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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Március 6-án, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros
polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is
fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen március 6-án 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent
István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844,
341-755-ös számon.
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 percben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket.

Felhívás koszorúzásra

Tiszaújváros önkormányzata és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata a múlt héten tartotta hagyományos éves szakmai tanácskozását. A szakma képviselői a gyermek veszélyeztetettségét, valamint a család krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszer tapasztalatait vitatta meg. Cikkünk a 4. oldalon.
Felvételünk illusztráció.

Elsőfokú ítélet a Voldemort-ügyben

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából városunk ünnepséget rendez.
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2019. március 15-én (péntek) 18.30 órától a Petőfi szobornál, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében részvételi szándékukat írásban jelezzék március 12-én (kedd) 12.00
óráig a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójánál.
Az írásos jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet és a
koszorúzó személy(ek) nevét.
A koszorúkat a kulturális központban március 15-én 10.00
órától 16.00 óráig lehet leadni: 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
Tel/fax: 49/542-004
e-mail: derkovits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai
szerint állítja össze.
Mátyás Zoltán
			
igazgató

Három év börtön Mengyi Rolandnak

Első fokon három év börtönbüntetésre ítélte a Budapesti
Törvényszék Mengyi Rolandot, választókerületünk volt
fideszes országgyűlési képviselőjét.
A vád szerint 2015-ben Mengyi Roland
kétszer 5 millió forintot kért azért, hogy a
neki fizető vállalkozók megnyerjenek egy
több száz millió forintos uniós pályázatot,
melyet szociális szövetkezetek támogatására írtak ki. Később az elnyerhető ös�szeg fele, illetve 90%-a is igényként merült fel. A pályázók egyfajta „belépőnek”
tekintették az előnytelen feltételek melletti visszaosztást, abban bízva, hogy később a milliárdos pályázatokhoz is hozzáférhetnek.
A vallomások alapján a bíró azt állapította meg, hogy Mengyiék határozták volna
meg, hogy milyen cégeken keresztül kellett volna elkölteni a pénzt, kikkel kellett volna szerződést kötni. Ezek azonban
csak papíron teljesítették volna a feladatokat, több szövetkezetnél pedig ugyanazok
a papírok lettek volna. Ezzel kapcsolatban
a lehallgatott telefonbeszélgetésekben sokszor elhangzott a „lepapírozni” kifejezés.
A bíró szerint a pénzvisszaosztás szándéka
egyértelmű volt, mértéke azonban tisztázatlan, mert erről ellentmondásosak a nyilatkozatok. Az 5 millió forinttal kapcsolatban a bíró azt mondta, lehet, hogy az nem
jutott el Mengyihez, de a korrupcióban

Szirénapróba
Mengyi Roland tagadta a vádakat.
ugyanúgy érintett. Több vallomás és telefonbeszélgetés támasztja alá, hogy ő kérte
el a pénzt, tehát tettesként követte el a befolyással üzérkedést.
Az első fokú ítélet szerint a hatodrendű
vádlott, Mengyi Roland bűnös bűnsegédként elkövetett csalás kísérlete és befolyással üzérkedés miatt, ezért 3 év börtönbüntetést kapott, 4 millió forintos pénzbírsággal sújtották, illetve 6 évre eltiltották a közügyektől.
A hétvádlottas ügyben további 3 vádlottat
felfüggesztett szabadságvesztésre, 2 vád-

Fotó: Népszava/Molnár Árpád
lottat pénzbüntetésre, egyet szabadságvesztésre ítéltek, míg egynél 5 millió forintos vagyonelkobzást rendeltek el.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség Mengyi és három társa esetében az ítélet súlyosbításáért fellebbezett, más vádlottaknál az
indoklás egyes részleteit támadta. (Mengyi
Rolandnál a büntetési tétel halmazati büntetésként 5-től 15 évig terjedhet.)
Mengyi Roland végig tagadta a bűncselekmények elkövetését, a terhelő vallomásokat félreértéseknek nevezte, és minden vádpontnál fellebbezést jelentett be.

A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. március 4-én (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tiszapalkonya,
Oszlár településeken szirénapróba lesz. A szirénák megszólaltatásával a veszélyes üzemek környezetében telepített Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemképességét tesztelik.
A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Katasztrófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú folyamatos szirénahang), valamint „Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes
hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel) adnak ki.
Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Sokféle

2. oldal

Szabálytalan előzés

Keresik a segítségnyújtás elmulasztóját

A tiszaújvárosi rendőrök a
lakosság segítségét kérik egy
közlekedési baleset során segítségnyújtás nélkül elhajtó
sofőr megtalálásához.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya eljárást
folytat segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettessel szemben. A rendelkezésre álló adatok alapján 2019. február 21én 5 óra 40 perckor a 35-ös számú főúton
közlekedett egy piros színű Suzuki típusú
gépjármű Nagycsécs irányából Sajószöged felé. Egy ismeretlen személy eközben az általa vezetett gépkocsival előzni
kezdett egy ismeretlen autót. Az ismeretlen sofőr azonban csak úgy tudta az előzést befejezni, hogy a Suzuki vezetője a
járművét egy hirtelen mozdulattal jobbra
kormányozta. A manőver következtében
a Suzuki megcsúszott, majd többször átfordult a tetején és a vízelvezető árokban
kötött ki. A baleset során a Suzuki sofőrje könnyű sérülést szenvedett, azonban a
baleset feltételezett okozója a helyszínről megállás nélkül ismeretlen helyre távozott.

Ezzel a rejtvénnyel véget ér februári
sorozatunk. A megfejtéseket március
5-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton
a 3580 Tiszaújváros, Szent István út
16. címre.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot március 3-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd március 4-től (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.

Egyházi hírek

A Suzuki az árokban kötött ki.
Az esettel kapcsolatban szükségessé vált
a fenti időpontban és útszakaszon közlekedő sofőrök azonosítása és tanúkihallgatása. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
kéri, hogy aki a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, vagy látta az esetet, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-

Internetes csaló

Szelíd

Gyógyszertári ügyelet

Római katolikus

Nem reagált a hívásokra

A Tiszaújvárosi Járásbíróság
2019. február 18-án hirdetett ítéletet annak a férfinak
az ügyében, aki újként adta
el a sértettnek a használt gázkazánt.
A vádlott 150.000 forintért árult egy kondenzációs gázkazánt egy internetes hirdetőoldalon. A hirdetésben az szerepelt,
hogy az eszköz új állapotú és 5 év garanciával rendelkezik.
2017. november közepén egy kesznyéteni lakos jelentkezett a hirdetésre, aki miután a vádlott megerősítette, hogy a kazán új, meg is rendelte azt. 2017. november 16-án postai utánvéttel érkezett meg
a csomag, melyet a sértett ki is fizetett.
A küldemény felbontását követően azon-

2019. február 28.

ban egyértelmű volt, hogy a kazán nem
az, mint ami a hirdetésben szerepelt.
Azon egyértelműen látszott, hogy nem
új, legfeljebb alkatrészként hasznosítható. A sértett azonnal megpróbálta felvenni a kapcsolatot a vádlottal, de az nem reagált a hívásokra. A férfi cselekményével
142.000 forintos kárt okozott, melyet a
nyomozás során lefoglaltak.
A vádlottat csalás elkövetése miatt
100.000,- forint pénzbüntetésre ítélte a
bíróság, melynek kiszabásakor azt is figyelembe vette, hogy a vádlott büntetlen
előéletű. A bíróság arról is rendelkezett,
hogy a sértett a lefoglalt vételárat visszakapja.
Az ítélet nem jogerős.
(Forrás: Miskolci Törvényszék)

kapitányság Tevékenyég-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80/555-111 „Telefontanú” számán, továbbá a 107 és a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Police.hu

Laboridőpont
interneten

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy 2019. február 6-ától lehetőség
van a területi ellátási kötelezettségünkbe tartozó települések lakosai tekintetében a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben a laborvizsgáltra interneten történő időpont előjegyzésre. Ehhez a rendelőintézet honlapján (www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu) a főoldal alján lévő „Főnixweb” ikonra kell klikkelni. A
Főnixweb felületén előzetes regisztrációt követően van lehetőség az előjegyzési időpont kérésére. Kérjük, hogy szíveskedjenek a regisztrációt megelőzően
a „Felhasználói leírás” menüpontban tájékozódni az alkalmazás használatáról.
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Kedd, csütörtök, péntek, szombati napokon a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
Március 3-a, a hónap első vasárnapja, szeretettel hívom és várom a Szentmisére a gyermekeket.
Az ifjúsági hittan időpontja: 2019. március 16., 19.00 óra,
helyszíne a plébánia közösségi terme. A következő felnőtt katekézis időpontja március 23. szombat 19.00 óra, helyszíne a
plébánia.
Március 1. péntek első péntek, idős, beteg testvéreink számára szentség kiszolgáltatás otthonaikban. Akik ezt igénylik, jelezzék a plébánián.
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házasságot szeretnének kötni, jelentkezzenek a plébánián. Az első jegyes kurzus időpontja március 1. péntek 19.00 óra, a plébánián.
Szentségi felkészítők: elsőáldozók március 8. 15.00 óra, bérmálkozók 16.00 óra, helyszíne a templom.
Nagyböjti időszak kezdete: március 6-a, Hamvazószerda,
mely szigorú böjt.
Nagyböjti lelkigyakorlat március 29. péntek, 30. szombat, 31.
vasárnap.
A személyi jövedelemadó 1 %-áról való rendelkezés:
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. A Magyar Állam ily módon lehetővé teszi, hogy az állampolgárok az államnak fizetett adójuk 1 %-val egyházukat támogassák. 2018-tól
a bevett egyház technikai számára szóló nyilatkozat újabb nyilatkozat beadásáig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig érvényes.
A személyi jövedelemadó második 1 %-ának felajánlására is
van lehetőség, amellyel egyházi alapítványt támogathatnak. A „Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért” Alapítvány adószáma: 18439315-1-05, - a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány
adószáma: 18578726-2-10.
Köszönetet szeretnék mondani híveinknek a sokak által ma is
„párbér”-nek vagy egyházi adónak nevezett önkéntes egyházi hozzájárulás befizetéséért, amely az egyházközség anyagi
alapjához és működési költségéhez jelentősen hozzájárul.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00 - 11.00, Kedd:
09.00 - 13.00, Szerda: 09.00 - 13.00, Csütörtök: 15.30 - 17.30,
Péntek: 15.30 - 17.30.

Református

Tiszaújváros
Február 28-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Március 3-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ezzel
párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
Március 03-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. 18.30 esti istentisztelet.
Tiszta hétfőn megkezdődik a Nagyböjt, a bűnbánat, az imádság és böjtölés szent időszaka, amikor önmegtartóztatást gyakorlunk az étkezésben, de tartózkodnunk kell a haragtól, és
minden tisztátalan vágytól, el kell vetnünk magunktól mindazt, ami Istentől elszakít, és a bűn rabságába taszít. A Nagyböjt szerdáin és péntekjein 17.30-kor az Előreszentelt Adományok Liturgiáját végezzük.
„ Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy drága szerettünk,

Simon Lajos

életének 84. évében, 2019. 02. 23-án elhunyt. Szerettünket
2019. 03. 01-én (péntek) 14.30 órakor a sajószögedi Városi Temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
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 Polgármesteri Hivatala 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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Aktuális

Programajánló

Tisztújító horgászközgyűlés

Rendezvények
egy füzetben

Ezer példányt terjesztenek a közintézményekben, iskolákban, a forgalmas helyeken.
1500 példányban készült el Tiszaújváros 2019-es
programfüzete. A kiadványba a város főbb rendezvényei kerültek bele, magyarul és angolul, így
a hozzánk látogató turisták is tudnak tájékozódni
a színes programkínálatból.
Szabadtéri koncertek, színházi előadások, sztárok a nagyszínpadon, lelkes amatőrök a sportcentrumban, kulináris élvezet a Tisza-szigeten, közösségi és közös ünnepek városszerte. 12 hónap
alatt több mint 400 programon vehetünk részt Tiszaújvárosban.
A rendezvényeket a 2017-es programfüzetben még egytől-egyig
feltüntették, az ideibe, a 2019-esbe már csak a kiemelt városi
rendezvények kerültek bele, és néhány fontosabb esemény kiegészítésként, időpont megjelöléssel.
A 20 oldalas kiadványt 49 kép színesíti. Hét városi fotós - Fróna Judit, Bartók Gábor, Bartók István, Kelemen Tamás, Nagy
Zoltán, Pázmándi Sándor és Tóth László - 5000 képéből válogattak a szerkesztők.
- Elsősorban olyan fotókat válogattunk, ami visszaadja egy-egy
program hangulatát. Bizonyára jó érzéssel nézi majd mindenki,
hiszen maguk a városlakók a főszereplői ezeknek a fotóknak.
Hangulatosak, színesek, kedvcsináló azoknak is, akik hozzánk
érkeznek vendégként a városba - mondja Fridrik-Gál Csenge, a
TiszaSzolg 2004. Kft. marketing munkatársa. - A programfüzet
Tiszaújváros önkormányzatának megbízásából készült, a felelős
szerkesztő Mátyás Zoltán volt, a szerkesztést pedig a TiszaSzolg
2004. Kft. vállalta fel. A programfüzetbe idén csak a 12 kiemelt
városi nagyrendezvény került bele fotókkal dokumentálva, az
összes többi program a programodvan.tiszaujvaros.hu weboldalon található meg. Utazás kiállításokra is visszük a kiadványt, az
elkészült 1500 példányból 500-at, a többit pedig a városban terjesztjük, közintézményekben, iskolákban, forgalmas helyeken.
Az utolsó oldalon közérdekű információk vannak, fontosabb címekkel, telefonszámokkal, elérhetőségekkel.
berta

Újra helyi győzelem

Ne félj, segíts!

Ötödik alakalommal rendezte meg a TESCO Magyarország áruházlánc az Ön választ, mi segítünk!
programját. A vásárláskor kapott zsetonnal február 17-ig lehetett szavazni.
A tiszaújvárosi és a mezőkövesdi áruházakban ugyanarra a
környékbeli szervezetekre adhatták le a vásárlók a voksukat.
Az összesített eredmény alapján az Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapítvány nyerte a TESCO zsetongyűjtő akcióját. Több
mint hétezer voksot kapott a helyi szervezet programja, amit
400.000 forinttal támogat a magyar áruházlánc. Az alapítvány
három szervezetet foglal magába, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, a helyi rendőrkapitányságot és a Tiszaújvárosi Mentőállomást.
- Az alapítványunk elsődleges célja, hogy ha az említett három
szervezettől bármelyik kollégánk bajba kerül, akkor tudjuk segíteni - tudtuk meg Pap Zsolt mentőtiszttől, az alapítvány kuratóriumi elnökétől. - Ezen kívül természetesen foglalkozunk felkészítésekkel, oktatásokkal is. A munkánk során rendszeresen találkozunk megijedt, pánikba esett emberekkel, akik nem tudnak,
vagy nem mernek cselekedni, ha egy bajba jutott társukon kellene segíteni. A pályázatunk a Ne félj, segíts! címet kapta, ami,
mint a neve is mutatja, a segítségnyújtásra ösztönöz. A nyereményből olyan foglalkozásokat fogunk tartani, amivel felkészíthetjük a gyerekeket és a felnőtteket is, hogy egy-egy adott szituációban mi a helyes lépés, hogyan kell a bajba jutott embertársainkon segíteni.
ema
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Növekvő taglétszám, telepítések, pályázatok

Újabb négy évre Kiss Béla
kapott bizalmat a Zabos
Géza Horgászegyesület tagságától, így immár negyedik
ciklusát kezdi meg elnökként
az egyesület élén. A tisztújító
közgyűlésen vezetőségi és bizottsági tagokat is választottak.
Beszámolókkal kezdődött a közgyűlés,
melynek vendége volt dr. Kovács Zoltán, a Horgászegyesületek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetségének (HEBOSZ) elnöke is, aki a szövetség és az
egyesület közti kapcsolatról is beszélt.
- Az utóbbi időben kifejezetten jó ez a
kapcsolat - mondta dr. Kovács Zoltán -,
úgy gondolom, hogy nem a megosztás és
a különválás a cél, hanem az összefogás,
hiszen így tudunk közösen eredményeket elérni, pályázni. Ha mi jól végezzük a
munkánkat, akkor a horgászok is jól érzik
magukat, hiszen akkor van sok hal.

Dr. Kovács Zoltán
- Hogy látja a Zabos Géza Horgászegyesület helyzetét? Mennyire erős, aktív ez a
szervezet a megyében?
- Ez az egyik legnagyobb horgászegyesület Borsodban, pénzügyileg is nagyon
erős, nagyon komolyan veszik a haltelepítéseket. Az erővel az is jár, hogy valamiképp külön is vannak, sokkal több
egyesületi tagot szeretnénk látni a megyei
horgászversenyeken, vagy akár olyan
versenyzők kinevelésében is, akik később
országos versenyeken tudnak indulni. Az
egyesület jól működik, a MOHOSZ (Magyar Országos Horgász Szövetség) is kiemelten kezeli, már csak a létszámát tekintve is, az ebből fakadó lehetőségekkel
élnie is kell az egyesületnek.
- Változások várhatók a Nyugati főcsatornát illetően. Ezzel kapcsolatban van-e
már valami konkrétum?
- Hivatalosan nem tudok semmit, de volt
egy megkeresés, amiben arról értesültem, hogy Hajdú-Bihar megye megkapta
a Nyugati főcsatorna jogát. Ennyit tudok,
de hangsúlyozom, hivatalosan semmilyen
értesítést nem kaptam. A Nyugati főcsa-

Az egyesületnek több mint 2200 tagja van.
torna másik részét a HEBOSZ kezeli, a
szövetségünk nevében pedig ígéretet tettem arra, hogy amennyiben a Zabos Géza
egyesülettől elveszik ezt a szakaszt, akkor
mi is átadjuk a másik részét. Ez jövő év
január elsejétől valószínűleg megtörténik.
Ennek egy magyarázata van: a MOHOSZ
választmányának van egy olyan döntése,
hogy lehetőség szerint az adott megyébe
tartozó vizek, úgymond az adott megyéhez is tartozzanak. Ez vegytisztán azonban nem működik, és mondhatnám, hogy
jogosan formálunk igényt arra, hogy a
Nyugati főcsatorna érintett szakaszai maradjanak a Zabos Géza egyesületnél, illetve a megyei szövetségnél, hiszen például a Bodrog, ami Borsod megyében zúg
a Tiszába, Szabolcs megyei érdekeltségű
horgászegyesülethez tartozik - tette hozzá
dr. Kovács Zoltán.
A dolog tehát hivatalosan még nem dőlt
el, a közgyűlésen azonban több tekintetben is döntenie kellett a tagságnak, új vezetőségi és bizottsági tagokat, elnököt választottak. Az elnöki posztot újabb négy
évre Kiss Béla szerezte meg, aki 2007 óta
vezeti a Zabos Géza Horgászegyesületet,

Az új vezetőségi tagok egyike, Serfőző Gergely.

Változatlan tagdíjak

2019. és 2020. évi engedélyárak
Gyermek horgászengedély egyesületi vizekre: 3.000 Ft.
Ifjúsági horgászengedély: 12.500 Ft.
Felnőtt horgászengedély: 30.000 Ft.
Horgászengedély 65-70 év között (minimum 5 éves egyesületi tagsági viszonnyal):
28.000 Ft.
Horgászengedély 71-80 év között (minimum 5 éves egyesületi tagsági viszonnyal):
23.000 Ft.
Horgászengedély 80 év felett (minimum 5 éves egyesületi tagsági viszonnyal):
1.300 Ft.
Halászjegy (tagjaink részére): 33.000 Ft.
Halászjegy (nem tagjaink részére): 51.000 Ft.
Új belépő (felnőtt): 45.000 Ft.
Új belépő (ifjúsági): 20.000 Ft.
Jogfenntartói díj (Ft/év): 3.800 Ft.
Pártolói tagdíj (Ft/év): 11.200 Ft.
Pártolói tagdíj 70 év felett (Ft/év): 7.200 Ft.

Megújult vezetőség
Elnök: Kiss Béla
Vezetőségi tagok: Brehovszki László,
Horváth Sándor, ifj. Horváth Sándor,
Ignáth Tamás, István András, Ivánka Tóth Attila, Kovács Györgyné, Lády József, Makó Zoltán, Orosz Attila,
Serfőző Gergely, Szarka Norbert
A felügyelő bizottság elnöke: Kovács
Tibor, tagjai: Versényi Miklós, Zupkó
Lajos
Az etikai bizottság elnöke: Dr. Váli Zoltán, tagjai: Bacsó József, Dudás
Zsolt, Pintér József, Rimszki Béla
előtte a felügyelő bizottság elnöke, azelőtt pedig tagja volt.
- Akkor egy új csapat került az egyesület élére - mondta a régi-új elnök -, valamennyi szerződést felülvizsgáltunk, új
szabályzatokat készítettünk. Azt gondolom, hogy az évek alatt egy jó csapat alakult ki. 2007-ben egy teljesen új szellemiségben kezdtük el az egyesület működtetését, az akkori 1300-1400 fős tagság mára több mint 2200 fősre duzzadt és a fiatalok aránya lényegesen megnőtt. Mára
több mint négyszáz gyerek tagunk van,
nyilván ez a horgász napközinek, a peca sulinak is köszönhető. Egyesületünknél az etikai-, a felügyelő bizottsági, a vezetőségi tagok, és az elnök is társadalmi munkában végzi ezt a tevékenységet,
és nagyon kevés ilyen egyesület van. Én
nagyon hálás vagyok ennek a csapatnak,
hogy segítik a munkát.
- Milyen tervekkel, célokkal vág neki a
következő négy évnek?
- Az egyesületünk visszalépett az országos horgászszövetség megyei, illetve országos szintű tagjainak a sorába, ez a
döntés úgy érzem, meghálálta magát, hiszen ma csak pályázatból lehet bármilyen jövőképet vázolni, és persze a tagdíjakból. Szeretném továbbvinni azt a takarékos gazdálkodást, amit eddig is folytattunk. Egy korábbi közgyűlési határozat
alapján további vízfelületek bérlésére, illetve vásárlására gyűjtünk pénzt. Vannak
támogatóink, fő támogatónk Tiszaújváros önkormányzata, az ő támogatásuk is
segíti a működésünket. És persze pályázunk. Az elmúlt évben egy gépjárműre
pályáztunk a MOHOSZ-nál, ezt 70 %-os
támogatással meg is nyertük. Ha megnézzük az előző négy évet, akkor az egyesület haltelepítésre mintegy 90 millió forintot fordított, ami elég tetemes összeg. Van
egy szabályunk, miszerint a horgásztatásból származó bevételek több mint felét halasításra kell fordítani, az elmúlt évben a tervezett 21,5 millió forint helyett
23 millió forint feletti összeget fordíthattunk haltelepítésre, ez 250-270 mázsát jelent - mondta Kiss Béla.
Fodor Petra

Aktuális
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Gyermekvédelmi konferencia

Kábítószer, hiányzás, bántalmazás

Tiszaújváros önkormányzata és a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata a múlt héten tartotta hagyományos éves szakmai tanácskozását. A szakma képviselői a gyermek veszélyeztetettségét, valamint a család
krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszer tapasztalatait vitatta meg.
A szakmai délutánt Hok Csaba, az Oktatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottság elnöke nyitotta meg.
- Úgy gondolom, hogy nagy szükség van
ilyen jellegű konferenciák megszervezésére - mondta Hok Csaba. - Tapasztalatot
lehet cserélni, a problémákra könnyebb
együtt megoldási lehetőségeket találni.
Iskolaigazgatóként én és természetesen
a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola is kapcsolatban van a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatával. El kell mondanom, hogy ez a kapcsolat rendkívül jól
működik. Az utóbbi időszakban megnövekedtek az iskolánk és a Gyermekjóléti Szolgálat közötti levelezések, aminek
oka elsősorban a megnövekedett hiányzások száma. Ilyenkor minden esetben számíthatunk a szakemberek segítségére és
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Nyertek az Eötvös
programozói

A képen: Csanád,Péter és Ádám.
A rendszeresen hiányzó tanulók nem tudják teljesíteni a követelményeket.
ába tesz meg minden azért, hogy a gyerek iskolába járjon, volt rá példa, hogy a
szülő napokig elkísérte gyermekét az iskolához, azt azonban nem tudja megakadályozni, hogy mondjuk a második óra
utáni szünetben elhagyja az intézményt.
Ilyen esetben az állapítható meg, hogy a
szülő nem szegte meg a kötelezettségét,
hiszen nem tudta azt teljesíteni a körülmények miatt és így nem megalapozott a

A konferencia résztvevői.
együtt, közös erővel sikerült felvenni a
kapcsolatot azokkal a családokkal, akiknél hiányzásokkal vagy bármilyen más
problémával szembesültünk. Megnyugtató, hogy az iskolánkban mindössze négyöt gyerekre vonatkoznak ezek a kihágások, a diákok többségére szerencsére ez
nem jellemző.
Az iskolának már egy igazolatlan óra után
értesítenie kell a szülőt, hogy gyermeke
nem jelent meg egy tanórán, ha egy tanévben további igazolatlan órák fordulnak
elő, akkor újra értesítik a szülőt. Tíz igazolatlan hiányzás után az iskolának már
jelzést kell küldenie a gyermekjóléti szolgálatnak, 50 felett pedig már a gyámhivatalt is értesíteni kell, amely kezdeményezi a családtámogatás ügyében eljáró hatóságnál a családi pótlék megszüntetését.
Tehát amellett, hogy a rendszeresen hiányzó tanulók lemaradnak a tananyaggal
és nem tudják teljesíteni a követelményeket, még szabálysértési eljárás is indul a
szülő ellen kiskorú veszélyeztetése miatt.
- A hiányzásoknál nagyon körültekintően kell vizsgálni a szülői felelősséget nyilatkozta lapunknak Dr. Barkó Tamás,
a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség vezető
ügyésze. - Ezekben az esetekben széles
körű tanú kihallgatásokat folytat a nyomozóhatóság, kihallgatja az érintett gyermeknek az osztályfőnökét, az iskola tanárait, illetve ha a bűncselekmény megalapozott gyanúja megállapítható, akkor a
szülők egyikét vagy adott esetben mindkettőt. Itt leginkább azzal van a probléma, hogy egy idősebb korú, 15-16 éves
gyereknek az iskolába járását nagyon nehéz nyomon követni, hiszen a szülő sok
esetben hajnaltól késő estig dolgozik. Hi-
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büntetőjogi felelőssége. Az iskolába járás elmulasztása miatt a gyermek pedig
nem büntethető. Így nagyon nehéz ezt a
jelenséget orvosolni.
- Az iskolai hiányzásokon kívül milyen
gyermekeket érintő problémák jellemzőek
még városunkban?
- Hat hónapja vagyok a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség vezető ügyésze, ez alatt az
idő alatt azt tapasztaltam, hogy a kábítószerekkel és az új pszichoaktív anyagokkal való visszaélés jelenti a legnagyobb
problémát, amiben sajnos a középiskolás
fiatalok érintettek leginkább, ami egy nagyon veszélyes történet. A jövőben mindenképpen még keményebben kell dolgoznunk azért, hogy ezeknek a bűncse-

lekményeknek a száma jelentősen csökkenjen. A másik ilyen bűncselekmény,
amivel gyakran találkozunk, a kiskorú
veszélyeztetése. Szerencsére nem a durvább esetek jellemzőek, de ide sorolhatók
a már említett, a gyermekek iskolába járásával kapcsolatos problémák is. Ami még
szembetűnő, hogy a település méretéhez,
illetve a lakosságszámhoz viszonyítva nagyon magas a távoltartások száma. Ez arra utal, hogy a családon belüli erőszak elszaporodott az illetékességi területen, ami
szintén visszaszorításra, megoldásra váró
probléma.
- Hogyan kerülnek be az ügyészségre ezek
a jelzések? Mi ennek a folyamata?
- Elsősorban a feljelentések kapcsán értesülünk a bűncselekményekről, de vannak olyan ügyek is, amikor az ügyészség
hivatalból értesül róluk. A távoltartások
ezekre nagyon jó példák. A sértett megteszi a feljelentést egy bizonyos cselekmény miatt, majd kiderül a nyomozási eljárás során, hogy a bántalmazott személy
sérelmére már többször előfordult hasonló bűncselekmény, csak eddig nem tette
meg a feljelentést.
- Mi a következő lépés?
- Az ügyészség körültekintően átvizsgálta a nyomozati anyagot. Adott esetben,
amennyiben úgy állapítjuk meg, hogy
nem történt bűncselekmény vagy nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése, akkor a nyomozást megszüntetjük.
Viszont amennyiben úgy látjuk, hogy
bűncselekmény áll fenn, akkor a cselekmény súlyától függően vádemelésre kerülhet sor, ahol a bíróság kiszabja a büntetést. Egy új büntetőjogi eljárás alapján
arra is lehetősége van az ügyészségnek,
hogy az eljárás, úgymond megálljon az
ügyészségen és elterelő intézkedéseket,
például feltételes ügyészi felfüggesztést
alkalmazzunk. Ez azt jelenti, hogy a bűnösség kimondása nélkül, a vádemeléssel
való fenyegetettséggel is elérhető a büntetés célja.
ema

A Dusza Árpád Országos Programozói Emlékversenyt 2008ban szervezték meg először, az idei volt az első, amelyen háromfős csapatok indulhattak. A versenyen 4 óra alatt egy komplex feladatot kell megoldania a csapatoknak két fordulóban. A
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium diákjai a korábbi években is szép sikereket értek el,
ebben a tanévben az Eötvös csapata mindkét fordulót maximális pontszámmal zárta és megnyerte a versenyt. A csapat tagjai:
Karikó Csongor Csanád 12.B, Kiss Péter és Zsóri Ádám 10.H
osztályos tanulók.
Diákjaink az egyéni versenyeken is bejutottak az országos döntőkbe. Csongor programozásból az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjére, míg Péter és Ádám alkalmazásokból a Nemes Tihamér Nemzetközi Informatikai Tanulmányi
Verseny döntőjére készül a következő napokban. Felkészítő tanár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna. Gratulálunk a szép eredményekhez és további sikeres versenyzést kívánunk!
Erdélyi Lajos
intézményvezető
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Sikeres lesiklás

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola történetében
először vettek részt diákjaink alpesi sí diákolimpián. Február 18-án az első és a második korcsoport versenyeivel kezdődött a megmérettetés a Mátraszentistváni Síparkban. 126 sípalánta jelent meg a rajtnál, és óriás műlesiklásban küzdöttek az
érmekért. Kitűnő időjárás és jó hóviszonyok fogadták a harmadik és negyedik korcsoport versenyzőit a keddi versenynapon,
akik ugyancsak szép számban jelentek meg, összesen 124-en indultak el. Szerdán kicsit hűvösebbre fordult az időjárás, de a pálya jól tartotta magát, így az ötödik és hatodik korcsoport sízői
két futamban mérethették meg magukat. Ezen a napon 81-en
vállalkoztak arra, hogy teljesítik a távot. A három versenynap
alatt összesen 331 diák vett részt, ami rekordnak számít a sportág történetében.
Iskolánkat Aczél Márton 5.a, Aczél Lili 6.a, Filep Zóra 5.b, Háncsin Júlia 6.b, Lehmann Sára 7.b, Novák Milán 5.b, Szűcs Hunor 6.b képviselte. IV. kcs. óriás műlesiklás leány kategóriában
Lehmann Sára az előkelő VI. helyezést szerezte meg, III. kcs.
óriás műlesiklás fiú kategóriában Novák Milán VIII. helyezett
lett, a többiek a középmezőnyben végeztek. Az elért eredményekhez szívből gratulálunk!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató
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Étkezés
egészségünknek kedvesen

A kábítószerrel való visszaélés jelenti a legnagyobb problémát, mondta Dr. Barkó Tamás vezető ügyész.

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében az
idén már két alkalommal volt az egészséges életmódra ösztönző
programok keretében dietetikus által tartott előadás. Váradi Ferencné vetítéssel egybekötött rendkívül érdekes, sok hasznos tanáccsal megtűzdelt előadást tartott január 10-én „Táplálkozástól
a diétáig idős korban” címmel. A nagyszámú hallgatóságnak a
figyelmét nem csak a helyes táplálkozásra, de a mozgás fontosságára is felhívta. A második találkozás alkalmával, február 21én már konkrét problémára, a szív- és érrendszeri betegségekkel
érintett „szépkorúak” kaptak hasznosítható tanácsokat, hogy hogyan étkezhetnénk szívünknek kedvesen. Az ételek elkészítésével, fűszerezéssel, a só- használattal kapcsolatban kapott információt a hallgatóság. A tartalmas előadások után kérdezhettek is
a jelenlévők. Mindkét alkalommal nagy volt az érdeklődés, ami
azt jelzi, hogy minden korosztályban szükség van az egészségmegőrzést elősegítő előadásokra.
Varjas Lászlóné
elnök
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Mától elérhető a Google Play, illetve az App Store kínálatában városunk új mobiltelefonos alkalmazása a CityApp Tiszaújváros.
Kutatási eredmények igazolják, hogy
az emberek tudatában már nem divatcikként vagy státusszimbólumként,
hanem praktikus kommunikációs eszközként van jelen a mobiltelefon. Az
eszközre letölthető alkalmazások az
élet számos területén támogatják a felhasználókat, széleskörű szolgáltatások
könnyed elérését biztosítva.
Napjainkban egy modern város életében már elvárt követelmény, hogy minél több információt tegyen elérhetővé különböző infokommunikációs
eszközökön, így mobilos alkalmazásokon keresztül is. Mindezeket figyelembe véve Tiszaújváros képviselő-testülete úgy döntött, hogy településünk
számára is célszerű egy mobiltelefonos
app fejlesztése.

Városmarketing

Startol a CityApp Tiszaújváros!

2018 nyarán kezdődött meg az alkalmazás kidolgozása, melyen a kecskeméti CityApp Kft., illetve a Polgármesteri Hivatal szakemberei közösen dolgoztak.

Fedezd fel a várost!
Az alkalmazás minden olyan információt tartalmaz, amelyre egy városlakónak szüksége lehet: értesülhetünk Tiszaújváros híreiről és programkínálatáról, tájékozódhatunk a vendéglátóhelyek kínálatáról, valamint nyomon követhetjük a Tisza TV műsorát. A városi kisokos menüpontban pedig számos
hasznos információt gyűjtöttek össze
az alkalmazás fejlesztői az üzlet, városkártya, közélet, szabadidő, egészség,
oktatás, közlekedés témakörökben.
A városi lakosok mellett természetesen az idelátogató vendégeknek is segítséget nyújt a többnyelvű (magyar/
angol) app, amely erősítheti úgy a tu-
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rizmus fejlesztését, mint a városunkba
érkező új lakosok integrálását is: vonzóbb, közvetlenebb és támogatóbb városi közösséget mutat, segíti beilleszkedésüket, erősítve bennük az élhetőbb város képét.
Az alkalmazáson keresztül lehetőség
nyílik úgynevezett push üzenetek küldésére is, melyek segítségével a fontosabb információk, kiemelt hírek azonnal továbbíthatók a felhasználók készülékeire.

dinátákkal, webcím, telefonszám, rövid leírás), amely a szolgáltatás megismerésében és a térbeli tájékozódásban
egyaránt segíti a felhasználókat. Az alkalmazás fejlesztői ezúton is kérik az
érintetteket, hogy éljenek az ingyenes
regisztráció lehetőségével, ezzel is teljes körűvé téve az alkalmazás kínálatát.

Vállalkozásoknak

Az alkalmazás fejlesztésével párhuzamosan készült el az app adatbázisául szolgáló www.programodvan.tiszaujvaros.hu weboldal, amely városunk
programkínálatát gyűjti egy csokorba.
A CityApp Andorid és IOS platformra is elérhető és ingyenesen letölthető
az alkalmazástárakból. Mindenkinek jó
szívvel ajánljuk a kipróbálását és használatát!

Az app fontos és praktikus eleme a tiszaújvárosi vállalkozások, üzletek gyűjteménye. A www.cityapp.hu/tiszaujvaros adminisztrációs felületen bárki térítésmentesen regisztrálhatja szolgáltatását, ezzel is segítve a kereslet és a kínálat találkozását városunkban. A vállalkozói adatlapon feltüntethető minden fontosabb adat (cím GPS koor-

Programod van, Tiszaújváros!
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Hirdetés

2019. február 28.

Kultúra

2019. február 28.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 28. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Légy hős. Ments életet.
Elsősegélynyújtás népszerűsítésével, szociális gondoskodással, véradással a tiszaújvárosiak biztonságáért
Újraélesztés és kötözési technikák gyakorlati bemutatója
Előadó: Laták Kamilla, megyei véradószervező koordinátor
Március 2. (szombat) 17.00 óra
Fitt-Dance Gála
Jegyek kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.
Március 19. (kedd) 10.00 óra és 14.00 óra
A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Interaktív, zenés produkció gyerekeknek és felnőtteknek.
Görbetükör Színi Társulat előadásában
Jegyek kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.
Március 27. (szerda) 19.00 óra
Száll a kakukk fészkére - Színházi világnap 2019
Orlai Produkció
Jegyek kaphatók a művelődési központ jegypénztárában.
Derko MiniGaléria
Papp Csilla olajfestmény kiállítása
Látogatható: március 7- április 8.

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

„Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás Törő Irén festőművész alkotásaiból
Látogatható: március 14-ig.

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
(disz) Harmónia
című festménykiállítás Farkas Judit alkotásaiból
Látogatható: március 16-ig.

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Március 5. (kedd) 11.00 óra
Olvass és írj Anne Frankkal
kiállításmegnyitó
A kiállítást megnyitja: dr. Kákóczki Balázs történész
Közreműködnek: a Vándor Sándor Zeneiskola növendékei
Március 6. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Március 6. (szerda) 17.30 óra
Test és lélek kapcsolata
Civilizációs betegségeink megelőzése
Téma: Mit tegyünk, ha a korai elhalálozásért felelős betegségek valamelyike megjelent a szervezetünkben?
Előadó: Kecskeméti János, a Sola vallási és kulturális rádió
szerkesztő-műsorvezetője
Belépődíj: 300 Ft
Március 9. (szombat) 11.00 óra
„Angolozó” társalgási klub		
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakos egyetemi hallgatók vezetik.

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Március 8. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
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Eljárt-e az idő az evangéliumok tanítása fölött?

Kiért szól a harang?

A várhegy oldalában épült templom magasra nyúló harangtornyával büszkén
emelkedik a Sajó völgye termékeny síksága fölé. A köré épült falu generációkat
kiszolgáló házainak mára már alig több
mint felében laknak, de az elhagyott épületek palócvidékre jellemző díszes homlokzatai még omladozó állapotukban is
jelzik, hogy egykor azokban is dolgos
emberek éltek. Hajnalban a csordás kürtjének hangja és a legelőre igyekvő tehenek elnyújtott bőgése törte meg az éjszaka csendjét. Reggel a dolgukra igyekvő
emberek szekerei elé fogott lovak patkóinak ütemes dobogása és a kerekek zörgése jelezte, hogy elindult egy új nap. Napközben az udvari állatsereg, a tyúkok, libák, malacok és más háziállatok zajongtak csupán, a nyári nap melegétől végül
azok is eltikkadtak. A békés csendet csupán a konyhákból kihallatszó edénycsörgés törte meg néha.
Mára már csak a csend maradt. Csorda már nincs, háziállatok is alig, a szekerek zörgését legfeljebb néhány öreg
autó benzingőzös pöfögése váltotta fel.
Csak a templom harangzúgása a régi. Illetve az sem teljesen. A harangozó lelkiállapotát is tükröző csengő-bongó hangzást, mára a gépi vezérlés monoton üteme váltotta fel. Korábban mindenki hozzáigazította napi munkáját, megszakítva
azt a napszaknak megfelelő imákkal, mára alig egy-két tucat ezüsthajú, idős embert hív csak ájtatosságra. Persze hívna
mindenkit, de alig figyelnek rá. Egykoron vasárnaponként zsúfolásig megteltek
a templom ódon padjai, de annak is van
már vagy fél évszázada. Két éve a körzeti televízió innen közvetítette a karácsonyi éjféli misét, de olyan kevesen voltak,
hogy máig szégyenkezve, lesütött szemmel emlékeznek rá a helybéliek.
Mi lehet az érdektelenség oka? Netán
az evangéliumok tanítása fölött járt el
az idő? Mit is mond Jézus? „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!”
(Jn 13.34) Vagy az aranyszabály: „3Úgy

A várhegy oldalában épült a sajónémeti templom.
bánjatok az emberekkel, ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.” (Lk. 6,31)
Ezek talán nem az emberi együttélést
megkönnyítő parancsok? Lehet, hogy
azok, - replikáznak sokan, de ma már ily
módon nem lehet boldogulni. A munkahelyen az lép előbbre, aki törekvő, aki
helyezkedik, aki ha kell, mások rovására is érvényesíti akaratát. Ezt követeli a
család boldogulása, a gyermekek jövőjének biztosítása. A mások elvtelen háttérbe szorítása, az aranyszabály semmibevétele mindennapos jelenség a győzelemre
épülő versenysportokban is. Nem véletlenül létesült a „fair play” díj. Az ügyes csatárt a mai futballban kötelező taktikai szabálytalansággal megállítani. Micsoda álságos kifejezés ez arra, hogy: „rúgd fel,
ha nem tudod leszerelni!” Aki Jézus tanítása szerint szeretne élni, azt a környezet
háttérbe szorítja, félre löki, semmibe nézi.
Így aztán jobb, ha beáll a sorba, mondván mások is ezt csinálják. Bizony eljárt
az idő az Evangéliumok tanítása fölött! hallom gyakorta az önfelmentő érveket.
Csakhogy a hatalom, gazdagság és hírnév hajszolása, az önzés nem mai jelenség. Így volt ez Jézus korában is. Ő még-

A Széchenyi iskola felső tagozatosai is megtartották télűző-tavaszváró mulatságukat. A
Derkovits Művelődési Központ színháztermében rendezett farsangi bál palotással indult, a
folytatásban pedig színes táncos produkciók
következtek. A jelmezbe bújt gyerekek szirtakit táncoltak, időutazásra hívták a nézősereget, de érkeztek angyalok és ördögök is a Széchenyi farsangra.

A Tisza TV műsora
Február 28., csütörtök

10:00 A képviselő-testület ülésének élő közvetítése
Utána: Héthatár: Ítélet a Mengyi-ügyben - Véradás a könyvtárban - Farsang farka - Tisztújító horgászok - Elkészült a
programfüzet - Gyermekvédelmi konferencia - Benzinkútnyitás - Kosárlabda
Utána: Hétről-Hétre: Közelmúlt - Kutyaiskola - Súlyemelés
- Kosárlabda
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
Március 6., szerda
18:00 Héthatár: Ülés után - Város applikáció - Kiállítás Sport
18:15 Hétről-Hétre: Nyugdíjas közgyűlés - Beszédíró diákok
- Közelmúlt - Sport
Utána: Polgármesteri fogadóóra
Bráz György polgármesterrel

Az iskola aulájában rendezték farsangi
mulatságukat a Hunyadi iskola alsósai.
Az első osztályosok itt még egyéni jelmezekben vonulnak fel, a többiek pedig saját kis produkcióikkal készültek
a tanév legszínesebb napjára.

is szembeszállt mindezzel, de nemcsak
szavakkal, hanem egész életével és cselekedeteivel is. Hogy mennyire igaza volt,
azt az élet később is bizonyította. Egy falusi közösségben, ahol mindenki ismerte a másikat, ahol egymás segítése nélkül
egy aratást vagy cséplést sem lehetett volna megoldani, az aranyszabályhoz igazított élet a boldogulás alapja volt. A megszólásnak és a rágalmazásnak a szószóló, és nem a bántalmazott látta a kárát. A
ne ítélj, hogy ne ítéltessél viselkedés a kis
közösségekben az emberek belülről fakadó törekvése volt.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a városi
és főleg a nagyvárosi környezet lehetőséget ad az anonimitásra, és az ismertség
hiányából fakadó felelőtlen magatartásra. Gyarló emberekként persze gyakran
megbotlunk és hibázunk. Egyik sem lehet
azonban felmentő ok az erkölcsi alapelvek felrúgására, az emberi méltóság semmibevételére. Erre is figyelmeztet évszázadok óta a Sajó völgyi kis falu templomának harangja. Hamingway-vel szólva:
„ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól”.
Szrogh Károly
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Hirdetmények

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
február 28-án, csütörtökön 10
órától ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi
költségvetésére (kiegészítő javaslat)
3. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-

mészetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat Tiszaújváros 2019. 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos döntés
meghozatalára
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár 2018. évi beszámolójának

és 2019. évi szakmai munkatervének elfogadására
9. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás települési hozzájárulásának növelésére
10. Javaslat lakóközösségek azonnali beavatkozást igénylő gépészeti felújításainak támogatására
11.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság
helyzetéről
11.b. Jelentés az éjszakai járőrszolgálat
ellátásáról, valamint javaslat a feladat további ellátására
11.c. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rendszer működésének tapasztalatairól
12. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Tiszaújvárosban a hivatal elnöke által 2019re engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt
végre a korábbi évek gyakorlata szerint,
azaz munkaerő felmérést és kiegészítő felvételeit, a lakosság utazási szokásait és a
háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközhasználatát.
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A vá-

laszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a KSH a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azo-

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

kat más szervek, személyek részére nem
szolgáltatja ki.
Az adatgyűjtéssel kapcsolatban további információ kérhető a +36 80 200-766os telefonszámon munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen. Az
adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.
ksh.hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

2019. február 28.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2019. március 06-án (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2019. március 04-én (hétfő)
16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2019. március 05-én (kedd)
16.00 órától a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

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
2019. március 7-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

Konyhalány munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló
kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett
tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése

• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és
tárolóba helyezése,
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. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot

• erkölcsi bizonyítványt, (visszaigazolás
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 10173/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 03. 06.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 03. 07.
Az állás betölthető: 2019. 03. 08.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor
u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Árverési hirdetmény

Toyota Hiace Panel Van 2.4 D típusú
gépjármű értékesítése

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képező
alábbi gépjárművet.
1. A gépjármű adatai:
• Toyota Hiace Panel Van 2.4D tehergépkocsi
• gépjármű kora: 21 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 450.671 km
• üzemképes, teljes felújítása szükséges
• műszaki vizsga: 2019. 07. 28-ig
A gépjárművet árverésen értékesítjük a
kihirdetett alapárról induló szabad licitálással.
Kaució, árverési alapár, licitlépcső:
Kaució (Ft) 12.000

Árverési alapár (bruttó) (Ft) 120.000
licitlépcső (Ft)10.000, vagy annak egész
számú többszöröse
Az árverésen való részvétel feltételei:
•határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel,
vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetésének igazolása (az ös�szeg postai csekken vagy átutalással fizetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734114-15350064-00000000 számlaszámra).
Jelentkezési lapok
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213.
számú irodában.

• Beadás határideje: 2019. március 11-én
12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal 213. számú irodában.
Árverés ideje, helye:
2019. március 12-én 10.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 206. számú
irodában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. számú irodában, Magyar
Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042,
email: magyar.agnes@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
• A fenti telefonszámon történő előzetes
egyeztetés alapján.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

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.

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

Tóth Sándor

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2019. március 6-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2019. február 28.

A NAV nem kér igazolást
a tervezethez

Az idei év már a harmadik, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több, mint 5 millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét. A folyamat tehát automatikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni a NAV-hoz és nem kell kérni a hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem.
Az szja-bevallási tervezet a tavalyi év során megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, melyet a munkáltatók, kifizetők által év közben megadott adatokból állít össze a NAV. A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év közben levont adóelőleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének
postázását március 18-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi
el postán az igénylőknek.
Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek, és nem kell azt
kiegészíteniük egyéb olyan adattal, amely az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük semmit - az egyéni vállalkozókat, az
áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket kivéve - ugyanis a tervezetből 2019. május 20-án automatikusan bevallás lesz.
Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet (például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem), amiről a NAVnak nincs tudomása, vagy jogosultak olyan kedvezményre (első házasok kedvezménye, súlyos fogyatékkal élők kedvezménye, családi kedvezmény), amit év közben nem érvényesítettek
és a bevallásban egy összegben igényelnék vissza, a bevallástervezetet maguknak kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló
igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a bevallást elkészíteniük május 20-ig.
A kedvezményre vonatkozó igazolást, mint például a személyi
kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást,
nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt az adózónak kell megőriznie
az elévülési idő végéig.
NAV

Tájékoztató

Óvodák nyáron

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda Óvodája
(Tiszaújváros,
Dózsa u. 9.)

2019.
június 24. - július 19. között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)

2019.
július 01. - július 26. között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros,
Pajtás köz 13.)

2019.
július 29. - augusztus 23. között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)

2019.
június 24. - augusztus 23. között

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít

Táboroztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a gyermek,
illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt, feltéve,
hogy a nagykorú, illetve a gyermek és az egyik törvényes kép-viselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mértéke:
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó havi jövedelem (Ft) Támogatás mértéke a táborozási költség
0 - 35.700
70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700
50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000
30%-a, maximum 10.000 Ft
Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
A családban az egy főre jutó havi jövedelem (Ft) Támogatás mértéke a táborozási költség
0 - 38.500
70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500
50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000
30%-a, maximum 10.000 Ft
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ( Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola ( Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
( Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola ( Tiszaújváros, Rózsa út 12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is: www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2019. március 1-jétől 2019. március 31-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést követően nyújtható be.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. em. 111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. március

MÁRCIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

01. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

04. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

05. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

07. csütörtök

Hunyadi iskola

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

11. hétfő

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaparti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

12. kedd

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

13. szerda

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

14. csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

19. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

20. szerda

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2019.
június 24. - június 28.
között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2019.
július 01. - július 19.
között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019.
július 22. - július 26.
között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019.
július 29. - augusztus
23.
között

Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

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

Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

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

9. oldal

21. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

25. hétfő

Hunyadi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

26. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

27. szerda

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Alkalmazotti étkezés megrendelés

28. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

29. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

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

Hirdetés

10. oldal

2019. február 28.

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

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
keres Tiszaújvárosban
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2019. március 15.

A Tiszaújvárosi Krónikában
is megjelenik lakossági
apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV
Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft)
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Kiadó garázst keresek
hosszú távra
az Árpád út, Örösi út,
Bolyai köz környékén.
Érd.: 70/372-4058

Sport

2019. február 28.

Súlyemelés

Szakíts, ha bírsz!

A hétvégén rendezték meg a XXIV. Ördögh István emlékversenyt, melyre rekordszámban érkeztek a versenyzők.
Közel 50 gyermek és felnőtt lépett a vastárcsákhoz. Az idei
verseny rendhagyó volt, ugyanis először kaptak lehetőséget új
súlycsoportok is. A legjobb tiszaújvárosinak járó vándorserleget
idén Réti Márton (képünkön) nyerte el, aki kategóriájában az első helyezést is megszerezte.
A tiszaújvárosiak eredményei:
		
Emelt Súly
Súlycsoport
Helyezés
49 kg
3.
Durgheu Patrik 85 kg
Budai Gábor
84 kg
55 kg
3.
Réti Márton
185 kg
89 kg
1.
Irhás Roland
105 kg
55 kg
1.
Balázs Zsolt
125 kg
73 kg
2.
Bajzáth Atilla
150 kg
67 kg
1.
Farkas

Labdarúgás

Sikeres főpróba
Gyöngyösön

Idegenbeli győzelemmel fejezte be felkészülési mérkőzéssorozatát az FC Tiszaújváros.
Gyöngyös - Tiszaújváros
1-2 (0-1)
TFCT: Herceg (Tóth), Dajka, Papp, Pataki (Fodor), Pap, Burics, Molnár, Tóth S, Lipusz (Orosz), Csicsek, Kertész
Mobil kapu, mindössze egy meccslabda, és két nyugdíjas játékvezető adta a „körítést”, de a lényeg a 2-1-es győzelem
csoporttársunkkal szemben, s ez jó előjel a bajnoki rajt előtt.
A játék minden elemében a hazaiak fölé kerekedett a Tiszaújváros. Az első félidő 15. percében Tóth 18 méterről szerzett
vezetést, s bár az iram és a játék is lehetett volna jobb, a helyzetek alapján is megérdemelt volt a félidei vezetés. A második játékrész 60. percében Lipusz szabadrúgás góljával kettőre nőtt az előny. A hazaiak még a félidőben cseréltek egy játékost, a 65. percben egyszerre 6-ot, a végéhez közeledve még
további kettőt. A 85. percben szépítettek a vendéglátók, de a
győzelem nem forgott veszélyben.
Következhet az előadás Debrecenben, március 3-án.

Tavaszi menetrend
17. forduló 03. 03. 14:30 DEAC-TFCT
18. forduló 03. 10. 14:30 TFCT-Szolnok
19. forduló 03. 17. 15:00 DVTK II-TFCT
20. forduló 03. 23. 15:00 TFCT-ESMTK
21. forduló 03. 31. 15:30 Cigánd-TFCT
22. forduló 04. 07. 16:00 TFCT-Tállya
23. forduló 04. 14. 16:00 Sajóbábony- TFCT
24. forduló 04. 21. 16:30 TFCT-SBTC
25. forduló 04. 28. 16:30 Putnok-TFCT
26. forduló 05. 05. 17:00 TFCT-Jászberény
27. forduló 05. 12. 17:00 TFCT-Nyírbátor
28. forduló 05. 19. 17:30 Sényő-TFCT
29. forduló 05. 26. 17:30 TFCT-Gyöngyös
30. forduló 06. 02. 17:30 Füzesgyarmat-TFCT

A Sportcentrum eseményei
Március 2. (szombat)
Labdarúgás
09.00 Megyei futsal utánpótlás torna U11, U13 kcs. döntő
				

Edzőterem, Játékcsarnok

10.00 FC Tiszaújváros - Sajóbábony U19 bajnoki mérkőzés
				

Műfüvespálya

12.00 FC Tiszaújváros - Sajóbábony U17 bajnoki mérkőzés
				

Műfüvespálya

11. oldal

Egy csapatban a testvérek

Három Benőcs a pályán

Sporttörténelmi pillanatnak
lehettek szemtanúi azok, akik
pénteken a Club ’96 és a Phoenix U18-as csapatának mérkőzésére mentek ki szurkolni az Eötvös gimnázium tornatermébe. Kék mezben az
„öregek”, Tiszaújváros megyei férfi kosárlabdacsapatának játékosai, sárgában az
utánpótlás, a középiskolás
korosztály. Mesterek és tanítványaik csaptak össze a pályán.
A városi kosársportélet egyik meghatározója a Benőcs család, ki ne ismerné őket.
Az apa, Tibor, a három fiú, Zoltán, Viktor és Dávid, akik nemcsak a pályán remekeltek az elmúlt sok-sok évben, hanem
edzőként is szép eredményeket hoztak és
hoznak tanítványaikkal.
A családfő, Benőcs Tibor az „őskosaras”,
aki diákként kezdte a sportot, ma a fiú
U16, illetve a DVTK leány U11 és U12
korosztály edzője. Csapataival országos
jamboreekra is eljut, a lányok jelenleg a
régió legjobbjai. Szóval volt kitől örökölniük a fiúknak.
Az édesanya, Mariann a háttérről gondoskodik évtizedek óta. Övé a szervezés, a
logisztika és a lelki tuning.
Dávid, a legifjabb már 12 évesen túlnőtt a családon 192 centijével, és tehetségével is, hiszen az általános iskolás fiút Amerikába hívták játszani. Tengerentúli karrierjének végül egy nehezen gyógyuló sportsérülés vetett véget, ezért hazarepült és itthon, saját hazájában, saját
városában lépett pályára a Phoenix egyik
eredményes reménységeként. Ma a Phoenix utánpótlás korosztály edzője és játszik, mint most a Club ’96-os öregfiúkkal.
Viktor, a középső fiú, a másik kosaras tehetség fiatalkorában a korosztályos válogatott keretig is eljutott, majd néhány évvel később a Phoenixben csillogtatta tudását. Főállásban tüzet olt és életeket
ment, szabadidejében sportol, kosarazik,
nem mellesleg ő az edzője a Phoenix fiú
U18-nak és a DVTK leány U16-os csapatának.
Zoli a legidősebb, a „sosemvolt kosaras”.
Triatlonistaként kezdte, nem is akárhogy.
Több európai világeseményen is versenyzett, az ő sportja is sok szép eredményt
hozott a Benőcs család büszkeségfalára.
Legnagyobb büszkesége azonban most
kislánya, a 10 hónapos Abigél. A sportos
apuka jó kondiban van, de nemcsak magát tartja karban, hanem az utánpótláskorú kosaras lányokat is, akik jelenleg az országos főtáblán küzdenek a legjobbak között.
A három Benőcs fiú sportpályafutása során soha nem lépett még pályára együtt,
egy csapatban, most azonban, ha csak néhány perc erejéig is, de családi körön kívül is élvezhették egymás társaságát és
tehetségét. Ritka pillanatok voltak ezek,
és az is, hogy a szülők nem szurkoltak a
lelátón, nekik egy jó kis külföldi kiruccanás jött közbe. Amíg ők Krakkó nevezetességei között sétálgattak, a fiaik küzdöt-

Labdarúgás

A három Benőcs fiú balról jobbra: Zoli, Dávid és Viktor.
tek egymással, egymásért, mint jó testvérek.
- Nagyon szoros meccset vívtunk a fiúkkal, fej-fej mellet küzdöttünk, élvezet
volt. Ez nekünk edzőknek is siker, hogy
a tanítványaink csupán két ponttal maradtak le tőlünk, szoros küzdelem volt
- mondja Zoli a meccs után egyszuszra,
akiből nem sok erőt vett ki az elmúlt másfél óra. Jó erőben van, testvérek között
is. - Jó az összhang közöttünk az életben és a pályán is, igaz, hogy csupán három percet játszottunk egyszerre, de legalább már megtörtént. Viktor és Dávid
sokszor játszott már egymással, én, mint
triatlonos, két éve csatlakoztam hozzájuk
amatőr szinten mozogni. Dávid 3-4 hónapja megsérült, ezért ma nem tudott teljes emberként, teljes játékidőben kosarazni, de kellett az ő rutinja a csapatnak abban a néhány percben is, amikor pályára
tudott lépni. Ha kellett biztattuk egymást,
ha kellett segítettük egymást. Én 4 pontot
dobtam, Viktor többet, azt hiszem 10 körül, Dávid a minimális játékával is 4 vagy
6 pontot dobott - értékeli Zoli a trió teljesítményét.
A korban legkisebb, de méretben legmagasabb testvér, Dávid már kenguru korában kitűnt 181 centiméterével. Most is kilógott a sorból, már ami a centiket illeti.
- Én voltam a legmagasabb hármunk közül, végül 2 méternél álltam meg, kosárcipőből is 48-as kell. A család legfiatalabbja vagyok és a legmagasabbja. Sportos család vagyunk, mindhárman sportolunk. Mindig elmentünk egymás versenyére, meccsére, örülünk egymás eredményeinek, sikereinek, jó testvérek vagyunk - mondja Dávid. - Történelmi pillanat volt tényleg a mai mérkőzés, hogy
együtt játszhattunk. Viktort decemberben igazoltuk le, Zoli már korábban csatlakozott hozzánk. Viktor ma kicsit idegesen játszott, tegnapelőtt jobban ment neki, akkor 22 pontot dobott Miskolcon, ma
nem jött össze ennyi neki. Zoli is egyre jobban érzi a dolgot, egy biztos, neki
van a legjobb kondija a csapatban - értékel egyszerre testvéri és edzői szemmel
Dávid. - Azért az edzői mivoltom ilyenkor leteszem, kívülről próbálom nézni.
Egyébként ez egy baráti társaság, min-

denki edző és játékos egyszerre. A sérülésem miatt ma keveset játszottam, de energiát és instrukciót azért küldtem nekik a
pálya széléről. Mindenesetre végre eljött
az a pillanat, hogy a három testvér egyszerre van a pályán. Remélem sok ilyen
lesz még - fejezi be Dávid.
A középső Benőcs fiú, Viktor is azzal
kezdi, ami Dávid utolsó gondolata volt,
hogy jó volt együtt egy csapatban mec�csezni, majd rövid testvérértékelésre kérem.
- A futást Zoli bírja a legjobban triatlonos
múltja miatt is, de igyekszem én is felzárkózni kondiban hozzá. Kemény küzdelem volt a mai az utánpótlással, mínusz
18 pontról álltak fel és csupán 2 ponttal
maradtak alul a meccs végére. Nagyon
ügyesek voltak a tanítványaink, de végül a rutin győzött - mondja mosolyogva. - Jó, hogy végre összejött ez a Benőcs
hármas, régóta szerettük volna ezt. Eddig
azért nem sikerült, mert Zoli csak az idén
igazolt le, és az edzősködés miatt nekem
is rengeteg elfoglaltságom van. Dávid is
itt van velünk tavaly óta és ez jó, hiszen
hármunk közül ő a legjobb kosaras.
berta

*
Hazai győzelem
A bajnokság 21. fordulójában remek játékkal tartotta itthon a két pontot a Phoenix.
Phoenix KK - Újpest-MT
86-62 (24-10, 21-19, 15-15, 26-18)
Phoenix KK: Kiss (6), Gáspár (5), Hill
(25/3), Pongrácz (25/15), Szilasi (8).
Csere: Berta (2), Jónás (-), Pöstényi (6/3),
Taskó (-), Szabó D. (-), Kovács (8), Molnár (2).
Szendrey Zsombor: Próbáltunk regenerálódni az előző meccs után, illetve fejben
és taktikailag felkészülni az Újpest ellen.
Ennek sikerét az mutatja, hogy a mérkőzésen negyven percig működött. Nagyon
örülünk annak, hogy a fiúk kitartottak,
nem veszett el a lendületünk, végig csapatként játszottunk, a legjobb döntéseket
hoztuk meg, az üres embernek odaadtuk
a labdát, és mindez huszonnégy pontos
győzelmet eredményezett.

Teremre termett gyerekek

A hétvégén nyolc korosztályban rendezett rangos utánpótlás teremlabdarúgó tornát az FC Tiszaújváros, melyen összesen
63 csapat vett részt. A vendéglátó minden
korosztályban indított csapatot, volt, ahol
kettőt is. Három korosztályban hazai siker
született, és hat különdíjat is itthon tartottak a labdarúgó palánták. Jelesre vizsgáztak a torna szervezői és lebonyolítói is.
A tiszaújvárosi vonatkozású eredmények:
U7 (11 csapat): 7. Tiszaújváros A, 10. Tiszaújváros B.
Legjobb hazai játékos: Breitenbach Dominik

U9 (6): 1. FC Tiszaújváros B, 3. FC Tiszaújváros A
Gólkirály és legjobb hazai játékos: Suhajda Gábor
U10 (6): 1. FC Tiszaújváros
Gólkirály és legjobb hazai játékos: Csanálosi Balázs
U11 (6): 5. FC Tiszaújváros
Legjobb hazai játékos: Birk Balázs (FC
Tiszaújváros)
U12 (6): 3. FC Tiszaújváros
Legjobb mezőnyjátékos: Katlan Adrián (
Tiszaújváros)
Legjobb hazai játékos: Vámosi Zsombor

U13 (6): 1. FC Tiszaújváros
Legjobb hazai játékos: Kovács Milán
Legjobb kapus: Vitos Zsombor (Tiszaújváros)
U14 (6): 5. FC Tiszaújváros
Legjobb hazai játékos: Kis Dominik
Legjobb kapus: György Kristóf (Tiszaújváros)
U15 (6): 2. FC Tiszaújváros A, 5. FC Tiszaújváros B
Legjobb mezőnyjátékos: Illés Dávid (Tiszaújváros)
Legjobb hazai játékos: Tarnóczi Balázs

12. oldal

Rendezvények

2019. február 28.

