Légiósok
Szederkényben
/7. oldal

Költségvetés
első olvasatban

A segélyhívó
központban

/3. oldal

Lecsaptak a nyomozók
Jelmezesek, bálozók, táncosok

Elkaptuk a farsang farkát

/5. oldal

Tiszaújváros hetilapja

2018. február 15.

XXXVI. évfolyam, 7. szám

Partnerség

Testvéri terepfutás

Neuhofen an der Krems testvérvárosunk meghívására 5 fő képviselte Tiszaújvárost a 2018. február 10-én rendezett Terepfutó
Kupa 3. futamán. A Phoenix Kosárlabda Klub elnöke és játékosai a hideg idő ellenére helytálltak és teljesítették a közel 5 kmes távot. Képünkön a tiszaújvárosi futók és a Neuhofen an der
Krems Union-Sportklub atlétikai szakosztályának vezetői.

Az év sportolói a megyében

Két-két ezüst és bronz

A népi kalendárium szerint idén február 13-ig, húshagyó kedd éjfélig tartott a farsang. Cikkeink a 6. oldalon.

Voks 2018

Választási értesítők, ajánlóívek
Megkezdődött az április 8-ai
országgyűlési választásról szóló értesítők postázása.
A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az országgyűlési választás kitűzéséről, és arról tájékoztatja
a választópolgárokat, hogy szerepelnek a
névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása
a február 9-i névjegyzéki állapotnak megfelelően pénteken kezdődött meg, azok
kiküldésével az iroda a Magyar Postát
bízta meg.
A 7,9 millió választópolgárnak legkésőbb február 19-éig postázzák az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek
a névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél (a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak
az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. Azok,
akik korábban már regisztráltak nemzetiségi választópolgárként az országgyűlési
választásra, ezt az információt is megtalálják az értesítőjükön. Az értesítő tartalmazza még a szavazás helyét, idejét, és
azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen, szavazókörben gyakorolhatja választójogát. Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az április 8-ai választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak most kell megkapniuk az
értesítőt.

Az értesítő a személyes adatok mellett azt is tartalmazza, hogy hol és mikor szavazhatunk.
Képviselőjelöltek ajánlására február 19. alatt a lakcíme szerint illetékes ország�és március 5. között van lehetőség. Min- gyűlési egyéni választókerületi választáden választópolgár a lakcíme szerinti vá- si irodától (jegyzőtől) érdeklődhet, hogy
lasztókerületben, az ajánlóívet kitöltve és a leellenőrzött ajánlások között szerealáírva ajánlhat jelöltet. Lényeges, hogy pelt-e olyan, amely az ő adatait tartalmazmás személy is beírhatja az ajánló válasz- za. Fontos, hogy a jelölt által leadott ajántópolgár adatait, ugyanakkor az ajánlóív lásokat addig ellenőrzik, amíg 500 érvécsak akkor érvényes, ha az ajánló válasz- nyes ajánlást találnak. Vagyis az ezeken
felüli - esetleg több ezer - ajánlást nem eltópolgár azt saját kezűleg írja alá.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánl- lenőrzik.
hat, egy jelölt viszont csak egy ajánlás- Ugyancsak fontos, hogy nem gyűjthesal támogatható, és az ajánlás nem vonha- tő ajánlás munkahelyen, államigazgatátó vissza. A sikeres jelöltállításhoz egyéb- si szerveknél, a Magyar Honvédségnél,
ként 500 érvényes ajánlás szükséges. tömegközlekedési eszközön, iskolákban,
A választópolgár a jelöltállítási időszak óvodákban, kórházakban, rendelőkben.

Ezúttal két ezüst- és két bronzérem jutott a tiszaújvárosi
triatlonosoknak.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub képviseletében - a
2017-es teljesítmények alapján - Putnóczki Dorka,
Lehmann Csongor, a férfi bajnokcsapat és Lehmann Tibor is elismerésben részesült a megyei „Év
sportolója” választáson.
Az Észak-Magyarország, a Borsod Online, valamint az eszak.hu
kiadója, az Inform Média Kft. tavaly már 15. alkalommal hirdette meg ,,Borsod-Abaúj-Zemplén megye Év sportolója” választást, melynek díjátadó ünnepségét február13-án tartották meg
Miskolcon.
A közönségszavazás tavaly indult, eredményéről lapunk is beszámolt.
A kiadó felkérésére immáron tizenötödik éve választják meg a
megyében sporttal foglalkozó újságírók az előző esztendő legjobb sportolóit, edzőit. Idén is tíz szakember adta le voksát, így
alakult ki a végeredmény.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub utánpótlás kategóriában érdekelt
sportolói, Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor egyaránt a nagyon előkelő második helyet érdemelték ki. A felnőtt férfi csapat
olyan gárdákkal együtt léphetett fel a képzeletbeli dobogó harmadik fokára, mint a sikert-sikerre halmozó DVTK-Jegesmedvék és a Pannergy-MVLC együttese. Az edzők között Lehmann
Tibor az előbbi két egyesület mesterével, a második Dougles
Bradley-vel és a nyertes dr. Sike Józseffel szolgált rá az elismerésre.

Sikeres véradás

Kétnapos véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt területi szervezete a múlt héten a tiszaújvárosi Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Az első napon 89-en, míg a másodikon 78-an
jelentkeztek donornak és adtak vért rászoruló embertársaiknak.

Sokféle

2. oldal

„Baráti” ütlegelés

Oszlári fosztott ki
palkonyait

Két órán belül elfogták a rendőrök azt a férfit, aki tiszapalkonyai ismerősét bántalmazta, majd a férfi otthonából különféle
tárgyakat lopott el.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 16
éves oszlári fiúval szemben. A megalapozott gyanú szerint a sértett 2018. február 9-én az esti órákban Tiszaújvárosban találkozott alkalmi ismerőseivel, akiket tiszapalkonyai házába is elhívott. Otthonában azonban nézeteltérés alakult ki újdonsült „barátaival”, akik közül a 16 éves oszlári fiú több alkalommal megütötte a sértettet, majd készpénzt, mobiltelefont és egy tetováló-készletet is ellopott tőle.
A 21 éves sértett bejelentését követően a rendőrök két órán belül
elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fiatalt. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság bűnügyi őrizetbe vette a kamaszt és indítványozta előzetes letartóztatását.
(Forrás: B-A-Z Megyei RFK)

Uniós kezdeményezésre

Biztonságos internetnap

Remény és barátság

Jubiláló TIFO-sok

Az idei városi évfordulókról szóló cikkünkből sajnálatos módon kimaradt a 130 fős TIFO Baráti Klub, mely a város harmadik legnagyobb idősek klubja, s márciusban lesz 30 éves.
A MOL Rt. Reménység Nyugdíjas Klubja 1988-ban a tiszaújvárosi gyárak és üzemek első nyugdíjas klubjaként alakult
meg Leninvárosban, dr. Fehér Csabáné, Jolika vezetésével.
A 25 évet „megélt” MOL Rt. Reménység Nyugdíjas Klub,
valamint 5 éve működő utódszervezete, a TIFO Baráti Klub
2018. március 22-én az Arany Holló étteremben vacsorával,
,,meglepetésekkel” készülve ünnepli meg az évfordulót.

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

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
Az Európai Unió kezdeményezésére az adott év második hónap, második hetének második napja a „Biztonságos Internet
Nap”. Az esemény célja, hogy felhívja a szélesebb közönség,
ezen belül is elsősorban a gyermekek és fiatalok figyelmét a mobiltelefonok és online technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója
február 5-én és 8-án a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium összesen 116 tanulójának tartott
előadást az online tér biztonságos használatáról.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Királyok
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik februári sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

2018. február 15.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 18-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd február 19-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

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.

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden 17.00
órakor, szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
Hamvazószerdán és nagyböjt első vasárnapján, a szentmise
végén lesz a hamvazkodás.
Nagyböjti időben minden héten, pénteken, a reggeli mise előtt
háromnegyed 8-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. A keresztút-járás rávezet minket Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére, legyen ez negyvennapos előkészületünk, bűnbánati időszakunk része.
Elérkezett az adózás ideje. Kétszer 1%-ról rendelkezhetünk. A
Római Katolikus Egyház, és a Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért Alapítvány számlaszáma megtalálható hátul a kis asztalon.

Görögkatolikus

Csütörtökön 16.00 esti istentisztelet Fülöp érsek atyával. 17
órakor kezdődik az érsek atya előadása szíriai látogatásáról a
Derkovits Kulturális Központ konferenciatermében. Sok szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia (benne a házaspárok megáldása), 17.00 vecsernye. Hétfőn és kedden 17.30 vecsernye. Szerdán 17.30 Előreszentelt
Adományok Liturgiája.

Református

Tiszaújváros
2018. február 15-én, csütörtökön és 2018. február 16-án, pénteken 17.00 órától bűnbánati istentisztelet lesz.
2018. február 18-án, vasárnap 11.00 órakor úrvacsoraosztással
egybekötött istentisztelet lesz. Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára.
Tiszaszederkény:
2018. február 15-én, csütörtökön és 2018. február 16-án, pénteken 18.00 órától bűnbánati istentisztelet lesz.
2018. február 18-án, vasárnap 09.30 órakor úrvacsoraosztással
egybekötött istentisztelet lesz.
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékeket.
Bennünk él egy arc és végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Hártó János
életének 88. évében elhunyt.
Temetése református szertartás szerint
Sajószögeden a Városi Temetőben lesz
2018. február 19-én (hétfőn) 12.30 órakor.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Ülésezett az önkormányzat

Költségvetés: első olvasatban jó

Tiszaújvárosban továbbra is az a
cél, hogy a település élhető, fenntartható és versenyképes város legyen - ez a legfontosabb „üzenete”
az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetének, melyet rendeletet még nem alkotva - első
olvasatban február 8-án tárgyalt a
képviselő-testület.
A központi jogalkotás hatására folyamatosan
gyengül az önkormányzatok öngondoskodó képessége, szűkül a mozgástér, nem tudnak szabályozni fontos együttélési normákat, például a
kukázást, az állattartást, és kevesebb a fejlesztésekre fordítható forrás. Nem kivétel ez alól
városunk sem - áll a Bráz György polgármester által beterjesztett költségvetési javaslat bevezetőjében.

Gazdasági környezet
Tiszaújváros életét, lehetőségeit alapvetően a
helyi gazdaság teljesítménye határozza meg.
Az önkormányzat 2013-ban olyan adópolitikát dolgozott ki és vezetett be, mely elősegíti a
gazdasági szereplők, a helyi vállalkozások versenyképességét, ebből adódóan növelik a pénzügyi stabilitást. A helyi iparűzési adó mértékét
két lépcsőben 2%-ról 1,5%-ra csökkentette a
testület, ennek eredményeként csak az elmúlt
évben 1,4 milliárd forint maradt a vállalkozásoknál. A gazdaságfejlesztési- és adóstratégiának köszönhetően jelentős területeket értékesített a város az ipari parkban, épül a Jabil logisztikai központja, készül a magyar-japán közös beruházással megvalósuló műgumigyár és
előkészítés alatt áll a MOL Nyrt. eddigi legnagyobb volumenű beruházása, a Poliol-projekt.
Tiszaújváros az északkelet-magyarországi régió egyik ipari, gazdasági központja. Járásszékhely településként meghatározó szerepet tölt be
a térségben. Ebből következően a tiszaújvárosi gazdaság állapota kulcskérdés mind a helyi
társadalom, mind a környezetünkben található
településen élők szempontjából. Ennek érdekében minden rendelkezésre álló eszközzel, elsősorban az adóstratégia folytatásával, törekedni

Alapelvek

A fenntartható működés és fejlesztés érdekében 2018-ban is a több éve megfogalmazott
alapelveket kell érvényesíteni a gazdálkodás
folyamatában:
1. Takarékos, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok elsődlegessége.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az önkormányzati vagyon tervszerű karbantartása.
5. Tudatos városüzemeltetés és városfejlesztés, különös tekintettel a városrészek egyenrangú kezelésére.
6. Indokolt támogatások biztosítása.
7. Beruházások kivitelezése akkor indítható,
amennyiben a forrás biztosítása nem veszélyezteti az előzőekben megfogalmazott elveket.
8. Az önkormányzati tulajdonú társaságok
költséghatékony működése.
9. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a
pályázatok önrészének megteremtése.

Elsődleges a kötelező feladatok
ellátása.

A költségvetésről egy hét múlva lesz végszavazás.
kell a foglalkoztatás bővítésére, a kötelező és
önként vállalt feladatok színvonalas ellátásához szükséges bevételek megteremtésére.
Csakhogy az előző évhez hasonlóan 2018-ban
is olyan kiadási tételek jelennek meg a költségvetésben, melyek jelentősen befolyásolják a lehetőségeket. Bevételt csökkentő tétel az egyes
állami támogatások elvonása, kiadást növelő
tétel ugyanakkor a szolidaritási hozzájárulás,
a minimálbér, a garantált bérminimum emelése, melyhez központi forrásban nem részesül az
önkormányzat. Az állami elvonások miatt ös�szesen 2 milliárd forinttal csökkennek a város
érdekében felhasználható források. Számos feladat, fejlesztési elképzelés megvalósításában
gondolkodik a város vezetése, azonban a vázolt
okok miatt ezek végrehajtása csak a mindenkori pénzügyi lehetőségekhez mérten, tudatos, fegyelmezett szemlélet mellett, ütemezetten történhet. Annál is inkább, mivel számos szakmailag megalapozott és előkészített pályázatot
nyújtott be Tiszaújváros az elmúlt években, de
valamennyi jelentős kérelmünket elutasították.

Számok, elvek, programok
A költségvetési bevételek tervezett előirányzata 6,9 milliárd forint, melyet az előző évi maradvány 800 millió forinttal, az állampapírok
visszaváltása 1,5 milliárd forinttal egészít ki
a tervezet szerint. A kiadások előirányzata 9,2
milliárd forint, ebből 8 milliárd a működési kiadás, a felhalmozási költségvetés kiadásainak
előirányzata 1,2 milliárd forint.
Csak olyan városirányítási modellt kíván az
önkormányzat működtetni, amely valós közösségi igények kielégítését szolgálja - áll a javaslatban. Fontos alapelv, hogy minden forint elköltése ellenőrzötten, törvényesen és etikusan
történjen. Az elsődleges cél, hogy Tiszaújváros
élhető, fenntartható és versenyképes legyen.
Kiemelten fontos a pénzügyi stabilitás megőrzése, az önkormányzati vagyon gyarapítása.
Ésszerű városfejlesztés, felelős, hatékony és átlátható vagyongazdálkodás jellemzi 2018-ban
is a várost, úgy, hogy a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat maradéktalanul
és magas színvonalon láthatóak el, és kiegyensúlyozott, ugyancsak magas színvonalú szolgáltatások nyújthatók.
Az elmúlt években több programot is indított
az önkormányzat - „Látható Tiszaújváros”,
„Zöldülő Tiszaújváros”, „Tiszaújváros visszavár”, „Virtuális/Digitális Tiszaújváros” - melyeket a nehezebb körülmények, rosszabb feltételek ellenére folytatni kíván, ezek elemei be
is épültek a költségvetésbe. Ugyancsak folytatódik a távhőszolgáltatás rekonstrukciója, elsősorban az önkormányzati tulajdonú TiszaSzolg
2004 Kft.-nél képződő források terhére.
A szakképzett munkaerő megtartása érdekében
az a törekvés, hogy az alkalmazottak juttatásai megmaradjanak, a külön juttatások, melyeket az utóbbi években nyújtott az önkormányzat, továbbra is biztosítottak legyenek. További
önkormányzati bérelemek is lesznek az intézményeknél és a gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak részére.

A javaslat szerint a képviselő-testület 2018.
március 1-jétől az intézményeknél a munkavállalók közti bérfeszültségek enyhítése és a munkavállalók megtartása érdekében munkavállalónként havonta bruttó 10 ezer forint összegű
bérrendezési keretet biztosít, melynek munkavállalónkénti felosztását az intézményvezetőnek előzetesen egyeztetnie kell a polgármesterrel. A bérrendezési keret meghatározásánál
csak azok a munkavállalók vehetők számításba, akiket nem érint, illetve nem érintett központi bérpolitikai intézkedés, kivéve a minimálbér-, illetve garantált bérminimum emelést.

Az állam
a legnagyobb kockázat
Dr. Fülöp György alpolgármester a szocialista frakció nevében szólva jónak nevezte a költségvetési tervezetet. Mint mondta, a bevéte-

Kétmilliárd odavész
A működési költségvetés kiadásainak egyik
legjelentősebb tétele 2018-ban is a szolidaritási hozzájárulás.
A költségvetési törvényben foglaltak szerint
32.000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzattól a támogatáscsökkentés-beszámítás alapját meghaladó részét a nettó finanszírozás keretében differenciáltan vonják el szolidaritási hozzájárulás jogcímen. Tiszaújváros tekintetében az elvonás mértéke a szolidaritási hozzájárulás alapjának 100 %-a (mivel
az egy lakosra jutó adóerő-képességi mutató
több mint a törvényben meghatározott legfelső 100.001 Ft-os értékhatár).
2018-ban települési önkormányzatok működésének különböző támogatása jogcímeken az
önkormányzatot összességében 315.712.286
Ft állami támogatás illetné meg, de a magas
adóerő-képesség okán ezt az összeget nem
kapja meg a város.
A fenti támogatás-elvonáson túl Tiszaújváros

lek biztosítják a zavartalan működtetést és fejlesztésekre, felújításra is van fedezet. Hozzátette, van némi kockázat a tervben, de szigorú, fegyelmezett munkával végrehajtható. A nehézségekről szólva az alpolgármester kitért arra, hogy 1,7 milliárd forintot von el az állam
szolidaritási hozzájárulás címén, 315 millió forint állami támogatást pedig az adóerő-képesség okán nem kap meg a város. További 1,4
milliárd forint bevételtől pedig azért esik el az
önkormányzat, mert két lépcsőben 2-ről 1,5%ra csökkentette az iparűzési adó mértékét. Fülöp György ugyanakkor hangsúlyozta, ez utóbbi intézkedés nyomán ennyi pénz marad a vállalkozásoknál, s ennek gazdaságfejlesztő hatása már érezhető.
Dr. Kébel Zsolt, a Városért Egyesület képviselője „közepesen jónak” ítélte meg a költségvetést. Az elért eredmények elismerése mellett
egyebek mellett arról szólt, hogy hosszabb távra kellene előretekinteni. Több kockázatot is
vállalhatna az önkormányzat - mondotta -, akár
hitelt is vehetne fel, például a gyógyászati részleg, a fürdőkomplexum fejlesztésére, uszoda,
vagy jégpálya építésére.
Bráz György polgármester meglehetősen indulatosan reagált az elhangzottakra (melyért később elnézést kért). Mint mondotta, a város
rendelkezik 5 éves programmal, s a városvezetésnek világos céljai vannak, megőrizni a társadalmi békét, s megfelelő komfortérzetet nyújtani a lakosságnak. Egy tisztességes városvezetés
gondolkodásába jelen helyzetben nem fér bele a hitelfelvétel kockázata. Bráz György leszögezte, ma az állam jelenti a legnagyobb kockázatot. Nem tudni ugyanis, hogy milyen jogszabályok születnek egyik napról a másikra, mikor
és milyen módon fosztja ki az önkormányzatokat, az embereket a központi hatalom.
A költségvetésről, és végrehajtásának részletszabályairól február 22-én határoz a testület.
Ferenczi László
önkormányzatát szolidaritási hozzájárulás címén a korrigált számított bevétel állami támogatás-elvonással csökkentett része után további 1.626.460.208 Ft befizetési kötelezettség is
terheli.
A szolidaritási hozzájárulás számításának
alapja a számított bevétel. A számított bevétel a 2016. évi helyi iparűzési adóbevallásokból számított városra jutó adóalap 0,55%-a,
mely összeget differenciálni szükséges az egy
lakosra jutó adóerő-képesség szintjének törvényben meghatározott kategória százalékos
mértékével. Tiszaújváros esetében ez a legmagasabb kategória, vagyis a korrekciós tényező 120%-os mértékű. Mindezekből következően:
- a 2016. évi bevallásokból számított iparűzési adóalap: 294.268.559.710 Ft.
- a számított bevétel (az adóalap 0,55%-a):
1.618.477.078 Ft.
- a korrigált számított bevétel (támogatáscsökkentés teljes összege): 1.618.477.078 Ft
x 120% = 1.942.172.494 Ft.
Azaz csaknem kétmilliárd forintos sarcot fizet
a város az államnak.

A helyi gazdaság jó teljesítményéből fakadó adóerő-képességünknek „köszönhetjük”
a 2 milliárd forintos elvonást.

Aktuális

4. oldal

Beruházások, felújítások

Ifjúsági park, Barcsay tér, templomparkoló

Az Ifjúsági park fejlesztési területei.
Az önkormányzat 2018. évi
költségvetési javaslata több
régen várt, jelentős beruházást, felújítást is tartalmaz.
Az Ifjúsági park funkcióval történő feltöltésének tervezése befejeződött. A park rekonstrukciójának kiviteli terve elkészült,
ennek alapján rekortán és salakos futópálya épül, felújítják a kerékpárutat is. Kondi elemek, utcabútorok, nyilvános WC
elhelyezése, sétány, főző- és pihenőhelyek kialakítása is szerepel a tervben. Ehhez igazodva közvilágítási terv is készült,
mely szerint új lámpatesteket telepítenek,
a régieket felülvizsgálják, szükség szerint
kicserélik. A közbeszerzési pályázat lezárult, a nyertes pályázóval a szerződést
bruttó 180.962.962 Ft vállalkozói díjjal
kötötte meg az önkormányzat.
Az Ifjúsági park rekonstrukciójával ös�szefügg a Bartók Béla út 6. sz. épület melletti, a Bethlen Gábor úthoz közeli csomópontban tervezett, az Ifjúsági
parkhoz vezető gyalogátkelőhely kiépítése 3,0 m szélességben, ami a park biztonságos megközelítését teszi lehetővé.
A kivitelezésre rendelkezésre álló forrás
1.046.317 Ft + 282.505 Ft fordított ÁFA.
A képviselő-testület 2017 augusztusában
döntött a Napsugár Bölcsőde mögötti játszótér rekonstrukciójáról, valamint a római
katolikus templom melletti - a Szent István
út és a Templom út csomópontjában lévő zöldterületen parkoló kivitelezéséről.
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Iskolafelújítások

Fifti-fifti

Tiszaújváros önkormányzata és a Mezőkövesdi
Tankerületi Központ a Hunyadi és a Széchenyi iskola épületének energetikai felújítása során a pályázati forráson túl esetleg felmerülő többletköltséget 50-50 százalékban állja - állapodott meg a
két szervezet.
Az önkormányzat - a tankerületi központ nyomatékos kérésének eleget téve - 2017. augusztus 29-én nyújtott be támogatási
kérelmet a két iskola energetikai felújítására. A kiírás értelmében ugyanis csak önkormányzatok pályázhattak. A pályázat sikeresnek bizonyult.
Az államosítás következtében azonban 2017. január 1-jétől
tényleges tulajdonosi jogosítványok nélküli tulajdonosa az önkormányzat az épületekknek, a fenntartói és működtetői jogokkal a tankerületi központ rendelkezik.
A város költségvetését szolidaritási hozzájárulás címén 2018ban közel 1,7 milliárd forint elvonás terheli. A törvényi indoklásból ugyanakkor kitűnik, hogy az intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok forrásainak biztosítása érdekében vonja el az állam az önkormányzatoktól a saját bevételeit.
A projekt végleges költségvetése csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása után látható, így valós kockázata van annak, hogy ez
meghaladhatja a támogatás összegét.
Az előzményekre, a kialakult helyzetre való tekintettel a képviselő-testület úgy határozott, hogy a támogatási szerződést
csak akkor kösse meg az önkormányzat, ha az esetleg felmerülő
többletköltség felére a tankerület biztosít fedezetet.
Bozsikné Víg Mariann tankerületi igazgató a testületi ülésen erre nem vállalt kötelezettséget, de megígérte, hogy egyeztet a
KLIK-kel. Ígéretét betartotta, s ennek nyomán megköttetett a
testületi döntésnek megfelelő együttműködési megállapodás.
f.l.

Illemtan, protokoll

A fedett kondipark kilenc elemet tartalmaz.
A játszótér rekonstrukciójára vonatkozó
közbeszerzési pályázat lezajlott, a nyertes
pályázóval megtörtént a szerződéskötés.
Ugyancsak megkötötték a szerződést a
Templom útról nyíló 6 m szélességű, 91,7
m nyomvonal hosszúságú aszfaltozott felületű bekötőút, valamint a kétoldali 39
db merőleges beállású parkoló építésére.
A képviselő-testület tavaly decemberben
határozott a Barcsay téri rekonstrukció I.
ütemének, valamint a Király közi játszótér felújításának megvalósításáról.

A Barcsay téren 2018-ban a tér északi részén a Bethlen Gábor útról megközelíthető új parkolók létesülnek, és kiépülnek a
hozzájuk közvetlenül kapcsolódó zöldterületek és a közvilágítás.
A Király közi játszótér, figyelembe véve
az ütéscsillapító gumiburkolatok kialakítását és a régi játékelemek cseréjét - melyek karbantartása nem gazdaságos - teljesen megújul.
f.l.

A park néhány utcabútora és az automatikus működtetésű illemhely. Lesz szalonnasütő-hely, ivókút, információs tábla is.
A futópályák mentén bemelegítő „állomásokat” is létesítenek.

A kuka körüli
illedelmesség

A kukázók „kicsemegézik” a számukra fontos szemetet.
Réges-régen, a városi lét kezdetén, minden háztartásban összegyűjtötték a szemetet és levitték a nagy hulladéktárolókba, melyeket meghatározott időközönként kiürített a nagy kukás kocsi.
Ehhez az egyszerű momentumhoz legfeljebb annyi illedelmességre volt szükség, hogy ha egyszerre vitte le két szomszéd a
saját szemetét, megvárják, míg a másik odébbáll, és ne dobják
egymás feje felett át a zsákot.
Ma már sokkal körültekintőbbnek kell lenni. Társadalmunk kinevelte a „megélhetési kukázást”. Ezzel a jelenséggel mindenki
találkozik kisvárosunkban is. Ez sok dilemmát okoz a városlakóknak. Hogyan viszonyuljunk ehhez?
Mit tegyünk, amikor látjuk, hogy gyerekek, felnőttek egyaránt
jól kifejlesztett technikával felmérik a hulladéktároló tartalmát
és „kicsemegézik” a számukra még hasznosítható eszközt, ételt,
ruhát? Előzékenyen adjuk át a helyünket? Szóljunk rájuk, hogy
menjenek innen?
Találkoztam már olyannal is, aki nem dobta be a kukába a felesleges ételt, hanem felakasztotta azt a konténer oldalára. Történetesen azt is láttam, hogy akinek szánták, jött és széttépte a szatyrot, szétdobálta a tartalmát, mert neki éppen arra nem volt szüksége. Így a kuka körül egy kisebb szemétdomb alakult ki.
Láttam már azt is, hogy zsákszámra szedik össze a penészes kenyeret és gondosan felkötik a biciklijük csomagtartójára. De
szállítottak már ugyanott egy egész kanapét is.
Tudom, hogy ez sokkal messzebb mutató probléma. Aggasztó a
higiéniai hatása, a sok felesleges holmi felvásárlása és kidobása is elgondolkodtató. A lelki tényező, a sajnálat is megjelenik,
amikor elfordítjuk a fejünket, ha ilyet látunk.
Én csupán az emberek magatartásformáján próbáltam elgondolkodni. Hogyan oldunk meg egy, az életünkbe begyűrűzött újszerű jelenséget.
Az elmúlt időszakban este tíz óra felé, szinte percnyi pontossággal ritmikus kolotálást hallottam az utcáról, majdhogynem ritmust. A guberálóink érkeznek meg ilyenkor. Talán ezzel köszönték meg a sok szemetet? Ez az ők illedelmes köszönete?
Medina
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Levélváltás

„Magyarnak lenni nem származás,
hanem vállalás dolga.”
Illyés Gyula
Kedves László! (efel)
A Tiszaújvárosi Krónika egykori főszerkesztője, Hajdu Imre
egy elégedetlen olvasói levélre válaszolva írta; megjelentet minden beérkező írást, amennyiben van benne: alany, állítmány és
nem anyázik a levél írója! „Nem engedem, hogy az indulat vezesse a tollamat.”- írja ön Kedves László - „Nyílt válaszlevél”
című írásában - vagyis nem akar anyázni! Dicséretes az igyekezete, kár, hogy egy kicsit mégis elragadta a hevület! - „Mi 6-6,2
millióan nem vagyunk az ország polgárai? Vagy nem érünk an�nyit, mint 2 millió Orbán-hívő Fidesz-fan? És még van képe azt
írni, ezek után …”- (mármint, van képe a magyar miniszterelnöknek) - „ össze kell fognunk, hogy Magyarország megmaradjon magyar országnak!?”
Ön talán nem ezt akarja?! Itt szeretném halkan megjegyezni,
hogy nem vagyok Fidesz-fan „csak” egy magyar vagyok a sok
közül, úgy, ahogy ön is magyar kedves László. Én azonban rettegek attól, ami a Lajtán túl történik. Szinte naponta kapunk hírt
erőszakos cselekedetekről, gyermeklányok megerőszakolásáról, késelésekről, megtervezett gázolásokról, robbantásokról.
Ugyanakkor Magyarország biztonságos hely, és én szeretném
- mit szeretném - akarom, hogy az is maradjon! Azt akarom,
hogy Magyarország legyen továbbra is a béke szigete, ahol nem
kell rettegnie senki emberfiának! Azt akarom, hogy az öt leányunokám békében, biztonságban éljen és örüljön annak, hogy ide
született!
Üdvözlettel: Éles Mihály
olvasó
*
Tisztelt Mihály Bátyám!
Nem vitatkozom Önnel. Illyés Gyulával pláne nem.
Nem vitatkozom, mert egyetértünk. Én is azt akarom, hogy mindenki, aki magyarnak vallja magát biztonságban éljen és örüljön annak, hogy ide született. Vagy ide vetette bal-, avagy jobb
sorsa.
Elragadott a hevület? Meglehet. Ahogy sokakat, miután elolvasták a miniszterelnöki levelet.
Elragadott, mert rettegek attól, ami a Lajtán innen történik. Mivel nem csak a kormánypárti sajtón tengetem életem, naponta
kapok hírt - s tapasztalatom is van - a magyar egészségügy borzalmas állapotáról, a magyar oktatás siralmas helyzetéről, nemzetvezetőink csalárd tetteiről.
És Kedves Mihály bátyám, naponta értesülök honi erőszakos
cselekedetekről, nemi erőszakról, rablásról, emberölésről, csecsemőgyilkosságról. Még robbantásról is. Ez lenne a béke szigete? Ahol nem kell rettegnie senki emberfiának? S erre fölöz
rá az a gyűlöletkampány, az az ellenséggyártás, az a félelemkeltés, minek okán nem csak az idegeneknek ugrunk neki, de magyar a magyarnak is.
Esetünkben ugye ez nem fog megtörténni? Fogjunk össze, Mihály bátyám!
Üdvözlettel: Ferenczi László
-efel*
Tisztelt Éles Mihály!
Bár nem én szólíttattam meg, hanem -efel- kollégám, szakmám
okán mégis engedje meg, hogy reagáljak soraira. Azt írja, retteg
attól, ami a Lajtán túl történik, hiszen naponta kap hírt erőszakos cselekedetekről, megerőszakolásról, késelésről...stb. Valóban történnek terrorcselekmények, megrázó, véres események,
amelyek ellen mindannyiunknak, az egész világnak össze kell
fogni! Az erőszakot el kell utasítania minden társadalomnak, ez
így van jól. De hiszem, hogy egy józan társadalomban a gyűlöletkeltést, a rasszizmust és a megbélyegzést is száműzni kell. A
magyar állami média felelőssége ebben a kérdésben súlyosabb,
mint hinnénk, azt gondolom, hogy az objektivitástól, a hiteles
tájékoztatástól talán még soha nem állt olyan messze, mint most.
És hogy lehet másképp is, arra engedjen meg egy személyes példát. Három éve, amikor országunk határain épp erőltetett menetben húzták a kerítést nem csak a terroristák, hanem az Aleppóból menekült csecsemők ellen is, volt szerencsém a görög állami tévé műsorát nézni. Tudjuk, Görögország hatalmas nyomás
alatt állt, Olaszországgal egyetemben. Özönlöttek a menekültek a tengeren át. A görög média mégis attól volt hangos, hogy
miként nyújtanak segítő kezet a lélekvesztőkön menekülőknek.
Olyan képekkel volt tele a sajtó, amelyek empátiát váltottak ki
az emberekből, még csak véletlenül sem uszítottak, vagy keltettek gyűlöletet, pedig megoldandó probléma volt bőven.
Hát, lehet így is. Felelősen, de emberséggel. S ha a közmédia
nem segít, elég csak emlékeznünk. Azokra a magyarokra, akiknek így-vagy úgy menekülniük kellett, de valahol Európában,
vagy messzebb, Dél-Afrikában, Amerikában befogadták őket.
Kívánom, hogy Ön, és szeretett unokái a jövőben is békében,
biztonságban éljenek.
Radácsi Zsuzsa

Mindenes
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Három szervezet, egy hívószám

Nyílt nap a segélyhívó központban

- Segélyhívó központ, jó napot kívánok, miben segíthetek? - általában így kezdődnek a 112-es segélyhívó számra érkező hívások. Hogy ezután mi történik, az nyilván a
bejelentett esettől függ. Február 11-én, az európai segélyhívó napon a Miskolci Hívásfogadó Központ nyílt napot
tartott, ahol bárki betekinthetett a munkájába.
Az Európai Unió területén 1991 óta, hazánkban 1999 óta működik a 112-es segélyhívó szám, aminek kezdetben nem
volt egységes informatika háttere. 2014
májusában aztán Miskolcon és Szombathelyen elkezdte működését az ország két
hívásfogadó központja. A segélykérések
előszűrését biztosítják ezek a központok,
melyek így tehermentesítik a tevékenységirányítókat azzal, hogy csak olyan eseményeket adnak át a készenléti szervek
irányítóinak, melyek valós beavatkozást,
intézkedést igényelnek.
Az operátorok egy meghatározott kérdezési protokoll mentén haladva gyűjtik az
információkat és az informatikai rendszer
támogatásával döntenek arról, hogy a hívást a mentők, tűzoltók, vagy rendőrök
felé továbbítják. A miskolci központ
munkáját vasárnap, a nyílt napon bárki
megismerhette, teszthívásokat bonyolíthatott le, és a mentőszolgálat jóvoltából
újraélesztési gyakorlati bemutató is volt.

296 operátor és 26 supervisor dolgozik a miskolci központban.
is tudnám, hogy mit mondjak, mit tegyek.
De ha egy jövőbeni esetnél fel tudom
idézni a most tanultakat, hogy hogyan
kell reagálnom, mit kell tennem egy nehéz helyzetben, akkor bízom benne, hogy
hatékonyabban tudok majd segíteni.
Hogy mit is kell tennünk, amikor segélyhívást indítunk, azt is bemutatták ezen a
napon. A legfontosabb, hogy bemutatkozzunk, megadjuk az esemény pontos helyszínét, a telefonszámunkat, hogy mikor,
kivel és mi történt. A 112-nél dolgozó
operátoroknak 14 másodpercük van fogadni egy hívást, ezért minél hamarabb
választ kell kapniuk a fenti kérdésekre
ahhoz, hogy a megfelelő helyre - tűzol-

Varga Anita (középen) is kipróbálta, hogyan működik a rendszer.

Nánássy Miklós, a hívásfogadó központ vezetője.
chés megterhelésnek vannak kitéve, hiszen mindenféle esettel találkoznak. Lehet a bejelentő pszichésen felfokozott állapotban, balesetet szenvedett, olykor illuminált, vagy épp zaklató, szitkozódó állapotban. Nekünk minden esetben helyt
kell állnunk, és a lehető legrövidebb időn
belül tudnunk kell minősíteni azt, hogy
valóban segélyhívásról beszélünk-e, valóban bajba jutott valaki és hogy szükséges-e valamelyik készenléti szerv beavatkozása, vagy a hívás épp rosszindulatú, információkérő, vagy egyéb, intézkedést nem igénylő hívás. Fontosnak tartom, hogy a lakosság felkészült legyen az
ilyen esetekre, tudják, hogy operátoraink
milyen kérdéseket fognak feltenni nekik.

A látogatók megismerkedhettek a védelmi szervek együttműködésének mikéntjével is.
Sokan voltak kíváncsiak a 112 működésére, miközben sorra futottak be az éles
hívások. Varga Anita is lebonyolított egy
teszthívást, ő családjával érkezett a központba.
- Nagyon kíváncsiak voltunk a rendszer
működésére, fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit kell tennünk veszélyhelyzet esetén - mondta. - Én ilyenkor olyan pánikba esem, hogy talán nem

Naponta 9-12000 hívást fogadnak az operátorok.
tók, rendőrök, mentők - tudják irányítani a hívást.
- Jelenleg 296 hívásfogadó operátor és
26 supervisor dolgozik a központban mondta Nánássy Miklós rendőr alezredes,
a hívásfogadó központ vezetője. - Valamennyien rendelkeznek középfokú végzettséggel, és dolgoznak nálunk felsőfokú képzettségűek is, illetve egy vagy két
idegen nyelvet is beszélő munkatársak.
Egy átlagos napon 9-12.000 hívás érkezik be hozzánk. Operátoraink nagy pszi-

A megfelelő információk birtokában az
operátor az informatikai támogató eszközökkel meghatározza a pontos helyszínt,
ahová a készenléti szervek segítségét várják. Ha együttműködnek az állampolgárok, és nem veszik felesleges, zaklató kéréseknek az operátoraink kérdéseit, akkor
sokkal hatékonyabb és gyorsabb a hívásfogadás, ezáltal a segítség is hamarabb érkezik, mondta Nánássy Miklós.
Fodor Petra

Farsangoló
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Jelmezesek, bálozók, táncosok

Mulatság Mátyás udvarában

Mesék, mesehősök, népszerű
filmek figurái, szupersztárjai
keltek életre a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola farsangján.
A szépség és a szörnyeteg szereplői táncra perdültek, nosztalgikus hangulatot
hoztak Fenyő Miklós táncosai, de jöttek
zombitáncosok, és színre léptek James
Bond ügynökei is. Ilyen jelmezeket öltöttek magukra a Hunyadi iskola felsősei.
A farsangi produkciók szinte mindegyike a zenére, a ritmusra és a táncra épített,
a felsősök ezeket mutatták be a keringőt
is táncoló hercegi párnak és udvartartásának, no meg a gyermekükre kíváncsi szülőknek.
Miközben az emeleti osztálytermekben
jelmezekbe bújtak a gyerekek, addig a
földszinten a bálozó végzősöket készítették fel az utolsó táncra.
- Szépítjük, csinosítjuk a lányokat, még
szebbé varázsoljuk őket a nagy pillanatra

Ez volt az utolsó táncuk.
- mondta az egyik szülő, aki nyolcadikos
lányának és osztálytársainak készített alkalomhoz illő sminket és frizurát.
- Ez a mai nap az első olyan alkalom eb-

Néhány táncszám akrobatikus elemeket is tartalmazott.

ben az évben, amikor úgymond pontot
tesznek a gyerekek arra a nyolc évre, amit
itt töltöttek nálunk az iskolában. Ezzel a
gyönyörű tánccal megkoronázzák ezt az
eseményt - csatlakozott a beszélgetésbe Drotárné Tamás Hermina, a végzősök
osztályfőnöke is.
- Mi zombiknak öltöztünk, magunknak
találtuk ki a táncot, a zenét és az ötlet is a
miénk, a diákoké volt. Próbáltuk viccesre
csinálni, mert hát farsang van, így most a
zombik kacsatáncot is fognak járni - sorolta Kurucz Viktória, a Hunyadi hetedikese.
Múlt pénteken volt a Hunyadi farsang első felvonása, a folytatás csütörtökön lesz,
akkor az alsósok jelmezes bálját rendezik
meg az iskolában.
A népi kalendárium szerint az idén február 13-ig, a nagyböjtöt megelőző húshagyó kedd éjfélig, tartott a farsang, ekkor
zárult hivatalosan is a szezon, a télűző, tavaszváró mulatságok ideje.
berta

Katolikus farsang

Télkergető jelmezes iskolások

A Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola
diákjai is farsangoltak a hét
végén. A Derkovits Kulturális Központ újra megtelt színes, ötletes jelmezekbe bújt
gyerekekkel, a színházi nézőtér pedig gyermeküket kíváncsian kutató szülőkkel.
Nagy volt az izgalom a Paprika Jancsiknak öltözött elsősök között, nem csoda, hiszen először állnak színpadra
ilyen nagy közönség előtt.
- Én nagyon szeretem a farsangot - mondta az első osztályos Zohori Laszló. - Be
lehet öltözni jelmezekbe, sokat táncolunk
és felmehetünk a színpadra is.
Az elsősöknek ez az első iskolai farsangjuk, a negyedikeseknek viszont az idei az
utolsó alsós mulatság. Jövőre a felsősök
táborát erősítik. A szép emlékek azonban
megmaradnak.
- Minden farsangra nagyon készülünk.
Mindig nagyon várjuk. Tavaly tyúkok

Paprika Jancsikák.

Hónapokig próbálták a keringőt.
meg kakasok voltunk, másodikban békák meg gólyák, elsőben kertészek és virágok - sorolja a negyedikes Kiss Jázmin.
- Most boszorkányok és varázslók bőrébe bújtunk.
Pinokkiók, szobalányok és inasok, va-

lamint párnájukat magukkal hozó álmos
manók is táncra perdültek a színpadon. A
katolikus iskolások két előadással is várták a vendégeket. Mindkét farsang nyitó
és záró produkciója a nyolcadikosok keringője volt.
- Nagyon jó, hogy van egy ilyen ünnepség, ahol az egész osztály együtt tud táncolni - mondta a nyolcadikos Berencsi Lili. - Nagyon szeretünk együtt táncolni.
A próbák és a farsang is jó alkalom arra, hogy még jobban összerázódjon a közösségünk.
Tanárok, diákok, szülők hónapok óta készülődtek a tél végi mulatságra.
- A nyolcadikosok már ősz óta próbálják
a keringőt, ami hagyomány már a mi iskolánkban - nyilatkozta lapunknak Kapczár Krisztina, az iskola igazgatóhelyettese. - De nem csak ők, hanem minden
osztályról elmondható, hogy nagy izgalommal és sok munkával készültek a mai
délutánra.
ema
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Széchenyi-farsang

Egyéni jelmezekben

Hercegnők, manók, de még Szörnyella De Frász is eljött a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola alsósainak farsangjára. Az egyéni maskarába bújt gyerekek osztályonként vonultak fel az iskola aulájában. Nemcsak ötletes jelmezeiket, hanem tánctudásukat is megmutathatták a színes karneváli felvonulás után következő diszkóban.

Farsangfelhang
Nem most voltam kisiskolás, mégis maradt néhány szép emlékem az iskolai farsangi időszakról. Rögtön első osztályos
koromhoz köthető az egyik legszebb, amikor vietnámi kislánynak öltöztetett az anyukám. Tényleg úgy néztem ki, mint
a rizsföldeken dolgozó vietnámi lányok. Lábujjas papucsban,
széles kalapban, kis vászonruhában, és két hosszú gyönyörűséges hajfonatom is volt, természetesen póthaj, ami hozzá volt
erősítve az én „hat szál” hajamhoz. „Fergeteges” sikert arattam, ahogy körbesétáltam a felvonuláskor a tornateremben.
Harmadik helyezett lettem, megelőzött például egy jó kiállású
bojler, de így is nyertem egy csinos csoki tortát.
Ahogy telt-múlt az idő, már másra is figyeltünk, nem csak
a jelmezekre. Jó alkalom volt a farsang egy kis ismerkedésre a felsőbb évesekkel a málnaszörp mellett, ilyen alkalmakkor szövődtek a legszebb, még ártatlan tiniszerelmek. Felsőben már nem öltöztünk be mindannyian, akinek volt kedve
jelmezt öltött, vagy páran összefogtak, és valami viccesbe beöltöztek, de semmi nem volt kötelező, és talán pont ezért volt
örömteli. Az én korosztályom még biztosan emlékszik a szülői munkaközösség aktív anyukái által készített finom turista szalámis szendvicsekre savanyú uborkakarikákkal a tetejükön, pici Pirosarannyal megspékelve.
Így ment ez régen, és szívem szerint küldenék egy kis retró farsangot a mai iskolásoknak. Szerintem élveznék.
Mert mit látok most? A farsangot lázas készülődés előzi meg,
ez mondjuk rendben van, hiszen kell a ráhangolódás. Majd
hetekkel előtte komoly, és megfeszített próbákon vesz részt a
gyereksereg, a tanítási órák után, ne adj isten előtte. Ez már
azért annyira nincs rendben, hiszen az amúgy is túlterhelt gyerekek, ha akarják, ha nem, a pihenésre, vagy akár leckeírásra szánt időt az iskolában töltik, egy erre az alkalomra felkért koreográfus társaságában, és a tehetségkutató műsorokat
megszégyenítő alapossággal betanulják az adott táncot. Amikor ezzel megvannak, következhet a főpróba. Nem az iskolában, mert az kicsi, hanem a Derkóban (azért van olyan suli, ahol nem így megy, és iskolán belül marad az iskolai farsang) és ha ott is minden rendben, jöhet az előadás, ahol már
minden flottul megy, komoly fény és hangtechnika, tömött sorok a nézőtéren, és iskolánként legalább két előadás, hogy a
nagyszülők is megnézhessék milyen ügyes a csemete. Utána jöhet a dizsi, végre ellazulhatnak a farsangoló diákok, mindenki boldog.
Tényleg mindenki? Ha a diákok ettől boldogok, hát tényleg
nagyot változott a világ! A pedagógusok? A próba nekik is
próba, bizonyítani kell, osztálynak, külvilágnak, a tananyagon túl is, nem lehet ebből kimaradni. Netán a szülők boldogsága miatt készülnek hetekig? Persze büszkék ők, csak hát
Pistikéjük nem egy táncos lábú gyerek, szegényke inkább elbújna a színfalak mögé.
Az idei farsang véget ért. Mi lenne, ha jövőre más lenne? Netán igazi maszkabál?
Radácsi Zsuzsa
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
Ember és táj - Demeter Imre képzőművészeti kiállítása.
Megnyitó: február 27. (kedd) 17.00 óra. Helyszín: Barcsay
tér 2-4. Látogatható: március 29-ig.
Óvárosi KULT Galéria
LélekSZÍNtér - Visegrádi Dóra festménykiállítása
Látogatható: március 17-ig.
Derkó MiniGaléria
Fedor János egyedi grafikái
Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: 2018. március 2-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Február 23. (péntek) 17.00 óra:
Természetjárók „Nyáridéző” sorozata.
Skóciában jártunk…
Előadó: Makó Éva
Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Február 20. (kedd) 16.00 óra:
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.

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

kronika@tiszatv.hu

Szelamat datang!

Szelamat datang! Így fogadják, üdvözlik a látogatókat Indonéziában, ha egy turista érdekes helyre érkezik. A Tiszaújvárosi
Nyugdíjasok Egyesületének nagytermében folytatódik Dr. Mudri István videóvetítéses sorozata február 21-én 14 órakor. Ezúttal a szigetország három, látnivalókban gazdag szigetét ismerhetik meg.
Elsőként Jávát, mely területét tekintve csak az ország negyedik szigete, azonban itt van a főváros, s itt lakik az ország lakosságának 60 %-a. Itt található Borobudur, mely 1200 évvel ezelőtt épült, s még ma is a világ legnagyobb buddhista temploma. Ettől pár tíz kilométerre van Prambanan, melyet csupán néhány évtizeddel később építettek, s szintén a világörökség része.
Hogy a másfél órás műsor ne maradjon magyar vonatkozás nélkül, Jáva szigetének további látnivalói mellett ellátogatunk egy
zenei iskolába, ahol Kodály-módszerrel oktatják az ősi indonéz
hangszer, az angklung megszólaltatására a növendékeket, a műsor végén beavatva a látogatókat is. Tovább folytatva utunkat
Celebesz szigeet következik, ahová kevés magyar jut el. A harmadik, amit megismerünk Bali, az ékszerdoboz.
Varjas Lászlóné, az egyesület elnöke

A Tisza TV műsora
Február 15., csütörtök
9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Nyílt nap a segélyhívónál - Iskolai farsangok - Csütörtöki töri - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Operettgála - Illem, ajándék, szeretet Közelmúlt - Labdarúgás
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Február 21., szerda
18:00 Héthatár: Vízdíjszámlázás - Épülő szálloda - TVSE
fizikai felmérés
18:15 Hétről-Hétre: 15 éves a Karakter - Közelmúlt:
házasságra fel! - Sport
Utána: Egészség(L)esen: Újraélesztés - Netfüggő
generációk - Tetoválás
Február 22., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Kultúra
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Csütörtöki töri

Légionáriusok Tiszaszederkényben

Amikor benyitottam a Tiszaszederkényi Művelődési
Ház színháztermébe, alaposan meglepődtem. Négy harci díszbe öltözött római légionárius fogadott. Első meglepetésemben csak annyit tudtam kinyögni Áve cézár, amire a válasz egy rövid kuncogás után csak annyi volt. Áve
én!
A tréfás választ a „katonai különítmény”
vezetője, a Csütörtöki töri aktuális előadását tartó alapítvány képviselője, Lenár
Vilmos adta.
- Megpróbáljuk bemutatni, hogy mi is
volt a római katonák erőssége - mondta,
és csak a példa kedvéért néhány lépésről nekifutva teljes erejével nekiugrott az
előtte álló pajzsfalnak, amiről nemes egyszerűséggel lepattant. - Egy szem légiós
ellen azonban könnyedén tudtak volna
győzni a barbárok - tette hozzá.
Vilmos, mint minden valamirevaló katona rangot is visel. Optió, mondja kérdésemre. Mint megtudom ez a centurió segédtisztje. S hogy ki, mi a centurió? A hivatalos meghatározás szerint a hadnagy
rangjának felel meg nagyjából.
Alaposabban körbenézve rájöttem, nem
csak a marcona vitézek, hanem kíséretük
is a római korból csöppent ide, hiszen két
hölgy is talpig, akarom mondani bokáig
tunikában szemlélte a gyakorlatozó légiósokat.
- Talán kevésbé praktikus viselet, viszont

A légiós pajzsfal ellenáll a barbár támadásnak.
kimondottan kényelmes - tudom meg az
egyik hölgytől, Sárközi Ágnestől. - Nagyon laza, nagyon lenge viselet, ha lehet így fogalmazni. Alul nyitott a ruha, ez
azért ad egy szabadságot, de diszkrét is
egyben. A római tunika bokáig ért, tehát
nem sok minden villant ki a római hölgyeknél.
A Colonia Rostallo Katonai Hagyományőrző Alapítvány bemutatója azonban javarészt a katonai dolgokra összpontosult. Harci és taktikai bemutató, korhű
fegyverek, páncélok és ruházat. Igazi kuriózumot láthattak mindazok, akik a Csütörtöki töri római kort bemutató előadásán részt vettek.
Az alapítvány tagjai a zempléni Rostallón

őrzik a római kori hagyományokat. Manapság különlegességnek számít a páncél
és a pajzs, de kétezer évvel ezelőtt akár
itt a Tisza-mentén is találkozhattunk volna légiósokkal.
- Itt a Tisza vidékén, tehát a Dunán innen, állandó római haderő nem valószínű,
hogy volt - magyarázta Lenár Vilmos. A segédcsapatok, a szövetséges csapatok
azonban egészen biztos vagyok benne,
hogy idáig is felmerészkedtek.
Aki lemaradt a rendhagyó történelemóráról, az a jövő hónapban Diktatúrák hajnala - a nácizmus hatalomra jutása címmel
Kiss Zoltán előadását hallgathatja meg.
borza

Ami a színpadon történik, igaz kell, hogy legyen

Operettslágerek telt ház előtt

Látványos gálaesttel érkezett
városunkba az Orfeum Vándorszínpad társulata. Tánckarral, látványos díszlettel és
jelmezekkel fűszerezték operett estjüket, a várt siker nem
maradt el.
Az Orfeum Vándorszínpad 2008-ban alakult Zalaegerszegen, azzal a céllal, hogy
az operettet, mint hungarikumot népszerűsítsék, életben tartsák ezt a műfajt határainkon innen és túl is.
- Magyarországon nagyon szeretik az
operettet - mondta lapunknak Teremi
Trixi szubrett -, hiszen ez egy magyar
műfaj. Köszönhetjük ezt Kálmán Imrének, Lehár Ferencnek és sok-sok magyar
operettszerzőnek. A napokban Szerbiában léptünk fel egy magyar településen és
ott is nagyon szeretik az operettet. Bárhová megy az ember a világon, mindenhol
szívesen fogadják, hiszen ez egy magyaros műfaj és stílus. Nyilván mindenkinek
megvannak a maga kedvencei, a maga
szerepe, ami közel áll hozzá. Esetemben
ez a Mágnás Miska. Vannak olyan operettek is, melyek nem annyira ismertek,
így az Ábrahám-operettek, és azok a revüoperettek, melyek annyira nem magyarosak, viszont nagyon szépek. Jó lenne,
ha ezeket is jobban ismerné a közönség.
A legismertebbek természetesen itthon és
külföldön is a Marica grófnő, a Cirkuszhercegnő vagy a Csárdáskirálynő. Bármit

Az operettet mindenhol szívesen fogadják.
is játszik az ember a színpadon, a lényeg,
hogy igaz legyen. Amikor a színművészeti egyetemen az első órára bementünk, ott
kezdtük, hogy a színészmesterséget tanultuk, hiszen fontos, hogy hitelesek legyünk a színpadon, akár énekelünk, táncolunk, vagy szöveges jelenetünk van.
Az operettnek van létjogosultsága hazánkban, hiszen a magyar népdal és népzene mellett ez igazán a miénk - vallja
Bálint Csaba, a vándorszínpad vezetője.
- Könnyűzenének szokták mondani, énekelni viszont annál nehezebb - mondta -,
egy opera például fantasztikusan meg van
írva egy emberi hangra. Az operettnél viszont beszélni is kell, táncolni is közben,

Beszédíró pályázat
A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet tiszaújvárosi középiskolások és tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező főiskolások, egyetemisták számára a március 15-i ünnepi beszéd
megírására és elmondására.
Kritériumok:
• Számítógéppel írt és szerkesztett szöveg, az alkotó nevének,
címének és elérhetőségének feltüntetésével
• Időtartam: 5, maximum 8 perc
Díjazás:
I. helyezett: 50.000 Ft - a beszédet az alkotó a városi ünnepi megemlékezésen, a Március 15. parkban a Petőfi-szobornál mondja el.

ezért technikailag nehezebb az operánál,
bár könnyedebbnek tűnik. Egy gálaesttel
érkeztünk ide ma este, több darabból válogattunk. Ilyenkor sokszor csak egy-két
dal van arra, hogy átálljunk az egyik szerepből a másikra, egy komplett operett
esetében azért folyamatában tesszük ezt,
akkor csak arra az egy dologra kell koncentrálnunk.
- Van kedvenc operettje?
- Igazából nincs, hiszen mindegyiket szeretem. A táncos-komikus és a bonviván
számokat is, nem tudok kedvencet mondani, hiszen mindegyik az.
Fodor Petra

II. helyezett: 30.000 Ft.
III. helyezett: 20.000 Ft.
A pályázat benyújtásának helye:
• Mátyás Zoltán igazgató
Derkovits Kulturális Központ, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi
út 2.
• Erdélyi Lajos intézményvezető
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium
3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. február 16.
Egyéb információ:
Ignáth Ágnes művelődésszervezőtől kérhető az 542-005-ös telefonszámon.

Hirdetmények

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros
önkormányzatának képviselő-testülete
2018. február 22-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart
a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adományozására
2. Javaslat idősek otthonába történő elhelyezés iránti kérelem elutasítása miatt benyújtott panasz elbírálására
3. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Tiszaújváros 0224/27 hrsz-ú ingatlant érintő állásfoglalása ellen érkezett kifogással
kapcsolatos döntés meghozatalára
4. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Ti-

szaújváros 0218/17 hrsz-ú ingatlant érintő állásfoglalása ellen érkezett kifogással
kapcsolatos döntés meghozatalára
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az Önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 3/2017. (II.24.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi
költségvetésére (kiegészítő javaslat)
3. Javaslat az építményadóról szóló
28/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat Tiszaújváros 2018. évi városi
rendezvényeinek támogatására
5. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt étkeztetés térítési díjának meghatározására
6. Javaslat a települési önkormányzatok számára nyújtható könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

igénylésére
7. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására
8.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság
helyzetéről
8.b. Jelentés az éjszakai járőrszolgálat ellátásáról, valamint javaslat a feladat további ellátására
8.c. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rendszer működésének tapasztalatairól
9. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
10. Tájékoztató a 2014-2017. években az
önkormányzat, az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok által benyújtott, Európai Unió által finanszírozott
pályázatokról
Kérdések

A hulladékudvar működési szabályzata

A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén található hulladékudvarokat a szolgáltatási terület valamennyi lakossági felhasználója igénybe veheti az alábbi feltételekkel:
A BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK
KÖRE
A háztartásban keletkező
Nem veszélyes hulladékok
• építési, bontási hulladékok (tégla, cserép, kerámia, beton, föld és kövek, illetve
ezek keveréke);
• termékként tovább nem használható gumiabroncsok;
• papír és karton, üveg, műanyagflakon,
fólia;
• zöldhulladék: nyesedék, gallyak, fű,
lombok, egyéb fahulladékok ;
• nagydarabos hulladékok (bútorok,
nagyméretű felújítás után megmaradó
lomok, háztartási tárgyak és berendezések pl. műanyagkád, kézmosó, elhasznált
konyhai eszközök);
• elektromos és elektronikai hulladékok
(hűtő, tévé, rádió, kisméretű háztartási
készülékek);
• fémek és fémcsomagolási hulladékok

(alumínium doboz, sárga- és vörösréz,
vas és acél, stb.);
• sütőolaj.
Veszélyes hulladékok
szárazelem, akkumulátor, festék- és lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel együtt,
használt motorolajok, azok csomagolásai, növényvédőszer-maradékok, fénycső
és izzó.
A HULLADÉKUDVAR IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
A hulladékudvarba történő beszállításkor
a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát,
valamint a közszolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat (csekk, banki átutalási igazolás) másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal hozni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában, - a hatályos jogszabályok előírásai értelmében - az átvételt
meg kell tagadnunk.
A hulladékok elhelyezése díjtalan.
BESZÁLLÍTHATÓ HULLADÉKOK
MENNYISÉGE
A hulladékudvarban ingatlanonként

- negyedévente 250 kg nem veszélyes
hulladék,
- évente 1.100 kg veszélyes hulladék adható le.
A mennyiségi korlátozás alól kivételt képeznek az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladékok (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok), melyekből korlátlan men�nyiség adható át a hulladékudvarban .
A magánszemélyeknek kötelessége a hulladékokat (a hulladékudvarokban található mérlegekkel) mérlegelhető formában
(bezsákolva, kötegelve, stb.) beszállítani
a hulladékudvarba.
A BMH Nonprofit Kft. által Tiszaújvárosban üzemeltetett hulladékudvar helye és
nyitvatartási ideje:
Tiszaújváros, Perényi Péter u. 1144/39.
Hétfő-Péntek: 10.00-18.00
Szombat: 8.00-16.00
A hulladékudvarok használatának szabályairól, nyitvatartásáról a www.bmhnonprofit. hu weboldalon is tájékozódhatnak .

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet villanyszerelő karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével
1 év határozott időre szóló alkalmazással,
mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Villanyszerelői végzettség (szakmunkás
vagy szakközépiskolai végzettség)
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban
szereplő épületek, ingatlanok elektromos
hálózatának és a hálózathoz tartozó berendezések, eszközök javítása és karbantartása.
Bér megegyezés szerint.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018.
február 20.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 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 ügyintézőnél 49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető

Villanyszerelő karbantartó munkakör

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. február

Február

Helye

Ideje

Kinek a részére

19. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klubja

10.30-12.00

Szociális étkezők befizetés

20. kedd

Központi Étterem

9.00 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

21. szerda

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

Hunyadi Iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

22. csütörtök

26. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

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

2018. február 15.

Ruszin ülés

A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 15-én (csütörtökön) 15,00 órától ülést
tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
Tudlik Ferencné
elnök

Ruszin gasztrokultúra
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2018. február 17-én (szombaton) 17,00 órától tartja a „Ruszin tavaszváró gasztrokultúra” elnevezésű rendezvényét, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
A rendezvény helyszíne: Phőnix Hotel ( Tiszaújváros, Bethlen
G. út 4.)
Tudlik Ferencné
elnök

Bölcsőde nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a gyermekek bölcsődei ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzésének ideje alatt összevont
csoportban történik a gyermekek ellátása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:

Műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- műtőben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a
bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2018. február 28.
- Az elbírálás határideje 2018. március 5.
- Az állás betölthető: pályázat-elbírálást követően
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
50069/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „műtőssegéd/gipszmester”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon
lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás
ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24
órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján
a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Kiss Zoltán József
a 3. sz. választókerület képviselője
2018. február 21-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. február 15.

Tájékoztató

Óvodák
zárva és nyitva

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
június 25. - július 20.
között

„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2018.
június 25. - július 27.
között

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

2018.
július 23. - augusztus 17.
között

„Tündérkert Óvodája”
(Tiszaújváros, Alkotmány köz
1.)

2018.
július 30. - augusztus 24.
között

„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
június 25. - július 20.
között

„Tündérkert Óvodája”
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)
„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)

2018.
július 23. - július 27.
között

„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)
„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2018.
július 30. - augusztus 17.
között
2018.
augusztus 20. - augusztus 24.
között

„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
„Tündérkert Óvodája”
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)

Az egyéni vállalkozók határideje

Bővült az szja-bevallás elkészítési lehetőségeinek tárháza az egyéni vállalkozók
számára, idén már ők is használhatják a
NAV webes kitöltőjét. Az egyéni vállalkozóknak 2018. február 26-ig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk szja-bevallásukat a NAV-hoz.
Az egyéni vállalkozónak a 2017-es jövedelméről a 17SZJA jelű bevallásban kell
elszámolnia. A bevallás legkönnyebben a
NAV tavaly debütált webes kitöltő programjával készíthető el, ugyanis a rendszer
továbbfejlesztése miatt idén már az egyéni vállalkozók is használhatják az innovációs díjat nyert internetes felületet.
Azokra nem vonatkozik a 2018. február
26-i határidő, akik 2017-ben megszüntették vagy az év egy részében - de még

december 31-én is - bejelentetten szüneteltették egyéni vállalkozásukat. Nekik
ugyanis 2018. május 22-ig kell bevallásukat benyújtaniuk, viszont mindenképp ki
kell tölteniük a bevallás egyéni vállalkozói részét is. Azoknak pedig, akik az elmúlt év egészében bejelentetten szüneteltették tevékenységüket és nem volt adóköteles jövedelmük, nem kell bevallást
benyújtaniuk.
A 2018. február 26-i bevallási és befizetési határidő az evás egyéni vállalkozókra
és a katásokra is vonatkozik. Az éves elszámolást az eva-alanyoknak a 1743-as,
a kata hatálya alá tartozóknak pedig a bevételi nyilatkozatot a 17KATAnyomtatványon kell benyújtaniuk.
Ha valaki katás adózóként 2017-ben át-

Bemutatóórák a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
emelt szintű angol nyelvet és emelt óraszámú dráma és
táncot tanuló osztályaiban
Bemutatóóra emelt szintű angol nyelv tantárgyból:
Az 1./2-ben tanít: Bereczky Csongor
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 24-es terem
Időpont: 2018. február 20. 10.00
A 2./2-ben tanít: Kerekesné Nagy Noémi
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 39-es terem
Időpont: 2018. február 21. 10.00
A 3./2-ben tanít: Szabóné Gubányi Éva
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 17-es terem
Időpont: 2018. február 21. 8.00
A 4./2-ben tanít: Kulcsár Róbert
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. 39-es terem
Időpont: 2018. február 22. 10.
Az 5./2-ben tanít: Kántor Bence
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 39-es terem
Időpont: 2018. február 23. 8.00
Bemutatóóra emelt óraszámú dráma és tánc tantárgyból:
A 2./1-ben tanít: Mucza-Krisztin Judit
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. tornaszoba
Időpont: 2018. február 22. 11.00
A 3/1-ben tanít: Mucza-Krisztin Judit
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. tornaszoba
Időpont: 2018. február 22. 11.55
Bejelentkezés szükséges az 544-520-as telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Hok Csaba
intézményvezető
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
tájékoztatása a szóbeli felvételi vizsgákról
Kedves Jelentkező!

2018. augusztus 27-étől minden épület teljes nyitvatartással
üzemel.
		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A szóbeli vizsgák követelményei megtekinthetők honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás
2018/19 menüpont alatt.

Tájékoztató

Az emelt szintű angolra jelentkezők számára a szóbeli vizsga
ideje: 2018. február 22. (csütörtök) 15:00 óra.
A dráma-média osztályba jelentkezők szóbeli vizsgája 2018.
február 27-én (kedden), 15:00 órakor lesz.
A vizsgákat a gimnázium épületének I. emeletén tartjuk (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).

A Tiszaújvárosi
Református Óvoda
zárva- és nyitvatartásáról
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot,
hogy a Tiszaújvárosi Református Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. A karbantartási munkálatok
elvégzése érdekében a Tiszaújvárosi Református Óvoda épületének zárvatartása az alábbiak szerint alakul:
ZÁRVA
2018. július 23 - augusztus 03. között
Ebben az időszakban az összevont ellátást biztosítja a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda.
NYITVA
2018. augusztus 06-auguszus 31.
között
Nyitva és összevont ügyeletet biztosít a Tiszaújvárosi
Református Óvoda
2018. szeptember 1-jétől az óvoda minden csoportja teljes nyitvatartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadságuk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben
értesíteni szíveskedjenek.
Tiszaújvárosi Református
Egyházközség

Légy szíves, ezen a napon legkésőbb 14.45-kor foglald el a
helyedet a bejárati ajtón elhelyezett lista szerinti teremben.
Ha neked föl nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség)
miatt nem tudsz megjelenni, jelezd a 49/540-096-os telefonszámon.
A szóbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt
- diákigazolványt, vagy személyi igazolványt - hozz magaddal!
Sok sikert a vizsgához!
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 8. héten, 2018. február 22-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

9. oldal

lépte az évi 12 millió forintos bevételi határt, akkor a többlet után a 17KATA bevallás benyújtásával egyidejűleg 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha a katás
egyéni vállalkozó ugyanattól a gazdasági partnerétől 1 millió forintnál nagyobb
összegű bevételt szerzett tavaly, akkor ezt
jeleznie kell a 17KATA nyomtatványon.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átutalással kell befizetniük az
adót. A NAV webes szja-kitöltő programját használó egyéni vállalkozók a fizetést megtehetik a kitöltő felületen. A többi adózó az átutalás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken is fizethet.
NAV

Légy önkéntes
és fejlődj!
2017 októberében elindult az „Önkéntesség fejlesztése
Borsod megyében” elnevezésű pályázatunk, melybe 50
önkéntest kell bevonnunk, Tiszaújvárosban 4-6 főt.
A pályázatban azok a 18 évesnél idősebb, de a 22. életévüket még be nem töltött fiatalok vehetnek részt minimum
fél, maximum egy évig, akik középfokú tanulmányaikat sikeresen befejezték, és aktív hallgatói, tanulói jogviszon�nyal, valamint foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
Az önkéntes tevékenységükért cserébe szervezetünk 25 fő
részére a jogosítvány megszerzésének költségét vizsgadíjjal és tankönyvvel együtt, másik 25 fő részére pedig nyelvtanfolyam árát tankönyvvel együtt állja. Ezen felül finanszírozzuk az utazási költségeiket, és kapnak havonta 7.000
Ft készpénzt.
Jelentkezni lehet: Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezete Tiszaújváros, Kazinczy út 3. Kenyeresné
Eged Erzsébet 06-30/694-2766

Hirdetés
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MEGHÍVÓ

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

Haltelepítés

A Zabos Géza Horgász Egyesület 2018. február 16-án (pénteken) 200 kg pisztrángot telepít a Tolnai tóba. Horgászni
2018. február 17-én (szombaton) 07.00 órától lehet.
Pisztrángból naponta 3 db fogható, ami nem számít bele a
heti 5 db-os kvótába. A fogási naplóba a horgászat végén kgban összesítve kell beírni.
A változtatás jogát fenntartjuk!
FIGYELEM!!!! A 2017. ÉVI HORGÁSZENGEDÉLY 2018.
01. 31.-ig VOLT ÉRVÉNYES!
AZ ÖSSZESÍTETT FOGÁSI NAPLÓ LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2018. FEBRUÁR 28.!
Balázs Tibor horgászmester

Kőműves, nehézgépkezelő, hegesztő, csőelőkészítő
köszörűs szakmunka azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
A munkavégzés helye: Magyarország
(a szállást, utazást a cég állja )
Jelentkezés: 06204799542-es telefonszámon.
Tiszaújváros, Tisza út 22. szám alatt 2 szobás, étkezős,
bútorozott 51 nm-es lakás hosszú távra kiadó, számlaképesen. Érd.: 06-20/2900-187

2018. február 15.

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház.
Az ingatlant a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával együttesen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. 03. 19. 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több, azonos összegű vételi
ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálással alakul ki,
melynek időpontjáról és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit írásban
tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés alapján megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Sport

2018. február 15.

Forgács László emléktorna

11. oldal

Labdarúgás

Rendvédelmisek
élet-halál harca

Nem kisasszony-futballt játszottak a rend őrzői, védői.
Már 18. alkalommal gyűltek össze a rendőr- és
rendvédelmi csapatok városunkban, hogy teremlabdarúgó tornán emlékezzenek a néhai országos
rendőr-főkapitányra, Forgács Lászlóra.
A Sportcentrum játékcsarnokában és edzőtermében is folyamatosan játszottak a csapatok. Bár a rendezvény fő célja a sportbaráti találkozó és az emlékezés, a pályán komoly csaták folytak.
A hazai színeket B-A Z Megyei RFK csapata képviselte.
- Ez gyakorlatilag élet-halál harc - mondja Séra Csaba, akit alaposan lefőve egy mérkőzés végén kapok el. - Kollégák játszanak egymással, igyekszünk sportszerűek maradni, viszont nagyon kemény és éles mérkőzéseket játszunk.
Hogy mennyire komoly sportértéke van a hagyományos tornának, bizonyítja az is, hogy a Diósgyőr kapuslegendája, Veréb
György, aki korábban BM alkalmazott volt, bár csak a pálya szélén, de részt vett a tornán.
- Nagyon szeretnék még én is köztük lenni - mondta. - Sajnos
egy sérülésem miatt nem tudok. Másabb, mint egy igazi kispályás labdarúgó torna, hiszen itt már lassabbak a mozdulatok, illetve a színvonal is kicsit lejjebb van, de őszintén küzdenek egymás ellen a fiúk.
A torna mára a megyei kapitányságok éves programjának része
lett, amire készülnek.
- Nagykorú lett a Forgács László emléktorna, hiszen 18. alkalommal rendeztük meg - mondta, hangjában nem kis büszkeséggel a házigazdák nevében, Dr. Vereczkei Csaba megyei rendőr-főkapitány. - Amit én különlegesen becsülök és méltánylandónak tartok, hogy évről-évre eljön ez a népes sportbaráti közösség az ország minden pontjáról, számos megyéjéből.
A 18. Forgács László emlékkupát ebben az esztendőben a Budapesti Rendőr Sportegyesület csapata nyerte, a díjat a torna névadójának özvegye, Forgács Lászlóné adta át. Második a Parlamenti Őrség lett, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság csapata állhatott fel.
A Rendőrtábornokok Egyesülete által felajánlott különdíjat a
torna legsportszerűbb csapata, a Nemzeti Védelmi Szolgálat
kapta. A torna gólkirálya: Csanády Dénes (Heves MRFK, 8 góllal), a torna legjobb kapusa: Boczkó Balázs (Győr-Moson-Sopron MRFK), a torna legjobb játékosa: Szűcs Zoltán (BRSE) .

Két mérkőzés, két újonc, két sérült

Két edzőmérkőzést játszott
itthon a TFCT az elmúlt héten. Szerdán a megyei első osztályban szereplő Tarpát magabiztosan múlta felül, szombaton az „osztálytárs” DVTK II. ellen döntetlen született.
FC Tiszaújváros - Tarpa 6-0 (3-0)
Gólszerzők: Faggyas 2, Nagy D. 2, Turcsik (11-esből) és Pap
A mérkőzés a gyakorlásról szólt, így a sérülteken kívül mindenki kapott lehetőséget a bizonyításra. A vendégek jó edzőpartnernek bizonyultak, sokat futottak, és
agresszíven játszottak. A találkozó negatívuma, hogy Lipusz megsérült, négy hetet kell kihagynia.
A találkozón mutatkozott be két edzés
után Faggyas Milán, akinek jól sikerült a
„belépője”, két gólt lőtt.
- Nem hiszem, hogy a beilleszkedéssel
gondom lenne - mondta Milán. - Jól ismerem a játékosok zömét labdarúgóberkekből, és a pályáról. A csapategység nagyon jó, és ha oda tudom tenni a gólokat,
a gólpasszokat, akkor úgy gondolom nem
lesz semmi baj.
FC Tiszaújváros - DVTK II. 1-1 (0-1)

Úszás

2018. február 8-ai számunkban a Barátságos erőfelmérés című
cikkünkben tévesen jelent meg a Tiszaújvárosi Tenisz Club rövidített neve, valamint a Farsang kupa időpontja. A helyes dátum: 2018. február 18.
Tévedésünk miatt az érintettek szíves elnézését kérjük.

TVSE-közgyűlés
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, szimpatizánsait, hogy a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 2018. február 19-én, 17.00
órától a Tiszaújvárosi Sportcentrum súlyemelő termében tartja a 2017-es évzáró közgyűlését.
Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés a határozatképességet nem éri el, úgy a közgyűlést 2018. február 19-én,
17.30 órakor, változatlan napirendi pontokkal, a megjelentek
létszámától függetlenül tartjuk meg.
A TVSE elnöksége

Galgóczi Olivér 100 mellen nyert.

Gólszerző: Molnár Máté
Egy jó iramú, kemény, néha talán durva
edzőmérkőzésen van túl a csapat. Az első
félórában az edző által kért taktikai elemeket nagyon jól megvalósították a játékosok. Egy 3 perces rövidzárlatos periódus végén egy jól eltalált lövéssel mégis az ellenfél szerzett vezetést. A második félidő elején egy gyors ellentámadás
végén, a másik új igazolás, Molnár Máté

szép lövéssel egyenlített. A csapatok sokat futottak a második játékrészben is, a
kialakított helyzetek viszont rendre kimaradtak, így igazságos döntetlennel zárult
a mérkőzés.
Sajnos ez a mérkőzés sem telt el sérülés
nélkül. A jól játszó Pap Zsolt esete sajnos
nagyon súlyos lehet, valószínűleg hos�szabb időre nélkülözni lesz kénytelen a
fiatal játékost a TFCT.

A legjobbak között

Hatvannyolc versenyszámban közel 600 diák vett részt
a három helyszínen megrendezett úszás diákolimpia megyei döntőin.
Február 5-én Szerencsen az alsósok, 7-én
Ózdon a felsősök, míg 9-én Miskolcon a
középiskolások versenyeztek, két-két kategóriában. Az „A” nyílt versenyre igazolt sportolók is nevezhettek, míg a „B”
kategóriában csak az amatőrök állhattak
a rajtkőre.
A tiszaújvárosiak szépen teljesítettek.
A II. korcsoportban Bagi Zoltán (Kazinczy iskola) 50 méteren mind gyors-, mind
hátúszásban első lett, sőt az iskola 4x50
méteres gyorsváltójával (Bagi Zoltán,
Nagy Bendegúz, Szlávik Levente, Varga
Martin) is a dobogóra állhatott, ugyanis
bronzérmet szereztek.
A III. korcsoport 100 méteres versenyszámai a B kategóriában a Széchenyi és
a Szent István iskolának hozott dicsőséget. A fiúknál a széchenyis Deim Mar-

Helyreigazítás

Pap Zsoltot hordágyon vitték le a pályáról csapattársai.

Eötvös-lányok a dobogó tetején.
cell a harmadik lett, iskolatársa, Galambos István hátúszásban aranyérmet szerzett. Ugyancsak első lett a 4x50-es gyorsváltójuk Deim Marcell, Szabados Balázs,
Urbán Benedek, Veréb Ádám összeállításban.
A lányoknál a Szent István tanulója, Kovács Edina mind gyors-, mind hátúszásban harmadik lett 100 méteren, míg a
Széchenyi 4x50-es gyorsváltója (Hevesi Laura Viktória, Kádár Luca, Kiss Fanni, Kiss Réka) a megye legjobbjának bizonyult.
A IV. korcsoport B kategóriás versenyzői
között 100 m mellen a Kazinczy tanulója, Galgóczy Olivér lett a megyei bajnok,
míg az Eötvös 4x50 méteres fiú gyorsváltója (Dudás Bence, Kőszegi Ákos, Oláh
Péter Sándor, Szabolcsi Bálint) harmadik.
A lányok gyorsváltója (Ferencsik Dorka, Fűzér Zsuzsanna, Seres Laura, Tóth
Zsófia Anna) ennél is messzebb jutott,
első lett.
E korcsoport „A” kategóriás sportolói kö-

A Sportcentrum eseményei
Február 17., szombat
09.00 Regionális Héraklész Fizikai Felmérő Bajnokság
		
Atlétika pálya, Edzőterem
Labdarúgás
09.00 Polgár- Tiszalök edzőmérkőzés			
		
Műfüves pálya
11.00 FCT - Mád edzőmérkőzés				
		
Műfüves pálya
13.00 Tiszakeszi - Harsány edzőmérkőzés			
		
Műfüves pálya

zött Vágási Zoltán (Kazinczy) 100 méteren gyors- és mellúszásban is első lett.
Berencsi Lili pedig a Szent István iskola
színeiben mellúszásban ezüstérmet szerzett.
A legnagyobbak között a várost csak az
Eötvös diákjai képviselték. A B kategóriások versenyében 100 méter gyorson
Szegedi Sára az első, míg Tóth Anna a
második lett. 100 méter háton Mezei Dóra ezüstöt szerzett, a 4x50 méteres gyorsváltó a megye legjobbja lett.
Az A kategóriában 100 m gyorson Molnár
Sára Kinga második, Bóna Kinga harmadik lett. 100 méter mellen első-, míg pillangón második helyet szerzett Unyi Dominik Vajk. Végül, de nem utolsó sorban
a 4x50 méteres gyorsváltó (Bóna Kinga,
Filep Zsanna, Kovács Anna, Jakab Ilka) a
második lett a megmérettetésen.
Minden korosztályban az elsők jutottak
tovább a márciusban Hódmezővásárhelyen megrendezendő országos döntőbe.
borza

15.00 Sajószöged - Szerencs edzőmérkőzés			
		
Műfüves pálya
17.00 FCT- Tiszacsege U15 edzőmérkőzés			
		
Műfüves pálya
Február 18. vasárnap
Labdarúgás
10.00 FCT - Tiszakeszi U14 edzőmérkőzés			
			
Műfüves pálya
13.00 FCT - Ónod U19 edzőmérkőzés			
			
Műfüves pálya
15.00 FCT - Ónod U17 edzőmérkőzés			
			
Műfüves pálya

12. oldal

Rendezvények

2018. február 15.

