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Pap Zsolt a megyei
közgyűlés tagja

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke gratulál Pap Zsoltnak. 				
Fotó: Varga Tamás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésben betöltött mandátumáról lemondó Nyakó István távozása után hétfőn megbízólevél átadásával és képviselői esküvel kezdődött a megyei
közgyűlés ülése. A testület, és az MSZP-frakció új tagja a tiszaújvárosi Pap Zsolt lett.

Ünnepi koszorúzás

Betemetett a nagy hó/erdőt, mezőt, rétet./Minden, mint a nagyanyó haja/hófehér lett./Minden, mint a nagyapó/bajsza, hófehér lett,/Csak a feketerigó/maradt feketének. Kányádi Sándor verse most, február végén, március elején vált aktuálissá.
Végre itt a sokak által várt nagy havazás, ami ugyan bosszúságot is okoz, s mindenképp nagyobb odafigyelést, körültekintést igényel, de ezek „megbocsáthatók”, ha környezetünk szépségét nézzük, élvezzük. Erre most számtalan lehetőségünk
van, gondoljunk csak a hóemberépítésre, szánkózásra, hógolyózásra. Holle anyó idén sem nézte a naptárt, csak megrázta
párnáját, s fehérré varázsolta a világot. A meteorológusok előrejelzése szerint a következő napokban is várható havazás,
éjszaka pedig kemény mínuszok lesznek, így vélhetően megmarad a hó is. Fagypont feletti éjszakai hőmérsékletet legkorábban a jövő hét közepén mérhetünk.

Átadták az Év befektetője elismeréseket

Március 22-én kezdődik a hídfelújítás

Díjazott Petrolkémia Kesznyéten felé zárva

Átadták az Év befektetője díjakat. A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elismeréseit nyolc vállalat - köztük a MOL Petrolkémia - kapta meg a 2017-ben megvalósított kiemelkedő fejlesztésért.
Ésik Róbert, HIPA elnöke elmondta, hogy az Év befektetője elismeréssel minden évben a legkiemelkedőbb befektetőket, a
legszebb projekteket díjazzák.
Az év legnagyobb volumenű bővítésért a MOL Petrolkémiai Zrt. kapott elismerést. A MOL-csoport az eddigi legnagyobb
magyarországi beruházását hajtja végre, a vállalat petrolkémia
üzletága mintegy 1 milliárd euró értékben épít komplex vegyipari üzemet Tiszaújvárosban.

Jégre lépni tilos!
A Polgármesteri Hivatal felhívja a városközponti tóhoz látogatók figyelmét, hogy a tó felületén egyenetlen a jégréteg,
emiatt fokozottan balesetveszélyes.
Jégre lépni tilos, erre táblák is figyelmeztetik az arra járókat.
Aki a tilalmat megszegi, amellett, hogy testi épségét, életét
veszélyezteti - szabálysértést követ el.
Kérjük a szülőket, barátokat, ismerősöket, a tóhoz látogatókat, hogy a tragédiák megelőzése érdekében figyelmeztessék
a veszélyre a gyermekeket, illetve a tiltás ellenére a tó jegén
tartózkodókat.

Négy hónapig zárva lesz a híd.

A MOL eddigi legnagyobb beruházását hajtja végre Tiszaújvárosban.

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából városunk ünnepséget rendez.
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2018. március 15-én (csütörtök) 18.30 órától a Petőfi szobornál, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében részvételi szándékukat írásban jelezzék március 12-én (hétfő) 12.00
óráig a Derkovits Kulturális Központ igazgatójánál.
Az írásos jelentkezésben kérjük feltüntetni a szervezet és a
koszorúzó személy(ek) nevét.
A koszorúkat a kulturális központban március 15-én 10.00
órától 16.00 óráig lehet leadni: Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
Tel/fax: 49/542-004, e-mail: derkovits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai
szerint állítja össze.
Mátyás Zoltán igazgató

Mint arról korábban már többször is beszámoltunk, teljes lezárás mellett újítják fel a kesznyéteni Sajó-hidat. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. és Kesznyéten Község Önkormányzata által alkotott konzorcium 279 millió 400 ezer forintot nyert a híd felújítására a Településfejlesztési Operatív Program keretében.
Kesznyéten község polgármestere a minap tájékoztatta a lakosságot a forgalmi rend változásáról. Eszerint a hidat várhatóan
március 22-én zárják le, hozzávetőleg négy hónapra. A lezárás
időtartama alatt az autóbuszok Kesznyéten-Tiszaújváros között
Sajóládon keresztül közlekednek, külön menetrend szerint. A
girincsi és a körömi rév hosszabbított nyitvatartással biztosítja a közlekedést.

Sokféle

2. oldal

Szirénapróba
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2018. március 05-én (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tiszapalkonya,
Oszlár településeken szirénapróba lesz. A szirénák megszólaltatásával a veszélyes üzemek környezetében telepített Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemképességét tesztelik.
A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) próba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Katasztrófariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang), valamint „Katasztrófariadó elmúlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes
hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel) adnak ki.
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Lezárt ügy

Emberölési kísérlet

Helyszínel a rendőrség 2017. július 14-én.
Vádemelési javaslattal élt a rendőrség azzal a sajószögedi férfival szemben, aki tavaly nyáron egy vitát követően édesanyjának
életveszélyes sérüléseket okozott.
Emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság egy 56 éves sajószögedi férfival
szemben. A gyanúsított 2017. július 4-én 14 óra 30 perckor egy
sajószögedi ingatlan udvarán előzetes szóváltást követően rátámadt 80 éves édesanyjára. A sértett a bántalmazás következtében súlyos sérüléseket szenvedett.
A rendőrök még a bűncselekmény elkövetésének napján bűnügyi őrizetbe vették a férfit, majd a hatóság előterjesztése alapján a bíróság elrendelte előzetes letartóztatását.
Az ügyben indított nyomozást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2018. február 26-án befejezte és az
iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.
(Forrás: Police.hu)

Ember
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik márciusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a

Horgászközgyűlés

Nem emelkednek
a tagdíjak

2018. március 1.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot március 4-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
március 5-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Egyházi hírek
A közgyűlés résztvevőinek egy csoportja.
Éves közgyűlést tartott a Zabos Géza Horgász Egyesület. A rendezvényen az egyesület elnöke, Kiss Béla beszámolt az elmúlt
év gazdálkodásáról, a telepítésekről, rendezvényekről, eseményekről. Mint elhangzott, idén is megtartják a már hagyományos versenyeket, rendezvényeket és a telepítések is a megszokott ütemben zajlanak majd, azaz augusztus kivételével minden
hónapban telepít halat az egyesület. A jövő évi tagdíjak mértékéről is határoztak, e szerint a díjak nem emelkednek 2019-ben.
*
Az elmúlt napokban beköszöntött az igazi, hideg tél, nem árt
óvatosabbnak lenniük a horgászoknak sem. Bár már úgy tűnhet,
hogy a tavak befagytak, a jég vastagsága mégis kiszámíthatatlan, így veszélyes léket fúrni, és a jégről horgászni.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:
06-46/477-104.

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

Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
Első pénteken a betegek áldoztatása a megszokott időben történik otthonaikban.
Nagyböjti időben minden héten, pénteken a reggeli mise előtt
háromnegyed 8-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket.
Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata március 10-én,
szombaton délután 14:30-tól lesz a plébánia közösségi termében. A lelkigyakorlat előadója: Szűcs Zsolt tiszapalkonyai
plébános.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton elhunyt szeretteinkre emlékezünk: 11.00 Szent Liturgia és
pannichida. 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00
Szent Liturgia. Hétfőn és kedden 17.30 vecsernye. Szerdán
17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.

Református

Tiszaújváros
2018. március 1-jén, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. március 3-án, szombaton 17.00 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk.
2018. március 4-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet. Ezzel párhuzamosan az imateremben az óvodás és
kisiskolás gyermekek számára foglalkozás lesz. 15.00 órától
konfirmációi előkészítőre várjuk a fiatalokat.
Tiszaszederkény
2018. március 04-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Dubin János

63 éves korában elhunyt. Temetése 2018. március 3-án,
szombaton délelőtt 11 órától lesz a zalkodi temetőben.
A gyászoló család

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Hőhn Lászlóné
(szül.:Balogh Edit)

73 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Búcsúztatása 2018. 03. 02-án (péntek) 12.30 órakor lesz a tiszaszederkényi temető ravatalozójában. Temetése későbbi
időpontban szűk családi körben történik.
A gyászoló család
„Hirtelen elmentél egy perc alatt
Számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.
Kicsordul könnyünk a sírodnál,
Mélységes fájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt.
De szívünkben örökké velünk maradsz.”

Patai Krisztina

(1983-2017)
Halála első évfordulójának emlékére.
Édesanyád (Anci)
Kislányod, Zoié
Hűséges párod, Feri
Testvéred Gábor és drága Nagymamád.
Szeretteid és Barátaid!
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Igenek, nemek, nemigen

Vélemények
a költségvetésről
A szocialista frakció igennel, a FIDESZ-KDNP és
a Városért Egyesület önkormányzati képviselője
nemmel szavazott Tiszaújváros 2018. évi költségvetésére, a jobbikos városatya tartózkodott. Miért
szavaztak úgy, ahogy, milyennek tartják a pénzügyi tervet? - tettük fel a kérdést közvetlenül a szavazás után.

Kébel Zsolt
(Városért Egyesület)
Ez egy jó, stabil költségvetés. Mind az alapfeladatainkat, mind az önként vállalt feladatainkat megfelelően teljesítjük, de én ennél egy jobbat
szerettem volna. Elmondtam
két hete is, elmondtam most
is, én a beruházásokat hiányolom. Hiányolom a víziót, én
szeretném látni, hogy 2020ban, illetve 2025-ben milyen
irányba mozdulunk el. Én úgy
gondolom, hogy a lehetőségeink meglesznek erre is, sőt
most is meglennének, bár igaz, hogy lenne benne kockázat. Elfogadom ezt a döntést. A nemem azt jelentette, hogy én másképp csinálnám.
Balla Gergő
(Jobbik)
Én sajnos megértettem és tudomásul vettem, azt hogy az
elvonások, az az 1,7 milliárd
forint erre, ilyen költségvetésre kényszerítette az önkormányzatot. Láttam én is, hogy
sajnos a tavalyi év során is a
beruházások, a felújítások már
egyre kisebb számban szerepelnek a költségvetésben. Ezt
sérelmeztem is, de tudomásul
vettem. Remélem, hogy az áprilisi választás megváltoztatja ezt az álláspontot, akár el is
törlik a szolidaritási adót, és akkor már újra tudjuk tárgyalni a
költségvetést, akkor már a mi javaslatainkat is be tudja fogadni
a szocialista többség.
Tóth Sándor
(FIDESZ-KDNP)
Vannak olyan pontok, melyekkel egyetértünk mi magunk is,
például az Ifjúsági park rekonstrukciója benne volt a Fidesz programjában is. Ennek
nagyon örülünk, hogy benne van. Ahogy alpolgármester úr is mondta az ülésen,
részpontokat tudunk támogatni, összességében viszont nemet kellett mondanom, hiszen olyan módosító javaslatot tettem, ami támogatandó
lett volna a szocialisták részéről is, hiszen van rá fedezetünk, és úgy gondolom, hogy nem
kellett volna negatív diszkriminációval illetnünk az állami intézményeket.
Dr. Fülöp György
(MSZP)
A költségvetés stabil, kiszámítható működést biztosít Tiszaújvárosnak, és egy tervezhető jövőt. Nehezen indult ez a tervezési folyamat, hiszen 1,7 milliárdot elvon az állam szolidaritási hozzájárulás címén, mintegy 300 millió forintot nem kapunk meg állami finanszírozásba, és mi magunk mondtunk
le az iparűzési adó csökkentésével 1,4 milliárd forintról.
Ez azt jelenti, hogy 3,4 milliárd forinttal kevesebbről indultunk. Ehhez képest kellett a kiadásainkat is optimalizálni, de
büszkén elmondhatom, hogy ez a költségvetés biztosítja Tiszaújváros kiszámítható működését. Biztosítja azt is - ez a költségvetés szlogenje, hogy befektetés a közös jövőnkbe -, hogy Tiszaújváros továbbra is épülő, modern, XXI. századi európai város lesz.
F.L.

Aktuális
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Ülésezett az önkormányzat

Befektetés a jövőbe, épül a város

Az év legfontosabb ülését tartotta február 22-én Tiszaújváros képviselő-testülete, elfogadva az önkormányzat
2018. évi költségvetését. Az
ebédszünetet is tartó grémium emellett elfogadta a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, határozott a városi rendezvények
támogatásáról, és tájékoztatót hallgatott meg az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és gazdasági
társaságok által benyújtott
pályázatokról.
A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásával kezdte munkáját a testület. A beszámolót múlt
heti számunkban részletesen ismertettük,
ezt most annyival egészíthetjük ki, hogy a
megyei rendőr-főkapitány, Vereckei Csaba elismerően szólt, kiválónak nevezte a
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkáját. A főkapitány példaértékűnek tartotta
az önkormányzat támogatását is, melyet a
rendőrségnek nyújt hosszú évek óta. Vereckei Csaba kitért arra is, hogy a tervezett nagy beruházások kihívást jelentenek a rendőrség számára is, hiszen egyre
több vendégmunkás lesz a városban. Ennek megfelelően több rendőrre is szükség lesz, s erre odafigyel a megyei főkapitányság.

Befektetés a jövőbe
A 2018. évi költségvetés tárgyalása előtt
„bemelegítésként” a testület módosította
a 2017. évi pénzügyi rendeletét. A főös�szeg mintegy 178 millió forinttal csökkent, mivel az önkormányzat csak részben váltotta vissza vásárolt állampapírjait. Ez 734 millió forintnyi bevételkiesést jelent, amit azonban az adók bevételi többlete (206,5 millió), a működési bevételek többlete (47,5 millió), a kiadási
előirányzatok maradványa (281 millió) és
a céltartalék bevonása (199 millió forint)
kompenzált.
A 2018. évi költségvetést - melynek mottója: Befektetés közös jövőnkbe - Új város épül, Tiszaújváros épül - első olvasatban február 8-án már tárgyalták a képviselők. Ez lényegében nem változott, de az
akkor elfogadottak alapján kiegészült egy
73 pontos határozati javaslattal.
Az előző évhez hasonlóan 2018-ban is
olyan kiadási tételek jelennek meg a költségvetésben, melyek jelentősen befolyásolják a lehetőségeket. Bevételt csökkentő tétel az egyes állami támogatások elvonása, kiadást növelő tétel ugyanakkor a
szolidaritási hozzájárulás, a minimálbér,
a garantált bérminimum emelése, melyhez központi forrásban nem részesül az
önkormányzat. Az állami elvonások miatt
összesen 2 milliárd forinttal csökkennek
a város érdekében felhasználható források. Számos feladat, fejlesztési elképzelés megvalósításában gondolkodik a város vezetése, azonban a vázolt okok miatt ezek végrehajtása csak a mindenkori
pénzügyi lehetőségekhez mérten, tudatos,

A kötelező és önként vállalt feladatok maradéktalanul elláthatók és városfejlesztésre is jut pénz.
fegyelmezett szemlélet mellett, ütemezetten történhet.
A költségvetési bevételek tervezett
előirányzata 6,9 milliárd forint, melyet az
előző évi maradvány 800 millió forinttal,
az állampapírok visszaváltása 1,5 milliárd forinttal egészít ki a tervezet szerint.
Tehát az önkormányzat pénzügyi stabilitása és a város fejlődési pályán tartása az
előző évek megtakarításainak részleges
felhasználásával érhető el.
A kiadások előirányzata 9,2 milliárd forint, ebből 8 milliárd a működési kiadás,
a felhalmozási költségvetés kiadásainak
előirányzata 1,2 milliárd forint.
Fontos alapelv, hogy minden forint elköltése ellenőrzötten, törvényesen és etikusan történjen. Az elsődleges cél, hogy
Tiszaújváros élhető, fenntartható és versenyképes legyen. Kiemelten fontos a
pénzügyi stabilitás megőrzése, az önkormányzati vagyon gyarapítása. Ésszerű városfejlesztés, felelős, hatékony és átlátható vagyongazdálkodás jellemzi 2018-ban
is a várost, úgy, hogy a kötelező és önként
vállalt önkormányzati feladatokat maradéktalanul és magas színvonalon látható
el, és kiegyensúlyozott, ugyancsak magas
színvonalú szolgáltatások nyújthatók.
Az elmúlt években több programot is indított az önkormányzat - „Látható Tiszaújváros”, „Zöldülő Tiszaújváros”, „Tiszaújváros visszavár”, „Virtuális/Digitális Tiszaújváros” - melyeket a nehezebb
körülmények, rosszabb feltételek ellenére folytatni kíván, ezek elemei be is épültek a költségvetésbe. (Néhány jelentősebb beruházásról, felújításról két hete
számolt be lapunk.) Ugyancsak folytatódik a távhőszolgáltatás rekonstrukciója, elsősorban az önkormányzati tulajdonú TiszaSzolg 2004 Kft.-nél képződő források terhére.
A fentebb említett határozati javaslatcsomag döntően különböző támogatásokat,
juttatásokat tartalmazott. (Lásd keretes írásunkat!) Ehhez érkezett Tóth Sándortól
egy módosító javaslat. A fideszes városatya úgy vélte, hogy diszkriminatív lépés,
ha csak az egyházi fenntartású köznevelési intézményeknek nyújt támogatást az önkormányzat. Azt javasolta, hogy az állami

Jelentős támogatások
A költségvetési rendelet elfogadása mellett a testület hozott egy 73 pontból álló határozatot is, mely döntően különböző támogatásokról szól. Az alábbiakban a legjelentősebbeket közöljük:
- Tiszaújvárosi Városgazda Kft.: 473 millió forint.
- Tiszaújvárosi Sport-Park Kft.: 144 millió forint.
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ: 90 millió forint.
- Kazinczy iskola és református óvoda: együttesen 58 millió forint.
- Szent István iskola: 39,1 millió forint.
- Triatlon Világkupa: 36,9 millió forint.
- Városi rendezvények: 35 millió forint.
- Egyházak: 35 millió forint (római katolikus 20 millió, református 8 millió, görögkatolikus 7 millió forint).

fenntartású iskolák is kapjanak 25-25 millió forintot. Ez a felvetés, úgymond „kiverte a biztosítékot”. Összefoglalva az e
témában hosszúra nyúlt vitát, a szocialista frakció felszólalói és Bráz György polgármester, valamint Dr. Fülöp György alpolgármester is azzal érveltek a javaslat elvetése mellet, hogy éppen elég „támogatást” ad az önkormányzat az állami iskolák
működtetéséhez az éves szinten 1,7 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulással.
Egyébként pedig minden egyéb támogatás, kedvezmény tekintetében - melyekből
18 van - egyenlő mércével mér az önkormányzat. Dr. Kébel Zsolt a módosítót módosította volna úgy, hogy ha az állami iskolák nem kapják meg a javasolt támogatást, akkor az egyháziak se kapjanak.
A módosító javaslatokat a többség elutasította.

Rendezvények, pályázatok
A képviselő-testület határozott a városi
rendezvények támogatására szolgáló 35
millió forintos keretösszeg felosztásáról.
A testület 26 rendezvényt, rendezvénysorozatot támogat ebből az alapból. A legnagyobb támogatást a halászléfőző fesztivál élvezi (6,3 millió forint), ezt az idén
a Szederkény 750 programmal kiegészülő városnapok és Szent István-nap követi
(5.422 ezer forint), majd a tavaszi fesztivál (3,9 millió forint), a Hajdúk a szigeten
program 3,5 millió forint támogatást kap.
Ebből a keretből fedezik a városi programfüzet kiadásainak 608 ezer forintos
költségét is, 3 millió forint pedig tartalékként szolgál. Ennek évközi felhasználásáról átruházott hatáskörben a polgármester
dönt, s erről tájékoztatnia kell a testületet.
Jogszabály nem írja elő, de a nyilvánosság, az átláthatóság érvényre juttatását
szem előtt tartva Bráz György polgármester indokoltnak tartotta a döntéshozók és
a helyi társadalom tájékoztatását az önkormányzat, az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok által 20142017 között benyújtott pályázatok sorsáról.
E témakörrel a közeljövőben megjelenő
„Önkormányzati krónikában” részletesen
foglalkozunk, most csak a legfontosabb
tényeket ismertetjük. Csak a kisebb volumenű pályázatokról mondható el, hogy
zömében sikeresek voltak. A nagyobb jelentőségű és összegű pályázatok esetében
nagyon rossz az arány. 2014 óta az önkormányzat, illetve intézményei, gazdasági
társaságai 9 EU-s pályázatot nyújtottak
be, ebből ötöt elutasítottak, egyről még
nincs döntés. A három támogatott pályázat közül kettő állami projekthez kapcsolódik és a támogatás összege együttesen
sem éri el a 18 millió forintot. Sikerként a
két állami általános iskola felújítására felkérésre benyújtott pályázat könyvelhető
el, a támogatás mintegy 275 millió forint.
Ferenczi László
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Öten a Széchenyiből

Díjak Tiszaújváros szolgálatáért

Újabb öt fő - mindannyian a
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanítói
- vette át a képviselő-testület
ülésén a Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.
BACSÓNÉ BAJZÁTH ÉVA
tanító
1979-ben szerzett tanítói diplomát könyvtár és testnevelés szakkollégiummal a
Debreceni Tanítóképző Főiskolán. Még
ebben az évben elkezdett tanítani a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskolában,
ahol tanító, osztályfőnök és munkaközösség-vezető is volt. 2003-ban került a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába, majd
2008-tól nyugállományba vonulásáig a
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános
Iskola pedagógusa volt.
Pedagógiai tevékenységét a rátermettség
és a hivatástudat jellemezte. Szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, és kiválóan alkalmazta a napi munkája során.
Kreatív gondolkodás jellemzi, tanóráin
gyakori volt a szemléltetés, és a változatos technikák alkalmazása. Kiemelkedő
figyelmet fordított a tanulási nehézséggel küzdők fejlesztésére, felzárkóztatására. Osztályfőnöki tevékenységét is magas
színvonalon végezte.
Kedves, megnyerő egyéniség, aki az óráin, foglalkozásain bensőséges légkört tudott kialakítani. A munkához szükséges
fegyelmet személyiségével, motiváló pedagógiai módszereivel tudta elérni.
Tanítványai és szüleik elismerték munkáját, elfogadták tanácsait, és a mai napig
tisztelettel, szeretettel veszik körül.
Sikeres szabadidős foglalkozásokat szervezett, támogatva ezzel a tanítási órákon
kívüli ismeretszerzést is. Tanulóit gyakran készítette fel rendezvényeken, ünnepségeken való szereplésre.
Tiszaújváros közoktatási területén végzett közel négy évtizedes kimagasló tevékenysége, áldozatos és gyermekközpontú
szakmai munkája, emberi helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” kitüntetésben részesült.
BÉKE MAGDOLNA
tanító
A Debreceni Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói oklevelet testnevelés szakkollégiummal 1976-ban, és létesített jogviszonyt a 4. sz. Általános Iskolában, ahol
15 évig tanított. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában 1991. óta
dolgozott, egészen nyugállományba vonulásáig.
Ismereteit folyamatosan és széleskörűen
bővítette. A Debreceni Egyetemen 2000ben tehetségfejlesztési szakértő szakirányú
szakképzettséget, majd 2001-ben közoktatási vezető szakképzettséget szerzett. Számos pedagógus továbbképzésen is részt
vett, és angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tett.
Tudását alkotó módon alkalmazta, és
eredményesen adta át tanítványainak.
Sokféle tanulásszervezési formát alkalmazott. Felismerte a tanulókban a tehetség ígéretét, és tudatosan segítette annak
kibontakozását. Tanórai és tanórán kívüli
keretek között is kiemelkedően fejlesztette, gondozta a tehetségeket.
Nyitott, pozitív gondolkodású ember, a
gyermekeket egymás tiszteletére, egymás
elfogadására nevelte, és arra ösztönözte
őket, hogy kölcsönösen támogassák, segítsék egymást.
Tanítványai és a szülők nagy szeretettel
veszik körül, véleményét tisztelik. A hivatás iránti alázata, emberi értékei, lelkiismeretes pedagógusi tevékenysége példamutató minden kollégája számára.
Munkaközösség-vezetőként, valamint
intézményvezető-helyettesként is kiválóan látta el feladatait. Kiemelkedő szakmai és vezetői munkáját Tiszaújváros Vá-

Kampányrendezvény

Karácsony Gergely, a Változás Szövetségének miniszterelnök-jelöltje Tiszaújvárosban.
Vendéglátó: Pap Zsolt, az MSZP-Párbeszéd országgyűlési
képviselőjelöltje.
Időpont: 2018. március 6., (kedd) 17:00 óra.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ, Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
*
Március 6-án „Maratoni futás a változásért” elnevezéssel Pap
Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselőjelöltje Szerencsig
fut.
Bemelegítő kör 8 órától a Dísztó körül, az érdeklődők csatlakozhatnak a futáshoz.

Ketten már jelöltek

A Széchenyi iskola nyugállományban vonult tanítói balról jobbra: Tóthné Sándor
Matild, Lente Lászlóné, Biri Ferencné, Béke Magdolna, Bacsóné Bajzáth Éva.
ros Önkormányzatának Képviselő-testü- gondolt volt.
lete 2009-ben Tiszaújváros Közoktatásá- Változatos tanulásszervezési módok, óraért Oklevél életműdíj kitüntetéssel jutal- vezetési stílusok alkalmazásával felkelmazta.
tette és fenntartotta a tanulók érdeklődéTiszaújváros köznevelésében nyújtott sét. Támogatta az önálló ismeretszerzést,
több mint négy évtizedes kimagasló tel- az önálló gondolkodást, figyelembe vette
jesítménye, nagyfokú hivatástudata, a pe- a tanulók ötleteit, kezdeményezéseit.
dagógus életpálya melletti elkötelezettsé- Kiemelt figyelmet fordított a tanulók érge elismeréseként „Tiszaújváros Szolgá- telmi, érzelmi, szociális és testi sajátossálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
gaira, pedagógiai munkájában igazodott
ezekhez. Ösztönözte a tanulók közötti véBIRI FERENCNÉ
leménycserét, fejlesztette kommunikácitanító
ós képességeiket.
Lelkiismeretes munkájának köszönhetőTanítói oklevelét, könyvtár szakkollégi- en tanítványaival és a szülőkkel nagyon
ummal, a Sárospataki Comenius Tanító- jó kapcsolatot alakított ki, munkáját minképző Főiskolán szerezte. Pedagógusi pá- dig elismeréssel illették. Kollégáival való
lyafutását 1977-ben kezdte az 5. sz. Álta- együttműködése, segítőkészsége, emberlános Iskolában. Jelenlegi munkahelyén, szeretete példaértékű volt.
a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá- Tiszaújváros köznevelésében végzett több,
nos Iskolában 1980-tól dolgozott, egé- mint négy évtizedes kimagasló szakmai teszen nyugállományba vonulásáig.
vékenysége, gyermekközpontú, példaérPedagógiai tevékenységét példaértékű gyer- tékű munkavégzése, elhivatottsága és emmekszeretet, következetesség, toleran- beri helytállása elismeréseként „Tiszaújvácia és empátia jellemezte. A tanulók mun- ros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részekájával szemben rendkívül igényes volt, sült.
önállóságra nevelt, s a tanítási folyamatban ideális légkört biztosított diákjainak.
TÓTHNÉ SÁNDOR MATILD
A tehetséges tanulókat motiválta a magatanító
sabb célok elérésére, a lemaradók esetében egyéni differenciálást, felzárkóztatást A Bessenyei György Tanárképző Főiskovégzett.
lán szerzett tanítói oklevelet pedagógiai
Mindennapi tevékenységét a precizitás és szakkollégiummal 1982-ben. A Tiszaúja megbízhatóság jellemezte. Nagy odafi- városi Széchenyi István Általános Iskolágyeléssel, következetesen, tudása legja- ban is ekkor kezdett dolgozni, és itt tanívát adva nevelte-oktatta diákjait. Tanít- tott egészen nyugállományba vonulásáig.
ványai és a kollégái mindig számíthattak Ismereteit folyamatosan bővítette, szívefelkészültségére, szakmai segítségére.
sen vett részt továbbképzéseken. MunKiváló közösségi ember, jó kapcsolatot kavégzését szorgalom és igyekezet jelleápolt az óvodapedagógusokkal, a kol- mezte. A munkaköréhez szükséges ismelégáival és a szülőkkel egyaránt. Maga- reteket, képességeket kiválóan alkalmaztartására és kommunikációjára a hatá- ta a nevelő-oktató munkája során. Fogrozottság és a meggyőzőerő a jellemző. lalkozásai, tanítási órái a tanulók életkori
Tetteit nagyfokú felelősségérzet és segí- sajátosságaira alapoztak, szem előtt tarttőszándék hatotta át.
va a gyerekek érdeklődési körét. GyakVárosunk köznevelésében végzett négy ran felhasználta a differenciálás adta leévtizedes, kimagasló, lelkiismeretes hetőségeket, segítette a fejlesztésre szoszakmai munkája, a pedagógia területén rulókat, támogatta a tehetségek kibontaelért eredményei és példaértékű magatar- kozását.
tása elismeréseként „Tiszaújváros Szol- A tanulók munkájával szemben mindig
gálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
igényes volt. A gyermekek ismerték az
elvárásait, ellenőrzése mindig következeLENTE LÁSZLÓNÉ
tes volt. Barátságos és biztonságos nevetanító
lési és tanulási környezetet alakított ki tanítványai számára.
A Debreceni Tanítóképző Főiskolán szer- A tanítói munkaközösség aktív tagja volt.
zett tanítói oklevelet testnevelés szakkol- Nyugodt, kiegyensúlyozott magatartásálégiummal 1977-ben. Ekkor került Tisza- val példaként szolgált munkatársai száújvárosba, és kezdett tanítani az 5. sz. Ál- mára. Mindennapi tevékenységét a pontalános Iskolában, majd a Tiszaújvárosi tosság, a precizitás és a türelem jellemezSzéchenyi István Általános Iskolában an- te. Nem munkaköri feladatként, sokkal
nak kapunyitásától, 1980 augusztusa óta inkább hivatásként végezte a nevelő és
dolgozott, egészen nyugállományba vo- oktató tevékenységet.
nulásáig.
Tiszaújváros köznevelésében végzett háSzakmailag kiválóan felkészült pedagó- rom és fél évtizedes kimagasló és lelkigus. Munkavégzését felelősség és hiva- ismeretes munkavégzése, nagyfokú hitástudat vezérelte. Minden tevékenységét vatástudata, a pedagógia területén elért
nagyfokú gyermekszeretet hatotta át. Ta- eredményei elismeréseként „Tiszaújvánítási óráin kereste az új pedagógiai mód- ros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részereket, szemléltetése sokszínű és át- szesült.

Február 23-án ülést tartott a tiszaújvárosi székhelyű B-A-Z Megyei 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság.
A grémium a FIDESZ-KDNP jelöltjét, Koncz Ferencet, valamint az MSZP-Párbeszéd jelöltjét, Pap Zsoltot a 6. sz. egyéni választókerület jelöltjeként nyilvántartásba vette. A bizottság
mindkét jelölt esetében mintegy 600 ajánlást nézett át tételesen,
s miután az érvényes ajánlások száma elérte a szükséges 500-at,
a további ajánlások ellenőrzését mellőzte.
Egyelőre tehát két hivatalos, nyilvántartásba vett jelölt van választókerületünkben. A választási bizottság a tervek szerint március 2-án ülésezik legközelebb, s várhatóan újabb jelölt(ek) nyilvántartásba vételéről határoz.
A bizottság döntött arról is, hogy a külképviseleteken leadott,
valamint az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok által leadott szavazatok megszámlálására a 9. sz. szavazatszámláló bizottságot (Tiszaújváros, Széchenyi út 37. sz., Hamvas Béla Városi Könyvtár) jelöli ki.

Illemtan, protokoll

A pártok és a protokoll

Jön a választás, zajlik a kampány. Azt gondoltam, hogy már szakítottak a pártok azzal a kampányfogással, hogy saját érdemeik
helyett az ellenfelük lejáratásával szeretnék megnyerni, megtartani a bársonyszéket. Mindenki azokat a módszereket használja,
amelyet ismer. Itt látom a problémát.
A pártok emberek sokaságát képviselik, és én, mint jóhiszemű
állampolgár, azt gondolom, hogy az emberek egymás iránt illedelmesek, ellenfelüket tisztelik, elismerik, és elvi szinten kívánják csupán legyőzni. Ha ez így lenne, nem találkoznánk lejárató kampánnyal.
Gondoljuk végig, ha nem párt állna párttal szembe, hanem ember emberrel, hogyan zajlana a hatalomért való megmérettetés.
Találkozás, kézfogás. Attól, hogy mást vallunk a társadalom
működtetéséről, még el kell ismerni a másik erényeit, mert biztosan vannak. Ha ezt az alapvető mozzanatot megtettük, sokkal
könnyebb a továbblépés. Elkezdődhet a párbeszéd.
Tisztelni partnerünket. Ha éppen abban a helyzetben vagyunk,
hogy nálunk van a hatalom, nem fogadjuk gőgösen az ellenzék
képviselőit, mert emlékezünk arra, és felkészülünk rá, hogy mi
is voltunk, lehetünk ellenzékben.
Ha éppen ellenzékben vagyunk, szem előtt tartjuk, hogyan bánik velünk a hatalmi párt, és amikor mi leszünk döntési pozícióban, mely kommunikációs formát nem szeretnénk folytatni.
A rangot nem visszaélve viselni. A döntéseinket megalapozott
érvekkel érvényesítsük és ne erőből.
Társalgás, kommunikáció. Amikor politikai pályára lép valaki,
van egy letisztult elképzelése az ideális társadalomról. Hogyan,
mi módon javítaná a mindennapi életet a hétköznapi emberek és
az ország életében. Régen rossz, amikor egy párt nem ezt kívánja a választói elé tárni, hanem inkább azt mutatja meg, hogy ő
mit tart rossznak politikai ellenfele programjában. Az úriember
saját viselkedésével mutat példát.
Kedves Választópolgárok! Nekünk, hétköznapi embereknek
ezen a politikai „illemen” át kell látnunk, és ez alapján kell döntésünket meghozni.
Kérek mindenkit, hogy a szavazófülke függönye előtt engedje
illedelmesen maga elé a hölgyeket, az idősebb választópolgárokat, és türelmesen várjon a hosszan kígyózó sorban. Mert abban
biztos vagyok, hogy sokan úgy érzik ennek a választásnak vízválasztónak kell lennie, és ünneplőruhában, ünnepi lélekkel sokan mennek el szavazni.
Medina

2018. március 1.

Magyar Vöröskereszt

Önkéntesek kerestetnek

Tóth Ádám e héten írta alá a szerződést.
Önkénteseket toboroz a Vöröskereszt. A program
két évig tart, ez idő alatt folyamatosan lehet jelentkezni. Önkéntességükért cserébe a fiatalok ingyen
jogosítványt kaphatnak, vagy térítésmentesen beiratkozhatnak egy nyelvtanfolyamra, a költségeket a Vöröskereszt fizeti a fiataloknak.
A múlt év októberében indult el a Vöröskereszt „Önkéntesség
fejlesztése Borsod megyében” elnevezésű pályázata, melybe 50
önkéntest vonnak be, Tiszaújvárosból 4-6 főt.
A programban azok a 18 és 22 év közötti fiatalok vehetnek részt minimum fél-, maximum egy évig -, akik már sikeresen befejezték
középfokú tanulmányaikat, aktív hallgatói, tanulói jogviszonnyal,
valamint foglalkoztatási jogviszonnyal nem rendelkeznek. Az első
önkéntessel, Tóth Ádámmal e héten kötöttek szerződést.
- Édesapámtól hallottam a lehetőségről és jelentkeztem is
- mondta. - Azért jöttem, mert szeretném segíteni a szervezet
munkáját, és szeretnék jogosítványt, aminek az ára kétszázezer
forint, ez most nekem is nagy segítség. Egyébként nem ismeretlen számomra a Vöröskereszt, hiszen nemrégiben középiskolásként itt töltöttem a kötelező közösségi szolgálatomat, ami az
érettségi bizonyítvány megszerzésének egyik feltétele volt.
Kenyeresné Eged Erzsébet a Vöröskereszt helyi vezetője régóta
dolgozik fiatalokkal. Véradásokat, adománygyűjtéseket szervez
az ő segítségükkel, de ruhaosztásba és egyéb vöröskeresztes tevékenységbe is bevonja őket. A helyi gimnáziumból is sokan
töltik náluk a közösségi szolgálatukat.
- Ez egy jó lehetőség a fiataloknak, főleg azoknak, akik éppen
nem dolgoznak sehol, már befejezték középiskolai tanulmányaikat, nem sikerült elhelyezkedniük, vagy nem vették fel őket
főiskolára, egyetemre – mondta. - Nálunk tanulhatnak, belekóstolhatnak a munka világába és nem utolsó szempont az, amit
segítségükért cserébe kapnak. A jelentkezők közül 25 fő részére biztosítjuk a jogosítvány megszerzésének költségét vizsgadíjjal és tankönyvvel együtt, másik 25 főnek pedig egy nyelvtanfolyam árát állja a szervezet. Természetesen mindkét esetben finanszírozzuk az utazási költségeket, és havonta 7.000 Ft készpénzt is kapnak a fiatalok. A munkaidejük napi 4 óra, ennyit kell
eltölteniük nálunk, miután sikeresen jelentkeztek, és megkötöttük velük a megállapodást. Jelentkezni nálunk lehet, a Magyar
Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezeténél Tiszaújvárosban, a Kazinczy út 3. szám alatt.
Az új önkéntesek mellett természetesen vannak olyanok is, akik
30-40 évvel ezelőtt kötelezték el magukat a karitatív szervezet
mellett, mint például Nadanicsek Imréné, Piroska is.
- 44 évvel ezelőtt léptem be és azóta is segítem a szervezet tevékenységét - mondja a Vöröskereszt helyi szervezetének első önkéntese. - Megtanultam, hogy segíteni jó és jó érzés is egyben.
Régi fogadalmam, hogy naponta legalább két alkalommal segítek, ahol tudok, és így jól érzem magam. Az elmúlt évtizedekben több önkéntes társammal szerveztük a véradásokat, a csecsemőgondozó versenyeket, adományokat osztottunk a rászorulóknak, véradó ünnepeket rendeztünk, legutóbb két évvel ezelőtt, amikor 135 éves volt a Vöröskereszt, felkért a megyei vezetőség, hogy írjam meg a szervezet történetét. Nem sokkal ezután el is készült a munkapéldány, melyet a jubileum alkalmából
egy vándorkiállításon mutattak be. Könyv sajnos azóta sem készült belőle, hiszen elég borsos ára van a könyvkiadásnak, de a
munkapéldány itt van, létezik, talán majd egy későbbi alkalommal sikerül ezt is megvalósítani. Addig is itt vagyok a Vöröskeresztnél a mindennapok részeként, segítünk, szervezünk, dolgozunk a fiatalokkal együtt, akik nagyon lelkesek és segítőkészek.
berta

Nadanicsek Imréné, Piroska 44 éve segíti a Vöröskereszt
munkáját.

Mindenes
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Új feladatok szeptembertől

Gyermek és ifjúságvédelmi konferencia

Gyermek és ifjúságvédelmi konferenciát rendezett a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ. Ez egyben a gyermekek
veszélyeztetettségét és az egyén,
család krízishelyzetét észlelő jelzőrendszer éves szakmai tanácskozása volt, amit minden esztendőben megszerveznek.
A rendezvényen különböző témák voltak terítéken, melyekhez szakértő vendégeket hívtak. Szőllősi Tibor tanácsadó
szakpszichológus a gyermekbántalmazásról és a családon belüli erőszakról tartott tájékoztatót. Vendégül hívták a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
intézményfejlesztési főosztályának szakmai vezetőjét is, aki arról az iskolai, óvodai szociális tevékenységről tájékoztatta
volna a helyi szakembereket, melyet egy
törvényi változás léptet életbe szeptembertől, ám ez elmaradt, mivel az előadó a
mostoha időjárás miatt nem érkezett meg.
Nem maradt el azonban a jelzőrendszer
múlt évi munkájáról szóló beszámoló, de
azok az irányelvek is megfogalmazódtak,
melyek mentén 2018-ban fogja munkáját
végezni a szolgálat - tudtuk meg Poropatich Pétertől, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ vezetőjétől.
A szakmai konferencia aktualitásáról a
Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet

Szőllősi Tibor a gyermekbántalmazásról beszélt. (A vele készült interjút jövő heti számunkban közöljük.)

Figyelem, kellékek

Károlyi Krisztina előadása közben.
Észlelő és Jelző Rendszer 2017. évi munkájának összefoglaló értékelésérő, illetve
az idei irányelvekről Károlyi Krisztinát, a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálatának
csoportvezetőjét kérdeztük.
- Sok gyermekbántalmazással kapcsolatos jelzés érezik?
- Természetesen érkeznek bántalmazással kapcsolatos jelzések a szolgálathoz,
azonban nem szabad elfelejteni, hogy a
bántalmazás fogalmát nem meríti ki a fizikai bántalmazás. A problémák feltárása során sok esetben kiderül, hogy a lelki bántalmazás is jelen van a családoknál,
amely veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését.
- Milyen típusú jelzésekkel találkoznak?
- Lakhatási probléma, hajléktalanná válás, igazolatlan hiányzás, szabálysértés,
bűncselekmény, életviteli, egészségügyi,
mentális, elhanyagolás, magatartási-beilleszkedési problémák, bántalmazás, családi konfliktus, higiénés elhanyagolás,
magas igazolt iskolai hiányzás, környezettanulmány kérés.
- Mit tesznek, amikor jelzés érkezik a szolgálathoz?
- A törvényben nevesített jelzőrendszeri tagoktól vagy a magánszemélyektől érkező jelzéseket követően minden esetben
felvesszük a kapcsolatot a családdal. Ezután a probléma feltárása következik, megvizsgálja a szakember, hogy fennáll-e krí-

zishelyzet, illetve veszélyeztető tényező,
ezt követően kidolgozunk egy cselekvési tervet a család bevonásával, amely a
problémahelyzet megoldását segíti elő.
- A szeptemberben induló iskolai, óvodai
szociális munkával kapcsolatban lesznek
teendői az intézménynek?
- Természetesen lesznek, hiszen a gyermekvédelmi törvény szeptember 1-jétől új szolgáltatási feladatként előírja az
óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást. Ki kell dolgozni a feladatellátás
szakmai tartalmát, illetve meg kell határozni a humán és a pénzügyi forrásokat.
Ennek a részleteit vártuk most a minisztérium illetékes munkatársától, de sajnos ez
az előadás most elmaradt, előreláthatólag
márciusban pótoljuk.
- 2018-ban milyen irányelveket és célokat
fogalmaz meg a jelzőrendszer?
- Alapvető célunk, hogy folyamatos vis�szajelzéseket adjunk és kapjunk a jelzőrendszer működéséről. Esetmegbeszélések, esetkonferenciák megszervezése is
a feladtunk lesz, melyek hasznosan funkcionálnak egy-egy eset előremozdításában. Továbbra is célunk a preventív típusú programok szervezése, újdonságként
pedig tervezzük a lakosság szélesebb körében előforduló problémákra fókuszáló
csoportos jellegű foglalkozások és szabadidős programok szervezését.
berta

Télen is biztonságosan

A közlekedésben a téli időszak igényli a
legtudatosabb felkészülést az autósoktól
és a gyalogosoktól egyaránt.
A rendkívüli időjárási körülmények között bekövetkezett közlekedési balesetek jellemző oka az, hogy a közlekedésben résztvevők nem a megváltozott időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelő
sebességgel vezetik járműveiket. Az észlelhetőség hiányosságai elsősorban a gyalogosokra jelentenek többletkockázatot.
A gépjárművek vezetőinek az alábbiakra
kell figyelmet fordítaniuk:
- a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a kézi jégkaparó, a jégoldó spray, a téli ablakmosó folyadék, a megfelelően működő
páramentesítő;
- a műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a futómű és a gumik kifogástalan állapota, fontos a megfelelően megválasztott téli autógumi;
- a száraz és a vizes utak hirtelen válthatják egymást, mely különös óvatosságot és
figyelmet kíván;
- lakott területen kívül és belül egyaránt
vigyázzanak az úttest mellett, vagy az úttest szélén haladó gyalogosokra;
- huzamosabb utazás esetén szükség lehet
takaróra, melegebb ruhadarabokra, vontatókötélre, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is;
- elengedhetetlenül fontos, hogy amen�-

Télen gyakran rosszak a látási- és útviszonyok.
nyiben hosszú útra indulnak, előtte töltsék fel mobiltelefonjukat, hogy baj esetén
mihamarabb segítséget tudjanak hívni;
- az országos médián kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és
közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága felhívja arra is a figyelmet, hogy
rendkívüli időjárási viszonyokra a követ-

kező napokban is számítani lehet a megyében, ezért célszerű a megengedettnél
lassabban, óvatosabban közlekedni, a biztonsági övet pedig minden esetben használják a járművezetők és utasaik is egyaránt.
Amennyiben bajba jutott személyt látnak,
kérjük haladéktalanul jelezzék a 112-es
központi segélyhívó telefonszámon!
Vigyázzunk egymásra, hiszen télen is
mindenkit hazavárnak!
Police.hu

Mindenes
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Elítélik, irigylik

Egy életre szóló testfestés

Megéri-e a fájdalmat, a rá
költött pénzt, és nem utolsó
sorban tetszik-e a választott
kép 20-30-50 év múlva? Ha
tetoválást szeretnénk, mérlegelni kell ezeket a kérdéseket,
nem elég a jelenre gondolni.
Amíg pólókat lehet váltogatni, kidobni, újat venni, a tetovált kígyó mindig kikukucskál majd a ruha alól. A szalonokban 18 év felett bárkinek készítenek tetoválást. Érdemes azonban jól meggondolni, utánajárni, tájékozódni, és semmiképpen sem elkapkodni ezt a döntést, hiszen
bármennyire közhely, mégis igaz, hogy a
tetoválás egy életre szól.

A gyűjtő

Vitos Zénó szabadidejében rajzokat, tetoválásterveket készít. Rá is került már jó
néhány a tervekből. Harmincéves elmúlt,
amikor az első motívumok megjelentek a
bőrén.
- Szegeden készült az első tetoválásom kezdi történetét Zénó. - Régóta nézegettem a tetoválásokat, de nem volt konkrét
elképzelésem, csak annyi, hogy a keleti
kultúrával kapcsolatos dolgot szeretnék.
Kezdetnek nem akartam nagy tetoválást,
mert féltem tőle. Bementem egy tetováló
szalonba, kiválasztottam ezt a három betűt - mutatja a vádliját - ami azt jelenti,
hogy titokzatosság, mert én is az vagyok.
A „titokzatos” három betűt családjának
fotói követték a jobb karján, és a lábán is
folytatódik a minta.
- Ördögfej, sárkány, kígyó - mutatja Zénó
a folytatást. - Ezek még csak kontúrvonalak. Lesznek még cseresznyevirágok,
kínai motívumok. Nem megy egyik napról a másikra. Rá kell magam szánni, hiszen nem kellemes érzés, amikor készül.
Vannak még tervek, szeretnék a másik
karomra is, meg a másik lábamra is, minél többet, amennyit csak lehet. Én, úgymond gyűjtő vagyok.
Sokszor sztereotípiát gyártunk a tetovált emberekről. Ez talán a régi börtöntetkós időkből származik, amikor még
csak a börtönviselt embereken volt tetoválás. Ma már ez nem így van. Erről Zénó ugyancsak sokat tud mesélni.
- Főleg az idősebb korosztály ítéli el a
tetoválást, és ha a tetoválást elítéli, akkor
természetesen engem is - mondja. - Nyáron, amikor látszódnak a tetoválások, furcsán néznek ránk az emberek. A feleségemen is van jó néhány tetkó. Három gyermekünk van, ha végigmegyünk az utcán,
összesúgnak a hátunk mögött, hogy úristen, hogy nevelhetik ezek az emberek
a gyerekeket. Pedig ugyanolyan emberek vagyunk, mint más, csak rajtunk van

A jobb karon Zénó családja, a vádlin (kis kép) a titokzatos betűk.
tetoválás. Én egyébként azt vettem észre,
hogy hál’ istennek Magyarországon egyre jobban elfogadják. A fiatalabb korosztály megnézi és irigykedik, az idősebbek
megnézik, elítélik, de a szívük mélyén ők
is irigykednek.

A szakember

- A vendégek többsége tervekkel érkezik
- mondja Antal Dániel, aki egy miskolci
tetoválószalonban dolgozik. - Általában
magazinokból, internetről választanak
képet, ami nem baj, viszont sokszor olyan
elképzelést hoznak, amit nem gondolok
jónak. Ilyenkor leveszem a képzeletbeli
fekete tetováló kötényemet és felveszem
a képzeletbeli fehér pszichológusi köpenyemet és leülünk beszélgetni. Egyébként is szükség van a tetoválást megelőző beszélgetésre, ilyenkor kicsit megismerkedem a vendéggel, és „testre szabjuk” a választott mintát, hiszen mindenkinek érdeke, hogy jól sikerüljön. Elsősorban a vendégnek, hiszen ezt viseli magán majd élete végéig, és persze nekem
is, mert egyfajta reklám és nem mindegy,
hogy milyen minőségű tetkóval lép ki innen a kuncsaft.
A minőség és a profizmus elengedhetetlen.
- Nem szabad kontárokra bízni a tetoválásunkat - folytatja Antal Dániel. - Hiába
ígérget bárki, hogy egy ezresért megcsinálja, az olyan is lesz. Abból utána csak
a baj lesz. Egy elrontott tetoválás soha
nem lesz már tökéletes, és ami még fontos, hogy nagyon sokba kerül akár az eltávolítása - ami vagy sikerül vagy nem -,
illetve ha úgy dönt, hogy eltakarja, az is
sokba lesz. Azt mondom, rá kell szánni az
időt, a pénzt.
A szép eredmény azonban nem csak a
tetoválón múlik, annak is van feladata,

Tetoválástörténet

A tetoválást az emberiség a véletlennek
köszönhette. Az ősemberek kormos, koszos testének sebes bőrébe került a korom. A sebek begyógyultak, de a bennük lévő korom később is látható maradt. Később már tudatosan vittek fel
testükre különböző mintákat. A legrégebbi ismert tetoválást Ötzi viselte. A
férfimúmia korát kb. 5000 évesre becsülik, bőre párhuzamos és keresztre emlékeztető rajzolatokkal volt díszítve. Valószínűleg mágikus értelme, anyagi hovatartozást jelző, vagy a szerencse jelképei
voltak ezek.
A tetoválásnak - esztétikai funkcióján
kívül - társadalmi jelentősége is van. A
polinéziaiaknál például a tetoválás mintája, a tetovált bőrfelület nagysága a társadalmi helyzet és rang szerint változik. Ebben a népcsoportban az előkelők
egész testét díszes tetoválás borítja.
Vannak meghatározott törzsi, nemzetségi minták, jelek is. Afrikában egyes törzseknél az arcon elhelyezett tetoválásból meg lehet állapítani a törzsi hovatartozást, de kiemelt emberi erényét is. Az
egyiptomiak hite szerint egyes tetoválások betegségeket is gyógyítottak. A Ró-

Ötzi, az „őstetkós”.
mai Birodalomban a rabszolgákat tetoválták, a megkülönböztetés a szégyen
jele volt.
A hatvanas években a tetoválás az egyéni szabadság, az önmegvalósítás és a lázadás eszközévé vált. Ma már minden
negyedik 18 és 30 év közötti férfi és nő
visel valamilyen, kisebb vagy nagyobb
rajzot a testén.
A tetoválás alapja évezredek alatt nem
változott, lényege, hogy a festék vékonyan, egyenletesen, megfelelő mélységig kerüljön a bőr hámrétegei közé, a
festék bőr alá jutásának technikája sokat fejlődött. Amíg kezdetekben hegyes,
tintába mártott pálcával vitték be a festéket a bőrbe, ma már modern tetoválógéppel készülnek a minták.

aki tetováltat, hiszen a friss tetoválást fóliázni kell, védeni a portól, és hámosítani kell krémmel, hogy egyenletesen gyógyuljon.
Az elrontott tetoválás mellett komoly
problémát okozhat a sterilitás hiánya is.
Ebben az esetben nem csak egy csúnya
kép marad, hanem bőrallergia is kialakulhat.
- Az allergia mellett úgynevezett késői típusú reakciók is kialakulhatnak, ami nem
egy hirtelen allergiás folyamat, hanem
egy később megjelenő bőrtünet, ami hatására a tetoválás előemelkedhet - mondja
Dr. Szima Georgina Zita, bőrgyógyász. A pikkelysömörre hajlamos bőrre sem javasolt a tetoválás készítése, mert ha mechanikailag sokat irritáljuk, azaz vakarjuk, vagy dörzsöljük, akkor kialakul ez
a betegség, márpedig egy pikkelysömörös plakk a tetováláson nem a legesztétikusabb. Sérült bőrfelületet se tetováljunk,
és ami nagyon fontos, hogy az anyajegyeket mindenképpen ki kell kerülni. A festéksejtes anyajegyekre, ha festékanyag
kerül, az értelmezhetetlen dermatoszkópos vizsgálattal. Nagyon nehéz megítélni,
kiszűrni a változást benne. Tehát mindenképpen anyajegymentes, ép, sérülésmentes, korábbi sérüléstől is mentes bőrfelületet válasszunk erre a célra.

Sminket tetoválni

Egyre divatosabb és egyre inkább elterjed
a sminktetoválás, azon belül is a szemöldöktetoválás.
- A valódi tetoválás és a sminktetoválás
közti hasonlóság, hogy természetes alapanyagú, bőrbarát festék kerül a bőrbe mondja Árvai Orsolya, kozmetikus. - A
különbség pedig az, hogy a valódi tetoválásnál a pigment olyan mélyen hatol
be, hogy nem kopik ki. A sminktetoválásnál viszont csak a felső hámrétegbe kerül a festékanyag, így két-három év múlva ez kikopik. Ez szerintem nem probléma, mert változik az arckarakter, változik
a trend, megunhatjuk a tetoválást, és az
sem biztos, hogy ami húszéves korunkban jól állt, jól fog állni negyvenen túl is.
Manapság a szoftpúderes tetoválás a divat, mert természetes hatású, úgy néz ki,
mintha szemhéjpúderrel lenne kifestve.
Ez a szemöldök kicsit hasonlít a kifestett
szemöldök jellegéhez.

Eltüntetni, de hogyan?

Van, hogy nem sikerült a szemöldöktetoválás, vagy már nem tetszik a korábban
tetováltatott kép. A testfestéstől azonban
nem könnyű megszabadulni.
- Ha egy tetoválást szeretnénk eltávolítani, akkor ezt Q-kapcsolt lézerekkel tudjuk eltávolítani - mondja a bőrgyógyász.
- Ennek az a lényege, hogy a bőrben lévő
festékszemcséket lézerrel felrobbantjuk.
Bár a kezelés során heg nem alakul ki,
az eljárás bizony fájdalommal jár. Egyszínű, piros, vagy fekete tetoválást sokkal
egyszerűbb eltávolítani, mint egy színeset. Egy nagyon sokszínű tetoválást pedig
szinte lehetetlen tökéletesen eltávolítani.
ema
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Kiváló kazinczysok

Kiváló kazinczysok.
Azt mondják, hogy a matematikai és nyelvi készségek mutatkoznak meg legkorábban. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen
diákjaink nagy számban megáldottak ezekkel a talentumokkal.
A Varga Tamás Országos Matematikaversenyen évek óta részt
vesznek diákjaink, melynek idei iskolai fordulója után a hetedik évfolyamosok versenyében Kiss Gábor Botond 7.a és Orosz
Noémi 7.a osztályos tanulók jutottak tovább a következő fordulóba. A megyei megmérettetésen Kiss Gábor Botond kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Ennek alapján egyedüli tiszaújvárosiként továbbjutott az országos döntőbe, melyet Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumban rendeztek meg február 27-én, ennek
eredménye márciusban várható. Ügyes matematikusaink felkészítő tanára Tölgyesiné Liktor Mária.
Az iskolánkban működő magyar-angol két tanítási nyelvű tagozaton tanító kollégák a gyermekek szabadidejét is felhasználják
arra, hogy játékosan okítsanak. Idén hatodik alkalommal rendezte meg húshagyó kedden az idegen nyelvi munkaközösség a
Pancake Dayt, ahol a gyerekek angol nyelvű kvízt oldottak meg,
kipróbálhatták ügyességüket tojásdobálásban és palacsintaforgatásban, játszhattak puzzle, memória és receptkereső játékot is.
Az ebéd természetesen finom palacsinta volt.
A Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny országos döntőjén Takács Noémi 8.a osztályos tanuló a református általános iskolák kategóriájában 7. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Magyarné Simon Anita.
A Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny írásbeli elődöntőjén iskolánk 59 tanulója vett rész angol és német
nyelvből. A tanulók harmadiktól nyolcadik osztályig A1-estől
B2-es szintig versenyeztek. Kíváncsian várjuk az eredményt!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

Triatlon

Edzőtáborok

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub élversenyzői január 28. és február 11. között a Kanári-szigetekhez tartozó Fuerteventura városában kezdték meg idei, alapozó jellegű edzőtáborozásukat, melynek során a kerékpározás kapott főszerepet.
Mint azt a rendkívül kemény munkával kísért, jól sikerült táborozást vezető Lehmann Tibor klubelnök-vezetőedzőtől megtudtuk, a Mátyus Lili, Putnóczki Dorka, Lehmann Csongor alkotta
junior Európa-bajnok „sor” a heti 23-25 óra edzés alatt 300-350
kilométert töltött kerékpárnyeregben, melyhez 60-70 km futást
és 20-22 km úszást is teljesítettek. A felnőtt világkupa-sorozatba idén bekapcsolódó, még U23-as korcsoportos Lehmann Bence a 30-32 órás heteken 400-450 kilométert kerékpározott, amihez 80 futókilométert és 20-22 km úszást számolhatunk hozzá.
A háromszoros világbajnok spanyol Mario Mola és az olaszok
világkupa-menője, Alessandro Fabian nevével fémjelzett nemzetközi csapat, külföldi junior és U23-as menők mellett a tavaly U23-as Európa-bajnoki címet kiérdemlő és a tiszaújvárosi
felnőtt világkupát megnyerő pécsi Bicsák Bence és társai is ott
gyakoroltak a Kanári-szigeteken, így megfelelő edzőpartnerekben sem volt hiány.
- Pár nap itthon tartózkodás után, február 27-től mind a négy
versenyzőnk Cipruson, a magyar válogatott háromhetes edzőtáborában folytatja a felkészülést, ahol kollégám, Balogh Bence
is tagja lesz a szakmai stábnak - mondta Lehmann Tibor. - Az
utánpótlás válogatott áprilisi, horvátországi közös felkészülésében pedig Bóna Kinga, Tóth Anna és Sinkó-Uribe Ábel képviseli majd a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot. Azt gondolom időarányosan jól haladunk, melynek eredményeinkben is tükröződnie
kell majd!
Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Vándor Sándor
Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje 2018. február 28-án lejárt. A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 - 17.00 óráig van még lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében (Tiszaújváros,
Teleki B. u. 5.).
Kérjük, hogy a befizetést mindenki teljesítse.
Köszönjük.
Hok Csaba igazgató

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

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

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Szabó Magda emlékkiállítás az író gyermekirodalmi alkotásaiból.
Iskolai csoportok számára tárlatvezetés kérhető előzetes bejelentkezéssel a Gyermekkönyvtárban.
Helyszín: a könyvtár földszintje. A kiállítás március 9-ig látható.
Március 6. (kedd) 10.00 óra:
„A mese a legjobb gyerekszoba”
Családi mesedélután. Mesés megoldások napi galibákra, óvodásoknak .
Mesedélelőtt K. László Szilvia írónővel.
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Március 7. (szerda) 14.00 óra:
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Március 7. (szerda) 17.30 óra:
Ki kapcsolta ki az agyam? - Hogyan változtatassuk meg a
gondolkodásmódunkat? - ismeretterjesztő előadássorozat.
2. rész. Mérgező szavaink, avagy a beszédünkkel tudunk-e
sérülést okozni?
Előadó: Kecskeméti János lelkész, életmód tanácsadó.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Belépődíj: 300 Ft.
Március 9. (péntek) 17.00 óra:
Természetjárók „Nyáridéző” sorozata
Kappadókia és Pamukkale. Előadó: Illés László és Illés Lászlóné.
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Március 6. (kedd) 16.00 óra:
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai
játékok, kártyajátékok felnőtteknek.
Tájékoztatás
A Hamvas Béla Városi Könyvtár március 7-én, szerdán rendezvény miatt 14 óráig tart nyitva. Szíves megértésüket köszönjük.

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

A Tisza TV műsora

Március 1., csütörtök
9:00: Héthatár: Költségvetés 2018 - Kitüntetett tanítók Megújul az Ifipark - Online biztonság - Jelentkezz önkéntesnek! - Horgászdíjak - Ember és táj kiállítás - Súlyemelő
emlékverseny - Utánpótlás teremtorna
9:15 Hétről-Hétre: MOL beruházások - Hosszú Katinka Közelmúlt - Fitt Dance gála -Sport
9:50 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Március 5., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyírbátor bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Március 7., szerda
18:00 Héthatár: Választás 2018 - Parkolni, de hol?- Autósiskola - Téli madáretetés - Nőnapi rendezvények 18:15: Hétről-Hétre: Ünnepi beszédírók - Gyermek- és ifjúságvédelmi konferencia - Közelmúlt - Sport
19:15 Egy hajóban - vallási magazinműsor
Március 8., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Demeter Imre kiállítása

7. oldal

Az ember és a táj

A hajdúnánási Demeter Imre alkotásaiból nyílt kiállítás a Városi Kiállítóteremben
kedden délután. Az ember és
a táj - e címet viseli a tárlat,
ami az elmúlt negyven évben
született képek válogatása.
Krajczár Gergő hangulatos gitárjátéka
köszöntötte a kiállítóterembe látogatókat,
majd Dr. Csiszár Imre történész ajánlotta
az érdeklődők figyelmébe a tárlatot, megosztva a hallgatósággal Demeter Imre pályájának legfőbb állomásait. Így szólt a
kezdeti, ’80-as évekbeli időkről, az első, 1983-as kiállításról és arról a tiszalöki
művésztelepről is, melynek Demeter Imre alapító tagja. A mostani a festő legnagyobb kiállítása, ötven képet hozott magával. Volt miből válogatni, 38 év terméséből.

Demeter Imre

A tiszaújvárosi a 41. kiállítása a festőnek.
- Gyerekkorom óta festek, de 1980 óta - Általában reggel öt órakor kelek, és aktartom festőnek magam - mondta Deme- kor már rögtön festeni is szoktam. Sokter Imre -, akkor kezdtem el olajjal fes- sok témát hordozok magamban, akkor
teni, ez rögtön magával ragadott. A kez- nyúlok ecsethez, amikor ezek kikristályodetekben úgy tartották, hogy a mocsa- sodnak bennem. Ha a fejemben már kész
rak és tájak festője vagyok. Ez azonban a kép, akkor kezdek el festeni. Akkor vinem elégített ki, hiszen más témák is ér- szont rögtön, hogy úgymond friss legyen
dekeltek. Az alakok, a táj, az emberek - a kép.
mindent megfestek, ami foglalkoztat. Azt
- Gyakran állítja ki alkotásait?
mondják, hogy a portréimban is van élet,
- Ez most a 41. kiállításom a 38 év alatt.
ezeket is nagyon szeretem készíteni.
Soha ennyi képet nem állítottam még ki,
- Aktív alkotó?
- Az év 365 napjából 300-on festek, az mint most, hiszen 50 festményemet hozbiztos. El szoktam menni alkotótáborok- tam el magammal. Van olyan képem, amit
ba is, Lengyelországba például, de idén 21 éve nem látott a közönség, most erre
szeptemberben Japánba készülök. Ha fi- rápillantva büszke vagyok rá. Alapvetően
zikálisan nem is festek minden nap, kép- soha nem vagyok elégedett és ez szerinzeletben igen. Agyban mindig festek, vá- tem jó jel. Hiszen ha az lennék, akkor letenném az ecsetet, és nem festenék.
szonra évente 50-70 képem készül el.
Fodor Petra
- Előbb képzeletben készülnek el a képek?

Siker, csillogás

Születésnapi Fitt-Dance gálaest

Első alkalommal rendezett
gálaestet a tiszaújvárosi FittDance Tánccsapat, így ünnepelve fennállásuk harmadik
évfordulóját.
A Derkovits Kulturális Központtal közösen szervezett gálaest azért is volt különleges, mert a táncosok együtt ünnepelhettek családtagjaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. A Gálán a Gold Team, az Emerging Team, a Manó csoport és a Polgári Fitt-Dance Csoport Gyermek és Ifjúsági csoportja mutatkozott be. A műsort Bócsi Attila és Katlan Judit táncoktatók, koreográfusok álmodták meg és vitték színpadra. A rendezvény nyitányaként Pap
Zsolt önkormányzati képviselő mondott
köszöntőt, majd Katlan Judit mondott köszönetet a támogatóknak, szülőknek. A
születésnapi bulin húsz koreográfiát mutattak be a táncosok, mintegy hetvenen
léptek színpadra, egészen a legkisebb,
négyéves táncosoktól. Színpompás ruhákban, parádés koreográfiákkal készültek a táncosok, akik a fináléban együtt
léptek színpadra és meglepetésvideóval is
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Zombik a színpadon - nagy siker volt ez a produkció is.
készültek oktatóiknak, amiben összefoglalták az elmúlt három év eseményeit, az
összetartozás, a barátság és a szeretet fontosságát. Az összhang a mindennapokban
is jelen van a Fitt-Dance-nél, hiszen mot-

tójuk is ez: „A Fitt-Dance nem csak egy
csapat, hanem egy összetartó család, hisz
mindenkiben van egy közös, a tánc szeretete.”
fp

Megmaradt tegnapok

A Nikodémus Idősek Otthonában „Élet-forgácsok” címmel fotókiállítás nyílt a Családok éve alkalmából.
A fotók - mint „korhű dokumentumok”
- figyelmet érdemelnek. Akár úgy, mint
a korabeli öltözködés dokumentálói, akár
úgy, mint a rég elfeledett események, munkafolyamatok tanúi (pl: cséplőgépes cséplés a parasztgazda udvarán, vagy a falusi lakodalom vidám hangulatát megidéző pillanat, vagy éppen a játékba belefeledkezett gyermeki mozdulatok, tekintetek egyedisége. A lakók által összegyűjtött
családi fényképek legtöbbje fekete - fehér,

és a régmúlt idők családon belüli kapcsolatairól tanúskodik, érzelmeket idéz fel. A
fényképek nézegetése jó alkalmat ad arra,
hogy előjöjjenek a kedves emlékek, kicsit
elérzékenyüljünk, vagy éppen megmosolyogjunk egy-egy megörökített pillanatot.
A kiállításon több amatőr felvétellel, és
kevesebb műtermi alkotással találkozhat
a látogató. A gazdag, és patinás anyagot
felvonultató tárlat emberi sorsokat, megélt élethelyzeteket mutat meg az érdeklődők számára. Ráhangolódásként a látogatót egy találó idézet fogadja: „Amíg vannak emlékeid, a tegnap megmarad.”
(vsiné)

Hirdetmények

8. oldal

Felhívás

Táboroztatási támogatás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, vagy állami, egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és
mértéke:
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó Támogatás mértéke a táborohavi jövedelem (Ft)
zási költség
0 - 35.700
70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700
50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000
30%-a, maximum 10.000 Ft
Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
A családban az egy főre jutó Támogatás mértéke a táborohavi jövedelem (Ft)
zási költség
0 - 38.500
70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500
50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000
30%-a, maximum 10.000 Ft

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
(Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
(Tiszaújváros, Rózsa út 12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
•A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. március 1-jétől 2018.
március 31-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést köve-tően nyújtható be.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármes-teri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. em.
111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

A hulladékudvar működési szabályzata

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

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

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. március

2018. március 1.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2018. március 7-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2018. március 05-én (hétfő)
16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2018. március 06-án (kedd)
16.00 órától Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J.
út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja 2018. március 09. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Érvénytelen kártyák
Tájékoztatjuk a Tiszaújváros Kártya elfogadóhelyeket, hogy az
alábbi vonalkód-számú Tiszaújváros Kártyák elvesztésük miatt
érvénytelenek:
106031;104274;104277;106620;102493;101134;103607;10352
4;109229;107793;107794;102653;100427;103277;107644;104
296;104195;101923
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 10. héten, 2018. március 8-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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

MÁRCIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

01. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

02. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

Zöld szám

05. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,-

07. szerda

Hunyadi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 -16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert,Katica és Szivárvány
gyermek és alkalmazott befizetés

Hunyadi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Széchenyi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidő Ház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi Iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

08. csütörtök
12. hétfő
13. kedd

14. szerda
20. kedd

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00

Szociális étkezők

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

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

Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. választókerület képviselője
2018. március 7-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. március 1.

Közlemény

Pályázati felhívás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK a 2018. március 1. és április 30. közötti időszakban keddi és pénteki napokon az alábbi menetrend szerint közlekednek:

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet 1 fő villanyszerelői
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• épületvillamossági-szerelő képesítés
(szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség)
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismeretek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,

Temetői járat

Oda

Megálló

Vissza

15.20

Tisza-part városrész

17.10

15.30

Tiszaszederkény, Kossuth út

17.00

15.31

Bajcsy Zs. E. út 67.

16.59

15.32

Bajcsy Zs. E. út 37.

16.58

15.33

Bocskai I. út

16.57

15.34

Bocskai I. úti iskola

16.55

15.37

Szederkényi út

16.53

15.38

Rózsa út (szakközépiskola)

16.52

15.39

Kazinczy út (hotel)

16.51

15.40

Autóbusz-pályaudvar

16.50

15.50

Városi Temető főbejárata

16.40

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Óvodák
zárva és nyitva

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

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

2018.
június 25. - július 27.
között

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

2018.
július 23. - augusztus 17.
között

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

2018.
július 30. - augusztus 24.
között

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

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

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

2018.
július 23. - július 27.
között

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

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

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

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

9. oldal

Villanyszerelő munkakör
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság.
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai készülékek üzemeltetésében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítványmásolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 14.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén ( 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.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Pályázat

Központifűtés- és csőhálózat-szerelő munkakör

A TiszaSzolg 2004. Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/F) pályázatot hirdet 2
fő központifűtés- és csőhálózat-szerelő
munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, háromhónapos próbaidő kitöltésével, határozatlan időre szóló alkalmazással.
Pályázati feltételek:
- Központifűtés- és csőhálózat- szerelői
szakmunkás végzettség
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- Tiszaújvárosi lakhely
- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:

Pályázat

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 7.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható személyesen illetve postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza
út 2/F címen, illetve elektronikusan a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Fakó Barnabás távhő üzemvezető 70/3337571
Ódor Istvánné
ügyvezető

Vízvezeték-szerelő munkakör

A TiszaSzolg 2004. Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/F) pályázatot hirdet 2 fő
vízvezeték- szerelői munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kitöltésével, határozatlan időre szóló
alkalmazással.
Pályázati feltételek:
- Vízvezeték-szerelői szakmunkás végzettség
- Minimum 3 év releváns szakmai tapasztalat
- Büntetlen előélet
- Készenlét vállalása
Előnyt jelent:
- Tiszaújvárosi lakhely

Adóbevallás

- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy nyilatkozatot arról, hogy
a munkaviszony kezdetére az erkölcsi bizonyítványt beszerzi.
Munkakörben tartozó lényeges feladatok:
- A TiszaSzolg 2004. Kft. tulajdonában
lévő eszközök, hőközpontok, hőfogadó
állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok üzemeltetése, karbantartása, javítása.
Bér megegyezés szerint.

- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy nyilatkozatot arról, hogy
a munkaviszony kezdetére az erkölcsi bizonyítványt beszerzi.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A TiszaSzolg 2004. Kft. által karbantartási szerződéssel rendelkező társasházi épületekben víz, szennyvíz, csapadékvíz-vezetéki hálózat karbantartása, javítása.

- Készenléti feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 7.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható személyesen, illetve postai úton a 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F címen, illetve elektronikusan a
tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Bátori Imre karbantartási csoportvezető
70/333-7484
Ódor Istvánné
ügyvezető

Még kérhető a postázás

Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja és tavaly egyéni vállalkozó sem volt,
idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól az szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tenni, mint adóazonosító jelet és a születési
dátumot tartalmazó kérelmet eljuttatni a
NAV-hoz március 19-éig.
A NAV idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti az szja-bevallás tervezetét azoknak, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Az adóbevallási tervezet postázása 2018. március 19-én
éjfélig kérhető. Az elkészült tervezeteket
a NAV tértivevényesen 2018. április 30áig küldi el postán az igénylőknek.
A kérelmet benyújtani az alábbiak szerint
lehetséges:
• SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es telefonszámra,
• a NAV honlapján elérhető webűrlap
(www.nav.gov.hu/eszja/eszja) kitöltésével,
• telefonon a 1819-es Infóvonalon,
• a NAV előzetes regisztrációt és azonosítást igénylő Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül, az ingyenesen hívható 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon,
• postai úton kötetlen levél formájában,
• a NAV honlapjáról letölthető BEVTERVK-nyomtatványon,

Egy webűrlap kitöltésével is kérhető az adóbevallás-tervezet postázása.
• személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az
adóazonosító jelet és a születési dátumot
kell elküldeni ebben a formában: SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn. Egy telefonszámról bármennyi adóazonosító jelre igényelhető a tervezet
postázása.
Annak sem kell aggódnia, aki esetleg lecsúszik a 2018. március 19-ei határidőről, ugyanis 2018. május 22-ig személyesen a NAV ügyfélszolgálatain is kérheti

adóbevallási tervezetének kinyomtatását.
Emellett az adózó bármikor nyithat ügyfélkaput, mellyel adóbevallási tervezetét
a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető „eSZJA Portálon”
azonnal megtekintheti.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a
korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet
elektronikusan és papíron is rendelkezni
egészen május 22-ig.
NAV

Hirdetés

10. oldal
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi,
tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház.
Az ingatlant a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot
benyújtó pályázó részére értékesítjük.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi berendezési és felszerelési
tárgyával együttesen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. 03. 19. 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több, azonos összegű
vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálással alakul ki, melynek időpontjáról és főbb szabályairól a TiszaSzolg
2004 Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit írásban
tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés alapján
megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

2018. március 1.

Kőműves, nehézgépkezelő,
hegesztő, csőelőkészítő köszörűs
szakmunka azonnali
munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
A munkavégzés helye: Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés:
06204799542-es telefonszámon.
Villamosmérnök vállalja matematika,
fizika korrepetálását, felvételire való
felkészítést középiskolások részére.
Tel.: 06-70/884-9375

Márciusban indul
a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés

A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy Társaságunk 2018 márciusában indítja a házhoz menő
zöldhulladék gyűjtést.
A zöldhulladékot kizárólag a BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK feliratú zsákokban szállítjuk
el, mely térítésmentesen áll a lakosság rendelkezésére.
Az első gyűjtéshez szükséges zsákokat - február utolsó két hetében a postaládákba helyezik el a BMH Nonprofit Kft. munkatársai.
A zöldhulladék elszállítása az első szállítási napot követően kéthetente történik.
A zsákokba, illetve gyűjtőedénybe falevél, ágnyesedék, vágott fű,
gyom, stb. helyezhető. A közterületet nem szennyező módon a nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmérőig, 1 méter hosszúságúra darabolva és kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett. Munkatársaink a nem kötegelt ágakat nem szállítják el!
Kérjük, a megtelt zsákokat és edényeket a gyűjtési időpontoknak
megfelelően reggel 6 óráig helyezzék ki az ingatlan elé.
A zöldhulladék elszállításának időpontjairól a lakóingatlannál
elhelyezett szórólapról, valamint honlapunkon, a www.bmhnonprofit.hu oldalon saját településüket kiválasztva a 2018. évi hulladéknaptárból tájékozódhatnak.
BMH Nonprofit Kft.

Otthon a TIFIT-ben

Meghívó

Jó pár hónapja már, hogy a Tiszaújvárosi Fitness Sport Club a Munkácsy út 20. szám
alatt, az egykori Világ Virága iskola épületében várja a sportolni vágyókat. Az átköltözés utáni időszak is lecsengett már, mindennek meglett a saját helye, itt otthon érzik magukat a vendégek.
Ez a hangulat már az előtérben érezhető, jó
itt edzés előtt vagy után is beszélgetni, barátkozni. Hűtött italok, turmixok várják a
vendégeket, s megannyi sportos holmi. Itt
nincs rohanás, ha valaki időt szán az edzésre, kellemes környezetben, klimatizált helyiségekben teheti ezt meg, ahol nem számít a kor, a testalkat, vagy az, hogy épp a
kinyúlt melegítőt kaptuk le a szárítóról.
A földszinten alakították ki a férfi termet,
külön helyiségben a kardió gépekkel, itt Változatos mozgásformák az aerobic teremben.
kaptak helyet az öltözők és mosdók is, valamint a méltán népszerű hypoxi-trénert is itt, egy külön szobában helyezték el.
Az emeleten tartják a csoportos foglalkozásokat, külön helyiséget kapott a spinning, a küzdősportok és az egyéb aerobic-jellegű foglalkozások. Bővült a skála is, immár nem csak a boksz,
a kravmaga és az aikido szerepel a kínálatban, egy új típusú küzdősport, az MMA is meghonosodott a TIFIT-ben. Az aerobic terem „órarendje” is tele van már, bárki megtalálhatja a neki
megfelelő, tetsző mozgást. Erről a TIFIT facebook-oldalán bárki tájékozódhat.
Szintén az emeleten a női terem és kardio-terem várja a hölgyeket, akiknek reggel 7.30 és 8.30
között, este pedig 18 és 19 óra között Nánási Balázs mesteredző segít abban, hogy megfelelően végezzék a gyakorlatokat. Bemutatja a gépeket, azok helyes használatát, hogy a leghatékonyabban végezhessük a mozgást. A segítség egyébként szinte mindig jelen van a teremben, bárkinek van lehetősége arra, hogy
irányított edzésen vegyen részt. Az emeleten
egy játszószoba is helyet kapott, ahol a gyerekek felügyelet mellett tölthetik el az időt,
amíg anyukájuk sportol.
Sok kérdés merül fel az emberben az életmódváltás kapcsán, ebben is nyújt segítséget a TIFIT, Nánási Balázs rendszeresen tart
előadásokat Életmódváltás mesterfokon címJátszószoba a kicsiknek.
mel. Legközelebb március 10-én, 16 órától
várja az érdeklődőket, akik felmerülő kérdéseikre is választ kapnak majd. Az előadásokon való részvétel klubtagoknak ingyenes, egyébként napijeggyel (750 forint) látogatható.
A terem hétköznap 5 és 22 óra között, szombaton 9-től 20 óráig, míg vasárnap 9 és 15 óra között tart nyitva. A főiskolások, egyetemisták, nyugdíjasok és a 18 év alattiak kedvezményes
áron vehetnek bérletet, s több cég munkavállalói is élhetnek ezzel a lehetőséggel.
(x)

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

Irányított edzés Nánási Balázs vezetésével.

Sport
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Súlyemelés

Méltó emlékverseny

Öt szakosztály sportolói versenyeztek.
Szombaton rendezték a XXIII. Ördögh István emlékversenyt, ezzel együtt diákolimpiai selejtezőt is
tartottak.
A közönség soraiban ott volt Ördögh István özvegye és fia is,
akik az érmek, serlegek átadásában vállaltak szerepet.
A versenyen 5 szakosztály, több mint ötven női és férfi sportolója indult különböző korosztályokban, ilyen nagy létszámú verseny már évek óta nem volt területi minősítőn.
A legjobb tiszaújvárosi utánpótlás korú versenyzőnek járó Ördögh István vándorserleget nagyszerű teljesítményével Lucz Levente (ifjúsági kategória, +94kg súlycsoport, 200kg összteljesítmény) érdemelte ki.
A serdülők között Durgheu Patrik a 45 kg-osok mezőnyében
második lett 67kg-os teljesítménnyel. Az ifiversenyzők között
az 50 kg-osok mezőnyében 103 kg-os teljesítménnyel Balogh
Csaba, míg a 62 kg-osok mezőnyében 120 kg-os teljesítmén�nyel Dávid Zsolt második lett. A 94 kg-osok mezőnyében Réti
Márton 170 kg-ot teljesítve első, míg a +94 kg-osok versenyében Farkas Tamás 110 kg-os teljesítményével a harmadik lett.

Foci 2017-2018
tavaszi fordulók
17. forduló
2018.03.03., szombat 14:30: Tiszafüredi VSE – Jászberényi FC,
Balassagyarmati VSE – Monori SE, Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátori FC, Cigánd SE – Putnok FC, Debreceni EAC – Füzesgyarmati SK, 2018.03.04., vasárnap 14:30: ESMTK – Tállya KSE, Gyöngyösi AK – DVTK II., Salgótarján MTK Budapest II.
18. forduló
2018.03.10., szombat 14:30: Nyírbátori FC – Cigánd SE, Monori SE – Termálfürdő FC Tiszaújváros, Debreceni EAC ESMTK, Putnok FC – Füzesgyarmati SK
2018.03.11., vasárnap 11:00: DVTK II. – Tiszafüredi VSE
2018.03.11., vasárnap 14:30: MTK Budapest II. – Balassagyarmati VSE, Jászberényi FC – Salgótarján, Tállya KSE – Gyöngyösi AK
19. forduló
2018.03.17., szombat 15:00: Füzesgyarmati SK – ESMTK,
Gyöngyösi AK – Debreceni EAC,Tiszafüredi VSE – Tállya
KSE, Balassagyarmati VSE – Jászberényi FC, Cigánd SE – Monori SE, Putnok FC – Nyírbátori FC
2018.03.18., vasárnap 15:00: Salgótarján - DVTK II., Termálfürdő FC Tiszaújváros - MTK Budapest II.
20. forduló
2018.03.24., szombat 15:00: Tállya KSE – Salgótarján, Debreceni EAC – Tiszafüredi VSE, Nyírbátori FC – Füzesgyarmati SK
2018.03.25., vasárnap 14:00: Monori SE – Putnok FC
2018.03.25., vasárnap 16:00: MTK Budapest II. – Cigánd SE,
Jászberényi FC – Termálfürdő FC Tiszaújváros, DVTK II. –
Balassagyarmati VSE, ESMTK – Gyöngyösi AK
21. forduló
2018.03.31., szombat 16:00: Füzesgyarmati SK – Gyöngyösi
AK, Tiszafüredi VSE – ESMTK,Salgótarján – Debreceni EAC,
Balassagyarmati VSE – Tállya KSE, Cigánd SE – Jászberényi
FC, Nyírbátori FC – Monori SE
2018.04.01., vasárnap 16:00: Termálfürdő FC Tiszaújváros DVTK II., Putnok FC – MTK Budapest II.
(Terjedelmi okokból a 22-30. forduló sorsolását jövő heti számunkban közöljük.)

Kosárlabda

Barátságos döntetlen

Elmaradt az aktuális bajnoki találkozója a Phoenix csapatának,
a MAFC II. elleni mérkőzést később játsszák le. De így sem maradtak játék nélkül a szurkolók.
A csapat edzőmérkőzésre hívta meg a Miskolci Egyetemet, melyen 79-79-es döntetlen született.
Legközelebb március 2-án, pénteken lép pályára a Phoenix a tabellán második Ford-Ivanics Budafok otthonában.

Labdarúgás

Putnok, az örök mumus

A Putnok ellen lépett pályára
a Tiszaújváros a tavaszi rajtot megelőző utolsó felkészülési mérkőzésen. Bár a hazaiak most sem bírtak az örök
mumus ellenféllel, ennek ellenére bizakodnak a tavaszi jó
szereplésben.
TFC Tiszaújváros - Putnok FC
2-3 (0-1)
Öt gól esett az utolsó felkészülésin, sajnos a TFCT lőtte a kevesebbet, így a Putnok lehetett elégedettebb, de ahogy mondani szokták, ha a főpróba nem sikerül a
premier kiváló lesz. Az őszitől jobb szereplésben bíznak a csapat törzsszurkolói
is.
- Remélem, hogy javítunk valamit mondta Böszörményi Géza, aki több évtizede szurkol a csapatnak. - Most a 11.
helyen vagyunk, de a középmezőnyre is
jók lehetünk. Nem sikerült az igazolás,
úgy ahogy szerettünk volna, ráadásul két
játékosunk sérülés miatt kiesett, nem vagyunk tehát szerencsés helyzetben.
Az utolsó felkészülési találkozót nem kényszerből rendezték füves pályán, és az ellenfél kiválasztása sem volt véletlen. A Putnok
ellen már lejátszottuk a tavaszi fordulót, játékerejük és stílusuk pedig hasonlít a tavaszi rajton ide látogató Nyírbátoréra.
- A góljaink megvoltak, csak megint sok
gólt kaptunk - mondta Gerliczki Máté vezetőedző a mérkőzést követően. - Ami
jellemző volt ránk a bajnokság közben,
ahhoz most megint visszatértünk. Talán
háromszor, négyszer jött el az ellenfél a
kapuig? Abból rúgott három gólt, mi azért
ennél jóval többször, és csak kettőt rúgtunk. A felkészülésről akkor mondhatjuk,
hogy jó volt, ha megnyerjük az első tavaszi mérkőzést. Ha nem nyerünk, akkor
nem volt jó a felkészülés.

Teremlabdarúgás

11. oldal

Hol kevés, hol kevesebb gólt rúgunk.
A játékosok elégedettek az elmúlt hetek munkájával, ami véleményük szerint
megtérül a bajnokságban.
- Én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, hogy nem minden eredmény mutatja ezt, de sikeres felkészülésen vagyunk
túl - mondta az öltözőfolyosón Nagy Péter. - A csapategységgel tavaly sem volt
probléma, idén még jobban össze vagyunk kovácsolódva. Jött két új játékos,
én azt gondolom abszolút befogadta őket
a csapat. Sikeres felkészülésen vagyunk
túl minden edzésen próbáltunk maximumot nyújtani, pozitívan, bizakodva várom
a tavaszi folytatást.
Az elnökség ettől konkrétabb elvárásokat fogalmazott meg a hátralévő 14 fordulóra.
- Alapvetően minden hazai mérkőzés
megnyerése az elvárás - mondta Lukács
Flórián elnök. - Ki kell szolgálnunk a közönségünket, ennek megfelelően a biztos bennmaradás továbbra is a cél, tehát az 5-8. hely megszerzése. Az első három forduló kritikus, nagyon nehéz mér-

kőzések várnak ránk. Négy pontot szeretnénk, ez azt jelenti, hogy a két hazai- és
egy idegenbeli mérkőzésből egy győzelem és egy döntetlen mindenképpen meg
kell, hogy legyen. Tudjuk, hogy az ellenfelek, különösen a hátsó fertályban lévő
ellenfelek, nagyon jól erősítettek, de mi
sem panaszkodhatunk, hiszen megfelelő csapatunk van, megfelelő szerkezettel,
le kell „szállítani” azt, amit a csapat és a
szakvezetés ígért.

Jól kezdődött a szezon
Az FC Tiszaújváros ifi csapatainak már
elkezdődött a tavaszi szezon. Hazai pályán fogadták a Nyíregyháza Oros együtteseit, és mindkét korosztály begyűjtötte
a három pontot.
U19
FCT - GFSE Oros 2-1 (1-1)
Gól: Polonkai D., Kaszai D.
U17
FCT - GFSE Oros 2-1 (2-0)
Gól: Balogh G. 2
borza

Öt csapatunk a dobogón

Második alkalommal szervezett kétnapos utánpótlás teremtornát az FC Tiszaújváros. Az eseményen az NB I-es
növendékektől a megyei osztályok utánpótlásáig nyolc
korosztályban mintegy 500
gyermek vett részt.
- Az egyik legfontosabb célja a tornának, hogy a legkisebb korosztálytól kezdve megszerettessük a labdarúgást a gyerekekkel - mondta Molnár Zoltán, az FC
Tiszaújváros elnökségi tagja, a torna szervezője. - Emellett jó abból a szempontból is, hogy meglátjuk kik az ügyesebbek,
hol tart a saját korosztályunk játéka a többi csapathoz képest.
Az összehasonlítás jó ellenfelekkel szemben sikerült. Az FC Tiszaújváros minden korosztálya képviseltette magát, volt
olyan korcsoport, ahol több csapattal is. A
több mint félszáz résztvevő csapat között
azonban olyanok is voltak, mint az NB IIes Kazincbarcika, vagy az NB I-es Mezőkövesd ifjoncai.
- Nem az eredmény az elsődleges, hanem
az a képzés, amit kapnak a heti munka folyamán a gyerekek - mondta a mezőkövesdieket elkísérő tréner, Kovács Zsolt. Azokat szeretnénk visszakapni, visszalátni. A technikai és taktikai elemeket, amiket gyakorolunk, azok köszönjenek vis�sza.
A gyerekek persze a góloknak és a győze-

Bemegy? Kimarad?
lemnek örülnek igazán. Ebben is volt része sok tiszaújvárosinak.
- Három meccsen túl vagyunk, és mindhármat megnyertük - mondta Molnár Dávid U13-as játékos. - Egész jól megy a
csapatnak, mivel hazai tornán vagyunk.
Még hátra van egy ellenfél, de igazából
nem a győzelem a fontos, hanem a játék.
A tornán minden csapat jól szerepelt,
ha csak a dobogós helyezéseket nézzük,
két-két első és második, és egy harmadik hellyel gazdagodtak az FCT utánpótlás csapatai.
Eredmények:
U7: 2. hely FCT „piros”, 3. hely FCT „fehér”, 6. hely FCT „kék” .Legjobb hazai

A Sportcentrum eseményei
Március 03., (szombat)
Labdarúgás
14.30 TFCT - Nyírbátor bajnoki labdarúgó mérkőzés		
				
Centerpálya
15.00 Polgár - Újszentmargita edzőmérkőzés		
				
Műfüves pálya

játékos: Kopasz Botond. U9: 4. hely FCT.
Legjobb hazai játékos: Nagy Erik. U10:
1. hely FCT. Legjobb hazai játékos: Katlan Adrián, gólkirály: Gulácsi Márk. U11:
4. hely FCT. Legjobb hazai játékos: Pusztahelyi Levente. U12: 1. hely FCT. Legjobb hazai játékos: Victor Mátyás. U13:
2 hely. Legjobb hazai játékos: Lestál Szilárd, legjobb kapus: György Kristóf. U14:
4. hely. Legjobb hazai játékos: György
Kristóf. U15: 5. hely. Legjobb hazai játékos: Lakatos László.
Edzők:Lipusz Norbert, Barabás Zoltán,
Kurucz Gábor, Csikós László, Császár
Zoltán, Bán András.

Kézilabda
16.00 TSC - Nyíregyházi SE bajnoki kézilabda mérkőzés
				
Játékcsarnok
Március 04., (vasárnap)
Labdarúgás
08.00 Megyei futsal torna U11 és U13 korosztály		
			
Játékcsarnok és Edzőterem
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Rendezvények
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