza Erőmű, az épülendő Paks II. 
atomerőmű teljesítményének 41 százaléka) im-
már kilenc éve reménytelenül várakozik jobb-
ra érdemes jövőjére.  Pedig már a privatizáció 
előtti időszakban elkészültek tanulmányok ha-
zai lignitre és biomasszára való átállítására. 
Az erőmű átállítva lignittüzelésre, kidolgozott, 
banki hitelezésre alkalmas szakmai megvaló-
síthatósági tanulmány szerint (2007) ezermil-
liárd forinttal kerülne kevesebbe, mint az ará-
nyos teljesítmény része Paks II.-nek. Ez mind 
hazai tervezéssel, hazai kivitelezéssel, hazai 
üzemanyagból, versenyképesen termelt villa-
mos energiával, teljesítményének 70%-ában 
szabályozó képességgel.  A tévhitek sorozata 
ezt ez idáig megakadályozta. Pedig ideje len-
ne tájékoztatni a lakosságot, hogy megújuló 
energiatermelés növelése megfelelő akkumu-
látorok nélkül csak a szabályozásra alkalmas 
erőművek hátterében történhet, azok szabályo-
zási tartományuk mértékéig. Így az átalakított 
Tisza Erőmű alkalmassá tenne ezer megawatt-
nyi megújuló erőmű biztonságos működését.
Még drámaiabb sors érte a két szénerőművet 
(Tiszapalkonyai Erőmű és Borsodi Erőmű), 

ócskavasként kerültek eladásra „felelős” fel-
számoló jogi szervezetnek köszönhetően. Dön-
tően a „rossz” hatásfokra és a környezetvéde-
lemre hivatkozva kerültek leállításra. Micsoda 
ostoba képmutatás! Energiaszükségletünk har-
minc százalékát importáljuk, döntően cseh és 
lengyel szénerőművekből.  Az importált meny-
nyiség kétszerese az átalakítható Tisza Erőmű 
termelőképességének. Tehát importáljuk a kül-
földi széndioxid kibocsátást. Egy lignittüzelé-
sű szénerőmű, átalakítva korszerű technológi-
ával alkalmas megújuló biomassza fogadására 
akár 50% feletti arányban. Így a széndioxid ki-
bocsátása csak töredéke lenne az importált vil-
lamos energia kibocsátásának! A környező or-
szágok megmentették, tovább fejlesztették a 
szenes erőműveiket. A közelmúltban, 2010 utá-
ni években indított új szénerőművi fejlesztések 
csak Lengyelországban meghaladták a nyolce-
zer megawatt teljesítményt. Több mint a teljes 
hazai igény.  Több mint a Paks II. négyszerese! 
Meglehet, hogy általános ökológiai katasztrófa 
peremén vagyunk. Okai lehetnek számtalanok. 
De a legoptimistább jóslatok sem feltételezik 
hosszú távon a széndioxid kibocsátás csökke-
nését a Földön. Már csak a lakosság létszámá-
énak növekedése miatt sem. A klímaváltozás-
sal riogatni a be nem avatott lakosságot, és ar-
ra nem felkészülni, nem környezetvédelem, ha-
nem ökohisztéria!
Villamos energia nélkül a középkor sötétsége 
fenyeget. Megengedhető, hogy a fenyegető ka-
tasztrófákra ne készüljünk fel? Nyíltan kellene 
erről beszélnünk!
Kormányunk 2011-ben („Nemzeti Energiastra-
tégia 2030”) világosan megfogalmazta a jövő 
villamosenergia ellátásának feltételeit, ame-
lyek a túlélési stratégia alapfeltételeiből (biz-
tonságos víz-, élelmiszer-, energiaellátás) in-
dulnak ki: 
• „versenyképesség, 
• fenntartható fejlődés,
• energia szempontjából biztonságos, 
a) a nemzet túlélése,
b) a jólét védelme, 
c) az ellátásból és használatból eredő kockáza-
tok minimalizálása biztosítva legyen.” 
Igen, még számos más kérdésről is beszélnünk 
kellene. 

Mennyire felel meg a mai energiapolitika a ki-
tűzött stratégiának? 
Milyen következményekkel jár egy hosszabb 
idejű áramkimaradás? 
Mennyire illeszkedne be ebbe a stratégiába a 
Tisza Erőmű átalakítva lignittüzelésre?
Hogyan akarjuk megvalósítani a rendszer sza-
bályozhatóságát? Közismert, hogy egy atom-
erőmű alkalmatlan gyors teljesítmény szabá-
lyozására.
Milyen eszközökkel akarjuk növelni potenciá-
lisan érezhető mértékben a megújuló energia-
termelését?...
Ezek a kérdések gyötörnek a mai napig. Negy-
venhét éve érkeztem Tiszaújvárosba, itt a pri-
vatizációjáig az erőmű volt az egyetlen mun-
kahelyem.  Az erőmű privatizációjának idejé-
től - 23 éve - reménykedve a tévhitekből való 
kiábrándulásban, indítottam egy Kft.-t, a hazai 
energetika és főleg a volt Tiszai Erőmű Rt. jö-
vőjében reménykedtem. 2019. augusztusban a 
szakmai-tanácsadó Kft. végelszámolással kive-
zetésre került. 
Ez egy kiáltás, abban a reményben, hogy lesz-
nek követői a hazai energetika jövője érdeké-
ben. Vagy csak rekviem a hazai energetikáért?  
Netán a teljes gazdaságunk fejlődéséért, ahol 
már nincs magyar szakember, aki felszólalna a 
józanész érdekében? 
Én 23 évig reménykedtem…Beszéljünk róla…

Schwardy Miklós
Tiszai Erőmű Rt. volt vezérigazgatója

kronika@tiszatv.hu 

Egy erőmű vége

Október első hetében újra városunk szépkorúi 
lesznek a fókuszban, ekkor rendezik meg ugyan-
is az Idősek hete programjait. 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújváro-
si Nyugdíjasok Egyesülete közös szervezésében október 1-jén, 
kedden 15 órakor nyitják meg a programsorozatot a Derkovits 
Művelődési Központban. A szépkorúakat Bráz György, Tisza-
újváros polgármestere és Dr. Fülöp György, városunk alpolgár-
mestere köszönti, majd Nem csak a húszéveseké a világ címmel 
Benkóczy Zoltán, Udvarhelyi Boglárka és táncművészeik szó-
rakoztatják a közönséget. A rendezvényre ingyenes jegyek igé-
nyelhetők az idősek klubjaiban, valamint a nyugdíjas egyesület 
irodájában ügyfélfogadási időben. A nyitórendezvényre busz is 
indul, 14:20-kor a következő útvonalon: Tisza-part városrész, 
Tiszaszederkény ÁMK előtti buszmegálló, Tiszaszederkény, 
Dózsa út, Derkovits Művelődési Központ. Visszafelé 16:30-kor 
indul a busz. 
A folytatásra sem kell sokat várni, másnap, október 2-án szerdán 
14.00 órától rendezik meg a népszerű Őszi Kulturális Kavalká-
dot, szintén a művelődési központ színháztermében. Erre előze-
tesen várják a fellépni vágyók jelentkezését szeptember 18-ig az 
idősek klubjaiban és a nyugdíjas egyesületnél. Az előadók jele-
net, vers, próza, mese, ének, zene, hangszeres előadás és tánc 
kategóriákban nevezhetnek. 
A programok október 9-én szerdán zárulnak a művelődési köz-
pont színháztermében. 15 órától a polgármesteri és alpolgár-
mesteri köszöntőket követően Détár Enikő és partnere lépnek 
majd a színpadra és retro műsorukban a 70-es, 80-as, 90-es évek 
slágereit idézik fel. Jegyek - csakúgy, mint a megnyitóra ingye-
nesen igényelhetők és buszok - csakúgy, mint a megnyitó nap-
ján, ugyanabban az időpontban és útvonalon közlekednek majd.

Fodor Petra 

Szépkorúak ünnepe

Idősek hete
októberben
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Kilenc éve vár a jobb jövőre. 

Nem lesz biomassza kazán a fűtőerőműben. 



Harmadik alkalommal indul a vegyésztechnikus- 
és villanyszerelő képzés a MOL Petrolkémia Zrt. 
középfokú  duális programjában, amit idén  gép-
gyártástechnológiai technikus képzéssel egészítet-
tek ki. 

A tavalyi év több száz millió forintos fejlesztései biztosítják a 
megnövekedett diáklétszám oktatásához szükséges feltételeket, 
illetve új szakmai partnerek is segítik a vállalat törekvéseit. Az 
új szakirány kidolgozásában a Petrolszolg Kft. szakemberei is 
segítettek. A szoros együttműködés természetesen a lebonyolí-
tás során is fennmarad, így a gépésztechnikusok a Petrolszolg 
Kft. műhelyeiben szerezhetik meg gyakorlati ismereteiket. A ve-
gyészek és a villanyszerelők a MOL Perolkémia Zrt. tiszaújvá-
rosi üzemeiben történt tavalyi beruházásnak köszönhetően kor-
szerű vegyipari berendezéseken, megújult oktatótermekben és 
laboratóriumokban gyarapíthatják tudásukat. Ide tartozik pél-
dául az idén februárban átadott Művelettan labor is. Ennek a 
két képzésnek a megszervezésében továbbra is a régió megha-
tározó szakképzési intézményei, a Szerencsi Szakképzési Cent-
rum Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, il-
letve a Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimná-
ziuma lesznek az olajipari vállalat partnerei. Az újonnan induló 
gépgyártástechnológiai technikus szakterületen pedig a Miskol-

ci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája segíti majd a munkát.
- Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy a duális képzésben részt ve-
gyünk. - nyilatkozta lapunknak Tátrai István József, a Miskol-
ci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Szakgimná-
ziumának és Szakközépiskolájának megbízott igazgatója. - Ki-
emelten az olyan esetekben, amikor olyan gazdálkodó szerve-
zettel találkozunk, mint a MOL Petrolkémia Zrt., amelyik a sa-
ját munkaerőigényét szeretné a képzés által biztosítani. A duá-
lis képzésben nagyon sok külső gyakorlati képzőhely vesz részt 
és mivel az a MOL célja, hogy saját szakembereket képezzen, 
a vállalat által biztosított gyakorlati helyszíneken a munkahe-
lyi körülményeket és a légkört is megtapasztalják a diákok, ami 
hozzásegíti őket az eredményes gyakorlati képzéshez. 
Idén összesen 50 tanuló - 30 vegyésztechnikus, 6 villanysze-
relő és 14 gépész - egészítheti ki tanulmányait értékes ipari ta-
pasztalatokkal. Ez az előző évi résztvevők létszámának másfél-
szeres növekedését jelenti. Az elméleti oktatás az előző évekhez 
hasonlóan szeptembertől októberig tart, a gyakorlati képzés pe-
dig novemberben kezdődik. A duális képzés egyedülálló lehető-
séget teremt arra, hogy a MOL Petrolkémia elérje a térség leg-
kiemelkedőbb fiatal szakembereit, ezzel biztosítva a szakképzett 
munkaerő utánpótlását. Ezt támasztja alá, hogy az első villany-

szerelői évfolyamon végzett tanulók a két év leteltével a MOL 
Petrolkémiát választották szakmai karrierjük első állomásának. 
- Innovatív létesítményeinknek, integrált értékláncunknak, és a 
hosszútávú üzleti fejlődésünket biztosító 2030-as stratégiánknak 
köszönhetően készen állunk, hogy a MOL Petrolkémia megőrizze 
vezető szerepét a régió vegyipari vérkeringésében. Az iskolapad-
ban töltött évek meghatározók, ám számos értékes ismeretet csak 
azon kívül szerezhetünk meg. Erre a kettősségre alapozva hoztuk 
létre ezt az egyedülálló programot - mondta Zsinkó Tibor, a MOL 
Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója tanévnyitó beszédében.

ema

Városunk óvodáiban zökkenőmentesen indult az 
idei nevelési év. Mindkét intézmény minden épü-
lete megtelt ovisokkal és az országos adatokkal el-
lentétben, nálunk óvodapedagógusból sincs hiány. 
Probléma azonban van, illetve lesz itt is, ugyanúgy, 
ahogy minden magyar falu és minden magyar vá-
ros óvodájában. 

A „baj” forrása az új köznevelési törvény, ami már nem jogo-
sít az óvodában „tovább maradásra”, még akkor sem, ha azt a 
gyermek szociális és egyéb képességeinek elmaradása indokol-
ná. Innentől kezdve csupán az életkor szab határt a döntést il-
letően, illetve egy olyan állami szerv, amit még nem lehet tud-
ni, hogy kicsoda, micsoda. Egy biztos, nem a gyermeket ismerő 
óvodapedagógus, és nem is a szülő a döntéshozó a jövőben, ha-
nem az új köznevelési törvényben említett „állami szerv”. Nem-
csak nálunk áll értetlenül a szakma a döntés előtt, szinte minden-
hol az országban és nemcsak nálunk szólalnak fel a szülők, hi-
szen az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja, hogy a gyerekek 
többsége nem 3, hanem 4 évig jár óvodába, mert erre van szük-
ségük, mert kell még egy év, mert kell még érniük az iskolára. 
A Tiszaújvárosi Napköziotthonos Óvoda vezetőjét Micskiné Bo-
dó Erzsébetet és Halász Zoltánnét, a Tiszaújvárosi Református 
Óvoda vezetőjét erről is kérdeztük. 
- Hogy indult az idei nevelési év? 
Halász Zoltánné: 
- Három vegyes életkorú csoportunk van a Tiszaújvárosi Re-
formátus Óvodában. Ettől a nevelési évtől 24 kiscsoportos korú 
gyereket fogadtunk. A nagyobb gyerekek és az óvónők is szere-
tettel várták, fogadták őket. Ilyenkor az első hetekben még egy-
két könnycsepp előfordul, hiszen nem könnyű az átmenet, de azt 
tapasztaljuk, hogy talán a szülőknek nehezebb az elválás. Sze-
rencsére egy-két héten belül beszoknak a gyerekek. Azt tapasz-
taljuk, hogy sok ismeretet hoztak magukkal, az önállóságukkal 
is teljesen felkészültek az óvodára. Sokan már most egyedül öl-
töznek és itt aludtak nálunk már az első napokon is.
Dajkából és óvónőből sincs hiány az intézményünkben, bár mi 
egy kisebb óvoda vagyunk 3 csoporttal. Saját főzőkonyhánk 
van, két szakáccsal és két konyhalánnyal. Tavaly volt egy kis 
létszámmozgás, de azóta ez beállt.
Micskiné Bodó Erzsébet:
- Ebben a nevelési évben is 24 óvodai csoportunk indult. Az 
iskolát 137 gyerek kezdte meg, az óvodába jelentkezők száma 
138 gyermek volt, így a létszámot tekintve ugyanott vagyunk, 
ahol az előző nevelési évben. Az átlagos csoportlétszámunk 
23 fő, a maximum 25 fős csoportlétszámot egyik épületben és 
egyik csoportban sem léptük túl. A Tündérkert óvodában tör-
tént egy nagyobb felújítás a nyáron, hiszen a fenntartó egy pá-
lyázatnak köszönhetően megvalósította a külső homlokzat szi-
getelését, bár egy kicsit csúszásban van a kivitelező, de az épü-
let így is alkalmas arra, hogy fogadjuk a gyerekeket, jelenleg a 
belső oldali homlokzat festése zajlik még. Az álláspályázatok 
között hirdettünk óvodapedagógusi állást is, de volt pedagógiai 
asszisztens és óvodatitkári állásunk is, arra is szép számmal vol-
tak jelentkezők, így egyetlen munkakörben sincs betöltetlen ál-
láshelyünk.
- Mit szólnak a köznevelési törvény módosításához, illetve mi-
lyen nehézségeket okozhat ez a jövőben?
Micskiné Bodó Erzsébet: 
- A mostani köznevelési törvény módosítása eléggé megosztja 
a pedagógus társadalmat és az óvodapedagógusokat is érzéke-
nyen érinti abból a szempontból, hogy az óvodák alapprogram-
ja elveiben egészen más szemszögből közelíti meg az óvodai 
nevelést. A köznevelési törvény most azt mondja, hogy a gye-
rekeknek 6 évesen el kell menniük iskolába és csak egy állami 

szerv dönthet arról, hogy maradhat e még egy évig az óvodában. 
Azt, hogy ki az állami szerv még nem tudjuk, de a szülőknek eh-
hez a szervhez kell január 15-ig kérelemmel fordulniuk. Ez alól 
azok a gyerekeket képezhetnek kivételt, akik eddig az időpon-
tig már rendelkeznek olyan szakvéleménnyel, amely azt mond-
ja ki, hogy ők még egy évig az óvodában maradhatnak. Eddig 
az óvoda, az óvónők és a vezetők megítélésétől is függött, hogy 
megkezdje e a gyerek az általános iskolát, vagy nem, hiszen ők 
látták, ismerték a gyereket, aki három vagy négy évig odajárt 
és nap, mint nap látták a fejlődését, az esetleges lemaradáso-
kat. Azt gondolom, hogy a szülő mellett az óvónő ismeri legjob-
ban a gyerek képességeit és most ezt a döntési képességet telje-
sen megvonják az óvodától. Eddig az óvoda adta ki a szakvéle-
ményt, ez most már megszűnik teljesen és egy olyan szerv fog 
dönteni a gyerek sorsáról, amely valójában eddig nem is látta a 
gyereket. Ez a folyamat elég érdekes és azt is látni kell, hogy ez 
teljesen ellentétes az óvodai nevelés országos alap programjá-
val, hiszen ott egyértelműen és teljesen korrekten leírják, hogy 
a gyerekek beiskolázását a gyermek fejlettségétől kell függővé 
tenni. Ez a rugalmas iskolakezdés az elmúlt években nagyon jól 
bevált. Azt gondolom, hogy a mai gyerekek esetében számtalan 
olyan tényező van, ami kicsit megkésettebbé teszi a képesség-
fejlődést, leginkább a szociális képességek fejlődésre gondolok, 
hiszen az értelmi képességek mellett nagyon fontos a gyerek tes-
ti és szociális fejlettségei is ahhoz, hogy az iskolában tudja ven-
ni az akadályokat. Jött egy másik törvénymódosítás is, ami szin-
tén nincs még részelteiben kidolgozva, vagy nem tudjuk, hogy a 

törvényalkotó konkrétan mit ért alatta, amely azt mondja, hogy 
az óvodai nevelés alatt folyamatosan, de különösen az utolsó 
nevelési évben a gyerekeket az iskolára kell felkészíteni, ezzel 
szemben az óvodai nevelés országos alap programja azt mond-
ja, hogy nagycsoportos kor végére a gyerek belép az átalakulás 
azon fázisába, amikor majd az iskolában az óvodásból iskolás-
sá szocializálódik, tehát ez a két dolog abszolút ellentmond egy-
másnak, mert az alap program szerint az iskolában kell iskolás-
sá szocializálódni, ez az új jogszabály pedig arra világít rá, hogy 
már az óvoda utolsó évében olyan szintre kell felhozni a gyere-
keket, hogy alkalmassá váljanak az iskolára. Valójában az egész 
óvodai élet erről szól, hogy felkészítsük a gyerekeket az életük 
egy következő szakaszára. 
Halász Zoltánné: 
- A szülőkkel még nem tudtunk szülői értekezleten beszélni er-
ről, az majd egy későbbi időpontban lesz, valószínű, hogy sokan 
ott fognak tőlünk hallani először erről, bár sokan már a sajtóból 
értesültek az új szabályozásról. A mi nevelőközösségünk nem 
látja jónak ezt a változtatást, hiszen látjuk a gyerekeket, hogyha 
a szociális képességeikben elmaradottabbak, kevésbé fejlettek 
és látjuk, hogy sokaknak még szükségük lenne arra az egy óvo-
dai évre, hogy nőjön, megerősödjön, fejlődjön az idegrendszere, 
hogy szükségük van még a részképességeik fejlesztésre, hiszen 
az iskolában más készségek kellenek, több dolgot kell megje-
gyezni egyszerre, koncentrálni, figyelni. Véleményünk szerint 
ez nem biztos, hogy szerencsés jogalkotás volt és nem biztos, 
hogy a gyerekek érdekeit szolgálja. Akár hátrányokkal is kezd-
heti az iskolát egy muszájból iskolába küldött gyermek, hiszen 
ha az idegrendszere, a teljes személyisége nem érett meg arra, 
hogy vegye az iskolai akadályokat, akkor kudarcokat fog megél-
ni és ez egy életre elveheti a gyerek kedvét a tanulástól.

berta

Új szakma, új partnerek

Óvodából iskolába

Tovább szélesíti duális képzését az MPK

Nem könnyít a köznevelési törvény

A köznevelési törvény 2019. évi módosítása 
A Nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása a végre-
hajtáshoz szükséges kormányrendeletekkel módosítva augusz-
tus 5-én
A 2019. évi LXX. törvény elfogadásával az Országgyűlés mó-
dosította a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vényt, amelynek módosult előírásai 2019. július 26-án, szep-
tember 1-jén, illetőleg 2020. január 1-jén lépnek hatályba. A 
leglényegesebb változások szinte kivétel nélkül 2019. szep-
tember 1-jén, a következő tanév első napján lépnek hatályba. 
Több változás is módosítja az iskolai, óvodai vezetői vagy pe-
dagógusi munkákat az idei tanév kezdőnapjától.
„2020. január 1-jei hatállyal változásokat vezetett be a módo-
sított köznevelési törvény azoknak a számára, akik a tanköte-
les kor elérését követően különféle okok miatt még egy évig az 
óvodában szeretnének maradni. Az eddigiekben a tanköteles 
kor elérését követően további egy évig az óvodában maradhat-
tak azok a gyermekek, akiknek ezt az óvoda vezetője, a szak-
értői bizottság vagy az óvoda, iskola, szülő kezdeményezésére 

indított iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság 
ezt indokoltnak találta. A 2020. január 1-jét hatályba lépő új 
előírást a köznevelési törvény tartalmazza az alábbiak szerint:
Nkt. 45. § (2): …A szülő kérelmére a felmentést engedélye-
ző szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig 
óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakez-
dés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélye-
ző szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, ak-
kor csak szakértői bizottság rendelhető ki... Ha a szakértői bi-
zottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt 
a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben törté-
nő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs 
szükség.
A köznevelési törvény 94.§ (4g) bekezdésében foglaltak sze-
rint a kormány fogja kijelölni azt a hivatali szervet, amely az 
óvodai foglalkozások alóli mentesítéssel, illetőleg a tankötele-
zettség kezdetének egy évvel történő elhalasztásával kapcsola-
tos döntéseket meghozhatja. 
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Játszanak, kézműveskednek a Szivárvány oviban. 

Zsinkó Tibor nyitotta meg a tanévet. 

A református óvodában három csoport van. 



Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya
 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 

„Alacsony képzettségűek 
és közfoglalkoztatottak képzése”

2019-ben induló tanfolyamok 
Tiszaújvárosban:

Iskolai előfeltétel: befejezett 8 osztály
• Betanított szociális segítő Tanúsítvány (200 óra)
Tervezett kezdés: 2020. február
• Élelmiszer-, vegyi áru eladó OKJ-s (280 óra)
Tervezett kezdés: 2019. november
• Eladó OKJ-s   (840 óra)
Tervezett kezdés: 2019. október
• Intézménytakarító OKJ-s   (200 óra)
Tervezett kezdés: 2019. október
• Óvodai dajka OKJ-s   (360 óra)
Tervezett kezdés: 2019. november
A programban nyújtható támogatások, képzés elősegítését 
célzó támogatások:
- a képzés teljes díjának megtérítése,
- a képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése (helyi, illetve 
helyközi utazás költségének megtérítése),
- a képzés időtartama alatti juttatás,
- a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének 
megtérítése.

Út a munkaerőpiacra GINOP 5.1.1-15/2015-0001 és Ifjúsági Garancia GINOP 5.2.1-14-2015-00001
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a 2019-es évben induló képzéseink az Ifjúsági Garancia Rendszer Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program 5.2.1-14. és Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.1.1 keretében valósulnak meg.

A GINOP 5.2.1 és GINOP 5.1.1 program keretében azon 16-64 év közöttiek számára lehetőség nyílik munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételére, szakmaszerzésre, támogatott foglalkoztatásban 
történő elhelyezkedésre, vállalkozás indítására, valamint lakhatási támogatás igénylésére.
A tanfolyamokra a Foglalkoztatási Osztály információs pultjában lehet jelentkezni személyesen. (Tiszaújváros, Szederkényi út 8.)

Képzés neve Bemeneti feltétel Egyéb információ
1. Raktáros + Targoncavezető (hatósági vizsga) 18. év + 8. általános + egészségügyi alkalmasság 60-90 óra + 280-420 óra / 

10 nap + 2,5 hónap 
2. Vendéglátó eladó 8. általános + egészségügyi alkalmasság 960-1440 óra / 8-9 hónap
3. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő  + minősítés 8. általános + egészségügyi alkalmasság 800-1000 óra / 6-7 hónap
4. Burkoló 8. általános + egészségügyi alkalmasság 800-1000 óra / 6-7 hónap
5. Számítógépes adatrögzítő 8. általános + egészségügyi alkalmasság 320-480 óra / 2-3 hónap
6. Személy- és vagyonőr 8. általános + egészségügyi alkalmasság 300-500 óra / 2-3 hónap
7. Víz-, csatorna-, és közmű rendszerszerelő 8. általános + egészségügyi alkalmasság 960-1440 óra / 8-9 hónap
8. Asztalos 8. általános + egészségügyi alkalmasság 960-1440 óra / 8-9 hónap
9. Számviteli ügyintéző érettségi + egészségügyi alkalmasság 160-240 óra / 1-2 hónap
10. Autószerelő érettségi + egészségügyi alkalmasság 800-1000 óra / 6-7 hónap
11. Boltvezető eladói végzettség + egészségügyi alkalmasság 140-200 óra / 1-1,5 hónap
12. Szociális szakgondozó érettségi

A programban nyújtható támogatások, képzés elősegítését célzó támogatások:
- a képzés teljes díjának megtérítése,
- a képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése (helyi, illetve helyközi utazás költségének megtérítése),
- a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás,
- a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése.

Felkészítő 
foglalkozások

Kedves hatodikos és nyolcadikos Diákok! Tisztelt Szülők!
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium központi írásbeli felvételi vizsgát ír elő a 
2020/2021-es tanévben hozzánk jelentkező minden tanuló 
számára – ettől az évtől a hat évfolyamos gimnáziumi osz-
tályba jelentkezők számára is!
A központi írásbeli követelményeinek sikeres teljesítése ér-
dekében 2019. október 1-től felkészítő foglalkozásokat indí-
tunk matematikából és magyar nyelvből. A jelentkezés határ-
ideje: 2019. szeptember 26., a felkészítés részletei megtalál-
hatóak iskolánk honlapján: www.eotvos-tuj.sulinet.hu.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szaniszló László
intézményvezető-helyettes

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunya-
di Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola  Vándor Sándor Zeneiskolájába be-
iratkozott növendékek térítési díjának befizeté-
si határideje 2019. október 15.

A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 
– 17.00 óráig van lehetőség  a Vándor Sándor 
Zeneiskola épületében (3580 Tiszaújváros, Te-
leki B. u. 5.).

Kérem, hogy a befizetést mindenki szívesked-
jen teljesíteni!
      Hok Csaba
  intézményvezető

A névadóra emlékeztek
Több éve hagyomány, hogy a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános 
Iskola tanulói a tanév első hetén iskolájuk névadójára emlékeznek. 
Zenés, játékos programokon és a tanórákon elevenítik fel Szent István ki-
rályról szerzett ismereteiket. A hét utolsó tanítási napján meglepetésként kü-
lönböző ügyességi játékok várták a tanulókat, mindenki nagy-nagy örömére.

Csúcsot döntött a vendég-
forgalom a kempingben, so-
ha ennyien nem szálltak még 
meg a nyáron, mint az idei 
szezonban. Jó nyarat zárt a 
strand is. A vendégforgalom 
több, mint 3 százalékkal ma-
gasabb bevételt hozott a ta-
valyinál. Szeptember 23-tól 
felújítások kezdődnek a ter-
mál medence-térben, ezért 
két hétre, október 6-ig bezár 
a komplexum.  

Már csak a kaland medence idézi a nya-
rat, bár ilyenkor már abban sem fürdenek 
sokan. A kültéri medencék vizét leenged-
ték, hiszen karbantartás, felújítás kezdő-
dik. 
- Az idei strandszezon május 25-én kez-
dődött és szeptember elsejéig tartott, ami 
a tavalyihoz képest egy héttel rövidebb 
volt. A 3 hónap alatt 150 ezer vendéget 
fogadtunk, ebből 312 millió forint bevéte-
lünk keletkezett, ami 3,1%-kal több, mint 
a tavalyi nyári szezonban. Július közepé-
től augusztus elejéig volt egy kis csökke-
nés, ami a vendégforgalmat illeti, hiszen 
akkor elég ősziesre fordult az időjárás, ez 
a strandnak sem kedvezett. - mondta Szé-
négető István üzemvezető.
Az árakat évek óta nem emelte a strand a 
helyi lakosoknak. Tiszaújváros kártyával 
negyedannyiért lehet itt pancsolni, mint 
Hajdúszoboszlón vagy Demjénben, aho-
vá egy négy tagú család 20 ezer forintért 
mehet be, a városi strandon viszont 3700 
forint 2 gyerek és 2 felnőtt egész napos 

belépőjegyének ára.  - A 150 ezer ven-
dég körülbelül 10%-a tiszaújvárosi volt, 
ez 14.500 vendéget jelentett, ami azért is 
fontos, mert jól látszik, hogy a helyi la-
kosok kihasználják az önkormányzat ad-
ta kedvezményt, hiszen akinek lakcím-
kártyája van, az 33%-os kedvezménnyel 
jön be a fürdőbe, akinek még Tiszaújvá-
ros kártyája is van, az közel 70%-os ked-
vezményt vehet igénybe a belépéskor. A 
kempingben is csúcsot döntött a forga-
lom. Volt olyan nap, hogy több mint 900 
vendég szállt meg ott. Többségük lengyel 
állampolgár volt. Folyamatos telt házzal 
dolgoztunk a szezonban és már most is 
vannak foglalások a jövő évre. - nyilat-
kozta lapunknak Fodor-Somodi Gabriel-
la üzemeltetési vezető. 

A termálfürdő most még nyitva van, de 
már csak a jövő héten. Utána két hétre be-
zár a szokásos őszi karbantartás miatt. 
- A gyógyfürdő őszi felújítása, karbantar-
tása idén két hét lesz a megszokott egy 
héttel szemben, ezt az indokolja, hogy a 
belső medenceteret teljesen be kell állvá-
nyoznunk, hiszen a fa födémszerkezetet 
fel kell újítani, festeni, ezt pedig csak úgy 
lehet, ha nincs vendég az épületben. Van-
nak persze más tervek is. Az egyik, a leg-
fontosabb, a gyógyrészleg bejáratánál lé-
vő ingyenes parkoló felújítása, ami elké-
szülhet a következő szezonra, de akár a 
kültéri vizes játszótér és az északi oldalra 
tervezett beléptető kapu is. - tudtuk meg a 
komplexum üzemvezetőjétől.

berta

Jó szezonnal búcsúznak a nyártól

Kemping dömping, strand kaland 
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Az idei szezon egyik népszerű újdonsága: a dombcsúszda. 



A Tisza TV műsora
Szeptember 12., csütörtök

9:00 Héthatár: Választási tudnivalók - Duális tanévindító - 

Hajdúk a szigeten - Fúvós jubileum 

9:15 Hétről-Hétről: Választhatunk! - Tiszaújvárosi ezüsté-

rem a triatlon világbajnokságon –Szexpedíció -  Közelmúlt - 

A világ tetején

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Szeptember 16., hétfő

18:00 Sporthétfő: A FC Tiszaújváros- DEAC bajnoki labda-

rúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Szeptember 18., szerda

18:00 Héthatár: Választás – Egészségnap – Tovább zöldül 

Tiszaújváros  - Sport 

18:15 Hétről-Hétre: A megtervezett város – Hajdúk a szige-

ten– Közelmúlt – Sport 

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

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

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

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Szeptember 16. (hétfő) 18.00 óra
Csillaglesen - Távcsöves gyakorlatok
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász

Szeptember 19. (csütörtök) 17.00 óra
A NŐ marketingje - Nyitás, újrakezdés társvesztés után
Előadó: Singer Magdolna író, újságíró, gyásztanácsadó

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Szeptemberben történt - kamarakiállítás
Látogatható: szeptember 27-ig.
Helyszín: a könyvtár földszintje
Szeptember 14. (szombat) 11.00 óra  
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna könyvtáros
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Szeptember 19. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Szeptember 20. (péntek) 16.00 óra 
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártya-
játékokkal
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Szeptember 20. (péntek) 
Európai mobilitási hét - Autómentes nap
 „Sétálj velünk!”
13.00 óra    Gyülekező a Városháztéren
„Kerékpárral közlekedünk” címmel aszfaltrajz készítés a 
Bethlen Gábor út lezárt részén 
13.30 óra     Megnyitó
13.35 óra  Közös séta a Bethlen Gábor út - Posta – Híd – Dísz-
tó sétány útvonalon
14.00 óra   Aerobic bemutató
14.30 - 15.30 óra Programok
Spinning bemutató és próba (TIFIT SC)
Ergométerezés (TKKSE)
Ügyességi pálya, KRESZ-teszt a rendőrség bevonásával
Vöröskeresztes egészségsátor
Triatlon bemutató
15.30 óra Tombolasorsolás

A Magyar Dal Napja

„Amíg egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik”
Sütő András e szép és igaz 
gondolata szellemében im-
már ötödik alkalommal gyűl-
tek össze ez évben is tiszaúj-
városi amatőr művészek a 
Magyar Dal Napja megün-
neplésére szeptember máso-
dik vasárnapján - a hagyo-
mányoknak megfelelően.

Az időjárás-előrejelzések tartósan esős, 
zivataros vasárnapot jósoltak, ezért most 
először nem a Szent István szobor előt-
ti téren, hanem a Derkovits Művelődési 
Központ színháztermében rendeztük meg 
az előadást.
Az azt megálmodó és levezető Demjén 
Barnabásné Juditnak köszönhetően a mű-
sornak több új eleme volt a korábbiakhoz 
viszonyítva. Az egyik - és egyben leg-
fontosabb - az, hogy a szereplők között 
az óvodásoktól a nyugdíjasokig minden 
korosztály képviseltette magát. A másik, 
hogy az énekhez társuló mozgás, szerep-
játék, tánc is hozzájárult e dalünnep ünne-
pélyességének fokozásához. Ezeket az új-
donságokat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda Süni csoportja által bemu-
tatott körjátékcsokornak, valamint a Pánt-
lika Néptáncegyüttes bravúros Tűztáncá-
nak köszönhetjük.
A rendezvényünk Ringer István tároga-
tós barátunk játékával kezdődött, a „Bol-
dogasszony Anyánk” régi magyar him-
nusszal, amit Jézsó Gábor önkormányzati 
képviselő megnyitó beszéde követett. Ez-
után az Énekszó Baráti Kör énekelt Cseh 
Katalin karnagy vezetésével, ezzel jelt 

adva az énekes műsor megkezdésére.
Az általános iskolás korosztályt Bartos 
Márton képviselte népdalok éneklésével 
és hangszeres játékával. A gitáros, dobos, 
énekes Csöppöröm trió megzenésített 
verseket és népszerű dalokat adott elő. 
A rockos hangzás sem maradt ki a mű-
sorból. A már tavaly is fellépő Lords of 
This World együttes Bikini dalokat és sa-
ját szerzeményeket - melyeket gitárosuk, 
Mészáros Attila komponált - adott elő.
Tárogatós barátunk, Ringer István és 
kedves felesége, Marika éppen a napok-
ban ünnepelte 50. házassági évforduló-
ját. Ebből az alkalomból szeretettel felkö-
szöntöttük őket, nem sokkal a műsor vége 
előtt, egy tárogató szóló után.

A műsort az Énekszó Baráti Kör énekével 
tettük teljessé és a gyönyörű Esti dal nép-
dal tárogató hangjaival zárult.
Utólag úgy érezzük, hogy igen nagy kár 
lett volna, ha az időjárás meghiúsítja en-
nek a szép műsornak közkinccsé téte-
lét. Nagyon hálásak vagyunk a Derkovits 
Művelődési Központ vezetőségének és 
áldozatkész dolgozóinak, hogy az utolsó 
pillanatban hozott döntés megvalósítását 
ilyen gördülékenyen lehetővé tették. Eb-
ben az „utolsó pillanatban” még Polgár-
mester Úr is besegített, hogy ezt az Ön-
kormányzatunk által támogatott vállalt 
feladatunkat teljesíthessük. Köszönjük.

Vörös Béla
Az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke

Szexpedíció

Bölcselkedés helyett szórakoztatás
A Szexpedíció egy tabutémát 
feszeget vígjátéki keretek kö-
zött: Mi történik egy kap-
csolattal, ha eltűnik belőle a 
szex? Érdekes téma ez egy 
színházba, de kedd este be-
bizonyosodott, hogy igencsak 
megállja a helyét. Nem kell 
hozzá más, csak egy jó darab, 
egy kiváló rendező és két zse-
niális művész: Hegyi Barba-
ra és Seress Zoltán. 

A másfél órás előadás egy szállodai szo-
bában játszódik, ahova a középkorú há-
zaspár, Alice és Henry azért utazott, hogy 
újralobbantsák a lángot kapcsolatukban, 
azaz afféle szexterápiára indulnak. 
- Sok  mindenre rá lehet ismerni, hisz a 
szerző elég ügyesen összeszedte azokat a 
pontokat, amelyek bármelyik házasság-
ban előfordulhatnak konfliktusforrásként 
- mondta Seress Zoltán -, ezt a közönség 
nagyon hálásan veszi. Fontos elemeket 
mutat fel, és röviden érintve ezeket a pici 
jelzéseket megnyomja. Nincs ebben sem-
mi okoskodás, nem akar a darab bölcsel-
kedni. Inkább fel akarja oldani azt a ter-
het, ami adott esetben egy ilyen konflik-
tust követhet. Azt mondja, inkább pró-
báljunk meg humorral közelíteni a dolog-
hoz és próbáljuk meg ezt a feloldást így 

megtenni, de a szerző nem akar semmifé-
le pszichologizáló vagy tanácsadói minő-
ségben szerepelni. 
- Milyen a fogadtatás? 
- A múltkori előadás után két hölgy jött ki 
a színházból, mi már ott álltunk,így vál-
tottunk néhány szót. Nagyon élvezték az 
előadást, az egyik hölgy pedig elmondta, 
hogy másnap írja alá a válóperes papír-
jait. Mondtuk neki, hogy akkor ez most 
nem jött be, de közölte, hogy azért na-
gyon jól érezte magát, szóval azért a vá-

lása ellenére sikerült egy kicsit másik sín-
re tenni. Alapvetően ez a darab nem ter-
hel senkit, nem akar bántani, nem akar 
belemászni senkinek a lelkébe, nem koto-
rászik. Minden önvallomás izgalmas in-
kább, és jó szándékú, tiszta, jó ízlésű. 
Alice szerepében Hegyi Barbarát láthat-
ta a közönség. 
- Mindig van újrakezdés - mondta He-
gyi Barbara -, valamiért hozzámentünk 
ahhoz a másik emberhez. Amikor sok év 
után egyik nap jön a másik után, és az em-
berek belefeledkeznek a másik társaságá-
ba, már nem emlékeznek arra, hogy mi-
ért is szerettek bele a másikra. Erre pedig 
jó emlékezni. 
- Szórakoztatni szándékoznak, vagy in-
kább elgondolkodtatni? 
- Mind a kettő egyszerre. Nagyon jól le-
het rajta szórakozni, mert nagyon ismerő-
sek a gondolatok és nagyon mulatságosan 
magunkra ismerhetünk benne. Közben 
van egy fájdalmas része is a dolognak, 
van benne egy mélyebb réteg, ami min-
denkit lehúz egy kicsit. Nagyon jó szer-
kezetű darab, jó a hullámzása - mondta. 
Sok-sok nevetés, néha egy-egy szomo-
rú sóhaj hallatszott a nézőtéren, a darab 
nagy sikert aratott. 

Fodor Petra
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Sokaknak ismerősek lehetnek a bemutatott helyzetek. 

A Pántlika Néptáncegyüttes is színesítette a műsort. 

Seress Zoltán és Hegyi Barbara szórakoztat és elgondolkodtat. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2019. szeptember 18-án (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 19-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

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

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújvá-
ros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet 1 fő karbantartó munka-
kör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony 
keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határo-
zott időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Szakközépiskolai vagy szakiskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B, C kategóriás jogosítvány
- Szakmai gyakorlat
- Faipari végzettség (ács, asztalos, bútorasztalos)
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevél, jogosítvány másolatot
- Hozzájáruló nyilatkozatot az álláshirdetésben foglalt szemé-
lyes adatok kezeléséhez az álláshirdetéssel összefüggésben

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Általános karbantartói, javítási, hibaelhárítási munkák elvég-
zése az üzemeltetett épületekben
- Egyéb felmerülő karbantartási munkák elvégzése
- Szakszerű üzemzavar elhárításban való részvétel
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, 
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Tiszaújváros, 2019. szeptember 09.

Kerékgyártó István ügyvezető

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

következő időpontja 2019. szeptember 13. (péntek)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

üzemeltető

8. oldal 2019. szeptember 12.Közlemények



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.

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő műszaki előkészítő munkakör betöltésére, 4 hónap 
próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, műszaki és/vagy épület gépészeti kö-
zépfokú végzettség
(építészeti szakma csoportba tartozó szakképesítés)
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, lega-
lább 1-3 év szakmai tapasztalat, TERC program ismerete
Feladatok: 
• Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ által üzemelte-
tett épületek állag megóvásával kapcsolatos feladatok
• közüzemi szolgáltatókkal kapcsolat tartás, ügyintézés
• energiahatékonyság, energiafelhasználás nyomon követése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-8/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:2019.09.25.
A pályázat elbírálásának határideje:2019.09.27.
Az állás betölthető: 2019.10.02.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa- Tóth Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hir-
det 1 fő közétkeztetési csoportvezető munkakör betöltésére, 
4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel.
Pályázati feltételek:
• Középfokú képesítés, élelmezésvezető
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• számítógépes ismeretek
• előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, leg-
alább 1-3 év szakmai tapasztalat, élelmezési program- HACCP 
ismerete
Feladatok: 
• közétkeztetési csoport vezetése, irányítása
• élelmezési program ismerete és használata
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak 
jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rende-
let határozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatot,
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-9/2019. számot.
A pályázat benyújtásának határideje:2019.09.25.
A pályázat elbírálásának határideje:2019.09.27.
Az állás betölthető: 2019.10.02.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa- Tóth Zoltán
igazgató

Családsegítő 
munkakör

„A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére hatá-
rozatlan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése 
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet 
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet 
II. rész 1. Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vo-
natkozó képesítést igazoló oklevél másolat, 
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyít-
vány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez.
Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 2198-5/2019., valamint a munka-
kör megnevezését: családsegítő. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. szeptember 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.  
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intéz-
mény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás 
a NKI honlapján 2198-5/2019. azonosító számon 2019. szep-
tember 10. napján megjelenik.

Esetmenedzser 
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580 Tisza-
újváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetme-
nedzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontba.
Feladatai: 
- családgondozás, 
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése 
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú képesítés – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet 
II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti köz-
pont - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valame-
lyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz, 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyít-
vány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt szemé-
lyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez,
- 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. tör-
vény szerint. 
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, 
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltéte-
lekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező 
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázat azonosító számát: 2197-3/2019., valamint a munka-
kör megnevezését: esetmenedzser. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. szeptember 25.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. szeptember 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intéz-
ményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályá-
zati felhívás az NKI honlapján 2197-3/2019. azonosító számon 
2019. szeptember 10. napján megjelenik.

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaúj-
város családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény, 
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő be-
gyűjtését a közszolgáltató 2019. szeptember 16-án (hétfőn) 
végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb 
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtő-
zsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és 
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el 
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 szü-
letett. 
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
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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.

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN 
LICITRE BOCSÁJTÁSA

Sajószöged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a IV. Béla 15. sz. alatti „kivett lakóház 

és udvar” megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlant értékesítésre meghirdeti nyilvános, 

licittárgyalásos eljárás keretében. Az ingatlanon található vályog épület bontásra szorul, az in-

gatlan ivóvíz- és szennyvízcsatornára rákötése biztosított (szennyvíz-érdekeltségi hozzájáru-

lás kifizetve). Az ingatlan LF-2 (falusias lakóterület) övezetben van 1266 m2, 30 %-a beépíthe-

tő, a maximális építménymagasság 4,5 m. Az ingatlan induló licitára 3.500.000 Ft + ÁFA, az-

az bruttó 4.445.000 Ft. Az ajánlat benyújtásához szükséges nyomtatvány letölthető a sajoszog-

ed.hu oldalról vagy átvehető a Polgármesteri Hivatalban.  A kitöltött, aláírt ajánlatokat a Sajó-

szögedi Polgármesteri Hivatalban kell leadni 2019. szeptember 30-ig. A licitálás helye és ide-

je: Sajószöged Polgármesteri Hivatal (3599 Sajószöged Ady Endre út 71.) házasságkötő terem, 

2019. október 02. (szerda) 1600 óra. A licitküszöb 50.000 Ft. Az ajánlat benyújtásával egyi-

dejűleg befizetendő bánatpénz összege nettó 300.000 forint, ami a vételárba beszámít. (Uta-

lás esetén a bankszámlaszám: Sajószöged Községi Önkormányzat 11734114-15348609). To-

vábbi információ kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy telefonon a 49/ 540-

743 telefonszámon.

Tájékoztatás

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-vény (a továb-
biakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyer-
mek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti tele-
pülési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő ké-
relmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyene-
sen biztosítja.

A fentieken túl, az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igény-
bevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendeletének 
(a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján, természetbeni ellátásként a Gyvt. 
21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés ke-
retében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja 
azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Ti-
szaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerű-
en bejelentett tartózkodási helyén él.

Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2019. októ-
ber 28., 29., 30., 31.), a téli szünetben valamennyi, azaz 5 munkanapon (2019. december 23., 
30., 31., 2020. január 2., 3.), a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 2 munkanapon (2020. ápri-
lis 9., 14.) keresztül a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszeder-
kény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. 
u. 2.) vehető igénybe.

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással 
biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hi-
ányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza, a részére biztosított étel el-
vitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott 
személy számára lehetővé kell tenni. 

Felhívom a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy az étel ételhordóban törté-
nő elviteléhez a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatójának címzett, de az ét-
kezés helyszínén személyesen benyújtott, vagy elektronikus úton megküldött kérelem benyúj-
tása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az el-
vitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. 

A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határide-
je az őszi szünetre vonatkozóan 2019. október 25., a téli szünetre vonatkozóan 2019. december 
20., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2020. április 8.

A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
-Tiszaszederkényi Szolgáltatóház,
-a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása személye-
sen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. 
út 7.) lehetséges. 

Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kíván-
ja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Évadzáró horgászverseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2019. szeptember 14-én (szombaton) évadzáró horgászver-
senyt szervez a sajószögedi Erdészeti, (és létszámtól függően a Tolnai ) tavon.
Program:
Gyülekezés: 6.30-tól
Sorsolás: 7.00-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig 
Eredményhirdetés, tombola: 11.30-tól
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Makó Zoltán
versenyfelelős

Feeder horgászverseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2019. szeptember 28-án (szombaton) feeder horgászversenyt 
szervez a sajószögedi Erdészeti tavon.

Program:
Gyülekezés: 6.30-tól
Sorsolás: 7.00-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig 
Eredményhirdetés: 11.30-tól
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő! 

FIGYELEM!  A nevezéshez előzetes regisztráció szükséges! A versenyt minimum 30 fő neve-
zése esetén tartjuk meg!
Amennyiben nincs 30 fő nevező, a horgászverseny elmarad!
Nevezni 2019. szeptember 26-ig (csütörtökig) személyesen és telefonon is lehet az egyesület 
irodájában (Tiszaújváros, Bartók B. u. 7. fszt. 1., telefon: 0649/343-000) nyitvatartási időben 
(hétfő, szerda, péntek 13-17, kedd, csütörtök 8-12 óra).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Makó Zoltán
versenyfelelős

Köszönet az alapítványnak
 A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének Őszirózsa Klubja köszönetét fejezi ki a „Tisza-
újváros Jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumának, hogy tagjai számára anyagi támogatást  bizto-
sított az Ópusztaszeri  Nemzeti Történeti Emlékpark látványosságainak megtekintésére. Tag-
jaink közül sok embernek nem volt még lehetősége gyönyörködni a Feszty körkép csodálatos 
látványosságában.
Bíró Józsefné       Varjas Lászlóné
klubvezető       egyesület elnöke

A kirándulást támogatták
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének Erőmű Nyugdíjas Klubja köszönetét fejezi ki a 
„Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány Kuratóriumának,  hogy támogatásával biztosította a gyó-
gyulni vágyó , betegségekkel küzdő idős emberek kirándulását az „Attila” dombra. 
Türk Balázs       Varjas Lászlóné
klubvezető       egyesület elnöke 

Tiszaújváros, Szent István út 3. sz. alatt 2. 
emeleti 51 nm-es bútorozott, tehermentes 

lakás liftes házban eladó.
Érd.: 06-20/524-2932

Tiszaújvárosban, a Tisza-part városrészen, 46 
m2-es erkélyes földszinti lakás eladó.

Téglaépületben, alacsony rezsi, külön pince. 
Irányár 13,8 M Ft.
Érd.: 30/9340-982
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A Sportcentrum eseményei 
Szeptember 12. (csütörtök)

Labdarúgás
13.00 Alaitner István Meghívásos Labdarúgó Emléktorna 
kistérségi települések általános iskoláinak részvételével
	 	 	 	 Műfüvespálya

Szeptember 14. (szombat)
Labdarúgás
10.00	FC	Tiszaújváros-	Puskás-	Nagyecsed	U14	bajnoki	mér-
kőzés	 	 	 Füvespálya
12.00	FC	Tiszaújváros-	Puskás-	Nagyecsed	U15	bajnoki	mér-
kőzés	 	 	 Füvespálya

Szeptember 15. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00	Bozsik	Fesztivál	U7,	U9	csapatok	részére	 	
	 	 	 Füvespálya,	Műfüvespálya
16.00	FC	Tiszaújváros-	DEAC	felnőtt	csapat	bajnoki	mérkő-
zése	 	 	 Centerpálya

Tavaly	rendezték	meg	először	az	országosan	meghirdetett	labda-
rúgást	népszerűsítő	kezdeményezést,	a	Futball	éjszakáját,	 idén	
pedig	a	Termálfürdő	FC	Tiszaújváros	is	csatlakozott	a	program-
hoz.	Pénteken	késő	délután	megnyíltak	a	 futballklubok	kapui,	
de	most	nemcsak	a	lelátókra	lehetett	ülni,	hanem	bárki	belenéz-
hetett,	hogyan	gyakorolnak	a	kapusok	vagy	az	utánpótlás	csapa-
tok,	de	a	felnőtt	csapat	edzése	is	nyitott	volt.	
-	Ez	egy	nyílt	délután,	illetve	este,	amikor	a	labdarúgás	iránt	ér-
deklődők	kicsit	beleláthatnak	a	klubok	életébe.	-	nyilatkozta	la-
punknak	Hágen	Zsolt,	a	Termálfürdő	FC	Tiszaújváros	elnöke.	-	
Az	NB	I-es	klubok	ilyenkor	lehetőséget	adnak	arra	a	szurkolók-
nak,	hogy	olyan	 területekre	 is	bemenjenek,	amiket	máskor	el-
zárnak	 a	 közönségtől.	Bejárhatják	 a	 stadionokat,	megnézhetik	
az	öltözőket.	Mi,	a	kisebb	egyesületek	pedig	bemutató	edzése-
ket	tartunk,	büntetőrúgó	versenyt	hirdettünk,	este	pedig	villany-
fényes	öregfiúk	mérkőzéssel	zárjuk	a	programot.	Azt	gondolom,	
hogy	minden	alkalmat	meg	kell	ragadnunk,	hogy	bevonzzuk	a	
futball	 iránt	érdeklődő,	 focizni	szerető	gyerekeket.	 	Abban	bí-
zunk,	hogy	azok,	akik	eddig	még	csak	a	játszótéren	vagy	az	is-
kolában	játszottak,	most	eljönnek,	körülnéznek.	És	ha	úgy	dön-
tenek,	hogy	komolyabban	szeretnének	foglalkozni	ezzel	a	sport-
ággal,	akkor	a	mi	egyesületünket	választják,	itt	szeretnének	ját-
szani,	továbbfejlődni.	
    ema

Tedd	magad,	 szedd	magad!	mottóval	 szemétgyűjtő	 futást	 ren-
dez	az	autómentes	világnapon	a	Fit	Corner	edzőterem	és	shop.	
A	plogging	néven	külföldön	már	népszerű	 szemétgyűjtő	 futás	
lényege,	hogy	akár	futás,	séta,	gyaloglás	vagy	akár	kerékpáro-
zás	közben	gyűjtsük	a	szemetet.	Itt	nincs	kimért	táv	és	közös	rajt	
sem,	bárki	bármikor	elindulhat.	A	 futók	mellett	kerékpárosok,	
kutyasétáltatók	csatlakozását	is	várják,	akik	mind	a	Fit	Corner-
ben	adhatják	le	a	napközben	összegyűjtött	szemetet.	A	regiszt-
ráció	és	a	„felszerelés”	(	kesztyű,	szemetes	zsák)	átvehető	szep-
tember	16-tól	a	Fit	Cornerben	(Tiszaújváros,	Szent	István	út	15.,	
bejárat	az	Árpád	út	felől,	a	Rossmann	felett).	A	nap	végén	az	in-
dulók tombolasorsoláson vesznek részt. 

Újabb	 siker	 könyvelhet	 el	 Tiszaújváros	 egyik	 erősember-ver-
senyzője,	Endrei	Zsolt.	Csornán	rendezték	meg	az	elmúlt	hétvé-
gén	a	VHB	Masters	országos	bajnokság	döntőjét.	A	versenyen	
indult	 a	TIFIT	SC	versenyzője,	Endrei	Zsolt	 is,	 aki	 a	 dobogó	
második	fokára	állhatott	fel.	

Plogging

Erős emberek versenye

Szemétgyűjtés 
futás közben 

Ezüstös Endrei

Labdarúgás

Ózdon elmaradt a győzelem
A labdarúgó NB III keleti 
csoportjának 6. fordulójában 
az újonc Ózd otthonában lé-
pett pályára a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros. A Gerlicz-
ki tanítványok nem kaptak, 
igaz nem is lőttek gólt a mér-
kőzésen, így 1 pontot szerez-
tek a hétvégén.

Ózdi KSC – TFC Tiszaújváros 0-0
Ózd,	500	néző.	V.:	Kovács.
Ózd:	Lékai	–	Tönkő,	Gál	B.,	Kozics,	Pa-
taki	R.	(Tóth	G.),	Bogáti	(Balogh),	Gábor	
(Zöllei),	Lévai,	Keményffy,	Marczis,	Gál	
Sz.	Edző:	Várhidi	Péter.
Termálfürdő	 FC	 Tiszaújváros:	 Tóth	 Cs.	
–	 Burics,	 Lippai,	 Gelsi,	 Pap,	 Csicsek	
(Bussy),	 Tóth	 M.,	 Hussein,	 Orosz,	 Ter-
dik,	Molnár	M.	(Kulcsár).	Edző:	Gerlicz-
ki Máté.
A	forduló	előtt	listavezető	tiszaújvárosiak	
Ózdra	is	a	győzelem	reményében	utaztak.	
Az	újvárosiak	veretlenek,	míg	a	házigaz-
dák	 nyeretlenek	 voltak	 a	 bajnokságban.	
Az	első	félidőben	mindkét	csapatigyeke-
zett	helyzeteket	kidolgozni,	de	ezek	a	le-
hetőségek	rendre	kimaradtak.
A	második	játékrészben	a	vendég	együt-
tesnek	volt	 több	helyzete,	 igyekezett	 rá-
erőltetni	akaratát	a	házigazdákra.		A	talál-
kozón	a	legnagyobb	lehetőségek	is	kima-
radtak,	 így	mindkét	 csapatnak	meg	 kel-
lett	 elégednie	 az	 1	 ponttal.	 Így	 a	Tisza-
újváros	továbbra	is	veretlen,	míg	az	Ózd	

nyeretlen	 maradt	 a	 bajnokságban.	A	 Ti-
szaújváros	 jelenleg	a	14	ponttal	a	3.	he-
lyen	 áll	 és	 legközelebb	 szeptember	 15-
én	vasárnap	délután	4	órától	a	 listaveze-
tő	DEAC	együttesét	fogadja.	A	tiszaújvá-
rosi	csapattal	kapcsolatos	hír	még,	hogy	a	
Magyar	Kupában	a	főtáblán	a	a	Baranya	
megyei	 első	osztályban	 szereplő	Villány	
otthonában	 harcolhatja	 ki	 a	 továbbjutást	
a kék-sárga alakulat. A szeptember 21-én 
vagy	22-én	esedékes	párharc	egy	mérkő-
zésen	dől	el.
Várhidi Péter:	-	A	hatvanötödik	percig	el	
kellett	volna	dönteni	a	meccset	a	javunk-
ra,	voltak	helyzeteink,	a	végén	már	csak	
küzdöttünk.
Gerliczki Máté: -	Jó	iramú	mérkőzést	ját-
szottunk.	 Az	 utolsó	 húsz	 percben	 szin-
te	 egy	 kapuztunk,	 hatalmas	 helyzeteket	
hagytunk	ki	de	mivel	az	Ózdnak	is	voltak	
lehetőségei	ezért	a	döntetlen	reális.

A forduló további eredményei
Sényő	-	Hatvan	3-1

DEAC	-	Balassagyarmat	4-1
Tállya	-	Jászberény	0-0

Putnok - Cegléd 0-2
DVSC	II.	-	ESMTK	1-1
DVTK	II.	-	Eger	2-1

Gyöngyös	-	Füzesgyarmat	0-1
Következik a 7. forduló

2019. szeptember 15., vasárnap 16:00
ESMTK	-	Putnok
Cegléd	-	Tállya
Jászberény	-	Ózd

Tiszaújváros - DEAC
Balassagyarmat	-	Sényő
Füzesgyarmat	-	DVTK	II.	

Eger	-	DVSC	II.	
Hatvan	-	Gyöngyös

Négy meccs, hat pont

Az	elmúlt	hétvégén	az	utánpótlás	csapa-
tok	a	Mezőkövesd	Zsóry	és	a	Debreceni	
SI	 együttesével	mérkőztek	meg.	A	 négy	
találkozón	hat	pontot	szereztek	a	fiatalok.	

U19
FC Tiszaújváros - Mezőkövesd 

Zsóry FC Kft. 
2-1 (2-0)

Gól:	Dósa	A.,	Baga	D.	
Jók:	az	egész	csapat

U17
FC Tiszaújváros - Mezőkövesd 

Zsóry FC Kft. 
1-2 (1-1)

Gól:	Kerekes	T.	D.
Jók: Béres	L.,	Puskás	G.,	Kerekes	T.,	Ká-
poszta B. 

U15
DSC SI - FC Tiszaújváros 2-3 (1-2)

Gól:	Bordás	K.	3
Jók:	az	egész	csapat

U14
DSC SI - FC Tiszaújváros 2-1 (1-0)

Gól:	Orosz	D.
Jók:	 Jávorszki	 R.,	 Mező	 D.,	 Elek	 M.,	
Tóth	A.,	Vitos	Zs.	

Kajak-kenu

Örökmozgók
A	 miskolci	 Csorba-tavon	 rendezték	 meg	 az	 Első	 Borsodi	
Örökmozgó	Kupát.	A	TVSE	kajakosai	az	alábbi	eredménye-
ket	érték	el:	
K-1	ffi.ifi	U17-18.	2000	m.	Pásztor	Dániel	3.hely.Varga	Béla	
5.	hely.
K-1	serdülő	fiú	U-15.	2000.m.	Dudás	Bence	4.	hely.
K-1	kölyök	fiú	U-14.	2000.m.	Csikós	Bálint	5.	hely.
K-1	kölyök	fiú	U-13.2000.	m.Andrássy	Dénes	4.	hely.
Mk-1	kölyök	fiú	U-13.	2000.	m.	Skokán	Máté	1.	hely.
Mk-1	gyermek	fiú	U-12	2000	m.	Tagliatti	Péter	2.	hely.
Mk-1	női	gyermek	U-12.	2000.	m.	Tóth	Petra	1.hely.Czakó	
Petra	/TKKKSE/	2.hely.
Mk-1	fiú	gyermek	U-11.	2000.	m.	Hevesi	Dániel	5.	hely,Buk-
ta	Gergő	6.hely.
Mk-1	női	gyermek	U-10.	2000.	m.	Tóth	Anna	1.hely,Skokán	
Réka	5.	hely.
Mk-1	nöi	előkészítő	U-9.	2000.	m.	Andrássy	Lujza	3.	hely.
Csapatversenyben	a	TVSE	a	3.	lett.	

Világbajnoki válogató

Giada és Viki 
utazhat Kínába

Nagyot harcoltak egymással a magyar maratonis-
ta kajak-kenusok a hétvégén Tokajban rendezett 
világbajnoki válogatón.

A	tét	nem	volt	kisebb,	mint	az	október	17-20.	között	a	kínai	Sha-
oxingban	megrendezendő	Felnőtt,	U23,	és	Ifjúsági	Maraton	Vi-
lágbajnokságra való kijutás. A kajak-kenu maraton szakágában 
hagyományosan	két	egység	képviselheti	hazánkat	a	nemzetközi	
versenyeken.	A	válogatóverseny	korosztályos	győztese	az	„A”,	
a	második	helyezettje	a	„B”	egység.	A	versenyen	részt	vettek	a	
Tiszaújvárosi	Kajak-Kenu	és	Sárkányhajó	Egyesület	női	kenu-
sai	 is.	Köztük	a	korábban	már	maraton	EB-t,	VB-t	nyert	Bra-
gato Giada	 a	 felnőtt,	 valamint	Meczkó Viktória és Mannheim 
Melitta	az	ifjúsági	korosztályban	indult.	Rutinos	maratonistához	
méltóan	Giada	végig	vezetve	nyerte	meg	a	felnőtt	női	kenusok	
versenyét,	míg	az	ifjúságiaknál	Meczkó	Viktória	a	2.,	Mannhe-
im	Melitta	a	4.	helyezést	érte	el!	A	lányok	edzője,	Krucsay Jó-
zsef kiválónak	értékelte	a	teljesítményüket,	büszke	arra,	hogy	a	
felnőttek	14,4	km-es	és	az	ifjúságiak	10	kilométeres	távján	kivá-
ló	versenyzéssel	értek	el	ilyen	jó	eredményeket!	Giada	„A”	egy-
ségként	képviseli	majd	hazánkat,	Meczkó	Viktória	második	he-
lyezése	is	repülőjegyet	jelent	Kínába	mint	ifjúsági	„B”	egység!	
Tokajban	is	jól	látszott,	hogy	milyen	összefogás	van	a	tiszaújvá-
rosi	kajak-kenusok	között,	hiszen	TVSE-s	szülők,	versenyzők,	
sőt	Rakusz	Éva	is	ott	volt	szurkolni	a	TKKSE-s	versenyzőinek!
Az	U23-as	korosztályban	evező,	egykori	TKKSE-s	Béke Kornél 
is kijutott a maraton világbajnokságra.  

Futball éjszakája 

Nyitott klubkapuk 

11. oldal2019. szeptember 12. Sport

Giada sikerrel vette az akadályt: győzött a válogatón. 

Meczkó Viktória a második lett az ifjúságiak között. 



12. oldal 2019. szeptember 12.Rendezvények
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