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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Január
31-én, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is fel
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió,
az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös
számon.

Városi voksok

Igen gazdag volt a tiszaújvárosi kínálat a magyar kultúra napja alkalmából. Cikkeink a 6. oldalon.

Október végéig el kell készülnie

Hónapokra lezárják a kesznyéteni hidat

Meddig lesz lezárva? Mikor
kezdik a felújítást? Nincs
olyan hét, hogy nem jut el ilyen
kérdés szerkesztőségünkhöz a
kesznyéteni hídról. Pontos információk még nincsenek a
felújítás menetéről, üteméről,
annyi bizonyos csak, hogy idén
október végéig le kell zajlania
a felújításnak.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Kesznyéten Község Önkormányzata által alkotott konzorcium 279 millió 400 ezer
forintot nyert a kesznyéteni Sajó-híd felújítására. Az 1962-ben épült híd állapota
mára kritikussá vált, halaszthatatlan a felújítása.

Ahogy korábban nem értékeltem túl, most nem becsülöm le a
tiszaújvárosi sportemberek eredményét, helyezését a megyei napilap év sportolója közönségszavazásán.
A TOP5-ben lenni sem akármi. Még akkor sem, ha ez csak
játék. Mert tudjuk jól, hogy az. Nem a nemzetközi porondon, vagy a hazai arénákban nyújtott teljesítmény számít, hanem a személyes szimpátia, a versenyzők, edzők mögött felsorakozó - és szavazó - szurkolók számossága.
Amennyiben elfogadjuk ezt a tézist, be kell ismernünk töredelmesen, hogy mi, tiszaújvárosiak alulteljesítettünk. Két kategória győztese is jóval több pontot (szavazatot) szerzett, mint
a három tiszaújvárosi jelölt együtt. Azaz a szokásosnál szerényebb eredmény a mi számlánkra írandó. Kevesen voltak tisztelet a kivételnek -, akik vették a fáradságot, és felkeresték valamelyik honlapot, hogy a tiszaújvárosiak mellé tegyék
voksukat. Lokálpatriotizmusból ezúttal rosszul vizsgáztunk.
De sebaj! Rövid időn belül kiköszörülhetjük a csorbát. Áprilisban újra szavazhatunk.
Nem kiváló sportolókra, hanem ilyen-olyan politikusokra.
Ez nem játék lesz, komoly a tét. Az ország sorsát, jövőjét határozhatjuk meg közösen.
Hazafiságból vizsgázunk, ha vesszük a (szavazó)lapot.
Ellopva a Phoenix jelszavának második részét, ezért azt
mondom:
Mozdulj Tiszaújváros!
-efel-

Október végéig kell befejezni a felújítást.

Egysávos marad a híd.

- A tervezési munkálatokat elvégezték, a
közbeszerzési eljárás még zajlik - mondta lapunk kérdésére Kecső Imre, Kesznyéten polgármestere. - Ennek az eredménye még nincs meg, szerződéskötés
még nem történt. Azt sem tudjuk pontosan, hogy a munkálatok mikor kezdődnek, a befejezési dátum azonban már ismert, ez év október végéig be kellene fejeződnie a híd felújításának, addig a hidat a forgalomnak ismételten át kell adni. Optimista számítások szerint leghamarabb március végén kezdődhetnek el
a munkálatok, ekkortól a híd teljes lezárásával kell számolni, ezzel kapcsolatban azonban még nincsenek pontos információink. A pályaszerkezet, a korlát
és az ahhoz kapcsolódó elemek újulnak

meg. 28 évig ehhez a hídhoz páratlan
módon nem tartozott út, most egy ideig az úthoz nem tartozik majd híd. Ez az
időszak nagyon keserves lesz az itt, és a
környéken élőknek, de ezt az áldozatot
meg kell hoznunk ahhoz, hogy utána évtizedekig biztonsággal szolgálja majd a
felújított híd a forgalmat - mondta a polgármester.
A lezárás ideje alatt az árvízkor megszokott kerülővel lehet majd eljutni Kesznyétenbe. A buszjáratok is igazodnak majd a
megváltozott körülményekhez. A mentők
és a tűzoltók az előírt vonulási idő alatt
érik majd el a települést, mert nem feltétlenül Tiszaújvárosból vezénylik őket. A
rendőri jelenlét folyamatos lesz a felújítás alatt.

Nyit a hulladékudvar
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a tiszaújvárosi hulladékudvar 2018. január 29-étől ismét megkezdi működését.
A hulladékudvarba szállításkor a lakossági ingatlanhasználó köteles lakcímkártyáját és személyi igazolványát, valamint
az utolsó közszolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat
másolatát a hulladékátvevőnek bemutatni.
Kérjük, hogy a fenti igazolványokat magukkal vinni szíveskedjenek, az igazolványok hiányában - a hatályos jogszabályok előírásai értelmében - az átvételt a közszolgáltató megtagadja.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Sokféle

2. oldal

Jogerős ítélet

Három év fogház a kamionosnak

A másodfokú bíróság jóváhagyta a Tiszaújvárosi Járásbíróság ítéletét, melyben három év fogházbüntetést szabott ki a nagymamát és unokáját 2015-ben a zebrán elgázoló lengyel kamionsofőrrel szemben.
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy
2015 szeptemberében a lengyel állampolgárságú vádlott az általa vezetett kamionnal Tiszaújvárosban egy szervizút kereszteződésében (Örösi út - TESCO) jobbra
kanyarodott, amikor nem adott elsőbbséget a kijelölt gyalogátkelőhelyen közlekedő babakocsit toló sértetteknek. A gyermek édesanyjának sikerült elkerülnie a
balesetet, azonban a jármű a babakocsiban lévő 17 hónapos gyermeket és a babakocsit toló nagymamát elsodorta, majd
jobb első kerekével áthaladt rajtuk. A baleset következtében mindketten a helyszínen életüket vesztették.
A bíróság a vádlottat 3 év letöltendő fogházbüntetésre ítélte, és 4 évre eltiltotta a
közúti járművezetéstől.
A Miskolci Törvényszék a kihirdetett ítéletében kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás helyes, a
bűnösségére levont következtetés helytálló. Figyelemmel arra, hogy a vádlott eddig nem volt büntetve, több mint 2 mil-

ári 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.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertáArany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd január 29-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út

2015 szeptemberében volt a szörnyű tragédia.
lió kilométert vezetett balesetmentesen, a sajnálja, s arra kérte a bíróságot, legyen
büntetés fele részének letöltése után fel- tekintettel az ő családjára, eddigi életére
tételesen szabadulhat. Az ítélet jogerős, is. Az elhunytak lánya, illetve édesanyja
ellene további fellebbezésnek nincs he- elmondta, családja örül, hogy végre lezálye. A vádlott ügyvédje bejelentette, kér- rult az ügy, de kevesli a büntetést, hiszen
vényezni fogják, hogy a férfi a büntetését a baleset tönkretette a család életét. Férjével van egy héthónapos kislányuk, ő újLengyelországban tölthesse le.
Az ítéletet a vádlott távollétében hirdették ra értelmet adott az életüknek, de érte is
ki, a sofőr az utolsó szó jogán egy leve- aggódnak.
(Forrás: Miskolci Törvényszék,
let küldött, ebben kifejtette, gyakran gonboon.hu)
dol a 2015 szeptemberében történtekre,

Római katolikus
Az ökumenikus imahét keretében január 25-én, csütörtökön
a református templomban, 26-án pénteken a római katolikus
templomban 17:30-kor lesz közös imádság.
Kedden és szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor
lesznek szentmisék templomunkban.
Görögkatolikus
Pénteken és szombaton 8:00 órakor Szent Liturgia, 17:00 órakor vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia,
17.00 órakor vecsernye.
Református
Tiszaújváros: 2018. január 25., csütörtök 17.30 - ökumenikus
istentisztelet. 2018. január 27., szombat 17.00 - ifjúsági óra.
2018. január 28., vasárnap 11.00 - istentisztelet, ezzel párhuzamosan gyermek istentisztelet lesz az imateremben. 15.00
órától konfirmációi előkészítőt tartunk. Tiszaszederkényben
2017. január 28-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet. Sajószögeden január 28-án 9.00 órakor lesz az istentisztelet a művelődési házban.

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik janu-

Gyógyszertári ügyelet
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot január 28-ig (vasárnapig) az

Egyházi hírek

Dicsőség

2018. január 25.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretném kifejezni köszönetemet Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókusnak, Dr. Mata István római katolikus plébánosnak, valamint a Vöröskereszt vezetőjének, Kenyeresné Eged
Erzsébetnek az általuk nyújtott segítésért, melyet az általam kilenc éve nevelt három kiskorú gyermek neveléséhez nyújtottak.
Nyugdíjam, valamint a gyermekek után járó 48 ezer forint családi pótlék mellett nagy segítséget jelentettek a karácsonyra kapott adományok.
A gyermekek, valamint a magam nevében köszönöm segítségüket.
Tisztelettel:
Péli Attiláné

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.

1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Demeter Jenő
56 éves korában elhunyt. Temetése január 26-án, pénteken
11 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család
„Olyan csend van így nélküled,
Hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
Akartál mondani”
(Váci Mihály)
Szomorú szívvel tudatja a család, hogy

Király Géza Tiborné
(szül.: Mészáros Piroska)

türelemmel viselt hosszú betegség után
életének
70. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. január 30-án,
kedden 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben
polgári szertartás szerint.
Kérjük a megemlékezésre
csak egy szál virágot hozzanak magukkal.
Drága emléke szívünkben örökké él!
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

Molnár András

sajószögedi lakos
46 éves korában elhunyt. Temetése 2018. január 25-én,
14.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Balázs Lászlóné
(szül.: Tamás Julianna)

életének 87. évében 2018. január 6-án elhunyt.
Végső nyughelyére a római katolikus templom
altemplomában helyeztük január 19-én.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik sírjára koszorút és virágot helyeztek.
A gyászoló család
„Álmok, emlékek, szép szavak.
Ez minden, ami a múltból megmaradt.
Fájdalom az úr, a szív nem felejt,
s csak tűr és remél,
hátha a múlt csodája visszatér.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk egy
évvel ezelőtti napjára, amikor a szeretett gyermek, testvér
örökre itt hagyott bennünket.

Zöldi Gábor
1984-2017

Szeretteid
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Folyamatos hibaelhárítás

Lyukadnak a vezetékek

Kállai néni nem bosszankodik, örül, hogy megjavítják a vezetéket.
Januárban már a negyedik alkalom volt, hogy a város egyes részein szünetelt a meleg víz és a fűtésszolgáltatás. A szolgáltatáskiesést mindegyik esetben a föld
alatti vezetékek lyukadása okozta. A probléma nem
új, mint ahogy a lefektetett vezetékrendszer sem. Ötven éves a csőhálózat. A rendszer működik, de elöregedett, ezért jelentkezik a probléma ilyen gyakran.
A Mátyás király úton, a bölcsődével szemközti épület előtt javítja a rendszert a TiszaSzolg 2004. Kft. A lépcsőházak ajtaján tacepao hirdeti, hogy reggel hattól délután négyig nincs meleg víz
és fűtés. Kint mínuszok, bent még tartja a meleget az épület. Véletlenszerűen az egyik földszinti lakásba bekopogunk.
- A hőmérőn még mindig 25 fok van, pedig reggel óta nincs fűtés a lakásban, és már 10 óra van. Ráadásul földszinten vagyok,
fent biztos melegebb van, de én nem panaszkodom, jó idő van
itt. A radiátor is langyos még - mondja Birtalan Judit, a társasház lakója.
A szomszéd lépcsőházban már feljebb kopogtatunk, az első
emeleten.
- Nem bosszankodom, örülök, hogy megjavítják, az rosszabb
lenne, ha nem lehetne, mert akkor ki tudja, itt maradnánk napokig meleg víz és fűtés nélkül. Egyébként kellemes a levegő, bár
még csak 3-4 órája zárták el a rendszert - nyilatkozta lapunknak
Kállai Istvánné.
Fakó Barnabás, a TiszaSzolg 2004 Kft. távfűtési üzemvezetője a helyszínen dolgozik kollégáival a hiba mihamarabbi elhárításán.
- Jelen pillanatban három lakóépületet, 150 családot érint a meghibásodás, így egy hőközpontot kellett kizárnunk – mondja az
üzemvezető. - Gyorsan kiszűrtük a probléma helyét, ami annak köszönhető, hogy az aknákat folyamatosan ellenőrizzük.
Ha probléma van, akkor az aknában víz jelentkezik, amit kiszivattyúzunk. Hőkameránk is van, ez nagy segítség számunkra, hiszen azzal 1-1,5 méteres pontossággal meg lehet állapítani,
hogy hol van a probléma. Természetesen azon dolgozunk, hogy
a lehető leggyorsabban visszaadjuk a szolgáltatást a lakóközösségnek. Ez lehet egy-két óra, de akár több is. Most per pillanat
úgy állunk, hogy egy hegesztés van hátra, miután a hibás részt
kiszedtük. Várhatóan 11 órakor üzemelünk vissza és indítjuk a
szolgáltatást, attól függetlenül, hogy a közösségek úgy vannak
kiértesítve, hogy délután 16 óráig nem lesz fűtés és meleg víz.
Az elmúlt évben 16 meghibásodás történt, pedig folyamatosan
zajlottak a fűtésrekonstrukciós beruházások, a vezetékcserék.
Ez a mostani 2018-ban már a negyedik.
- Sajnos elavult a hálózat. Egyre több helyen történnek vezetéklyukadásból fakadó hibák. A vezeték elérik, elkezd revésedni, és ezáltal lyukak keletkeznek rajta - tudtuk meg Nagy Gábortól, a TiszaSzolg 2004 Kft. műszaki és szolgáltatási vezetőjétől. - Az elmúlt évek statisztikájából kiderül, hogy 15-20 lyukadásunk van évente, annak ellenére, hogy tudatosan, szakaszosan rekonstrukció keretében újítjuk fel a vezetékszakaszokat.
Ahol baj van, ott kijavítjuk a hibát, miközben a beruházás sem
áll meg. Az idei évben is benyújtottuk a tulajdonos önkormányzat felé a javaslatunkat, hogy hol szeretnénk vezetéket cserélni.
Nyilván ott, ahol a legtöbb hiba van, és legjobban érinti a lakosságot vagy intézményt a szolgáltatás kiesése. Az elmúlt években egyébként már a negyven százalékát kicseréltük a csöveknek, de sajnos hátra van még hatvan százalék, ami elöregedett és
eléggé rossz állapotban van. Amit most csinálunk, ez nem megoldás, ez csak a hibák orvoslása, hogy a szolgáltatás folyamatosan menjen. Akkor érünk a végére, ha az egész városban a teljes vezetékhálózat ki lesz cserélve - mondta a műszaki és szolgáltatási vezető.
berta

Készül az utolsó varrat. Kis képünkön a hibás csőszakasz.

Aktuális
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Reagálás egy olvasói levélre

A városlakók kötelezettsége és felelőssége

Észrevételek a Tiszaújvárosi Krónika 2018. január 11ei számában a „Szeméttéma,
avagy hulladék a köbön” címen leközölt olvasói levélre.
A Tiszaújvárosi Krónika 2017. november 23-ai számában (XXXV. évfolyam
47. szám) a Polgármesteri Hivatal „Hulladékváltozások” címen hirdetményt tett
közzé a település hulladékgazdálkodási
rendszerében bekövetkezett változásokkal kapcsolatosan, tekintettel arra, hogy
2017. október 1-től új hulladékgazdálkodási közszolgáltató kezdte meg működését Tiszaújváros területén.
A hirdetményben részletes tájékoztatást
adtunk a szigorodó jogszabályi változásokról, melyek megjelentek a közszolgáltatási szerződésben is, és a hulladékgyűjtő edények ürítésével, műszaki állapotával kapcsolatosak.
A 2017. október 1-jétől eltelt időszak tapasztalatai alapján nem volt érdemi változás a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban,
továbbra is sok a szemét a kukák körül,
amit a Krónikában közölt olvasói levél és
a fénykép is alátámaszt.
Minden városlakónak, lakóközösségi
képviselőnek kötelezettsége és személyes felelőssége van abban, hogy mindent
megtegyen a város tisztasága érdekében,
így a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edények környezetében is.
Tekintettel arra, hogy az olvasói levél
több helyen pontatlan, ezért szükséges-

Sajnos gyakori látvány az ilyen környezetű konténer.
szegyűjtése. Az ürítési napokon a konténer mellé lerakott hulladékokat a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai helyezik el az üres szemétgyűjtőkben az önkormányzat megbízásából. Ez
többletkiadást jelent az önkormányzatnak, egyes ingatlanhasználók fegyelmezetlensége miatt.
- Ha egy lakóközösségnél rendszeres a
túltöltés és folyamatosan többlethulladékra lehet számítani, akkor újabb konténer beszerzéséről és elhelyezéséről
kell gondoskodniuk, ami természetesen
a lakóközösség számára többletköltséget jelent. Ha figyelembe vesszük a hulla-

A Városgazda Kft. rendszeresen rendet tesz, elszállítja a konténerek mellé lerakott hulladékot.
nek láttuk a helyreigazítást a témában.
Nézzük részletesen a felvetett problémákat:
- A lakóközösség feladata, hogy a hulladéktároló konténert ne töltsék túl, mert
akkor nem lehet a fedelét lezárni. Ez azért
fontos, mert a gyűjtőjármű, ahogy felemeli a konténert, azzal egy időben nyitja
ki a fedelét és üríti ki azt. Ha ürítéskor a
konténer fedél nyitva van, a konténer akár
tönkre is mehet, ezért söprik és zárják le
a konténer fedelét, még mielőtt kiürítik. A
szemétszállítóknak nem kötelezettsége a
konténerek mellé lerakott hulladékok ös�-

dék-kibocsátási normákat, egy 30 lakásos
társasháznak, akkor, ha heti 3 alkalommal
ürítik a konténert, alapesetben minimum
1 db 1100 literes konténerrel kell rendelkeznie.
- Tapasztalataink alapján a túltöltés oka,
hogy egyes városlakók nem gyűjtik szelektíven a kommunális hulladékot, illetve
egyes garázsboltok tulajdonosai nem rendelkeznek saját gyűjtőedényzettel és szabálytalanul a társasházi konténerekben
helyezik el a csomagolási hulladékot. Az
ingatlanhasználóknak jogszabályban előírt kötelezettsége az elkülönített hulladék-

gyűjtés. A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékból (papír, karton, PET palack és PE fólia, valamint üveg- és fémhulladékok) korlátlan mennyiség adható
át a hulladékudvarban.
- Az időszakonként vagy alkalmanként
képződő többlethulladékokat kommunális hulladékgyűjtő zsákokban lehet elhelyezni, ezek beszerzéséről a lakóközösségi közös képviselőnek kell gondoskodnia.
- A tömblakásos övezetben a hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan már több mint
két évtizede létező probléma a kukázás.
Mivel helyi rendeletben a kukázás önmagában nem tiltható, csak egy megoldás
van erre, be kell zárni a konténert. Ahol
erre lehetőség van, ott zárható konténertárolót, ahol nincs, ott lakatot kell alkalmazni, azonban a hulladékszállítási napokon időben gondoskodni kell a konténer
kinyitásáról.
- Közegészségügyi okokból nem szabad
még fogyasztható élelmiszereket zacskóban vagy dobozokban a konténerek mellé
elhelyezni. Ez egyébként a rágcsálók elszaporodását is előidézheti. A még használható ruhaneműt se a konténerek mellé helyezzük el, hanem a Vöröskereszt,
vagy egyéb karitatív szervezetek számára juttassuk el.
Városunk és szűkebb környezetünk tisztaságáért mindannyian felelősek vagyunk. A lakóközösségek tagjai és a közös képviselők kötelesek gondoskodni a
hulladéktároló konténerek megfelelő műszaki állapotáról, a konténerek évente 2
alkalommal történő mosatásáról és fertőtlenítéséről, valamint a konténerek környezetének tisztán tartásáról.
Mindannyiunk érdeke, hogy tiszta és rendezett városban élhessünk. Az önkormányzat
ennek érdekében szemléletformálással segíti a városlakókat, és szigorúbban ellenőrzi majd a hulladéktárolókat és azok környezetét. Ahol nem tartják be a hulladékgazdálkodás szabályait ott az önkormányzat élni
fog azzal a lehetőségével, hogy hulladékgazdálkodási bírságot szabjon ki.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egy cipőben járunk

Alkotmánybíróság előtt az iskolák államosítása

Egy január 8-i bírósági határozat alkotmányellenesnek találja azt, ahogy a magyar állam az iskolák államosítását végrehajtotta, és az Alkotmánybíróságnak 90
napon belül állást kell foglalnia a kérdésben.
A pert a csömöri önkormányzat indította az EMMI-vel szemben, majd később
a perbe bekapcsolódott a KLIK, mint az
állami fenntartású intézmények központi szerve is.
Ahogy azt mi is tapasztalhattuk, az iskolák államosítása két lépcsőben zajlott.
2013 elején az önkormányzatoktól elvonták az iskoláik fenntartói jogosítványait,
de az iskolák működtetése akkor jórészt
még az önkormányzatoknál maradt. Azután 2017 elejétől az iskoláikat még működtető önkormányzatokat is arra kény-

szerítették egy új törvénnyel, hogy az ingatlanaikat „önként” adják át ingyenes
vagyonkezelésbe az állami fenntartónak.
Ezt a második lépést támadta meg a csömöri önkormányzat és az alábbi érvei
voltak felperesként.
Alkotmányellenesnek érezte, hogy egy
választott testületet ilyen módon kényszerítsenek arra, hogy adott esetben a valós
többségi akarat ellenére szavazzon. Alaptörvényellenesnek találta az iskolavagyon
teljes elvételét is, mert az alaptörvény
csak abban az esetben engedélyezi a kisajátítást, ha a közcél más módon nem oldható meg. Az indokolatlan diszkriminációra is hivatkozott: a törvény ugyanis csak
és kizárólag a települési önkormányzatokat zárta ki a lehetséges iskolaműködtetők és fenntartók közül, miközben to-

vábbra is lehetővé tette, hogy az állam, a
nemzetiségi önkormányzatok, egyházak,
magánszemélyek, cégek és alapítványok
iskolákat tartsanak fenn.
A bíróság a felperes Csömört január elején arról értesítette, hogy felfüggeszti a
pert, a törvény több pontját ugyanis alkotmánysértőnek találta, ezért a felfüggesztéssel egy időben az Alkotmánybírósághoz fordul, hogy az semmisítse meg
a jogszabály több pontját. Az AB-nek az
ügyben legkésőbb 90 napon belül kell
döntést hoznia.
Tiszaújváros önkormányzata hasonló tartalmú beadványt fogalmazott meg korábban, melyet az Alkotmánybíróság befogadott ugyan, de mindeddig nem vett tárgysorozatba.
f.l.

Aktuális

4. oldal

Szenvedélyből szabadulva

Évek óta együtt józanodnak

Kilenc évvel ezelőtt alakult
meg az Anonim Alkoholisták tiszaújvárosi csoportja.
Egyik társuk, a szenvedélybetegség rabságából szabadult Csaba pedig négy éve
tette le a poharat. Ez a kettős
jubileum adta a csoport hétvégi gyűlésének apropóját.
Az AA, vagyis az Anonim Alkoholisták
rendszeresen találkoznak a római katolikus plébánia épületében. Itt tartják foglalkozásaikat azok, akik az orvosi segítség mellett egymás és a csoport támogatásával együtt tudtak leszokni az alkoholról. A múlt hétvégén ünnepeltek. Ünnepelték a csoport megalakulásának 9. jubileumát és egyik tagjuk, a Tiszaújvárosban élő Csaba 4. születésnapját, aki immár négy éve józan életet él.
- Miskolcról, Debrecenből és Hajdúböszörményből is eljöttek társaink erre a találkozóra, akikkel évek óta együtt józanodunk. Működésünk óta hét ember szabadult meg, józanodott ki a segítségünkkel,
illetve az egyik társunk, Józsi bácsi már
nincs közöttünk, de három józan, boldog
éve volt itt velünk - mondja Csilla, a csoport vezetője. - Mi az őszinteségünket adjuk ennek a közösségnek, egymás tapasztalataival, történeteivel, hogy hogyan tettük le a poharat. Elmeséljük, hogy mi történt velünk, hogy csináltuk, milyen volt
az előző életünk. Mindenki másképp józanodik, ezt megosztjuk egymással, és
mindenki kiveszi a történetből azokat,
ami őt megérinti, ami minket gyógyít,
és ezt megpróbáljuk átültetni a saját életünkbe - meséli Csilla.
Ákos és Böbe egy pár, nyolc évig együtt
ittak. Mindketten alkoholisták voltak,
együtt, egymás után szoktak le az italról.
Ma már boldog társai egymásnak, alkoholmentesen élvezik az életet.
- Együtt is próbáltunk leszokni, de külön sikerült. Nekem sikerült először, az
AA segítségével. - mondja Böbe. - Amikor csatlakoztam hozzájuk, akkor úgy
éreztem, hogy megérkeztem, itt a megoldás a problémámra. Titkoltam, tagadtam,
zugivó voltam. Többször is próbálkoztam
a leszokással, de nem sikerült. Az akarat egy dolog, de nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy eltervezzük, így külső segítséget kértem, a csoport erejét vet-

Kedvezőbb juttatások

Cafetéria 2018
Pozitív változások történtek 2018-ban a béren kívüli juttatásokban. Az adómentes juttatások közé
bekerült a diákhitel-törlesztés támogatása, kedvezőbbé váltak a mobilitási célú albérlet- támogatás
feltételei, és az egészségügyi hozzájárulás 2,5 százalékos csökkentése miatt több népszerű cafeteria-elem esetében juthatnak nagyobb összeghez a
munkavállalók.

Béren kívüli juttatások

Alkohol nélkül ünnepeltek.
tem igénybe a leszokáshoz. Általuk éreztem meg, hogy van élet a pohár után, és a
józanságomat megtarthatom, ha rendszeresen járok a csoportgyűlésekre.
Böbe 11 éve józanodik házastársával, Ákossal együtt. A férje volt a keményebb dió, később, de neki is sikerült jó útra térnie.
- Új életet kaptam, mióta letettem az italt.
Nekem az jelentette a nagy változást,
hogy miután kijózanodtam, lett munkám,
azóta is annál a cégnél dolgozom. A rendszeresség adja azt a biztonságot számomra a család mellett, ami miatt érdemes felkelnem és érzem, hogy hasznos tagja vagyok a társadalomnak - eleveníti fel múltját Ákos. - Két lányom van, nem láttam
őket felnőni az alkoholizmusom miatt.
A feleségemmel elváltunk, nekem csak
a pia számított, az italozás és a kocsma
felülírt mindent. Mióta leszoktam, rendeztem velük a kapcsolatot, kaptam tőlük
még egy esélyt. Elfogadtam azt, hogy alkoholista vagyok és beteg, én választottam, hogy lehet nem inni is, és mindjárt
másabb megvilágításba került minden,
mint amikor mások mondták, hogy szokjak már le róla. Ma már stabil lábakon állok, nem elfelejtve a múltat, alázatos, empatikus, odafigyelő vagyok.
Erzsébetnek különleges a helyzete. Évekig zugivó volt, még ma is szégyelli régi önmagát. Mióta leszokott, ő maga is az
alkoholbetegeknek segít megszabadulni
az ital rabságából.
- Az egyik megyei kórházban dolgozom, függő vagyok és segítő. Kéthóna-

pos józan voltam, amikor sikerült ott elhelyezkednem, ahol engem kezeltek, ennek már hat éve. Most az addiktológián
dolgozom, mint ápolónő és segítő, illetve részt veszek a Minnesota programban
segítőként - kezdi Erzsébet. - Én a mai
napig szégyellem, hogy alkoholista vagyok, de amióta ez van, azóta minőségileg jobb az életem. Hogy miért mondom
jelen időben, hogy függő vagyok és alkoholista? Azért, mert ebből a betegségből nem lehet kigyógyulni, ez az első,
amit meg kell tanulnunk, hogy ez életünk végéig elkísér minket, mert amint
elfelejtem, hogy alkoholista vagyok, akkor nagyon hamar közel kerülök a pohárhoz, és akkor közel vagyok ahhoz is,
hogy felemeljem. Tehát az első pohártól kell óvakodnom. Sok jó dolog történt
velem azóta, mióta józanodom, persze
voltak veszteségek is, ami majdnem újra
az alkohol rabságába vitt vissza, de azóta megtanultam, hogy a józanságom az
első, s e fölé nem helyezek semmit. Annak idején nem hittem, el, hogy magamtól nem tudom letenni, de miután sikerült, nagyot fordult az életem. Más ember lettem, lakhelyet, munkahelyet váltottam, egyedül, de elölről kezdtem teljesen az életemet. Ma pedig ápolóként
nap, mint nap átadom az üzenetet a betegeimnek, azoknak, akik az én helyemen
fekszenek, szenvednek és próbálnak
megszabadulni az alkohol rabságából.
berta

Gyanús webáruházak

A körültekintő online vásárlásért

Ha így megy tovább, akár a 400 milliárd
forintot is elérheti az online kereskedelem volumene. Immár több mint hárommillió magyar költi a pénzét internetes
vásárlások alkalmával.
2017-ben „a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium internet laboratóriuma és a fogyasztóvédelmi hatóság együttesen több
mint félezer webáruházat vizsgált és az
ellenőrzött online kereskedések 88 százalékánál talált problémát. Örömteli azonban, hogy a fogyasztóvédelmi jogsértést újra elkövető webáruházak aránya
14 százalékra csökkent a korábbi 54 százalékról” tájékoztat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztálya.
A fogyasztói szokások gyorsan és jelentősen megváltoznak az online vásárlás lehetőségével. Az interneten keresztül bonyolított vásárlás számos előnnyel, lehetőséggel jár, azonban nem árt ismerni a
jogainkat és körültekintéssel eljárni a vásárlások során. Az online vásárló ugyanis hajlamos csak a termékkel és annak
árával foglalkozni. A fogyasztóvédelem
munkatársaival közösen ahhoz kívánunk
hasznos tanácsokat adni, hogy a világhálón megvásárolt termék ne okozzon csalódást.
- Amennyiben korábban még nem használt webáruházból kíván vásárolni, előbb
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olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). Ez a dokumentum általában a meglátogatott oldal alján található. Ez az irat rendelkezik többek között a
megrendelés menetéről, a szerződés létrejöttéről, a szállítási határidőről és díjról,
az elállási jogról, a jótállásról, a panaszrendezés módjáról, stb.
- Ellenőrizze az ÁSZF-ben, illetve a honlapon a szolgáltató adatait is. Ebből kiderül, hogy az online áruházat hazai vagy
külföldi cég üzemelteti-e. Ennek az esetleges panaszrendezés vagy jótállás érvényesítése során van jelentősége. A magyar nyelvű honlap, a „.hu” végződés,
és a médiában megjelenő magyar nyelvű reklámok nem garantálják azt, hogy
az áruházat hazai cég üzemelteti. Az igényérvényesítés külföldi kereskedőkkel
szemben hosszadalmas és nehézkes (fi-

zikai távolság, nyelvi nehézségek, magasabb költségek, stb.).
- Amennyiben a kereskedő weblapján
nem találhatóak meg a cégre vonatkozó
információk, javasolt a rendeléstől eltekinteni. Szintén gyanúra adhat okot, ha
az elérhetőségek között csupán mobiltelefonszámot és ingyenesen létrehozható e-mail címet lát. Ilyen esetben indokolt körültekintően eljárni a vásárlás során (pl. egyéb információk keresése a vállalkozásról, internetes keresőben célszerű rákeresni, fórumokban utána olvasni
az üzemeltetőnek, telefonszámnak, e-mail címnek).
- Gyanús lehet az is, ha a vállalkozás a fizetési feltételek között csupán előrefizetési lehetőséget biztosít, vagy nem kellő
részletességgel tájékoztatja a vásárlókat a
szállítás részleteiről.
- Ha teheti, válassza a termék személyes
átvételét, illetőleg az utánvéttel történő
szállítás lehetőségét.
Amennyiben megkárosították, kérje a
hatóságok segítségét! Fogyasztóvédelmi panaszával a lakhelye szerinti illetékes járási hivatalhoz, vagy a Miskolci Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához is fordulhat
(3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. telefon: 06-46/506-071).
B-A-Z-Megyei RFK

2018-ban változatlanul a béren kívüli juttatások értékének
1,18-szorosára kell 15% személyi jövedelemadót és 14% EHO-t
fizetni. Így a teljes közteher 2018-ban is 34,22%.
A kedvezményesen adózó juttatások köre nem változik, az elérhető elemek között egyrészről Széchenyi Pihenő Kártya adható
az ismert alszámlákkal és keretekkel (szálláshely - 225.000 Ft/
év, vendéglátás - 150.000 Ft/év, szabadidő - 75.000 Ft/év), valamint 100.000 Ft értékig pénz kifizetése is lehetséges. A készpénz juttatás esetében külön figyelmet igényel, hogy kedvezményes adózással a teljes összeg munkaviszonyban töltött napokkal arányos része fizethető csak ki. Az időarányosan járó ös�szegnél magasabb összeg esetén a többlet adózása a munkabérrel megegyező.
Arra is figyelmet kell fordítani, hogy a fenti juttatásokra egy ös�szesített, 450.000 Ft-os éves keret van, ami továbbra is a juttatások nettó értékére vonatkozik.

Egyes meghatározott juttatások
Az egyes meghatározott juttatások esetében az EHO 22%ról 19,5%-ra csökkent. Az adó alapja szintén az 1,18-as szorzóval korrigált érték, de a 15% szja mellé 19,5% EHO társul.
Így 43,66% helyett 40,71% a munkáltatói teher 2018-ban. Ezzel a közteherrel valósítható meg a béren kívüli juttatások köréből 2017-től kikerült juttatások (önkéntes egészség- és nyugdíjpénztár, helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, munkahelyi étkeztetés, stb.) adása.

Adómentes juttatások
Az adómentes juttatások köre jelentősen bővült 2018-ra.
A kulturális belépő, a sportrendezvény belépő, a lakáshitel támogatás, bölcsőde/óvodáztatási támogatás módosítás nélkül
2018-ban is tovább használható.
Jelentősen enyhültek viszont a mobilitási célú lakhatási támogatás feltételei: abban az esetben, ha egy legalább heti 36 órában foglalkoztatott munkavállaló állandó lakóhelye több mint
60 kilométerre van a munkahelytől vagy a tömegközlekedéssel
való utazás meghaladja a 3 órát, lehetőség nyílt 2017-től, hogy
a munkáltató beszálljon a munkavállaló albérleti költségeinek
kifizetésébe. 2018-tól megszűnt az a kitétel, hogy csak határozatlan idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók
vehetik igénybe a juttatást, a határozott idejű munkaszerződés
nem jelent a továbbiakban akadályt. További pozitív változás a
juttatás maximális összeghatárainak emelkedése. A foglalkoztatás első 2 évében a minimálbér 40 százalékáról 60 százalékra emelkedik a maximális összeg. A következő 2 évben a minimálbér 25%-a helyett 40 százalék lehet a támogatás, majd még
egy évig a 20%-ot érheti el. Az efelett lévő időben nem nyújtható a juttatás adómentesen. További feltételeknek kell, hogy megfeleljen a juttatás igénybe vevője. A munkavégzés helyén, valamint annak 60 km-es körzetében nem lehet a nyilatkozattétel
időpontjában és a megelőző 12 hónapban lakástulajdona. 2018tól már csak a többségi lakástulajdon jelent kizáró körülményt.
Valamint egy adott lakás vonatkozásában csak egy igénylő kaphatja a támogatást. A kiadás többféle módon is megvalósítható.
Egyrészt a munkáltató kifizetheti a munkavállaló által bérelt lakás bizonylattal igazolt havi bérleti díját vagy ennek egy részét.
Másik lehetőség, hogy a munkáltató bérli a lakást, és ingyenesen
vagy kedvezményesen a dolgozó részére bocsátja.
Diákhitel-törlesztés támogatása: 2018-tól a munkáltató a havonta kötelezően törlesztendő összeg, de legfeljebb a minimálbér
20%-ának mértékéig adómentesen támogathatja a munkavállaló
fennálló diákhitel-tartozásának visszafizetését. Ehhez a munkavállalónak igazolnia kell mind a tartozás fennállását, mind a havi törlesztések megtörténtét.
Az egyes meghatározott juttatások és az adómentesek juttatások
értékét nem kell beleszámolni a 450.000 forintos éves keretbe.
F.L.
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Ügyfélkapu, levél, telefon

A munkáltatók helyett
a NAV számol

2018-ban a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti a Nemzeti Adó- és 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

Mindenes
Gondolatok az év kezdetén

Boldog lesz-e az új esztendő?

Hogy szalad az idő! Már a negyedik hét
is elkezdődött azóta, hogy elbúcsúztunk a
2017-es évtől. Nem sejtve pontosan, hogy
mit is hoz majd az új esztendő, megszokásból vagy valóban úgy is gondolva kívántunk egymásnak boldog új évet. Belegondoltunk-e már abba, hogy mitől lesz
a ránk váró tizenkét hónap boldog? Megpróbáltam a választ megtalálni.
Különösen az idősebb korosztály az üdvözlést gyakran kiegészíti a „Jó egészséget!” kívánsággal. Ha így lesz, akkor már
boldogok lehetünk? Aki gyötrő, hosszan
elhúzódó, netán gyógyíthatatlannak tartott betegségéből meggyógyul, az bizonyosan így érzi. De talán nála sem tart
hosszú ideig ez az állapot, mert a jó közérzetet, a panaszmentes állapotot természetesnek vesszük.
Van néhány szavunk, amit nagyon gyakran hallunk egymás közti beszélgetésekben éppúgy, mint előadásokon, prédikációkban, a médiában, vagy az irodalmi alkotásokban. Azért használjuk olyan sokszor ezeket, mert az életünkből néha hiányzik az, amit jelentenek. Ilyen például
a szeretet, a szabadság, az önzetlenség, a
hűség, a megbecsülés, vagy a biztonság,
hogy csak néhányat említsek azokból,
melyek hiánya még azok életét is megkeserítheti rövidebb, vagy hosszabb időre, akikről azt gondoljuk, hogy mindenük
megvan, amire csak egy embernek szüksége lehet.
Létezhet-e olyan állapot, amikor ismerőstől és ismeretlentől egyaránt szeretetet kapunk? Nem az érzelemre gondolok! Azt csak a hozzánk legközelebb állóktól várhatjuk el. Arról a szeretetről be-

Ellenőrzések az év elején
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. január 26-ig
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.

5. oldal

Anthony de Mello

A gyönyörűség nem valamilyen dolog, hanem különleges látás.
szélek, amit úgy is megfogalmazhatunk,
hogy nem ártunk, megbocsátunk, ha tudunk, segítünk egymásnak. Tegyük fel,
hogy igen, egész évben csak ilyen hatások érnek minket embertársainktól.
Ha egészségesek vagyunk, és még szeretetben is élünk, akkor már boldog lesz az
év? Könnyen rávághatjuk, hogy igen. De
mi van akkor, ha közben sérül a szabadságunk? Amikor nem azért nem tehetünk
meg valamit, mert testi mivoltunkból eredően vannak természetes korlátaink, hanem mert közösségi lényként vannak szabályok, amiket negatív következmények
nélkül nem léphetünk át. Nem szegülhetünk szembe például a munkáltató szabályaival, ha fontos a munkahelyünk, de baráti közösségben sem szeghetjük meg az

alapvető illemtani szabályokat, ha nem
szeretnénk kiközösítettek lenni.
Tegyük fel, hogy ezeket nem érezzük a
szabadságunkat korlátozó dolognak, továbbá egészségben és szeretetben élünk.
Ha így van, akkor az önzetlenség, a hűség és a megbecsülés hiánya valószínűleg
már fel sem merül, mint probléma. Ez azt
jelenti, hogy boldog az életünk? Zavarhatja-e ezt a biztonság hiánya? Létezik-e
a tökéletes biztonság? Mit válaszolnának
erre azok, akik elszenvedtek egy sárlavina okozta katasztrófát, vagy „csak” egy
villámcsapás miatt égett le a házuk, netán
szélvihar tépte le lakóépületük tetejét, eláztatva mindent, amit addigi életük munkájával megszereztek? Ha nincs tökéletes
biztonság - márpedig nincs - akkor hiába
van egészség, szeretet és szabadság, akkor már nem lehet boldog évről beszélni?
Anthony de Mello, Indiában élt jezsuita szerzetes egy tanítása jut eszembe: (1)
„ A földműves kimegy, hogy megtalálja a naplementében a gyönyörűséget, de
mindaddig csak a napot, a felhőt, az eget
és a horizontot látja, amíg rá nem ébred,
hogy a gyönyörűség nem valamilyen „dolog”, hanem különleges látás.”
A boldogságot sem lehet analizálni! Lehet, hogy csak egy pillanatra, lehet, hogy
hosszabb időre aranyozza be az életünket.
Ha nem várjuk türelmetlenül, hogy beköszöntött-e már, csak hagyjuk, hogy megtörténjen, akkor meg fogjuk érezni a jelenlétét. Év végén visszatekintve aztán
azt is tudni fogjuk, hogy egy boldog évet
hagytunk-e magunk mögött.
Szrogh Károly

Kultúra

6. oldal

Pesti barokk

Kell a kulturális élmény

195 évvel ezelőtt, 1823-ban
írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Erkel Ferenc 1844-ben
zenésítette meg. 1989 óta jogszabályi védelem alatt áll, hiszen ekkor lett az Alkotmány
szövegének része. Ettől az évtől ünnepeljük Magyarországon a magyar kultúra napját
január 22-én. Tiszaújvárosban több mint két évtizede
szerveznek programokat ebből az alkalomból.
Idén igen gazdag volt a kínálat, hiszen
már a hivatalos kultúra napi megemlékezés előtt is számos rendezvényt szerveztek.
A hétfői ünnepi színházi előadáson Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a vendégeket,
majd Tokaji Edit önkormányzati képviselő mondott ünnepi köszöntőt.
- Szükségünk van arra, hogy időnként
kapjunk olyan művészi élményeket, amelyekben nagyon jó megmártózni - mondta
Tokaji Edit. - Elmegyünk színházba, kiállításra, hangversenyre vagy éppen csak

Énekszóval az új évben is

Színes dalcsokor

A kórus tagjaiból alakult Szivárvány együttes.

A közönséget Mátyás Zoltán köszöntötte, az ünnepi köszöntőt Tokaji Edit mondta.
A magyar kultúra napja rendezvénysoro- ra, akiről van mondanivalóm, tudok mezat programjait az Orlai Produkciós Iro- sélni általa és talán még sikerem is van
da színházi előadása zárta. A Dés Mihály benne. Úgy tűnik, tetszik a közönségnek,
Pesti barokk című regényéből készült hiszen minden alkalommal telt ház előtt
színpadi változatot láthatta a tiszaújváro- játsszuk a darabot. Talán azoknak érdesi közönség. Az írónak ez volt az első re- kesebb ez az előadás, akiknek már vangénye, melyet 63 évesen írt. A műben a nak emlékeik ebből az időszakból, bár azt
nyolcvanas évek Magyarországának állít gondolom, hogy azoknak is érdekes ez a
emléket.
történet, akik még nem éltek ekkor, hiszen képet kapnak az akkori Magyarországról, humorral fűszerezve.
A történet 1984-ben játszódik, pesti helyekkel, pesti figurákkal, pesti szöveggel. A nagymama mellett a másik kulcsfigura a harmincas éveiben járó Koszta János, aki a nagyanyjával él, jókat szórakozik, egyik napról a másikra tengeti életét.
Irodalmár, fordító, filmeket ír, de igazából mindenbe csak belekezd, nem valósítja meg az álmait. Van egy barátja, akivel
disszidálni akarnak, de azt sem gondolják
komolyan. Egy fiú, akinek látjuk az életét tönkremenni. Az ő bőrébe bújt Szabó
Kimmel Tamás.
- Én pontosan a történet évében születtem mondta a színész. - Arról az időszakról nem
sok emlékem van. Néhány fotót láttam maA két főszereplő, Kern András és Szabó Kimmel Tamás.
gamról, ahogy a hóban játszok a testvéreimmel, de ennyi. Ráadásul én Kaposváron
otthon kezünkbe veszünk egy könyvet és - Úgy indult a történet, hogy elolvastam nőttem fel, tőlem a budapesti nyolcvanas
belefeledkezünk annak mondanivalójá- Dés Mihály regényét. (Aki Dés László évek ebből a szempontból is távol áll. Enba. Szükségünk van erre, nem csak azért, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar nek ellenére mégis örömmel vetettem bemert feltölt, kizökkent a hétköznapokból előadóművész, dzsesszzenész, zeneszer- le magam ennek a kornak a megismeréséés egy kicsit megtöri a napi rutint, hanem ző bátyja - a szerk.) - nyilatkozta lapunk- be. Meglátogattam azokat a helyeket, amiazért is, mert ezek a hatások hozzásegí- nak Kern András, Kossuth- és Jászai Ma- ről szó van a darabban, illetve megismertenek minket ahhoz, hogy egy kicsit más ri-díjas színművész. - Nagyon tetszett a tem egy-két embert is akik, ha csak emlínézőpontokat lássunk, hogy másképpen könyv és szóltam Mihálynak, hogy írjon tés szintjén, de megjelennek. Nagy szerengondolkodjunk bizonyos dolgokról. Ta- belőle egy színpadi változatot, mert elját- csém volt Kern Andrással is, hiszen ő abban
lán nem túlzás, ha azt mondom, hogy oly- szanám belőle a nagymamát. Úgy érez- a korban volt fiatal, így ő rengeteg történekor szükségünk van katartikus művészi tem, hogy ez egy nekem való szerep, mi- tet mesélt, amik segítettek építkezni, ebbe a
élményre, ami átöleli a lelkünket, hogy vel az összes többi szereplő a harmincas korszakba beleilleszkedni.
ne fásuljunk bele a mindennapokba.
éveiben jár. A nagymama pedig az a figuema

Civil szervezetek támogatása
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az egyesületek, civil szervezetek számára.
A pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek 2018. január 1. és 2018. december
31. között megrendezendő rendezvényeit
támogatja, valamint az érintett szervezetek 2018. évi működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek,
amelyek az illetékes törvényszék által tiszaújvárosi székhellyel bejegyzésre kerültek és Tiszaújvárosban működnek,
- országos, regionális, megyei civil szervezetek helyi szervezetei.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása,
működése, amelyek tevékenységi köre
segíti bizonyos önkormányzati feladatok
átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása,
amelyek szakmai célokon túl a város hírnevének erősítését szolgálják,
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• 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 pályázatok benyújtásának módja, helye
és határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályázati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
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 Tisza-

újvárosi 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 Ügyféltájékoztató Irodáján, 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, melyben meghatározza 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

A reneszánsz, a barokk és a romantika korszakából válogatta
idei koncertrepertoárját az Énekszó Baráti kör, de énekeltek spirituálékat, egyházi dalokat, Erkel szerzeményeket, sőt még az
ABBA együttes egyik világslágerét is. Ezzel a színes dalcsokorral köszöntötte az új esztendőt városunk legrégebbi amatőr
együttese, mely 43 évvel ezelőtt alakult. A kórus mellett a kóruson belül alakult énekegyüttesek is bemutatkoztak műsorukkal.
Az énekkar nem csak dalokban újult meg, hiszen vezetőjük, karnagyuk immáron Cseh Katalin.

Slezák Istvántól Cseh Katalin vette át a képzeletbeli karnagyi pálcát.

Nagy László emlékére

Ki viszi át...?

Kamarakiállítás nyílt a Hamvas Béla Város Könyvtárban. A „Ki
viszi át…?” című tárlat Nagy László költőnek állít emléket halálának 40. évfordulója alkalmából, és az érdeklődők a grafikus
és festő Nagy Lászlóval ismerkedhetnek meg. A kiállítás február 5-éig látogatható.

Isten áldd meg a magyart

Népi kultúránk

A Nikodémus Idősek Otthona lakóközössége szőttesekből, hímzésekből, népi kultúránk tárgyaiból rendezett be kiállítást az intézményben. A magyar kultúra napja tiszteletére rendezett kiállítást - melynek az „Isten álld meg a magyart” címet adták Bücs Béláné, Hornyák Józsefné, Dr. Koncz Erzsébet, Soós Zoltánné, Szokolyai Károlyné és Szabó Andrásné munkáiból állították össze.
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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
„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.
Január 30. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház.
Hóemberes ceruzatartó és 3D-s pingvin készítése. A foglalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket az anyukákkal, apukákkal és nagyszülőkkel együtt! Helyszín: a Gyermekkönyvtá.r
Belépődíj: 300 Ft.

Kultúra/Oktatás
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Halászi tanár úr elismerése

A magyar kultúra lovagja

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány január 20-án a Stefánia Palota-Honvéd Művelődési Központban tartott gálán 30 főt - köztük a tiszaújvárosi Halászi Aladárt - részesített a Magyar Kultúra
Lovagja elismerésben.
A lovaggá ütés alkalmával ismertették a kitüntetettek lovagias tetteit is. Halászi Aladár
általános iskolai, majd kollégiumi és középiskolai tanárként dolgozott. Tevékenységében a tanulók szellemi, erkölcsi és műveltségbeli fejlődését tartotta szem előtt. A tiszaújvárosi (akkori leninvárosi) könyvtár
aktivistájaként vetélkedőket, olvasóköröket, író-olvasó találkozókat, megemlékezéseket szervezett. A helyi nyugdíjas egyesület irodalmi körének vezetője. A Comenius
és a Kazinczy Ferenc Társaság aktív tagja,
előadója. Kilenc önálló kötetében a pedagógia, a nyelvészet, az irodalom tárgykörből
tanulmányokat jelentetett meg. Novellákat

A lovaggá ütés pillanata.
és verseket ír. A Tiszaújvárosi Krónikában
megjelent nyelvművelő, történelmi és közéleti tárgyú cikkeivel az iskolán kívül is oktatott-nevelt. Több külföldi lapban is meg-

jelentek írásai. A lovagi címet oktató-nevelő munkája elismeréseképpen adományozta az alapítvány.
f.l.

Központi írásbelik

Felvételi start a középiskolákba

Szombaton tartották a középiskolai felvételi központi írásbeli vizsgáit a 8 és a 6
évfolyamos gimnáziumokba,
a 9. évfolyamra és az Arany
János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákoknak.
Közel 70 ezren írtak a hétvégén magyar
és matematika tantárgyakból felvételit,
Tiszaújvárosban, az Eötvös középiskolában 188 tanuló töltötte ki a feladatlapo-

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Tiszaújvárosban 188-an töltötték ki a feladatlapokat.

Óvárosi KULT Galéria
LélekSZÍNtér - Visegrádi Dóra festménykiállítása.
Látogatható: március 17-ig.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Január 30. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki,
bármikor bekapcsolódhat!
Magyarból és matematikából adtak
számot tudásukról a felvételizők.

A Tisza TV műsora
Január 25., csütörtök
10:00 A képviselő-testület ülésének közvetítése
Utána:
Héthatár: Gerincvezetékek - Adóváltozások - Középiskolai
felvételi - Anonim alkoholisták - Kesznyéteni hídfelújítás
Hétről-Hétre: Dalolni vígan - Pesti barokk - A kultúra lovagja - Közelmúlt
Egy hajóban - vallási magazinműsor
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
Január 31., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Szemét-ügy Indul a farsangi szezon - Sport
18:15 Hértől-Hétre: Közelmúlt - Sport
18:30 Fogadóóra. Bráz György polgármester válaszol
a nézők közérdekű kérdéseire
Február 1., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

kat. Pár órával az írásbeli után nyilvánosságra hozta a feladatalapokat és a megoldásokat is az Oktatási Hivatal, így az interneten bárki ellenőrizhette, összeszámolhatta pontjait.
- Mindkét tantárgy dolgozatait az Eötvös
tanárai javítják ki, ezzel szerdáig végezniük kell, hiszen csütörtökön már felvis�szük a számítógépes rendszerbe, pénteken pedig már meg is lehet nézni az eredményeket - tudtuk meg Erdélyi Lajostól, a
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium igazgató-

jától. - Erre 8 órától 16 óráig lesz lehetőség a gimnáziumban, és itt kapják meg
az eredményről azt a kivonatot is, amire
szüksége van a felvételizőnek a középiskolai jelentkezéshez. Pót írásbelit csak az
írhat, aki szombati távollétét orvosi igazolással igazolta hétfő délutánig. Akik az
előző vizsgaidőpontban alapos indokkal
nem tudtak megjelenni, azoknak 2018.
január 25-én 14 órától kell megírniuk a
központi felvételit.
berta
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Természet/Sport

2018. január 25.

Az év sportolói

Kevés volt a voks,
nem termett babér

Az idén télen másodszor esett, már nem elhanyagolható
mennyiségű hó. Aki élvezni akarta a tél örömeit, az ízelítőt
kapott belőlük vasárnap. Akinek munkát adott az égi áldás,
az „gyakorolhatott”.
Erre szokás mondani, mindenki jól járt. A kecske is jóllakott, és a káposzta is megmaradt.

Hétfőn lezárult az Észak-Magyarország napilap „Borsod-Abaúj-Zemplén megye év sportolója
2017” közönségszavazása. A hét kategóriából háromban voltak érdekeltek tiszaújvárosiak, de ezúttal számukra nem termett babér.
Két évvel ezelőtt taroltak a tiszaújvárosi sportolók - versenyzők,
csapatok, edzők -, hiszen mind a hét kategóriában újvárosi győzelem született. Tavaly három-három ezüst- és bronzérem, valamint egy-egy negyedik és ötödik helyezés volt a „termés”.
Idén nem termett babér a tiszaújvárosiaknak. Lehmann Csongor, az Eötvös középiskola V.-VI. korcsoportos fiú kosárlabda
csapata és a Tiszaújvárosi Triatlon Klub férfi csapata egyaránt
az 5. helyet szerezte meg az öt jelöltet felvonultató kategóriadöntőkben.
Ezúttal a miskolci székhelyű egyesületek sportolói, csapatai,
edzői vitték a prímet, mind a hét kategóriában begyűjtötték az
év sportolója címet.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
év sportolója 2017
közönségszavazás végeredménye
Utánpótlás lány
1. Vécsei Réka (úszás, Miskolci VSI) 63+313=376
2. Almási Zsuzsa (birkózás, DVTK-MVSI) 193+128=321
3. Gerőcs Fanni (íjászat, Haza-Húzó Íjász SE) 40+248=288
4. Tirpák Zsanett (futsal, Miskolci Vénusz) 54+138=281928
5. Tóth Vanda (karate, Jusitia Fuji-Yama SE) 1+149=150
Utánpótlás fiú
1. Doszpoly Zsombor (úszás, Swimming PC) 53+386=439
2. Zurai Rajmund (birkózás, DVTK-MVSI) 218+120=338
3. Jónás Máté (amerikai futball, Miskolc Steelers) 34+242=276
4. Feczkó Csanád (cselgáncs, Miskolci VSI) 21+235=256
5. Lehmann Csongor (triatlon, Tiszaújvárosi TK) 43+149=192
Utánpótlás csapat
1. Miskolci Vénusz (leács futsal, U15) 121+199=320
2. Miskolc Steelers (amerikai futsal, U19) 15+218=233
3. Diósgyőri TC (fiú tájfutás, ifjúsági) 36+174=210
4. Diósgyőri Gimnázium (leány atlétika, 4X100 m, V.-VI. kor
csoport) 17+183=200
5. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium (fiú kosárlabda, V.VI. korcsoport) 4+79=83
Felnőtt női
1. Gercsák Szabina (cselgáncs, Miskolci JC) 260+291=551
2. Szankovics Anna (úszás, Miskolci VSI) 1+267=268
3. Miliczki Noémi (futsal, Miskolci Vénusz) 66+130=196
4. Szabó Fanni (kosárlabda, Aluinvent-DVTK) 13+147=160
5. Kovács Alíz (futsal, Miskolci Vénusz) 13+61=74
Felnőtt férfi
1. Tugyi Levente (tájfutás, Diósgyőri TC) 38+359=397
2. Kiss Bence (jégkorong, DVTK Jegesmedvék) 21+300=321
3. Ugrai Roland (labdarúgás, Diósgyőri VTK) 31+160=191
4. Oláh Ákos (fekvenyomás, Miskolc Benchpress TSE)
33+137=170
5. Szabó Martin (amerikai futball, Miskolc Steelers) 21+114=135
Felnőttcsapat
1. DVTK Jegesmedvék (jégkorong) 44+458=502
2. Miskolci Vénusz (női futsal) 63+139=202
3. Miskolci Steelers (amerikai futball) 7+124=131
4. PannErgy-Miskolci VLC (férfi vízilabda)32+104=136
5. Tiszaújvárosi TK (férfi triatlon) 29+77=106
Edző
1. Juhász Sándor (birkózás, DVTK-MVSI) 204+98=302
2. Mellik Béla (küzdősport, Miskolci Ju Jitsu Egyesület)
35+259=294
3. Douglas Bradley (jégkorong, DVTK Jegesmedvék)
24+267=291
4. dr. Sike József (vízilabda, PannErgy-Miskolci VLC)
41+189=230
5. Galambvári Tamás (futsal, Miskolci Vénusz)56+112=168
Megjegyzés: a sportolók, a csapatok és az edzők nevei után szereplő számok közül az első az Észak-Magyarországban megjelent játékszelvényen beérkezett szavazatok száma, a második a
Borsod Online-on, valamint a digitális Északon kapott voksoké, míg a sorok végén, az egyenlőségjel után ennek a kettőnek
az összege szerepel.

Önkormányzat

2018. január 25.

Ülésezik az önkormányzat

Hirdetmény

Szemétdíj-hátralék

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NKHV Zrt.) jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá a díjhátralékok
kezelésére és beszedésére.
Az NKHV Zrt. az RMRC Kft.-t bízta meg a díjhátralékok beszedésével.
Amennyiben az ingatlanhasználó az NKHV Zrt. hulladékgazdálkodási díjra vonatkozó számláját nem fizeti ki, úgy a díjhátralékot az RMRC Kft. által megbízott személy részére a személyes megkeresés alkalmával történő befizetéssel is teljesítheti.
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

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.

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

Balla Gergő

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2018. január 31-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal
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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 testület megválasztja a választási bizottság tagjait. (Felvételünk 2014-ben készült az akkori bizottságról.)
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

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 meghos�szabbítható.
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

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.
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

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.
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Eladó!
TV, tűzhely, főzőlap, mosogatógép, páraelszívó, étkező+6 szék,
bőr ülőgarnitúra (3 részes).
Érd.: 06-30/562-45-82

2018. január 25.

Sport

2018. január 25.

Bowling

Szoros hazai siker

Lejátszotta a 2017-es NB I-es bajnokság bronzérméért zajló
mérkőzéseinek első összecsapását a Cívis Bowling Team. Az ellenfelél az ATTE BEE csapata volt, akikkel eddig még sosem találkozott a Tiszaújvárosban játszó debreceni csapat. Most bebizonyították, hogy nem véletlenül nyerték meg a bajnokság másik csoportjának alapszakaszát.
Nagyon szoros mérkőzésen a vendéglátók 12-10-re nyertek. Két
hét múlva jön a visszavágó Budapesten.
Statisztika:
Szabó Ilona 6 meccs, 5 pont, 1061 fa + 48 HCP = 1109 fa
Ábrók Andrea 6 meccs, 5 pont, 1018 fa + 48 HCP = 1066 fa
Tolnai Tibor 6 meccs, 2 pont, 1012 fa

Teremlabdarúgás

Öregfiúk a pályán

A győztes csapat tagjai. Álló sor: Puskás Tibor, Molnár Zoltán, Nagy Róbert, Járai József, Adorján Károly, Kovács Richárd, Vámosi Károly, Gulácsi Tamás. Guggolnak: Gulácsi
Béla, Kovács László, Varjas Tamás, Káposzta Zoltán, Pap
Zsolt, Bucz Zsolt.
Ismét megrendezték a már hagyományos, a Tiszaújvárosi SportPark Kft. által szervezett meghívásos senior teremlabdarúgó tornát.
A Sportcentrum játékcsarnokában öt csapat meccselt egymással körmérkőzéses rendszerben, hogy a nap végére kiderüljön,
ki viheti haza a lengyelországi és szlovákiai csapatokat is felvonultató mezőnyből a legjobbnak járó kupát.
Bár a technikai szervezést a Sport-Park Kft. és munkatársai végezték, a csapatok meghívásában az FC Tiszaújváros is kivette a részét.
- Hárman tartottuk a csapatokkal a kapcsolatot, Gulácsi Tamás,
Adorján Károly és én - mondta Járai József, az FC Tiszaújváros elnökségi tagja. - A lengyelekkel 6 éve tart a jó kapcsoltat, a
kassai csapattal pedig három éve ismerkedtünk meg, és azóta eljárunk egymás rendezvényeire.
Az öregfiúk tornán a hazaiak két győzelemmel és két döntetlennel bizonyultak a legjobbnak. Polgár csapatát 4-1-re, míg Tiszavasvárit 3-2-re győzték le. A két határon túli csapattal remiztek.
Kolbusowa (lengyel) ellen 3-3, míg a Kassa csapata ellen 1-1
(szlovák) volt az eredmény.
A végeredmény: 1. Tiszaújváros, 2. Polgár, 3. Kolbusowa, 4.Tiszavasvári, 5. Kosice
A legjobb kapus: Molnár Zoltán (Tiszaújváros). A legjobb mezőnyjátékos: Beregházi Ljubomir (Kosice). Gólkirály: Szabó
Pál (Tiszavasvári).

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 25.,csütörtök
Sakk
14.00 Városi diákolimpia				
		
Súlyemelő versenyterem, Zászlósterem
Január 27., szombat
Labdarúgás
11.00 FCT- Hajdúböszörmény edzőmérkőzés		
			
Műfüves pálya
15.00 Sajószöged - Újszentmargita edzőmérkőzés		
			
Műfüves pálya
Január 29., hétfő
MLSZ Grassroots „C” edzőképzés
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Természetjárás

Egyedül nem megy, együtt jól halad

A Tiszaújvárosi SC természetjáró szakosztálya január
13-án tartotta a 2017-es évet
lezáró és a 2008-as esztendőt
nyitó rendezvényét. Ebből az
alkalomból kérdeztük Tóth
Éva szakosztályvezetőt eredményeikről, terveikről.
- A szakosztály életében jelentős volt a tavalyi év, hiszen választást tartottak.
- Igen, de mielőtt erre kitérnék, hadd szóljak valamiről - kezdi válaszát Tóth Éva. A tagi jelentkezéseket április 30-án zártuk
le, s annak külön örülünk, hogy nem csak
papíron vannak tagjaink, hanem aktívan
részt is vesznek a túrákon. Többször előfordult, hogy két nagy buszt indítottunk,
vagy amiről azt gondoltuk, hogy autósra
szervezzük, összejött egy busznyi létszám.
A munkamegosztás a választásnak megfelelően történt. Kunné Hédi, Balatonné
Kriszti, Kántorné Ria, Kántor Zsolt és Farkas János igazgatták a szakágakat, Borosné Irmuska rendezte a gazdasági feladatokat, Kemény Mihály kezelte a túrajelentéseket és gondoskodott a túranaplókról, és
én igyekeztem összefogni a szakosztályt.
- Nem csak túráznak, országos szintű rendezvények, versenyek szervezői, rendezői
is évek óta. 2017-ben hogy alakult ez?
- A megszokott négy országos rendezvény megszervezését vállaltuk 2017-ben
is. A XIV. Hollós Kupát Bükkszentlászló mellett, Miskolc-Csanyik térségében
rendeztük 180 versenyző részvételével.
Szakosztályunk tagjai is aktívak és eredményesek voltak, a C kategória csapatversenyén a Bandi és az úrhölgyek csapa-

Útban a kobaridi tanösvény felé.
mán is látszott, hiszen 67-en indultak. Tiszaújvárosiak mellett az ország távolabbi
pontjairól is jöttek versenyzők. A hirdetett távok és az útvonalak változtak, a leghosszabbon, a 180 km-esen is volt induló.
- Még egy személyes élmény, egyszer a
„Városi kalandozás” túrájukon, mégpedig egy kategóriagyőztes csapat tagjaként
- magam is részt vettem.
- Utólag is gratulálok - mosolyodik el
Éva. - A Sport-Park rendezvénysorozatához kapcsolódva a város különböző pontjait kellett felkeresni, és az ott talált rajzot kellett az adott számú kockába rajzolni, hogy a végén megkapják az ábrát. Figyelembe vettük a korcsoportokat, hiszen
nem egyforma a teljesítőképessége a különböző korosztályoknak. Lehetett indulni kis- és nagycsaládos, felnőtt, nagyszü-

Ipolytarnóci csoportkép.
ta a második, az Erdei Manók nevű csapat
a harmadik helyen végzett.
- A TTT 40-et, azaz a Tiszaújvárosi Turista Triatlont az idén tizedik alkalommal
rendeztük meg a Triatlon Nagyhéten. Az
idén 53 fő vágott neki a kombinált teljesítménytúrának, melyet mindenki szintidőn belül teljesített is. A visszajelzések
alapján a verseny színvonalát is sikerült
tartani. A szakág teljes mellszélességgel
segítette a rendezést, ugyanakkor a Triatlon Nagyhét heteskenu versenyének megrendezésében is szerepet vállaltunk. A
legnagyobb hagyománya a BÜKK 900-as
csúcsai teljesítménytúránknak van, tavaly
24. alkalommal rendeztük meg. Sajnos
kevés, mindössze 39 résztvevő vállalta a
korántsem könnyű megmérettetést. Mivel
szabad útvonalválasztással lehet felkeresni a megadott húsz 900 m feletti csúcsot,
a menetkartonon szereplő útvonal és hozzá tartozó közel 2000 méteres szint- és a
mintegy 28 km adat az ideális, de csak tájékoztató jellegű. Viszont ezek arányát és
a tájékozódás jellegét tekintve az országban rendezett egyik legnehezebb teljesítménytúra.
- A Tisza Gátak teljesítménytúrán egykor,
az indulásakor én is részt vettem – igaz,
tudósítóként.
- Bizony, ez sem mai gyerek, már 23. alkalommal hirdettük meg. Az ideális időjárási körülmények a résztvevők létszá-

lő és ifjúsági kategóriában. Népszerű ez a
játékos feladat, minden kategóriában volt
indulónk, összesen 27 csapat, 71 fő kalandozott velünk.
- Itt, a Krónika hasábjain közöltünk írásokat egyéb tevékenységeikről is.
- Kaptunk például felkérést túravezetésre a hejőbábai iskolától, a Csanyik területén túráztunk velük. Tartottunk mini tájékozódási versenyt az óvodásoknak a Tisza-szigeten, ahol a fákra kirakott állatok
fotóit azonosították és jelölték a lapjukon.
Az októbertől márciusig tartó „Nyáridéző” programsorozatunk a városi könyvtárban is szép élményekkel gazdagította
az érdeklődőket.
- A szakágankénti értékeléstől most tekintsünk el, de arra kíváncsi vagyok, hogy ös�szességében milyen évet zárt a szakosztály?
- A 2017-re tervezett saját, országosan
meghirdetett túráink, rendezvényeink,
a vízitúrák és kerékpáros túrák mind lezajlottak, az üres hétvégéken kisebb-nagyobb létszámban plusz kéktúrákon, kerékpártúrákon és a teljesítőképesség határát súroló teljesítménytúrákon, sziklatúrákon is részt vettünk. Versenyzőink
pedig nagyon szép eredményeket értek
el. Mindemellett az igazi eredmény az,
hogy az általunk fenntartott és lebonyolított rendezvényeken, túráink kínálatával
az idén is sikerült néhány száz embernek
biztosítanunk a rendszeres mozgás lehetőségét, élményeket szerezni ahhoz, hogy

kedvet kapjanak a folytatáshoz. Szeretném ezúton is megköszönni a tagság aktivitását, a programok szervezésében résztvevők aktív és hatékony segítségét, hiszen mint tudjuk, „egyedül nem megy”.
Köszönettel tartozunk támogatóinknak is,
Tiszaújváros önkormányzatának, a TSC
vezetőségének, az MPK Zrt Sportbizottságának, a PKDSZ-nek és a Tisza Média
Kft-nek.
- Már 2018-at írunk. Lesznek-e új túrák,
helyszínek, kihívások?
- A programok összeállításával ismét arra
törekedtünk, hogy minél változatosabb kínálatot adjunk, reméljük ez sikerült is. Tavaly már kiszélesítettük a „hadra fogható”
túravezetők körét, hogy könnyebb legyen
biztosítani a tervezett programok megvalósítását, idén is lesz két új túravezető tagtársunk. Szakosztályunkba tagnak idén is április 30-ig lehet jelentkezni. Szakosztályi
rendezvényeink közül június első hétvégéjén rendezzük a Hollós Kupa tájékozódási egyéni és csapatversenyt a Bükkben, ismét a csanyiki erdei iskola lesz a rajt-cél.
Ugyancsak júniusban lesz a városi tájékozódási verseny, július 7-én pedig a Tiszaújvárosi Turista Triatlon kihívásainak lehet
eleget tenni. Augusztus első hétvégéjén „A
Bükk 900-as csúcsai” teljesítménytúrán lehet a kitartást, állóképességet tesztelni, „Tisza-gátak” kerékpáros teljesítménytúra időpontka szeptember 8-a. Az egynapos túrák
közül megmaradtak azok a teljesítménytúrák, melyekre évek óta járunk. A Bükkben,
Zemplénben lesz a legtöbb túra, de kiruccanunk a Magas- és az Alacsony-Tátrába,
a Cserhát 500-as csúcsait cserkésszük, levendulát szedünk nyáron, és a ferrata-t kedvelők is mászhatnak a RAX-Alpokban. Erdély szépségeit is megnézzük, először a Pádis szigethegységét, majd a Tordai hasadék
és Székelykő kerül sorra.
Kihasználva a hosszú hétvégéket, ősszel
elkezdjük a dél-dunántúli kéktúrát, Írottkőtől az Őrségig.
Tervezzük ismét a Mikulás- és a bejgli túrát, ez most is meglepetés lesz majd. A kerékpárosok figyelmét is fel szeretném hívni az április 28-29-i Balaton Kör TT-re. A
regisztráció elkezdődött, de természetesen
folyamatos, igaz, ahogy közeledik az időpont, úgy lesz egyre drágább. Lesz kerekezési lehetőség egy jó halászlé elfogyasztásával, majd két nap alatt megnézni a Körösök vidékét, a Felső-Tisza vidékét, valamint a kihagyhatatlan zempléni tájak megtekintésére is lesz alkalom. A vízitúrázók
is készülhetnek, reméljük sem a vízállás,
sem az időjárás nem húzza át a túrákat.
Evezéssel lehet tölteni egy teljes hétvégét
a Sajón, egy hosszú hétvégét - kombinálva a kerékpározással - a Tisza-tavon, de az
igazi csemege a Dráva egy hete lesz.
A tájékozódási versenyek naptára is elkészült, a versenyző készülhetnek, a csapatokat lehet újraszervezni, vagy a régit kibővíteni. Ez a szakág is nyitott, bárkit szívesen avatnak be a bójakeresés rejtelmeibe, a kor nem számít, hiszen minden korosztálynak van kategóriája a kiránduló
családitól a 80 éven felüliekig.
F.L.
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