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Az év sportolója

Még hárman harcban

Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium
V-VI. korcsoportos fiú kosárlabda csapata és a Tiszaújvárosi
Triatlon Klub van még versenyben a megye év sportolója megtisztelő címért. Az Észak Magyarország napilap hagyományos
versenyén a döntőben január 15-től egy héten át háromféleképpen lehet voksolni: a digitális Észak oldalán, a napilapban megjelenő szavazószelvénnyel, melyet személyesen vagy levélben
az Észak-Magyarország címére (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3.)
kell eljuttatni, vagy a Borsod Online internetes portálon (www.
boon.hu).
A döntőben a szavazatokat 2018. január 22-én, hétfőn 12 óráig
várják. A győztesek azok lesznek, akik ezalatt az egy hét alatt a
legtöbb szavazatot kapják.

Fél tél

Mindenki a „fedélzeten” a Tiszaújvárosi Triatlon Klub jubileumi ünnepségén. Cikkünk a 9. oldalon.

Fontos a folyadékpótlás

Légúti megbetegedések és következményei

A téli, hideg idő beköszöntével megjelennek a meghűléses
betegségek is. Olykor csak köhögés és orrfolyás kíséri ezeket, de van, amikor több napra is ágyba dönti a betegeket.
Nem csak a megelőzés fontos,
hanem az is, hogy ha már betegek vagyunk, mit tehetünk a
tökéletes gyógyulásért.
A nyolcéves Farkas Mátét apukája hozta
el a rendelőbe. A kisfiú megfázott, láthatóan bágyadt, beteg.
- Meg vagyok fázva - mondja Máté -, köhögök, folyik az orrom, és a hasam is fáj.
Kaptam most gyógyszert rá.
Nem csak ő, mások is vizsgálatra vártak
kedden délelőtt.
- Reggel fejfájással ébredt a kisfiunk mondja Háncsin Diána -, megmértem
a lázát és mivel hőemelkedése van, úgy
döntöttünk, eljövünk az orvoshoz. A kisfiam nem beteges, a téli időszakban sem
gyakran fázik meg - teszi hozzá.
A téli időszak magával hozta a meghűléses betegségeket, nem árt az odafigyelés
és az óvatosság.
- A légúti vírusok nem csak a légutakat
tudják megbetegíteni - mondja Dr. Pető Gabriella gyermekorvos -, hanem bizony végigmennek az egész szervezeten,
és sokszor torkollnak hányásos-hasmenéses problémákba. Szerencsére ezek a tünetek ritkán elhúzódóak, mert az ilyen
problémákat okozó kórokozók nem an�nyira gyakoriak, persze erre is oda kell figyelni. Leginkább úgy tudjuk megelőzni,
ha felhívjuk a figyelmet a kézmosás fontosságára. Nagyon fontos, hogy alaposan
mossunk kezet, orrfújás után különösen.
Ezek a vírusok a közösségben nagyon tudnak terjedni, nagyon rövid idő egy egész

Féltél, fél tél? Berezeltél?
Vacillálsz, hezitálsz hétről-hétre. Hol selymes tavaszi széllel simogatod arcomat, borzolod alighajamat, hol jeges hórepeszekkel csapsz
pofán.
Kotorjon a Városgazda, vagy a parkot gondozza?
A tavat sem fejezted be…
Szedd össze magad, döntsd el végre, milyen évszak akarsz lenni!
Tudjam, bakancsban járjam utamat, vagy elég a félcipő is? Szőrmés, csuklyás kabátomat öltsem magamra reggelente, vagy dzsekiben vágjak neki a napnak. Kötött sapkát húzzak fejemre, vagy baseball sapi ellenzője alól tekintsek előre?
Segítek.
Hallgass rám, légy tavasz!
Simogass!
-efel-

Amikor a nyelvöltés nem tiszteletlenség, hanem követelmény.
csoportot vagy osztályt képesek úgymond
letarolni, hamar megfeleződik a létszám.
Amire oda kell figyelni, hogy ha egy gyerek megbetegszik, akkor hányás és hasmenés esetén a folyadékpótlás nagyon fontos.
Célszerű lehűtött folyadékot adni, mert ez
csökkenti a hányingert. Iskoláskorú gyermeknél, ha szereti a mentateát, azt is be lehet vetni, hiszen hányingercsökkentő hatása van. Mindig minden esetben pótolni kell a folyadékot, nem baj, ha utána kihányja azt, inni kell. Ha a beteg nem eszik,
nem iszik, nagyon bágyadt, akkor elengedhetetlen a hányáscsillapítás, erre léteznek
különböző gyógyszerek. A hasmenés megállítására nem kell törekedni, hiszen a hasfogók szedése lassítja ezeknek a betegségeknek a gyógyulását.
- Mikor kell orvoshoz fordulni?
- Abban az esetben mindenképp, ha magas láz is jelen van, és a gyermek hamar
nagyon bágyadttá, elesetté válik. Nem

fogad el se ételt, se italt, és a lehelete is
aceton szagú, a nyelve száraz. Ezek kiszáradásra utaló jelek, ilyenkor feltétlenül orvoshoz kell menni. A nemzetközi
ajánlások az infúziós kezelést egyre kevésbé helyezik előtérbe. Mindenképpen
a szájon át történő folyadékpótlás a fontos. Vannak előre elkészített gyári készítmények is, de lehet készíteni orvosi utasításra is olyan só- és cukorpótló oldatokat, amikkel rendezni lehet a felborult sóés vízháztartást.
- Mennyi idő kell a teljes gyógyuláshoz?
- Ha valaki elkezd hányni, az általában
egy-két napig tart. Ha ez elhúzódik, akkor
jobban oda kell figyelni. A hasmenés egy
pár nappal hosszabb lehet, de nem szokott
tartós lenni. Összességében az ilyen problémák három-négy nap alatt rendeződnek. Közösségbe egy teljes tünetmentes
nap után mehetnek a gyerekek, ha egyébként jól érzik magukat.

Ellenőrzések az év elején
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. január 22. és
26. között fokozottan ellenőrzik a zöldség- és gyümölcskereskedőket, valamint a vendéglátóhelyeket a megye egész területén, különösen Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon és Tiszaújvárosban. Az ellenőrök elsősorban a nyugta-, és számlaadást, illetve a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

Sokféle

2. oldal

Moly, penész, bogár

Városfaló károsítók

Január első felében szokatlan jelenségre figyelhettünk fel. A városi parkokban,
egyes helyeken virágzanak a rózsák. A
decemberi enyhe idő miatt még a levelüket is megtartották. Naponta hallani a rádióban, olvasni az interneten, hogy nagy
bajok lesznek, ellepnek minket a kártevők. A tavalyi kemény tél után sem gyérültek számottevően a károsítók. 2000 óta
több mint száz újonnan fölfedezett károsító okoz súlyos gondot a termelőüzemekben és a közparkokban.
A selyemfényű puszpángmoly az utóbbi években megtizedelte a puszpáng állományt, helyettesítésére más növényt kell
keresnünk. Rendszeresen és egyre több
növényt károsít az amerikai lepkekabóca.
Szívogatásával általában nem okoz különösebb kárt a növényen, viszont a lárvák
és a nimfák által nagy mennyiségben termelt viaszváladék és mézharmat annál
több kellemetlenséget eredményez. Az
Ázsiából és Észak-Amerikából származó
kártevők kibírják a tartós mínusz 10-150C
hideget is, nem reménykedhetünk abban,
hogy a kemény tél elpusztítja azokat.
Tél vége felé pázsitunkat károsíthatja a rózsaszín és szürke hópenész, mindkét kórokozónak kedvez a magasan hagyott fű,
a talaj magas nitrogén- és foszfortartalma, filcesedése. A 30 cm átmérőjű körkörös foltokban a reggeli órákban rózsaszín,

Ritka januári látvány a virágba borult rózsabokor.
illetve szürkésfehér gombaszövedék válik leten. Mint különleges, itthon egyetlen élőláthatóvá, ezek a foltok később kifehéred- helyen előforduló faj, rögtön felkerült a hanek. A rózsaszín penész kifejlődéséhez zai védett bogarak listájára, eszmei értéke
nem szükséges hótakaró, a szürke hópe- 50.000 Ft lett. 2016-ra oly mértékben elnész kialakulását elősegíti a tartós hóbo- szaporodott és súlyos károkat okozott, hogy
rítás. Megelőzésre használjunk ősszel ma- ideiglenesen törölték védettségét. A borógas káliumtartalmú, szabályozott tápanyag ka-tarkadíszbogár károsítja a pikkelylevelű
leadású műtrágyát. Fagymenetes időben örökzöldeket, tujákat, borókákat, hamiscipAmistar gombaölő szerrel védekezhetünk. rusokat, hibrid ciprusokat (Leylandi ciprus).
Érdekes nyomon követni, hogy lesz egy vé- A smaragdzöld színű bogarak igen szeretik
dett bogárból pár év alatt veszélyes, örök- a napfényt, a kora reggeli órákban gyorsan
zöldeket károsító ellenség. A boróka-tarka- repülnek. Túlélik a mínusz 10-150C-os fadíszbogár 1999-ben jelent meg hazánkban gyokat. Tojásaikat az egészséges pikkelya barcsi ősborókás természetvédelmi terü- levelű örökzöldek kérgébe rakják, a kikelő lárvák befúrnak a farészbe és károsítják a fa nedvkeringését. Tápanyag- és vízhiány következtében száradnak a növényi
hajtások, súlyos esetben pedig a teljes növény elpusztul. Budapesten és több nagyvárosban 2017-ben örökzöld fasorok pusztultak el a károsításuk miatt. A repülő bogarak
ellen nem lehet (közterületen, magánkertben) kémiai szerekkel hatékonyan védekezni, felszívódó, a fák nedvkeringésébe bejutó növényvédő szer sem engedélyezett.
Környezetbarát védekezés lehetne, hogy a
repülő bogarakat illatanyagokkal csapdába
csaljuk, de ez is igen pénz- és időigényes.
A jövő nagy kérdése, hogy a boróka-tarkadíszbogár populációja magától is összeomlik, vagy felfalják városaink pikkelylevelű
örökzöldjeit.
Kerékgyártó István
A boróka-tarkadíszbogár amilyen díszes, olyan kártékony is.
növényvédelmi szakmérnök

Hallgatni
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik januári 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.

2018. január 18.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot január 21-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd január 22-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
8-20		
8-20
8-19
Tisza Gyógyszertár

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 és
szombaton 18.00 órakor, vasárnap délelőtt 11.00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

Görögkatolikus

Pénteken és szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye.
Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Hétfőn és kedden 17.30 vecsernye.

Református

Tiszaújváros
2018. január 18., csütörtök 17.00 - bibliaóra.
2018. január 20., szombat 17.00 - ifjúsági bibliaóra.
2018. január 21., vasárnap 11.00 - istentisztelet, ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozás a gyermekek részére,
15.00 - konfirmációi előkészítő.
Tiszaszederkény
2018. január 21. vasárnap 10.00 - istentisztelet.

Ökumenikus imahét

Január 21-én kezdődik az ökumenikus imahét, melynek folyamán a keresztények egységéért imádkozunk. Tiszaújvárosban
január 24-én, szerdán a görögkatolikus, január 25-én, csütörtökön a református, és január 26-án (pénteken) a római katolikus templomban lesz ökumenikus istentisztelet. A szertartások
17.30-kor kezdődnek.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették édesanyámat, hogy
id.

Németh Istvánné
(szül.: Pöstényi Mária)

a TVK volt dolgozója
88. évében 2017. december 29-én elhunyt.
Végső nyughelyére a sajószögedi Városi Temetőben 2018.
január 4-én helyeztük örök nyugalomra.
Gyászoló fia és családja
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Fazekas Sándorné, Piroska néni
(szül.:Sugár Piroska)

életének 89. évében elhunyt. Temetése 2018. 01. 19-én
(péntek) 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben
polgári szertartás szerint.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Müller József

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
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LélekSZÍNtér

A most boldogsága

Visegrádi Dóra (elöl) és Mátyás Edina kiállításrendezés közben.
Képek a földön, a paravánok még üresek, zajlik a
tervezgetés, mi hova is kerüljön. Egy kiállítás előkészületeinek órái ezek, kalapács a kézben, a szögek már sorakoznak, hogy lassan a helyére kerülhessen minden. Sok dolgot kell ilyenkor átgondolni, mérlegelni, hogy az alkotó át tudja adni érzéseit, önmagát.
Lapzártánk után, szerdán délután nyílt meg Visegrádi Dóra festménykiállítása az Óvárosi KULT Galériában. A magyar kultúra
napja tiszaújvárosi rendezvénysorozat részeként LélekSZÍNtér
címmel március 17-ig láthatók Dóra festményei.
- Nagyon örültünk, hogy ezzel a kiállítással a magyar kultúra napjának rendezvényeihez csatlakozhattunk - mondta Mátyás Edina
művelődésszervező -, ez már tavaly is így volt. Az Óvárosi KULT
Galéria életében némi változás lesz idén, most kéthavonta szervezünk majd kiállításokat. Szeretnénk megszólítani az amatőr alkotókat, akik nagyon sokan vannak Tiszaújvárosban, de sokszor nem is
tudunk róluk. Én arra biztatok mindenkit, hogy bátran mutassa meg
a benne rejlő tehetséget, mert fontos, hogy lássuk, felnőttként is ki
tudunk teljesedni a művészetben - mondta.
Visegrádi Dóra is felnőtt fejjel kezdett el festeni, most először
mutatja be képeit a nagyközönség előtt.
- Saját szabadidőmben négy éve fogtam először ecsetet a kezembe - mondta Visegrádi Dóra -, de gyógypedagógusként már
régóta élek a művészet adta lehetőségekkel, hogy a gyerekeket
fejlesszem, és élményekhez juttassam őket, önkifejezést tanuljanak. Ehhez felhasználtam a drámapedagógia mellett a képzőművészetet és a zenét is.
- Mit nyújt az alkotás az alkotónak?
- Ha röviden kellene válaszolnom, akkor egyszer olvastam egy
flow-élménnyel kapcsolatos írást, amiben volt egy találó mondat, ez megmutatja számomra, hogy mi is a festészet. A most pillanatának a boldogsága. Azt hiszem, ez mindent elmond. A festés számomra az önkifejezésnek, az önfejlesztésnek, az energiák mozgósításának színtere. Igazi lélekszíntér, mint ami a címe
is a kiállításnak.
- Melyek a kedvenc témái?
- A színház, a tánc, az emberi érzések. Minden, ami az emberekkel, az érzelemvilággal kapcsolatos, az élet gondos-bajos, boldog pillanataival.
- Nagyon sokféle szín jelenik meg a képeken, még a komor témájúakon is. Ezzel szeretne valamit sugallni?
- Ezeken a képeken is megnyilvánul a pozitív életszemléletem.
Azt gondolom, hogy nincs olyan nehéz helyzet az életben, amiből nem lehet egyfajta pozitív hozzáállással kikerülni.
- Mennyire termékeny alkotó?
- Vannak időszakok, amikor picit muszájból indítom, de aztán a
kedv és a lendület átveszi az irányítást és áthat az a fajta lecsendesedés, amikor már olyan állapotba kerülök, hogy megszűnik a tér és
az idő. De általában kell, hogy megszülessen a fejemben egy gondolat, egy kép, hogy valami inspiráljon arra, hogy leüljek alkotni.
- Hogy fogadta a felkérést, hogy kiállítsa képeit?
- Amikor igent mondtam, akkor volt bennem egy nagyon feszítő
„talán nem kellett volna” - érzés. Ezen akkor lendültem át, amikor rájöttem arra, hogy lehetek ösztönző olyan alkotótevékenységhez kedvet érző emberek számára, akik mögött ugyanúgy
nincs technikai tudás, mint ahogy mögöttem sincs. Talán példa
lehet számukra, hogy igenis, felnőttként is lehet ecsetet fogni és
elmélyülni ebben a tevékenységben, mert annyi pozitív energiát
ad, amit az élet más területein is fel lehet használni.
Fodor Petra

Táncvariációk.

Aktuális
Idősek otthona
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Tiszaújváros képviselő-testületének egy 2016-os határozata alapján húsz férőhellyel
bővült az Ezüsthíd Gondozóház. A tartós bentlakást nyújtó idősotthoni ellátás igénybevételének feltételrendszeréről a testület a 2017. december 21-ei ülésén hozott
döntést. Január 15-től pedig
megkezdődött a beköltözés.
Gedrus Jánosné az elsők között foglalta el a szobát, amiben másodmagával fog
majd lakni.
- Nem kellett messziről költöznöm mondja Gedrus néni. - Itt voltam eddig a
gondozóházban. Mivel nekem már nincsen lakásom és gyerekeim sem laknak itt
a városban, ezért nagyon örülök, hogy átjöhettem az idősek otthonába. Jól érzem
itt magam, mert a társaimmal kézimunkázunk, tévézünk, beszélgetünk. Vannak
programok is, így nem unatkozunk. Mindenünk megvan. Úgy döntöttem, hogy ezt
az ágyat kibérelem a következő húsz évre
- teszi hozzá mosolyogva.
- A húsz férőhelyből 18 helyre már van
lakó és a többire is van már jelentkező nyilatkozta lapunknak Poropatich Péter,

Húsz férőhelyes idősek otthonával bővült az Ezüsthíd.
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz- szabályozta a bejutás, beköltözés feltételpont intézményvezetője. - Hat férőhely rendszerét. Elsősorban minimum 10 éves
demens betegek ellátására szolgál, ezek tiszaújvárosi állandó lakóhely szükséis mind beteltek. Tehát azt tudom monda- ges. Emellett számít, hogy hány évet dolni, hogy három hét alatt az összes férő- gozott a városban, illetve az ellátását otthely betelt.
hon megtudják-e oldani. A szempontok- Kik jelentkezhettek az idősek otthoná- ra egy pontrendszert dolgozott ki a város
ba?
képviselő testülete. Ezen felül, aki önma- Jogszabályok szabályozzák, hogy kik gát nem tudja ellátni akár betegsége, rokazok, akik jogosultak tartós bentlakásra, kantsága vagy idős kora miatt, csak az joilletve Tiszaújváros képviselő-testülete is gosult az idősotthoni ellátásra,
- Szükség volt új munkaerő felvételére?
- Igen. Nyolc új gondozónő és egy mentálhigiénés munkatárs végzi a munkát az
új részlegen.
- Milyen ellátás várja a beköltözőket?
- Tartós bentlakásos ellátást biztosítunk,
ami azt jelenti, hogy aki beköltözik, az
addig maradhat itt, ameddig jól érzi magát. Minden szobában televízió és hűtőszekrény is szolgálja az idősek kényelmét. Ezen felül napi ötszöri étkezés, kulturális programok, mentálhigiénés gondozás jár a bentlakóknak.
- Mennyit kell fizetni az ellátásért?
- Egyszeri belépési díj nincs. Havi térítési
díjat kell kifizetni, ami 100.000 forint, de
függ az étkezések és a bent töltött éjszakák számától.
Gedrus néni a szomszédból, a gondozóházból érkezett.
ema

Cím nélküli képek

Belső utak, külső valóság

Dinamika, erő, lendület sugárzik Csetneki József festőművész képeiből. Pillanatok alatt magába szippantja az embert az a sokféle egységesség, ami a Városi Kiállítóterembe költözött a magyar kultúra napja tiszaújvárosi rendezvényeinek nyitányaként.
- Csetneki József képei a színek kölcsönhatásairól, a tér struktúráinak feltárásáról
beszélnek - mondta Beke Té István építész megnyitó beszédében -, látásmódja feszes, de lírai. A kiállított anyag koherens, a képek megvalósításának technikai
sajátosságai, anyaghasználata sok rokonságot mutat egymással. A művész a festmények által keltett benyomást nem akarja befolyásolni, a képek jó része cím nélküli - mondta.
A tárlatra az elmúlt három évben született
képekből válogatott az alkotó, ezek többsége művésztelepeken készült, így Érden, ahol két héten át festett Csetneki József. Otthon is van műterme, ha lehetősége adódik, ott is szívesen fest.
- Nem vagyok főállású festő, hiszen tanítok. Szerencsére ezt tanítom, de van, amikor tudom úgy alakítani az életemet, hogy
most csak a festészettel foglalkozom.
Ilyenkor az ember nyugodtan bele tud süppedni, süllyedni az alkotásba, számomra
ez nyújt inspirációt.
- Befelé indul, vagy kifelé? Önmagának
fest, vagy azért hogy megmutassa magát?
- Az, hogy megmutatom magam, végső soron egy járulékos történet ebben a
műfajban. A képek arra születnek, hogy
megmutassák őket, hogy a többi ember

Dinamika, erő, lendület sugárzik Csetneki József képeiből.
lássa, igazából így van értelme. Ezek a - Ha nem nyitottak, akkor mi rontottuk el.
képek mind belső utak természetesen, A társadalom, és szűkebb értelemben az
de ezeknek a belső utaknak mind-mind iskola. A gyerekek alapvetően nyitottak,
külső lábai vannak, hiszen az a valóság, utána lehet velük kalandozni, lehet őket
amit mindnyájan itt emberek megélünk, továbbvinni egyrészt az alkotások szelleaz mind külön utakat jár be aztán ben- mi világába, másrészt pedig az anyagiba.
nünk. Annyi, hogy az én meglátásom sze- Hiszen ha úgy vesszük, ez egy mesterség
rint ezeket a belső utakat az alkotók en- is, tehát ebben is harmóniára kell törekedgedik kicsit zengedezni, kicsit a saját útni. Az egészet a mesterségbeli tudás meljukon is működni. Igazából jó művek vélett egyfajta szellemiség is fűti. Azt gonleményem szerint akkor tudnak születni,
dolom, ma Magyarországon a tehetségkikerekedni ebből a furcsa kettősségből,
kutatás nagyon erős, ezzel nincs gond.
amikor ezek harmóniában vannak.
Amivel gond lehet, hogy a felnőtt társa- Gyakran vannak harmóniában?
- Mindenesetre én folyamatosan keresem dalom, a mindenkori iskola miképpen viszonyul a gyerekek adottságaihoz. Ebben
a harmóniát.
- Ön egy alapítványi művészeti iskolában van nekünk komoly felelősségünk és ebtanít. Meglátása szerint a gyerekek men�- ben próbálunk mi a magunk módján nényire nyitottak a világra, fogékonyak az mileg külön utat járni.
önkifejezésre?
Fodor Petra

Aktuális

4. oldal

Választás 2018

Áprilisban szavazhatunk

Áder János köztársasági elnök április 8-ára tűzte ki a
2018. évi országgyűlési választások időpontját. Az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.
A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést
követően, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már kiszámolhatóak a
legfontosabb határnapok.
Február 9.: Értesítés. A mintegy 7,9 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak február 9. után
kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való
felvételről szóló értesítést. Aki nem kapja
meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti.
Február 17.: Kampánykezdet. A hivatalos kampány a választást megelőző 50.
napon, azaz február 17-én indul, ez azt jelenti, hogy az erre felhasználható és elszámolható forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni.
Március 5.: Ajánlások gyűjtése. Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a
törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása
szükséges, a jelöltek március 5-ig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken. Az
ajánlásokat a választókerületi választási bizottságnál kell leadniuk. A választási bizottság dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

Április 8-án lesz a választás.
lyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, április
6-ig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Az átjelentkezők a választott településen is az eredeti lakcímük szerinti
egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.
Április 7.: Levélszavazás vége. A külhoni választópolgároknak a választási iroda
az országos lista jogerőssé válását követően eljuttatja a szavazási levélcsomagot,
a választó pedig a szavazatát tartalmazó
borítékot vagy a szavazás befejezéséig

Vokstörténet

1990 óta 7 általános országgyűlési választást tartottak hazánkban. Választókerületünkben eddig három politikus
nyert el egyéni parlamenti mandátumot.
1990 Tóth Imre László (MDF)
1994 Kovács Tibor (MSZP)
1998 Kovács Tibor (MSZP)
2002 Kovács Tibor (MSZP)
2006 Kovács Tibor (MSZP)

Március 6.: Országos lista. Országos listát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább
27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább
egy százalékának ajánlása szükséges. Az
országos listákat legkésőbb március 6-án
kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
Március 24.: Határon túliak névjegyzéke. Az idei országgyűlési választáson ahogy a 2014-es parlamenti választáson
is - a nem magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok is szavazhatnak. Nekik március 24-ig kell felvetetniük magukat a központi névjegyzékbe a
Nemzeti Választási Irodánál (NVI).
Március 31.: Jelentkezés a külképviseleti névjegyzékbe. A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél március 31-ig jelentkeztek
a külképviseleti névjegyzékbe.
Április 6.: Átjelentkezés vége. Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhe-

2010. dr. Mengyi Roland (Fidesz-KDNP)
2014 dr. Mengyi Roland (Fidesz-KDNP)
Koscsó Lajos (MSZP) 1994-ben és
2006-ban, Steinerné Vasvári Éva (Fidesz-KDNP) 1998-ban és 2002-ben,
Balla Gergő (Jobbik) 2010-ben az akkor még létező megyei-, Kovács Tibor (MSZP) 2010-ben az országos
listáról jutott parlamenti mandátumhoz.

eljuttatja a külképviseletekre, vagy a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló
időszakban eljuttatja bármelyik ország�gyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben juttatja el
az NVI-hez, ebben az esetben a szavazat-

Indulni akarnak

A Nemzeti Választási Bizottság 2018.
január 15-ig a következő, a választáson
indulni kívánó jelölő szervezeteket (pártokat és országos nemzetiségi önkormányzatokat) vette nyilvántartásba (zárójelben a rövidítés, illetve a nyilvántartásba vétel dátuma)
1. Új Magyar Front Mozgalom Párt
(ÚMF) (2018. január 12.)
2. Magyarok a Demokráciáért Párt
(MAD) (2018. január 12.)
3. Vállalkozók Szövetsége a Reformokért (VSZ) (2018. január 12.)
4. Magyar Szocialista Párt (MSZP)
(2018. január 12.)
5. Magyar Demokraták Szövetségének
Pártja (MDSZP) (2018. január 12.)
6. Független Kisgazda-, Földmunkás- és
Polgári Párt (FKGP) (2018. január 12.)
7. A Haza Pártja (A HAZA PÁRTJA)

nak április 7-én éjfélig meg kell érkeznie.
Várhatóan a választás éjszakáján már előzetes eredményt közöl az NVI, de a választás jogi eredményét csak a külföldön
leadott szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg:
az egyéni választókerületek eredményét
legkésőbb április 14-én, a választás országos eredményét pedig április 27-én.
Az új Országgyűlésnek legkésőbb május
8-ig kell megalakulnia.
Áprilisban tehát parlamenti képviselőket választunk: 106 egyéni, illetve 93 listás képviselő juthat be az Országgyűlésbe. Néhány további tudnivalói:
Egyetlen forduló van 2014 óta, és nincs
érvényességi küszöb, azaz 50 százalék
alatti részvétel esetén is érvényes a választás. (Szemben a népszavazással.)
Magyarország területét 106 egyéni körzetre osztották, mindenhol a pártok jelöltjei és függetlenek versenyeznek. A magyarországi lakcímmel rendelkezők a lakóhelyük alapján szavazhatnak rájuk. Az
egyéni választókerületben az a jelölt lesz
a győztes, aki a legtöbb szavazatot kapja,
függetlenül attól, hogy az meghaladja-e
az 50 százalékot. (Amennyiben szavazategyenlőség alakul ki az élen, akkor sem
rendeznek második fordulót, hanem időközi választást írnak ki.) Ez lesz az egyik
voksunk. A szavazókörben ezen kívül kapunk egy másik szavazólapot is, ezeken
pártlisták szerepelnek. Itt tehát nem személyre, hanem pártlistára ikszelhetünk.
(A határon túliak csak listára szavazhatnak.) A listáról annak a pártnak a jelöltjei jutnak be, amely párt szavazatainak
száma átlépte az 5 százalékos küszöböt,
vagyis az összes szavazat 5 százalékát.
Közös lista esetén 10, illetve 15 százalék
a küszöb. A többi párt szavazata elvész.
Egy pártnak (pártszövetségnek) minimum 100 képviselőre van szüksége a
kormányalakításhoz, ez jelenti az abszolút többséget. A kétharmadhoz 133 képviselő kell.
f.l.
(2018. január 12.)
8. Együtt - a Korszakváltók Pártja
(EGYÜTT) (2018. január 12.)
9. Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata (MNOÖ) (2018. január 12.)
10. Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
(FIDESZ) (2018. január 15.)
11. Magyar Liberális Párt - Liberálisok
(2018. január 15.)
12. Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) (2018. január 15.)
13. Értünk Értetek - a Hiteles Párt (ÉRTÜNK ÉRTETEK) (2018. január 15.)
14. Kell Az Összefogás Párt (KÖSSZ)
(2018. január 15.)
15. Közösen Egymásért Demokratikus
Néppárt (KEDN) (2018. január 15.)
16. Szerb Országos Önkormányzat
(2018. január 15.)
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Nyílt levél
Mengyi Roland Úrnak

Tisztelt Mengyi Roland Úr!
Vártam. Vártam, hogy ismét megszólít, kér, hív, hogy támogassam, írjak alá, szavazzak Önnek bizalmat, mint néhány évvel ezelőtt, de semmi. Vártam, hogy beszámol nekem, mit tett Ön a tőlem kapott támogatás nevében, miért döntöttem jól, amikor Önnek bizalmat szavaztam. Hiába vártam. Csalódott vagyok! Hittem a szavainak, az ígéreteiknek, hogy, majd együtt megcsináljuk, hogy jobb lesz. Nekem, a családomnak, a barátaimnak, az
itt élő embereknek.
De hol van Ön?
Néhány éve meghallgattam, aláírtam, megszavaztam, bizalmat
adtam. Hittem, hogy egy jobb időszak következik, mert egy intelligens, agilis, elszánt fiatalembert láttam, aki értünk magyarokért, borsodiakért, tiszaújvárosiakért akar tenni. Kért engem,
és én adtam Önnek. A szavazatomat, a bizalmamat és a hitemet.
Becsapva érzem magam. Ön eltűnt. El sem búcsúzott. Elhagyott
engem. Elhagyta azokat a magyar embereket, akiknek a szemébe nézett, és ígéretet tett. Nem adott választ. Csak a kérdések, a
bizonytalanság, a csalódottság maradt Ön után.
De én elköszönök Öntől! Öntől és mindattól, amit Ön számomra képvisel! Elköszönök, mert illik elköszönni attól, akitől elválunk! Illik elköszönni, hogy később is emelt fővel állhassunk
elé, és a szemébe nézhessünk, ha egyszer újra találkozunk…
Egy volt Fidesz-szavazó
(Név és cím a szerkesztőségben)

kronika@tiszatv.hu

Kevesebb lesz az égi vándor

Talán a tiszafüredi volt az utolsó rendezvény, melyen részt
vett az egyesület.
Egy számunkra sajnálatos, szomorú fejleményről szeretném tájékoztatni a közvéleményt: egyesületünk rövidesen megszűnik.
2018-ban utoljára engedjük el versenyekre madarainkat, az égi
vándorokat városunkból.
Már nem tudunk eleget tenni az egyesületi törvényben leírtaknak, létszámunk 10 fő, utánpótlás nincs, ebben a rohanó világban a postagalambászatot kevesen tekintik sportnak.
Tudomásul vesszük sorsunkat, búcsúzóul mellékelünk egy fotót. Az egyesület aktív tagjainak részvételével az Országos Postagalamb-tenyésztők és Versenyzők rendezvénye Tiszafüreden
volt 2018. január 12-14. között. Ott készült a kép.
E pár sorral szeretném megköszönni mindazok támogatását, segítségét, azokét, akik a 40 év alatt mellettünk álltak.
Szuhai József
Z-32-es Postagalamb Sportegyesület

A NAV számol

2018-ban a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak
is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adóés Vámhivatal, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adómegállapítást.
A munkavállalóknak idén januárban már nem kell nyilatkozniuk
arról, kérik-e, hogy munkáltatójuk készítse el szja-bevallásukat,
mert megszűnt a munkáltatói adómegállapítás. A NAV számukra is összeállítja a 2017-re vonatkozó szja-bevallási tervezetet.
Ehhez semmilyen kérelmet nem kell benyújtani.
A tervezet, akár az adózó közreműködése nélkül is - ha nincs
szükség kiegészítésre, javításra - 2018. május 22-én érvényes
személyijövedelemadó-bevallássá válik. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a tervezet postázását levélben, SMS-ben (06-30/344-4304) vagy a
NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERK), továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az
ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és
a születési dátumot kell elküldeni ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.
Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapján,
illetve ügyfélszolgálatain már most elérheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes kitöltő felület 2018. január 8. óta elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról (www. magyarorszag.hu).
NAV
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Derkó MiniGaléria
15 év a természeti szépség bűvöletében - Vass J. Zsóka festménykiállítása.
Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: 2018. február 2-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Január 19. (péntek) 17:00 óra: HAMVAS MOZAIKOK.
„A könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek.
Családi szerepben – szülői modell. A beszélgetést vezeti:
Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Január 19. (péntek): „Ki viszi át …?”- kamarakiállítás Nagy
László halálának 40. évfordulója alkalmából.
A kiállítás február 5-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
Január 25. (csütörtök) 17.00 óra: ÖKOKALAUZ.
A táplálkozás csapdái, avagy élelmiszerek helyett éltető élelmeket az asztalunkra.
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Január 26. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridéző” sorozata.
A Bükki Nemzeti Park természeti kincsei.
Előadó: Seres Mihály Nándor, a BNP természetvédelmi őre.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Január 23. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután.
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai
játékok, kártyajátékok felnőtteknek.

kronika@tiszatv.hu

Isten áldd meg
a magyart!

Január 22-ét 1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napjaként,
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
tisztázta le szatmárcsekei birtokán nemzeti imánknak, a Himnusznak kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések, rendezvények alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti örökségünk erősítésének, felmutassuk, továbbadjuk szellemi- és tárgyi értékeinket. A tiszaújvárosi Nikodemus
Otthon lakóközössége szőttesekből, hímzésekből, népi kultúránk tárgyaiból rendezett „Isten áldd meg a magyart” című kiállítással készül e jeles napra. A Nikodémus Otthonban kiállított
tárgyakat Bücs Béláné, Hornyák Józsefné, Dr. Koncz Erzsébet,
Soós Zoltánné, Szokolyai Károlyné és Szabó Andrásné munkáiból állítottuk össze.
Varga-Somogyi Istvánné

A Tisza TV műsora
Január 18., csütörtök
9:00 Héthatár: Választás 2018 - Megnyílt az idősek otthona
- Felvételiző diákok - Vírusriadó - Változatok - Lélekszíntér
- Sport-Park teremlabdarúgó kupa
18:15 Hétről-Hétre: Vers mindenkitől! - A költők köztünk
élnek - 25 éves a triatlon klub – Közelmúlt: Pántlikajubileum
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Január 24., szerda
18:00 Héthatár: Ökumenikus imahét - Civil pályázatok - Év
sportolója-voksolás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: A magyar kultúra napja - Közelmúlt:
madáretetés
Január 25., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás, majd a testületi ülés ismétlése

Kultúra/Oktatás

5. oldal

Virágok, tájak, városok

A természeti szépség bűvöletében

1984-ben festette első képét,
a kertjében virágzó pipacsok
ihlették. Ezt egy hosszabb
szünet követte, majd éppen
15 éve, 2003-ban ragadott újra ecsetet a mezőcsáti Vass J.
Zsóka. Az ő képeiből nyílt kiállítás a Derkó Minigalériában.
A magyar kultúra napjához kapcsolódva
45 képét hozta el az alkotó hozzánk, Tiszaújvárosba. Nem ez az első alkalom,
hiszen alig kezdett el festeni, 2004-ben a
könyvtárban volt kiállítása.
- Már gimnazista koromtól érdekel a művészet - mondta Vass J. Zsóka -, akkor a
szobám falára tettem Csontváry reprodukciókat, de másra nem volt időm. Később, amikor fodrászmesterként dolgoztam, kérdezgettem azokat a vendégeimet,
akik festegettek, hogy mégis hogy kell,
mi kell hozzá. Ekkor - 1984-ben - festettem meg az első képemet, a kertben látható pipacsokról, amit ki is állítottak. Viszont egy időre abbahagytam a festést,
mivel nem szerettem volna félvállról venni. Később vettem egy könyvet az olajfestészetről, unokámmal pedig pasztellképeket készítettünk. Ekkor kaptam újra ked-

Továbbtanulás

Vass J. Zsóka
vet a festéshez, ennek már 15 éve. Most
itt vagyok, s köszönöm Tiszaújvárosnak,
és Tóth Ferenc művelődésszervezőnek,
hogy gondolt rám, és itt lehetek a képeimmel. Amikor újra kezdtem festeni, jelentkeztem az Országos Ipar- és Képzőművészeti Társasághoz, s két év után meghívtak Hévízre egy önálló kiállítással. Ez nagyon nagy szó volt, hiszen a társaságnak

450 tagja volt, és a képeim alapján engem
hívtak meg. Azóta rendszeresen kiállítom
a képeimet, tagja vagyok a Borsodi Alkotók Egyesületének, táborokba járok, tanulok, rendszeresen képzem magam. Az első perctől kezdve próbálok szakmailag is
hozzáállni a festéshez, és egy képet csak
akkor kereteztetek be, amikor úgy érzem,
megérdemli.
- Mi a kedvenc technikája, témája?
- Pasztellel kezdtem és szeretem is, de
most már átálltam az olajra, amit nagyon megkedveltem, szeretem a színeit
is. Szeretem bekereteztetni ezeket a képeimet, ha van tere egy-egy festményemnek. Vannak olyan képeim is, melyek országos pályázatra készültek, ilyen például
egy templomról készült, ami Komáromban volt kiállítva, vagy éppen egy hollókői kép. Tiszaújvárosba most 45 festményemet hoztam el, mindig azt festem
le, ami megfog. Szeretek virágokat festeni, csendéletet, házakat, városképeket és
tájképeket is. Lefestettem már édesanyámat is - mondta Vass J. Zsóka.
A 15 év a természeti szépség bűvöletében
címet viselő tárlat február 2-ig látogatható a Derkó Minigalériában.
Fodor Petra

Közeledő határidők

Az általános iskolások közül a legtöbben a helyi középiskolákban szeretnének
továbbtanulni. Elsősorban a
közelsége miatt, de a szakok,
tagozatok is vonzóak.
Eperjesi Tímea is itt, a városban szeretné
folytatni tanulmányait.
- Az Eötvösbe fogok jelentkezni, angol
tagozatra - mondja Tímea.- Nagyon szeretem ezt a nyelvet és szeretnék magasabb szinten foglalkozni vele.
Vannak azonban olyan tanulók is, akiket
nem rémít meg a távolság, céljaik elérése
érdekében messzebbre is elutaznak.
- Szeretek énekelni, táncolni, műsorokban szerepelni, ezért a Debreceni Ady
Endre Gimnázium dráma tagozatára jelentkezek - mondja Lovász Evelin.
A jelentkezés menetében nincs változás
az előző évekhez képes. Az általános iskolásoknak annyi jelentkezési lapot kell
kitölteniük, ahány középfokú intézménybe szeretnének jelentkezni, és annyi iskolába jelentkezhetnek, amennyibe akarnak.
- Leginkább azzal szokott probléma lenni, hogy a gyerekek még nem érzik, hogy

milyen sorrendben kellene beírni az iskolákat - mondja Kruppa Tiborné, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályaválasztási felelőse. - A sorrend módosítására azonban még később is van lehetőség.
Az osztályfőnökök egyébként sokat segítenek a gyerekeknek. Először piszkozatot
töltenek ki, az osztályfőnökök pedig leellenőrzik, utána a végleges változatot felvisszük az elektronikus rendszerbe. Így a
központi rendszeren látják, hogy ki hová
jelentkezett, hány iskolát jelölt meg. Ennek a határideje február 15.
Az első fontos dátum január 20-a, a központi írásbeli felvételi időpontja. Ez a dátum azokat érinti, akik olyan iskolát választanak, ahol felvételi követelmény a
központi írásbeli.
Nem csak az általános iskolásoknak közeledik a jelentkezési határidő. A végzős
tizenkettedikesek is nagy döntés előtt állnak.
- Én sokáig úgy gondoltam, hogy tanár
szeretnék lenni - mondja Ferenczi Viktor,
az Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium végzős tanulója. Tavaly nyáron azonban megváltoztattam

a döntésemet, és a nemzetközi gazdálkodási szakra fogom beadni a jelentkezésemet, a magas fokú nyelvtanulás és a matematika miatt.
December 22-én jelent meg a felvi.hu
honlapon az új felvételi tájékoztató, így
közel két hónap áll a diákok rendelkezésére, hogy böngésszék a szakokat, bekerülési feltételeket.
- Hat szakot lehet megjelölni - mondja
Takácsné Pelles Erika, a gimnázium pályaválasztási felelőse. - Három szak megjelölése ingyenes, utána 2000 forintot
kell fizetni szakonként. Február 15-ig el
kell eldönteni, hogy milyen szakokat szeretne megjelölni a diák, mert utána már
nincs lehetőség változtatásra. A szakok
sorrendjét azonban most még nem kell
megadni, azt megteheti majd az érettségi után is, július 12-ig. Az egész továbbtanulási folyamat digitális formában történik, a papír alapú jelentkezést teljesen
eltörölték. Minden pontot érő sport-, tanulmányi versenyeredményt, nyelvvizsgát, félévi és év végi jegyeket a honlapra kell feltölteni.
ema

Önkormányzat

6. oldal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018.
január 25-én, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
Nyilvános ülés
1. Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására
2. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 38/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a 2018. évi téli igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek főbb célkitűzéseire
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak módosítására

A települési értéktárról is tárgyalnak a képviselők.
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi dési megállapodások tervezeteinek jóváEgyeztető Fórum 2018. évi drogprevenci- hagyására
ós tevékenységével összefüggő elvárások 9. Beszámoló a Derkovits Kulturális Közmegfogalmazására
pont Tiszaújváros Települési Értéktárral kap7. Javaslat a polgármester 2018. évi sza- csolatos 2017. II. féléves tevékenységéről
badság ütemezésének jóváhagyására
10. Beszámoló az állandó bizottságok és
8. Javaslat a tiszaújvárosi nemzetiségi ön- a tanácsnokok 2017. évi munkájáról
kormányzatokkal kötendő együttműkö- Kérdések

Felhívás

Pályázat civileknek, egyesületeknek

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesületek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét,
hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi
CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni kell.
A Nyilatkozat kitöltése minden pályázat
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nyilatkozatot a Pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csatolni kell a pályázathoz.
A Nyilatkozat és a Közzétételi kérelem
nyomtatvány letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Ügyféltájékoztató Irodáján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális
és Sport Osztályán.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban
keletkező adatok közérdekű adatoknak
minősülnek, a pályázat meghatározott
adatai közzétételre kerülnek a Kormány
által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2018. január 1. és 2018. december 31.
közötti rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek 2018. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek,
amelyeket az illetékes törvényszék tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sporttámogatási alapjából, az önkormányzat által létesített közalapítványtól
azonos pályázati céllal támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző
évi támogatással a megállapodásban fog-

laltak szerint szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal együtt - a pályázati felhívás mellékletében található - a pályázó szervezet bemutatására szolgáló civil adatlapot nem
nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása,
működése, amelyek tevékenységi köre
segíti bizonyos önkormányzati feladatok
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása,
amelyek a szakmai célokon túl a város
hírnevének erősítését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támogatása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok támogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák támogatása,
• egészséges életmód elterjesztésére ösztönző akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/
Ökth. 3./pontjának döntése alapján a pályázatban megjelölt cél módosítására
nincs lehetőség.
A támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2018. január 1. és
2018. december 31. között megvalósuló,
a támogatott célok között részletezett tevékenységének gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújt egyszeri,
előre folyósított, vissza nem térítendő támogatást, elszámolási kötelezettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés
kiadási tételei, amelyek az adott program
megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak.
Működési költségek:
- irodabérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja,
helye és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a cél-

ra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell
a pályázó nevét, címét, a pályázat célját,
a tervezett program, illetve tevékenység
részletes leírását, a programhoz szükséges anyagi támogatás mértékét, részletes
költségvetést, a szervezet fizetési számlaszámát, adószámát, programban lebonyolító szakemberek nevét.
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről
(bejegyzés másolata a pályázó vagy a lebonyolító részéről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról,
hogy részesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületétől, illetve önkormányzati alapítványtól, közalapítványtól. Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamatban
pályázata tiszaújvárosi önkormányzati
közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati projektért felelős kapcsolattartó
személy nevét, elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását
maximum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a pályázó szervezet bemutatását tartalmazó formanyomtatvány (civil adatlap)
letölthető a http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve személyesen
átvehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján, valamint az
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2018. február 2.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület 2018. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormányzata támogatási megállapodást köt,
meghatározva a támogatásra biztosított
összeget, a felhasználás célját és határidejét, az elszámolás módját és határidejét.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefonszámokon kérhető információ:
- a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztály: 548-032, 548-066

2018. január 18.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2018. január 22-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem!
Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés
alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
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)
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

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 4. héten, 2018. január 25-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Fenyőfák begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a BMH
Nonprofit Kft. a karácsonyfák gyűjtését 2018. január 19-én a
kommunális hulladékgyűjtési napon végzi el.
A fenyőfákat kérjük a társasházi övezetekben a konténerek mellé oly módon kihelyezni, hogy azok a járművek közlekedését és
a gyalogosforgalmat ne akadályozzák.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Molnár István
a 8. sz. választókerület képviselője
2018. január 24-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat/Hirdetmények

2018. január 18.

Pályázat

Villanyszerelő
karbantartó munkakör

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 oklevél másolatot
- Jogosítvány másolatot
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.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 23.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címre, 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

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
tájékoztatása a központi írásbeli vizsgákról
Kedves Jelentkező!
A központi írásbeli vizsga helye: Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, Tiszaújváros,
Munkácsy M. út 13.
Ideje: 2018. január 20. (szombat) 10:00 óra.
Légy szíves, ezen a napon legkésőbb 9:45-kor foglald el a helyedet a bejárati ajtón elhelyezett lista szerinti teremben.
A központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas
igazolványt – diákigazolványt, vagy személyi igazolványt –
hozz magaddal!
Csak tollat, körzőt, vonalzót és szögmérőt használhatsz (számológépet vagy egyéb segédeszközt NEM).
10:00-tól 10:45-ig a magyar nyelvi feladatlapot töltöd ki (kizárólag TOLLAL), ezt 15 perc szünet követi.
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11:00-tól 11:45-ig írod a matematika írásbeli feladatlapot (kizárólag TOLLAL, ceruzával és körzővel csak szerkeszteni lehet).
Ha neked föl nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség)
miatt nem tudsz megjelenni, jelezd a 49/540-096-os számon,
és a pótfelvételit január 25-én (csütörtökön) 14:00 órától írhatod meg a fentebb ismertetett forgatókönyv szerint.
A kijavított dolgozatok megtekintésére és az értékelőlapok átvételére 2018. január 26-án (pénteken) 8:00-16:00 óráig biztosítunk lehetőséget iskolánk N0-ás termében.
*
Iskolánk az emelt szintű angolra jelentkezők számára angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgát is tart 2018. február 22-én
15:00 órakor (pótnapok: február 28., március 01. 14:00 óra).
A dráma-média tagozat szóbeli felvételi vizsgáját 2018. február 27-én, 15:00 órakor tartjuk (pótnapok: március 05., március 06. 14:00 óra).
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Pályázat

Parkgondozó
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros,
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló
alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség.
- B kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti traktorra.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot.
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 29.
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 ügyintéző 49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető
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

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.

Pályázati felhívás

Használt gépjármű értékesítése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ értékesítésre meghirdeti az alábbi
gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Volkswagen
Típus: Transporter 2.5 TDI
Forgalmi rendszám: KKJ-214
Hengerűrtartalom: 2461 cm3
Teljesítmény: 128 KW
Hajtóanyag: diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 330.790 km
Gyártási év: 2006.11.08.
Eddigi tulajdonosok száma: 2
Műszaki érvényességi idő: 2018.11.08.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítésére nyilvános, egyfordulós versenytárgyalás útján történik.
A versenytárgyalás nyertese a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tevő pályázó.
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat
bruttó 1.603.000 Ft lehet.
A versenytárgyalás nyertese a vételárat
részletfizetési kedvezmény biztosítása
nélkül egy összegben köteles megfizetni.
A fizetési határidő nem készpénzes vásárlás esetén a számla kiállításának napjától
számított 15 munkanap, készpénzes vásárlás esetén a vételár az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizetendő.
A pályázó ajánlati kötöttsége az ajánlatok
benyújtására adott határidőtől az adásvételi szerződés megkötéséig tart.
Alternatív ajánlat tételére nincs lehetőség.

A pályázó a benyújtásra nyitva álló határidő lejártáig az ajánlatát bármikor vis�szavonhatja.
A pályázó nem igényelhet térítést a pályázat kiírójától az ajánlata kidolgozásáért és
az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elő követelést.
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az
eljárás bármely szakaszában visszavonhatja.
A pályázat kiírója fenntartja magának
a jogot a pályázati felhívás tartalmának
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről a pályázók az elbírálást követő 15 napon belül írásban kapnak tájékoztatást.
A nyertes pályázó a kihirdetés napjától
számított 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. Amennyiben
a szerződéskötés a nyertesnek felróható
okból 30 napon belül nem történik meg,
a befizetett biztosítékot elveszti.
Az eredménytelenül pályázóknak a befizetett biztosíték visszajár.
Az ajánlat megadása: A vételi ajánlatot az
ajánlati lap kitöltésével kérjük megadni.
Az ajánlati lap a www.tik.tiszaujvaros.hu
honlapon a Pályázatok menüpontból, továbbá Tiszaújváros hivatalos honlapjáról
(www.tiszaujvaros.hu) tölthető le.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott
pályázat;
- 50.000 Ft összegű ajánlati biztosíték
megfizetésének igazolása a pályázatbon-

tás időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése.
A gépjármű megtekintési lehetősége:
A gépjármű megtekintésére előzetesen
egyeztetetés követően van lehetőség. Bejelentkezés a gépjármű megtekintésére a
49/548-327, illetve a 70/333-7739 telefonszámon lehetséges.
A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatot egy eredeti példányban, zárt
borítékban kell benyújtani 2018. január
31. 9:00 óra határidőig, postai úton (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
avagy személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A
borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és székhelyét/lakóhelyét, a „Volkswagen Transporter – Vételi ajánlat” megnevezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel
2018. január 31. 9:00 óra előtt!”.
A pályázatok felbontásának helye, ideje:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
223. iroda, 2018. január 31. 9:00 óra.
A pályázatok felbontásán a pályázók jelen lehetnek, melyre ezúton meghívást
kapnak.
További információ a következő telefonszámokon kérhető: 49/548-327, illetve
49/548-310.

Hirdetés/Rendezvények
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Anyagmozgató gépek értékesítésével, karbantartásával foglalkozó,
vecsési cég keres tiszaújvárosi telephelyére
kirendeltségvezetőt
Akit keresünk:
- felsőfokú műszaki/gépészeti végzettséggel,
- legalább 5 év releváns műszaki/gépészeti tapasztalattal és
- legalább középfokú általános és műszaki jellegű angol nyelvismerettel rendelkezik.
Előny:
- anyagmozgató gépek műszaki felépítésében és kezelésében jártasság (jogosítványokkal)
- emelőgép ügyintézői vagy szakértői végzettség
Fő feladatai:
- a cég Észak-magyarországi régiós érdekköréhez tartozó anyagmozgató gépek karbantartásának, javításának műszaki támogatása
- fenti munkák önálló szervezése szerviz technikus kollégáink számára
- partnereinkkel való kapcsolattartás
Kínálunk:
- régióban versenyképes fizetést
- szakmai fejlődés lehetőségét
- stabil, hosszú távú munkahelyet
Önéletrajzát várjuk a monika.rakhely@yale.horoszcoop.hu címre, kérdésekre a 49/521868 telefonszámon válaszolunk.

Uszodagépész munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő uszodagépész munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• vízforgató-berendezés kezelői vagy vízműkezelői képesítés
• magyar állampolgárság
• egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• klórgáz-kezelői képesítés
• víz-, gáz-, központi fűtésszerelői végzettség
• uszodamesteri képesítés
•„B” kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot

• bizonyítványmásolatokat
A pályázat benyújtásának határideje 2018.
január 31.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon
8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.
tiszaujvaros.hu e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre
Képesítés hiánya esetén a szakképzést támogatjuk.

2018. január 18.

Triatlon

2018. január 18.
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Negyedszázados triatlon ünnep

Együtt álmodnak és dolgoznak

Szinte teljesen megtelt a Derkovits
Kulturális Központ színházterme
január 13-án, amikor a Tiszaújvárosi Triatlon Klub megalakulásának negyedszázados jubileumát
ünnepelték. A 25 év történéseit természetesen a „hőskortól” napjainkig elevenítették fel a sportág egykori és jelenlegi szereplői, ugyanakkor értékelték, lezárták a 2017es szezont is.
Elsőként ki más léphetett volna a mikrofonhoz,
hogy üdvözölje a mintegy 300 egybegyűltet,
mint a triatlon „magyar hangja”, Péter Attila,
aki az „első kapavágástól” kezdve részese volt
a nagy menetelésnek.
Lehmann Tibor, az egyesület elnök-vezetőedzője arról beszélt, milyen nagy örömet jelent számukra, hogy az elmúlt időszakban igazi közösség jött létre a városban, több mint 500
sportolóval, 1000 szülővel, 2000 nagyszülővel
és a sok-sok segítővel, szimpatizánssal.
- 25 év alatt 14 edző járult hozzá a mintegy 500
versenyen indult, Tiszaújvárost képviselő sportolóink sikereihez - emelte ki a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) szakmai alelnökeként is
ténykedő sportvezető. - Több mint 100 triatlonos- és hozzá kapcsolódó sporteseményt rendeztünk. Sportolóinknak igyekszünk olyan muníciót adni, hogy egészséges fiatalból egészséges és sikeres felnőttekké váljanak, miközben
az emberi kapcsolatok, a barátság fontosságára, kitartásra, kötelességtudatra tanítjuk őket, a
„gyorsabban, magasabbra, erősebben”olimpiai eszme mentén haladva. Baráti szerveződés-

Lehmann Tibor
ből indulva, az évek során meghatározó egyesületté nőttük ki magunkat, úgy, hogy hatással voltunk a magyar és a világ triatlonsportjának fejlődésére. Itthon „zászlóshajóként ” tartanak nyilván bennünket, nemzetközi mércével mérve pedig több újítás (például a selejtezős-döntős világkupa) fűződik az általunk Tiszaújvárosban rendezett viadalokhoz. Köszönet azoknak, akik végig együtt tudtak álmodni velünk, hittek bennünk: a városi önkormányzatnak, a TVK-nak, az Akzo Nobelnek, a Mali Bike Tecnologynak, a MOL Petrolkémia Zrt.nek, a Jabil Circuit Magyarország Kft.-nek, na-

Csaknem megtelt a színházterem az ünneplőkkel.
gyon sok lokálpatrióta cégnek, továbbá legfon- Ákos és Bicsák Bence is felállhatott. Megtosabb szponzorainknak, a szülőknek, valamint győződésem, hogy Tiszaújváros nélkül a maaz MTSZ-nek és a Nemzetközi Triatlon Szö- gyar triatlon nem tartana ott most, ahol tart.
vetségnek (ITU) is. Bízom benne, hogy a kö- Valódi értéket hoztunk létre édesapám vezérvetkező 25 évben is együtt álmodhatunk és dol- letével, aki nem sokkal azután, hogy elkezdgozhatunk.
te átadni teendőit utódának, Lehmann Tibor- Annak idején, 1992-ben hamar felfigyelt az nak, 2013-ban váratlanul elhunyt. Azóta édesMTSZ az édesapám, dr. Márkus Gábor vezet- anyánkkal, Balázs öcsémmel, feleségeinkkel,
te elhivatott csapatra, melynek tagjai nem szé- a Lehmann-családdal, a rendezői csapattal, az
gyelltek tanulni a tapasztaltabb rendezőktől és önkormányzattal, támogatóinkkal visszük tonagyon sokat dolgoztak azért, hogy Tiszaújvá- vább azt az eszmét, amit tiszaújvárosi triatlonros mielőbb felzárkózzon a hazai nagyok közé nak mondhatunk, ápolva, őrizve ezzel dr.Már- fogalmazott Márkus Gergely, az ITU sport- kus Gábor örökségét. Minden évben igyekezigazgatója, a tiszaújvárosi erőpróbák verseny- tük tartani és emelni a színvonalat, így jutotigazgatója. - 1996-ban behoztuk a triatlont a tunk el oda, hogy tavaly már élő tévéközvetívárosba, a TVK Kupa sikere a 15 Celsius-fok tés volt az egyedülálló módon sorrendben már
és a szakadó eső ellenére sem volt kérdés. A kö- 21. világkupánkról. Az elmúlt időszakban több,
vetkező évben Lehmann Tibor és bátyám, ifj. mint 1300 rendező segítette a munkánkat, akik
Márkus Gábor „világjárásukról” hazahozták a nélkül nem jöhetett volna létre ez a hatalmas
tudást és az ötletet, mely szerint mi lenne, ha menetelés. Eddig 78 ország 2391 sportolója mi is rendeznénk világkupát. Édesapánk nem köztük 6 olimpiai- és 22 felnőtt világbajnok arról volt híres, hogy megfutamodjon a kihí- állt rajthoz világkupáinkon. Legtöbbször, 13 alvások elől, így belevágtunk és megcsináltuk. kalommal Kuttor Csaba és a kazah Dmitriy Ga1998-ban tragédia rázta meg családunkat, vét- ag indult nálunk, míg a hölgyeknél dr. Kovács
len közlekedési balesetben elvesztettük testvé- Zsófia a „csúcstartó” , 11 rajthoz állással. Anremet, Gábort. Borzasztóan nehéz döntés előtt nak bizonyságára, hogy a városlakókkal milyen
álltunk, melynek az lett a vége, hogy bátyám értéket teremtettünk, a külföldiek között az a
emlékére abban az évben is megrendeztük a mondás járja, hogy kétféle triatlonos van a vivilágkupát. A csapat tagjai egy emberként áll- lágon: olyan, aki már versenyzett Tiszaújvárostak mellénk, példás összefogással hívtuk élet- ban, és olyan, aki versenyezni fog itt. Foglalkore azt a versenyt. Magunk mögött tudva a vá- zásomból adódóan nagyon sok helyen jártam,
roslakók szeretetét, 1999-ben, a világkupa előt- de elfogultság nélkül állíthatom,sehol nem tati hétvégére bevállaltunk egy Európa-bajnok- pasztaltam olyan hangulatot, olyan szurkolást,
ságot is. A két hétvége közötti időszakot ekkor mint itthon.
kötöttük össze szabadidősport eseményekkel, A klub negyedszázadának életéről készült film
koncertekkel, így jött létre a Triweek, melynek levetítése után Dr. Márkus Gábornét, Judit as�hallatán Hajdú Imre újságíró Triatlon Nagyhét- szonyt az ifjúsági olimpiai ezüstérmes Lehre magyarosított. 2000-ben főiskolai világbaj- mann Bence köszöntötte virágcsokorral. Az
nokságot, 2003-ban pedig váltó világbajnoksá- alapítók közül Bukovinszki József testnevelő
got rendeztünk, mellyel leraktuk a 2020-ban az tanár és úszóedző, Máli János, a korábbi névolimpia műsorába felkerült mix-váltó verseny- adó támogató, a J.P.Mali Kft. tulajdonosa, Farszám alapjait. A tiszaújvárosi világkupa do- kas Zoltán, Tiszaújváros egykori polgármesbogójára Molnár Erika, Kuttor Csaba, Vanek tere, Koscsó Lajos, Tiszaújváros egykori al-

Huszonötből huszonhat

Nem elütés, vagy tévedés a cím, huszonötből, huszonhat, hiszen már 1991-ben, a Bukovinszki József vezette SzSzI első, a
tanuszoda környékén megrendezett triatlon versenyén én is a
lelkes amatőrök táborát gyarapítottam. Amikor pedig egy évvel később az újonnan alakult sportegyesület elindította a Tisza Triatlont, az Erőmű-strandon is bedepóztam. 1993-tól már,
mint tudósító, a szép emlékű, egykori Déli Hírlap sportújságírója ismerkedhettem meg hivatalosan is a sportág helyi élharcosaival, dr. Márkus Gáborral, legnagyobb fiával, Gáborral és szép lassan a többiekkel, Bukóval, Kaszával és sorolhatnám. Emlékszem rá, hogy a később szeretetből „Triatlonos Doki” becenévvel illetett klubvezető eleinte csak méregette a miskolci firkászt, megtartotta a távolságot. „Morzsival”, ahogy én
is becézhettem a kis Gábort, viszont már szinte kezdettől fogva olyan volt a viszonyunk, mintha régi barátok lennénk. Azóta sem ismerek sok olyan sportolót, olyan embert, akiben an�nyi tisztelettudás, alázat, elszántság, akarat, szorgalom,céltudatosság lenne, mint volt Ifj.Márkus Gáborban, akit olimpiai
aspiránsként sem tudtam megelőzni a köszönésben, aki bármikor szívesen állt a sajtó rendelkezésére. Hatalmas szerencsémre a fáradhatatlan, csupaszív, az övéiért, a triatlonért minden
nehézségen át csatába induló és azokat általában megnyerő,

legendás segítőkészségéről ismert nagy Gáborral is hamar egy
hullámhosszra hangolódtunk, mely visszavonhatatlannak bizonyult. Hosszú éveken át szinte kitaláltuk egymás gondolatát,
megosztottuk a másikkal kínunkat-bajunkat, örömünket. Iszonyatosan fáj, hogy olyan kevés idő adatott meg barátságunknak. Mindketten borzasztóan hiányoznak. Hiszik, vagy sem, a
Tiszaújváros táblát meglátva, elsőként ma is ők jutnak eszembe.
Miközben teltek az évek, és a klub egyre-másra rendezte a
hazai és a nemzetközi triatlon szempontjából is meghatározó, magas színvonalú erőpróbáit, az aktuális városvezetőkkel,
Farkas Zoltánnal, Koscsó Lajossal és a számomra tiszaújvárosi civil életem során legtöbb személyes támogatást nyújtó Bráz
Györggyel, valamint Márkus Gergellyel, Márkus Balázzsal,
Lehmann Tiborral, Fábri Judittal, Csovelyák Zitával, Dzsupin
Évával, Péter Attilával és a közreműködői csapat jó néhány további tagjával is kiváló kapcsolatot alakíthattam ki. Büszke vagyok mindegyikre!
Eddigi életem közel fele kapcsolódik szorosan Tiszaújvároshoz.
Hatalmas megtiszteltetésként - Pálffy Gábor kommunikációs
vezető felkérésére - több, mint 10 éven át a Panoráma főszerkesztőjeként tartozhattam a TVK nagy családjához, ahhoz a
társasághoz, ahol kollégám és barátom, Fekete Béla alkotott

polgármestere, majd polgármestere és Bráz
György, Tiszaújváros jelenlegi polgármestere
lépett színpadra és emlékezett vissza röviden a
történésekre. Várhegyi Miklós, a korábbi névadó támogató, a TVK egykori vezérigazgatója
levélben köszöntötte a jelenlevőket.
- Jómagam három személyes kapcsolatot emelnék ki az elmúlt negyedszázadból, mely összefonódik a triatlonnal - fogalmazott Bráz György.
- Zabos Judit (dr. Márkus Gáborné - a szerk.)
osztálytársam volt a középiskolában. Mátészalkáról nősültem, arról a településről, ahonnan dr.
Márkus Gábor származott. Gáborral a munkánk
is összekötött bennünket. Bukovinszki Józseffel
Nyíregyházán együtt kosárlabdáztunk, annak
idején én kezdeményeztem, hogy az ő vezetésével hozzuk létre a Szabadidő Szervező Irodát, mely 1991-ben rendezte a város első triatlonversenyét. Ilyen előzmények után természetes volt számomra, hogy magam, és a képviselő
testület tagjai mindig is segítsük a triatlon fejlődését. A város befogadta, megtanulta és megszerette a versenyeket, a nagyhetet. Az önkormányzat továbbra is elkötelezett a klub és a rendezvény iránt, lehetőségeinkhez mérten a jövőben
is melléjük állunk, ez nem lehet kérdés. Véleményem szerint azonban új alapokra kell helyezni
a sporttámogatások rendszerét, a gazdasági élet
szereplői mellett az államnak is több pénzt kellene biztosítania erre a tevékenységre.
Az eseményt a már említetteken kívül megtisztelte jelenlétével dr. Fülöp György, Tisza-

Márkus Gergely
újváros alpolgármestere, Dr. Székely Mózes,
az MTSZ alelnöke, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) főtitkára, Lipták Tamás, az MTSZ szakmai igazgatója, Szegedi Attila, az országos szövetség elnökségi
tagja, Pálffy Gábor, a MOL Petrolkémia Zrt.
(korábban TVK) kommunikációs szakembere, dr. Kucsma János, az MB Barter &Trading
SA ügyvezetője, akik többsége a klub 2017es eredményeit bemutató film után közreműködött a nemzetközi eredményeket elért, valamint a felnőtt-junior-ifjúsági, a serdülő-gyermek-újonc versenyzők, a legkisebbek, az
amatőrök, a szeniorok, az edzők és stábtagok
megjutalmazásában.
SZIS

maradandót évtizedeken át. Ilyen minőségemben, mint a főtámogató képviselője, még egy szállal elköteleztem magam a triatlonhoz. Ott lehettem az elmúlt 25 (26) év valamennyi tiszaújvárosi triatlonversenyén, köztük a 21 világkupán, a számos további nemzetközi versenyen, magyar bajnokságok során, hogy
tájékoztathassam a történésekről a nagyvilágot.
Bár a sors úgy hozta, hogy civil munkám tavaly júliustól naponta már nem Tiszaújvároshoz köt, a nyár kihagyhatatlan
programja ezután is a Triatlon Nagyhét lesz számomra és persze a Tisza Triatlonokról sem szeretnék hiányozni a jövőben.
Szürke eminenciásként továbbra is minden tudásommal azon
leszek, hogy a Csapat apró fogaskerekeként segítsem barátaim munkáját egy olyan „Nemzeti Sportvárosban”, melyet már
régen ismernek, szeretnek és tisztelnek a világ triatlonjában.
S, hogy miért jutottak eszembe a fenti gondolatok? Ünnepet ültünk múlt szombaton, a negyedszázados Tiszaújvárosi Triatlon
Klub ünnepét. Egy magamfajta martintelepi proligyerek számára örök ajándékot, megszámlálhatatlan sportélményt jelent
ez a 25 esztendő, melyért soha nem lehetek eléggé hálás azoknak, akik hibáimmal együtt végig hittek bennem, megtiszteltek
bizalmukkal, barátságukkal!
Köszönöm Tiszaújvárosiak! Köszönöm Tiszaújváros!
Szűcs István/ (szűcs)
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Július
Arany Rakusznak
A 10 üléses hajók 200 méteres versenyszámában a szegedi Maty-éren zajló nemzetközi és
klub sárkányhajó Európa-bajnokság első napján aranyérmet szerzett Vaskuti István Óbudai
Sárkányai csapat tagjaként Rakusz Éva a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület társadalmi elnöke.
Váltóarany
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub utánpótlás 2-es
leány csapata nyerte meg a Fadd-Domboriban
megrendezett váltó országos bajnokság női abszolút versenyét és természetesen saját korcsoportjuk bajnoki aranyérmét is hazahozták.

Augusztus
Bicsák és Lehmann az élen
A tiszaújvárosi nyílt 12. ETU Triatlon Junior
Európa-kupa férfi döntője a tiszaújvárosi színeket képviselő Lehmann Csongor sikerével zárult, Soós Gergő pedig bronzérmes lett. A lányok fináléjában a szintén a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot erősítő Putnóczki Dorka másodikként érkezett célba kanadai vetélytársa mögött.
A 21. ITU Triatlon Világkupa Bicsák Bence és
az amerikai Renee Tomlin sikerét hozta, míg
olimpikonunk, Kovács Zsófia, 7. helyével a
legjobb hazai női versenyző lett.
Szezonkezdet változásokkal
Teljesen átformálódott kerettel - 10 új labdarúgó érkezett és közel ennyi távozott a nyár folyamán - kezdte meg a bajnoki menetelést az
FC Tiszaújváros a 2017 - 2018-as bajnoki szezonban.
Hazai vendégség
NB II-es bajnoki mérkőzéseknek adott otthon
ősszel a Sportcentrum centerpályája. A feljutó
Kazincbarcika saját pályája ugyanis nem volt

Az év végén a Sportgálán köszöntötték Tiszaújváros legjobb sportolóit.
József az 56 kg-os súlycsoportban az ezüstérmet szerezte meg.
Quadratlon világbajnokok
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület két kiváló
quadratlonistája, Bodolai Fanni és Lőrincz Tibor a Komárnoban megrendezett rövid távú világbajnokságon szerepelt, s mindketten korosztályos világbajnoki címet nyertek.
Kristály érem
Kristály Csanád, aki az Ifjúsági Magyar Liga
200 méteres síkfutás versenyszámában az alapszakaszt megnyerte, így részt vehetett a legjobb
nyolc eredményt produkáló versenyző meghívásával rendezett döntőben is. Ezen a junior
korcsoportosok között az MTK pályáján ragyogóan futva a bronzérmet szerezte meg.
Profik, amatőrök
A BudapestMan elnevezésű nemzetközi viadal
keretében rendezték meg a fővárosban az olimpiai távú magyar bajnokságot a profi és amatőr
kategóriás triatlonosok számára. Dévay Márk a
profik között szerzett ob-bronzérmet, Jakab Ilka

Tiszaújvárosban játszotta „hazai” meccseit a Kazincbarcika.
alkalmas az osztály elvárásainak teljesítésére,
így Tiszaújvárosban játszotta „hazai” mérkőzéseit a KBSC.
Lucz az élen
Augusztus 5-én és 6-án rendezték meg Ózdon
az U15-U17-es súlyemelő országos bajnokságot. U15-ös korcsoportban bajnokot avathattak
a tiszaújvárosiak, Lucz Levente a +85 kg-os
súlycsoportban 220 kg-os összteljesítménnyel
aranyérmet nyert. Az ifjúságiak között Vadászi

Lucz Levente

pedig a junioroknál lett „aranyos”, de az amatőr
licences magyar bajnokságon is szépen szerepeltek a Tiszaújvárosi Triatlon Klub tagjai.

Szeptember
Rossz kezdés
Három vereséggel indították a bajnokságot a
TFCT labdarúgói, ezzel meglepetésre a tabella
utolsó helyén tanyáztak. Az első pontokra a negyedik mérkőzésig kellett várni, ekkor idegenben az MTK II. csapatát győzték le.
A világ legjobbja
A TKKSE kenusa, Bragato Giada részt vett
Dél-Afrikában a maratoni VB-n, ahol, mint ifi
versenyző a korosztályában rendezett versenyt
magabiztosan nyerte. Világbajnoknak mégsem
mondhatja magát, mert a mindössze négyfős
mezőny miatt ebben a versenyben nem hirdettek világbajnokot. A felnőttek között is megmérette magát, ám betegen állt rajthoz, ráadásul kanadai ellenfele „beborította” a vízbe, így
a verseny feladására kényszerült.
Juniorban a topban
Nyolc év után újra junior világbajnoki Top10es férfi eredménynek örülhettek a tiszaújvárosi triatlonisták. Lehmann Csongor Rotterdamban kiharcolt hetedik helyével törte meg a hos�szú csendet.

Más megyében
Bár lehetősége lett volna az NB II-be kerülni a TSC női kézilabdacsapatának, nem sikerült, mert nem tudott ifjúsági csapatot kiállítani. Így a Szabolcs megyei bajokságban folytatták a küzdelmet a tiszaújvárosi lányok.
Lucz európai negyedik
Szeptember 22-30. között tartották a 15 és 17
éves súlyemelők Európa-bajnokságát a koszovói Prishtinában. Az U15-ös korcsoportban tiszaújvárosi érdekeltség is volt Lucz Levente
révén. Levente kitűnően szerepelt a +94 kg-os
súlycsoportban, eddigi legjobb teljesítményével (100 kg szakítás, 125 kg lökés) összetettben
225 kg-ot ért el, ezzel az előkelő 4. helyet szerezte meg, 5 kg-mal elmaradva a bronzéremtől.

Október
Lehmann Európa élén!
Az ETU Triatlon Junior Európa-kupa sorozat
Spanyolországban megrendezett záró fordulójának megnyerésével Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi TK sportolója a 2017-es európai junior ranglista élén fejezhette be a szezont.
Tisza kupa
Fitnesz magyar bajnokság és Tisza Kupa testépítő versenyt rendeztek a TIFIT SC szervezésében. A hagyományos versenyre több mint
százan érkeztek. A TIFIT SC-ből 3 versenyző indult, és kiváló eredményt ért el. Biotech
USA Men’physique: Kosztek Erik I. hely. Tisza-Kupa testépítő: Kocsis Gábor IV. hely Biotech USA Body Fitness: Demeter Katalin II.
hely Biotech USA Bikini Modell: +35 év Demeter Katalin II. hely.
Mindemellett a Magyar Testépítő és Fitness
Szakszövetség kitüntetését kapta Nánásiné
Tóth Ibolya és Nánási Balázs a kiváló versenyszervezői munkáért.
Hercegből király lett
Tizenegyes párbajban győzte le a Swietelsky
Haladás csapatát a Termálfürdő FC Tiszaújváros a labdrúgó Magyar Kupa hetedik körében.
Kifejezetten élvezetes találkozón végig partiban volt, sőt több helyzetet is alakított ki a Tiszaújváros a kupamérkőzésen. A meccs hőse a
csapat második számú kapusa Herceg volt, aki
több büntetőt is hárított, de meccsen is remekül védett.

A régió urai
A Tiszaújvárosi SC versenyzői uralták az
észak-magyarországi régiós újonc asztalitenisz
bajnokságot. Az év utolsó régiós ranglistaversenyét a Pegazus-Andornaktálya SE rendezte
meg, ahol a TSC versenyzői érték el a legjobb
eredményt. A nyolc versenyszámból négyet sikerült megnyerni, ami mellé két második helyezés is társult.
Érmes emelők
Öt arany- és két ezüstérmet gyűjtöttek be a tiszaújvárosiak a Kőszegi György súlyemelő
emlékverseny 23 fős mezőnyében. A vándorkupát és a vele járó jutalmat 235 kg-os összteljesítménnyel Lucz Levente, a legeredményesebb tiszaújvárosi versenyző nyerte el.
Tiszaújvárosi csoportgyőztes
Az ország harmadik legjelentősebb sakkversenyévé lépett elő a Tiszaújváros önkormányzatának támogatásával három éve életre hívott
Chess in the City verseny. A megmérettetésre
idén is számos külföldi mester jött el, hogy a
fődíjnak számító 300.000 forintos pénzdíjért
megküzdjön. 166-an mérkőztek egy-egy forduló alatt. A négynapos versenyben idén tiszaújvárosi csoportgyőzelemnek is örülhettek a házigazdák. Balogh Géza ugyanis a C, azaz az
1700 Élőpont alattiak csoportjában a legeredményesebb volt.
A Chess In the City B csoportjának győztese Pásztor Attila lett, míg a verseny abszolút
győztese az ukrán Ovsejevitsch Sergei lett.

December
Erős rendőrök
December 1-jén rendezték meg a megyei fekve nyomó bajnokságot a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság kiképző központjában. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságot öten képviselték. Az elért eredményekkel a kapitányság
az I. helyet szerezte meg, így immáron harmadik alkalommal a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a megye legerősebb kapitánysága.
Kupavég és szezonzárás
Az év utolsó fellépése a TFCT számára a november 29-i Magyar Kupa fordulója volt az
NB II-es Békéscsaba 1912 Előre csapata ellen.
A találkozót a vendégek nyerték 2-0-ra a tisztesen helytálló hazaiakkal szemben.
Eggyel a céltól
11. helyen zárta a bajnokságot a TFCT az őszi
szezonban. A megújult keret ezzel nem tudta
teljesíteni a szakvezetés azon elvárását, hogy a
legjobb 10 között legyen a csapat.
Gyerekek az élen
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség összeállította
az év egyesületi ranglistáját. A 90 csapatot felvonultató országos mezőnyben tavalyi helyezésén egyet javítva a 7. helyen végzett a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület. A csapat 120 ponttal gyűjtött többet, mint
2016-ban és szerzett így összesítésben 632
pontot.
Kéksárga az elnök emlékére
Elkészült az FC Tiszaújváros labdarúgóinak indulója. Zenéjét és a szövegét Orliczki Frigyes
szerezte. A dalt a szerző a néhai egyesületi elnök, Együd András emlékének ajánlotta.

Az ország harmadik legjelentősebb sakkversenyévé lépett elő a Chess in the City.
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Teremfoci

Makacsul népszerű
kupatorna

Idén 18 csapat mérte össze tudását.
21. alkalommal szervezték meg a Sport-Park Kupa teremlabdarúgó tornát a Sportcentrumban.
Bár ismét volt egy jelképes nevezési díj a csapatok
számára, minden várakozást felülmúló érdeklődés
kísérte a sporteseményt.
Mind a játékcsarnokban, mind az edzőteremben folyamatosan
zajlottak a mérkőzések szombaton. A délelőtti és délutáni fordulókon összesen 18 csapat mérte össze tudását.
- Konako nélkül még nem volt Sport-Park Kupa - mondta Gulácsi Tamás, a csapat tagja. - Az idén azért is neveztünk be, hogy
ne szakítsuk meg a hagyományokat. Régi FC Tiszaújváros játékosok minden évben összegyűlünk, és legalább ezen az egy tornán elindulunk, hogy jó érezzük magunkat és élvezzük a játékot.
A régi rutinos csapatok mellett újonc résztvevői is voltak a tornának.
- A gyerekek mondták, hogy szeretnének jönni - monda a Brassai csapatát vezető Rakusz Éva. - Az alapítványunk állta a beugrót, és jöttek szép számmal, örülünk, hogy itt lehetünk, hogy
„befértünk”.
Az idei tornára nagy volt a túljelentkezés. Ez is jelzi, hogy egy rangos sporteseményt nem feltétlen a pénzdíjak tesznek vonzóvá.
- Pénzdíjak nincsenek - mondta Gál Csaba, a Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. - Kupáért játszanak, és természetesen a hagyományokhoz méltóan külön értékeljük a legjobb
kapust a legjobb mezőnyjátékost, és a legtöbb gól szerzőjét is.
A győztesnek járó trófeát végül a Makacs FC nyerte el a Komiék, az FC Konako és a Kettő/Egy csapatok előtt. A legjobb mezőnyjátékos Kurucz Gábor (FC Konako) lett. A gólkirályi címet
Demkó Balázs (Makacs FC) nyerte el, míg a torna legjobb kapusa Hornyák János lett a Komiék csapatból.

11. oldal

Kosárlabda

Kétpontos győzelem, húszpontos vereség

Az első fordulóban nagy
meglepetésre mindössze 10
ponttal tudta felülmúlni az
akkor alakuló Phoenixet a
bajnokság egyik favoritjának
kikiáltott Salgótarján. Az
alapszakasz második körének nyitányában Tiszaújvárosban csaptak ismét össze,
és megint nem várt eredmény
született. Nem úgy a listavezető elleni idegenbeli mérkőzésen.
Tiszaújvárosi Phoenix KK - Salgótarjáni KSE
59-57 (18-11, 15-13, 15-21, 11-12)
Tiszaújváros, 300 néző. V.: Balogh Gy.,
Lengyel, Bács.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics
(6/3), Szilasi (7/3), Pongrácz (2), Jackson
(15), Endrész (-), Gáspár (9/3), Pöstényi
(7/3), Szabó N. (11), Orosz (-), Kiss B. (2).
Salgótarjáni KSE: Csapau (6/3), Piukovics P. (4), Jakab (9/6), Darion (11), Sonyák (4), Burai (4), Póczos (-), Olasz (5),
Kovács (-), Szőke (-), Mucibabic (-), Joó
(14/6).
Voltak szép megmozdulások, de nem volt
szép meccs, voltak jó pillanatok, de nem
volt jó mérkőzés, ezt le kell szögezni. Ellenben vitathatatlan, hogy a szívét odatette a tiszaújvárosi alakulat. Amikor a második negyedben 15 pontos előnynél bekövetkezett a hullámvölgy, sokan (bevallom én is - a szerk.) már sirattuk a győzelmet. A Tarján feltámadt, átvette a vezetést, ám mindez csak tiszavirágéletű
volt, mert a phoenixes fiúk honnan, honnan nem, erőt merítettek, és ha csak hajszállal is, de hozták a mérkőzést. A kö-

Labdarúgás

Tiszaújvárosi Phoenix KK - Salgótarjáni
KSE 131-30 (36-4. 20-8, 32-11, 43-7)

A második nem sikerült

Két ponttal nyert a Phoenix.
zönség - fele állva - kihordott több szívinfarktust, de visszagondolva, ezek a mérkőzések lesznek a jövőben az igazán emlékezetesek.
Szendrey Zsombor: A felkészülésünk
másfél nap alatt jól sikerült, úgy látszik,
jót tett a beszélgetés, jó volt arra, hogy 60
pont alatt tartsuk az ellenfelet. Érződött
a fiúkon, hogy a két vereség után az életüket, a szívüket akarják adni a győzelemért, ezzel sikerült nyerni. Dicséret illet
mindenkit, azokat is, akik most nem léptek pályára.
Ughy Albert: Nem kívánt nyilatkozni.

Nem kiskutya, pont

Az U20-as mérkőzés nem hozott izgalmakat, hiszen a tiszaújvárosi fiatalok alaposan lelépték a vendégeket. A végeredmény 101 pontos különbséget mutatott a
hazaiak javára.

Papírforma eredmény született a BKGPríma SE csapata ellen, mely ez esetben a
vereséget jelentette a bajnokságot vezető
alakulat ellen.
BKG - Príma SE – Phoenix KK 100-81
(30-26,15-25, 24-15, 31-15)
Szigetszentmiklós 100 néző. Vezette.:
Esztergályos, Tóth K., Sabáli.
BKG: Nagy Benedek (10/6), Nagy Botond (24/12), Halász (10), Khakunov
(7/3), Reizer (6), Ben Kane 5, Szeleczki
5,Tanács 22, Czakó 2, Kaluha 9/3,
Phoenix: Szilasi (4/3), Gáspár (16/6), Piukovics (23/12), Pongrácz (4), Jackson
(11), Pöstényi (12), Kiss (8/6), Katlan (-),
Endrész (3), Brugós (-), Orosz (-), Kovács (-).
A majd 20 pontos különbség ellenére nem
lehet könnyű győzelemnek nevezni a listavezető sikerét. A Phoenix végig partiban volt, a hazaiak bevallása szerint is remekül játszottak, és csak az utolsó percekre sikerült felőrölni a Phoenix ellenállását.
Szendrey Zsombor: Tudtuk, hogy mi vár
ránk, és amire készültünk, azt három negyeden át sikerült megvalósítani, azzal
együtt, hogy voltak hibáink. A hazai csapat a harmadik játékrészben ugyan átvette a vezetést, de csak a záró tíz percben,
amikor egy-két gyors kosár után elvesztettük az önkontrollt, csúszott ki végleg
a meccs a kezünk közül. Voltak pozitívumok, amikor azt játszottuk, amit elterveztünk.

Elkezdődött a felkészülés

Minden korosztályban vis�szatértek a csapatok a Sportcentrumba és megkezdték a
felkészülést a tavaszi szezonra.
A felnőtt csapat január 15-én este 17 órától előbb megbeszéléssel, majd rövid átmozgató izomgyakorlatokat követően
egymás közti játékkal hangolódott a hathetes felkészülésre.
Hárman sérülést szenvedtek a pihenő alatt, s ugyancsak három játékostól Lukács Bencétől, Kapacina Kevintől és

Nagy Róberttől - elköszönt a szakvezetés.
Új játékos egyelőre nem ígérkezett el
Tiszaújvárosba, de tudvalevő, hogy télen nagyon nehéz játékosokat igazolni és egyébként is mindenki az NB II-be
vágyik. Pedig egy gólerős csatárra nagy
szükség lenne.
Az utánpótlásból továbbra is többen
együtt készülnek majd a felnőtt csapattal, lesznek, akik folyamatosan, és lesznek olyanok is, akik egy-egy hétre csatlakoznak.

Az edzőmérkőzések menetrendje:
Január 27. 11.00 FCT - Hajdúböszörmény
(megyei I.)
Február 03. 13.00 Érd (NB III) - FCT
Február 07. 17.30 FCT - Tarpa (megyei I.)
Február 10. 11.00 FCT - DVTK II. (NB
III.)
Február 17. 11.00 FCT - Mád (megyei I.)
Február 24. 11.00 FCT - Putnok (NB III.)
A tavaszi rajt március 3-án, szombaton
lesz, a Tiszaújváros a Nyírbátort fogadja majd.

Triatlon
Döntően az FC Tiszaújváros egykori labdarúgói alkotják a
Konako gárdáját.

Toborzó

A Tiszaújvárosi Sport Club női kézilabda szakosztálya a KÉZILABDA játékot szerető és kézilabdázni kívánó lányok jelentkezését várja 5. osztályos kortól.
Jelentkezni lehet: Lovász András edzőnél, Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz. alatt a Játékcsarnokban hetente szerdai
és csütörtöki napokon 14:30 és 16:00 között, valamint Hornyik László szakosztályvezetőnél a 20 285 7320-as telefonszámon.
Jövendő kézilabda szupersztárok, várunk benneteket!

A Sportcentrum eseményei
Január 18., (csütörtök)

Úszás
13.00		
Diákolimpia úszóverseny			
			
Uszoda
Január 20., (szombat)
Teremlabdarúgás
09.00		
Bozsik torna U13-as csapatok részvételével				
Edzőterem
10.00		
Senior meghívásos teremlabdarúgó torna
			
Játékcsarnok
Labdarúgás
11.00		
Tiszavasvári - Szerencs edzőmérkőzés
			
Műfüves pálya

Tiszaújvárosiak országos elismerései

A Tiszaújvárosi Triatlon
Klub sportolói, edzői, rendezői is komoly elismerésben
részesültek a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) évértékelő gáláján.
- Elsősorban Európa-bajnoki érmeinknek köszönhetően, melyre ilyen mennyiségben még nem volt példa, 2017-es teljesítményünk alapján három „Év sportolója” díjat is hazahozhattunk - tudtuk meg
Lehmann Tibor klubelnöktől. - A junior
kontinensbajnokság mix-váltó versenyszámában győztes Putnóczki Dorka triatlonban, míg csapattársa, a junior európai ranglista élén zárt Lehmann Csongor
duatlonban és triatlonban is a legjobbnak
bizonyult hazánkban. Az Európa-bajnok
csapatot erősítette még tőlünk Mátyus Lili, míg Dévay Márk az U23-as korcsoportban szerzett egyéni Eb-bronzot. A tizenöt I. osztályú és aranyjelvényes minősítés, az utánpótlás vonalon elért további szép eredmény, valamint a középtávon jeleskedő Hankó Dávid teljesítménye
is kellett ahhoz, hogy az országos egyesületi összesített pontversenyben idén se
szakítsunk hosszú évek hagyományával,
vagyis ismét dobogón, ezúttal annak második fokán zárjunk. Jóleső érzés volt,
hogy leginkább a junior sikereink apro-

Fodor Ágnes (jobbról), Lehmann Csongor, Putnóczki Dorka és Lehmann Tibor a
fővárosi triatlon gálán. (Fotó: Magánarchívum)
póján én vehettem át az „Év utánpótlás
edzője” díjat, melyhez nélkülözhetetlen
volt kollégáim, Fodor Ágnes és Baráth
Tamás áldozatos munkája. Szintén örömteli minden érintett számára, hogy „Az év
legjobb versenyhelyszíne” közönségdíjat is mi hozhattuk haza, melyet a Triatlon Nagyhét, az annak részét képező junior Ek és a világkupa megrendezésével érdemeltünk ki. Örvendetes, hogy kinyilatkoztatottan a tiszaújvárosi versenyek ha-

tására idén Székesfehérvár is bekapcsolódik a nemzetközi viadalok rendezői közé, egy Európa-kupa futam életre hívásával. Ha már az idei eseményekről ejtettem
szót, fontos, hogy május végén kezdetét
veszi a 2020-as tokiói olimpia kvalifikációs sorozata. Egyéniben Lehmann Bence, míg az ötkarikás játékok programjába
nemrégiben új versenyszámként bekerült
mix-váltóban a junior Európa-bajnok csapatunk tagjai próbálnak majd szerencsét.

12. oldal

Rendezvények

2018. január 18.

