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Lecsaptak a nyomozók

Nemzetközi elismerés

Télűző óvodások, iskolások

Európai különdíj a Márkus családnak

Farsangi mulatságok városszerte

Az Európai Triatlon Szövet-
ség (ETU) hagyományos el-
nöki konferenciáját febru-
ár 15-16-án rendezték meg 
Dublinban, melynek magyar, 
ezen belül tiszaújvárosi érde-
keltsége is volt. 

A kétnapos rendezvény záró gálavacsorá-
ján adták át az előző év díjait.  A tisza-
újvárosi Márkus-család tagjai: dr. Már-
kus Gáborné, Judit asszony, Márkus Ba-
lázs és Márkus Gergely az ETU elnöksé-
ge által adományozott különdíjat vehette 
át a triatlon sportágban, a sportág fejlő-
dése érdekében végzett több évtizedes ki-
magasló tevékenységükért. Renato Bert-
randi, az ETU olasz elnöke régi emlékek 
felidézése után adta át az elismerést a csa-
ládtagoknak, miközben a jelenlévők fel-
állva tapsoltak.
- Nagyon megtisztelő, jóleső érzésként él-
tük meg mindhárman, hogy vendégei le-
hettünk az ETU díjátadó ünnepségének 
- fogalmazott hazaérkezését követően 
Márkus Balázs, a Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub elnökségi tagja. - Megható volt szá-
munkra, hogy ilyen közegben, ahol szinte 
az összes európai szövetség képviseltet-
te magát, átvehettük ezt a rangos elisme-
rést. Mielőtt a színpadra szólítottak ben-
nünket, családunk történetének közel há-
rom évtizedét képekben is felelevenítet-
ték. Ebben az anyagban is szerepelt, hogy 
Gábor bátyánknak köszönhető a tisza-

újvárosi világkupa alapjainak lerakása. 
Édesapánk, dr. Márkus Gábor elszántsá-
gának, fanatizmusának, kitartásának, kö-
szönhetően vert gyökeret a városban a 
sportág, a nemzetközi versenyek egész 
sorával, a Triatlon Nagyhéttel. Az, hogy 
ez a fantasztikus összefogással együtt já-
ró folyamat bátyánk és édesapánk elvesz-
tése után is megy tovább, a sport erejének 
és a közreműködők emberi nagyságának 
tudható be.  Az elismerést ugyan mi kap-
tuk, de ebben a hőskortól kezdve nagyon 
sok ember munkája benne van. Ki kell 
emelnem a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot, 
az összes szervezőt, valamennyi támoga-

tónkat, akikkel együtt igazi Csapatként 
dolgozhattunk eddig és remélem ez a jö-
vőben sem lesz másként! Az, hogy 2019-
ben is így gondoltak a Márkus-családra, 
és felállhattunk a dublini pódiumra, a fen-
tieken felül Gergő bátyám érdeme, aki 
mindentudója, motorja az egésznek, va-
lamennyi versenyünknek. Nem lehetünk 
eléggé hálásak édesanyánknak sem, aki 
nagyon sok hazai és külföldi triatlonos-
nak lett a pótanyukája az évtizedek során, 
miközben a világ minden tájáról vendé-
gül látta a sportág különböző képviselőit. 
Ő biztosította nekünk mindig a biztos hát-
teret és ez így van most is. 

Rivaldafényben a Márkus család. 

Lehmann Csongor 
az év sportolója

Kilencven év
elkönyvelve

Az utánpótlás fiú kategóriában Lehmann Cson-
gor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője lett 
megyénk legjobb sportolója a 2018-as eredményei 
alapján az Észak-Magyarország napilap szavazá-
sán.

A díjról egy tíz főből álló szakmai zsűri határozott 1-től 5-ig 
pontozva az öt jelöltet. Lehmann Csongor 45 pontot kapott, és 
toronymagasan győzött. (A második helyezett Tóth Apor mis-
kolci cselgáncsozó 23 ponttal zárt.)  A díjátadó ünnepséget ked-
den tartották.
- Sajnálom, hogy nem lehettem jelen a díjátadón, mert Cipruson 
vagyunk edzőtáborban, de köszönöm a díjat, azt, hogy gondoltak 
rám - nyilatkozta Csongor. - 2018 egy nagyon tudatosan felépített 
év volt, és bár kifelé nem beszéltünk erről, de a világbajnokságot 
tartottuk az első naptól az esztendő fő versenyének. Nagyon sok 
szép élményben volt részem, részünk, ami kezdődött azzal, hogy 
az első felnőtt Európa Kupa versenyemen sikerült eső helyen cél-
ba érnem, majd a junior EB 3. helye már mutatta, hogy jó úton já-
runk. Ezek miatt is reménykedtünk a vb előtt a jó szereplésben, 
és az első hely megszerzése gyönyörű lezárása volt a junior kor-
szaknak. Edző édesapám, és az edzői team tagjai nélkül ez nem 
jött volna össze. És persze kellett hozzá jó edzőpartner is: a test-
vérem, Bence nélkül ez nem sikerült volna. 
További két tiszaújvárosi triatlonos babér is termett a szavazá-
son. Az utánpótlás csapatoknál a Tiszaújvárosi TK ifjúsági-juni-
or leány csapata, mindössze egy ponttal lemaradva, a 2. helyet 
szerezte meg. Az edzők versengésében a TTK elnöke, edzője, 
Lehmann Tibor ugyancsak második lett.

Újabb tiszaújvárosit köszöntött 90. születésnapja alkalmából 
Bráz György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző.
Kupcsik Zoltánné Belényesi Irma néven jött világra 1929. feb-
ruár 17-én Tiszaszederkényben. Ma is ott él, két gyermeke 
van, egy fiú és egy lány, valamint 4 unokája és 4 dédunokája. 
A TVK- ban dolgozott, majd a TIFO-ból (ahol könyvelő volt) 
ment nyugdíjba.
Irma néni jó fizikai állapotban van, el tudja magát látni, de fia és 
annak felesége segít a ház körüli munkákban. Szeret tévét nézni, 
újságot olvasni, beszélgetni, főleg a régi dolgokról. 

Születésnapi köszöntés

Tiszaújváros hetilapja      2019. február 21.      XXXVII. évfolyam, 8. szám

Farsangi mulatságoktól volt hangos szinte minden óvoda és iskola az elmúlt egy héten. Palotások, keringők, diszkótán-
cok, mulatságos jelenetek, káprázatos maskarák sorjáztak. Jelmezbe bújtak a gyermekek, úgy verseltek. Az eredmény 
könnyes anyai és büszke apai szemek. Képriportunk az 5. oldalon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus

Kedd, csütörtök, péntek, szombati napokon a szentmisék 
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi 
szentmise kezdete 11.00 óra. Február 24-én, vasárnap a katoli-
kus iskolák javára lesz gyűjtés.
Az ifjúsági hittan időpontja: 2019. március 16., 19.00 óra, 
helyszíne a plébánia közösségi terme. 
Első felnőtt katekézis időpontja február 23., szombat 19.00 
óra, helyszíne plébánia közösségi terme.
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házassá-
got szeretnének kötni, jelentkezzenek a plébánián. Az első je-
gyes kurzus időpontja 2019. március 1. péntek 19.00 óra, a 
plébánián.
Szentségi felkészítők: elsőáldozók március 8. 15.00 óra, bér-
málkozók 16.00 óra, helyszíne a templom.
Nagyböjti időszak kezdete: március 6-a, Hamvazószerda.
Nagyböjti lelkigyakorlat március 29. péntek, 30. szombat, 31. 
vasárnap.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00 - 11.00, Kedd: 
09.00 - 13.00, Szerda: 09.00 - 13.00, Csütörtök: 15.30 - 17.30, 
Péntek: 15.30 - 17.30. 

Református

Tiszaújváros
2019. február 21-én, csütörtökön 17.30 órakor egyházlátogatá-
si istentisztelet kezdődik.
2019. február 24-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. 
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kis-
gyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő 
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. február 24-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Sajószögeden 2019. február 24-én, vasárnap 9.00 órakor úrva-
csoraosztással egybekötött istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton elhunyt szeretteink-
re emlékezünk, a Szent Liturgia 11.00 órakor kezdődik. 17.00 
esti istentisztelet. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 
Szent Liturgia. Hétfőn, kedden és szerdán 17.00 esti istentisz-
telet.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Pelyhe lászló 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot február 24-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd február 25-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Köszönetnyilvánítás
Kérjük, hogy a NIKODÉMUS Idősek Otthonának vezetője, 
minden dolgozója fogadja köszönetünket, akik áldozatos mun-
kával három éven keresztül ápolták beteg édesanyánkat. Mindig 
hálás szívvel fogunk gondolni reájuk. Köszönünk mindent, Isten 
áldását kérjük további munkájukra, életükre.
Az elhunyt gyermekei: 

Fakó Barnabás, Ládi Pálné Fakó Gyöngyike

Záróvonalért jogosítvány

Szigorúbb rendőri fellépés
Bár az elmúlt időszakban a 
rendőrség fokozottabb ellenőr-
zést tartott az utakon, a balese-
tek száma nem csökkent. Egy 
szemléletváltásnak köszönhe-
tően a közlekedési szabályokat 
megsértő autósok szigorúbb 
büntetésre számíthatnak. 

- Gyakran vezetek, nap, mint nap részt 
veszek az autós közlekedésben - mondta 
Péter. - Azt tudom mondani, sajnos van 
hová fejlődnünk. Olvastam róla, hogy a 
rendőrök azonnal intézkedhetnek bizo-
nyos szabálysértések esetén. Azt gondo-
lom, hogy erre a szigorításra valószínűleg 
szükség volt. A baleseti statisztikák gon-
dolom, indokolttá teszik, hogy jobban el-
lenőrizzék az autósokat, és aki hibázik, ne 
ússza meg büntetés nélkül.     
- A rendőrség célja elsősorban az agresszív 
vezetők kiszűrése - nyilatkozta lapunknak 
Lipták Ferenc, a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság közlekedésrendészeti alosztály-
vezetője. - A záróvonal átlépése, az el-
sőbbségadás kötelező tábla figyelmen kí-
vül hagyása, illetve a sebességhatár átlé-
pése. Ez a három közlekedési szabálysér-
tés az, amiknek megszegéséért pénzbün-
tetés kiszabása mellett, akár a jogosítvány 
bevonása is megtörténhet. Azt azért hoz-
zá kell tenni, hogy egy közlekedési kihá-
gáskor nekünk mérlegelni kell a szabály-

sértés és az esetlegesen okozott baleset sú-
lyát. Döntést kell hoznunk, hogy a vétkes 
járművezetőnek visszavonjuk-e a jogosít-
ványát vagy ez nem indokolt. Ha az első-
fokú hatóság meghozta a határozatot, ak-
kor a szabálysértőnek még lehetősége van 
kifogással élni, a rendelkezésre álló hatá-
ridőn belül, ha ez nem történik meg, ak-
kor a járművezetői eltiltás jogerőssé válik. 
Tiszaújvárosban is számos olyan kereszte-
ződés van, ahol rendszeresen követnek el 
szabálysértést az autósok. A Szent István 
út és József Attila út kereszteződése egy 
nagyon jó példa. Van egy kötelező haladá-

si irány jobbra, van egy forgalomtól elzárt 
terület, és van egy Állj! Elsőbbségadás kö-
telező jelzőtábla. Ha ezeket együttesen egy 
járművezető egy adott esetben figyelmen 
kívül hagyja, ez a vezetői engedélyének el-
vesztésével is járhat.       
A megyében több civil gépjárműben is 
kamera rögzíti a közlekedési szituáció-
kat, így lehet, hogy nem látunk a közel-
ben rendőrautót, azonban nincs kizárva, 
hogy éppen egy jelzés nélküli rendőrségi 
jármű kamerája készít felvételt a közleke-
dési vétségről.   

ema

Egy hónapig akár SMS-ben is kérhető a postázás
Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztráció-
ja, idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vám-
hivataltól szja-bevallási tervezetének pos-
tázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint 
az adóazonosító jelét és a születési dátu-
mát tartalmazó kérelmet akár SMS-ben el-
juttatni a NAV-hoz március 18-áig.
A NAV idén is automatikusan, külön ké-
rés nélkül elkészíti azok szja-bevallá-
si tervezetét, akikről munkáltatói, kifize-
tői adattal rendelkezik: legyen munkavál-
laló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett 
magánszemély vagy egyéni vállalkozó.
Az elkészített tervezeteket a NAV már-
cius 15-étől az Ügyfélkapun keresztül, 
elektronikus formában elérhetővé teszi. 
Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbeval-
lási tervezetének postázását március 18-

án éjfélig kérheti. Az elkészült tervezete-
ket a NAV tértivevényesen április 30-áig 
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, vagy 
az Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rend-
szeren keresztül, a +36 (80) 20-21-22-es 
telefonszámon,
• postai úton, kötetlen levél formájában 
(születési dátum és adóazonosító jel meg-
adásával),
• a NAV honlapjáról letölthető BEV-
TERVK-nyomtatványon,
• személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.

SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adó-
azonosító jelet és a születési dátumot kell 
elküldeni ebben a formában: SZJA{szó-
köz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn.
Aki netán lecsúszik a március 18-ai hatá-
ridőről, május 20-áig személyesen, a NAV 
ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási 
tervezetének nyomtatását. Az adózók bár-
mikor nyithatnak ügyfélkaput, mellyel adó-
bevallási tervezetüket awww.nav.gov.hu-
ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhe-
tő eSZJA portálon március 15-étől megte-
kinthetik, és szükség esetén módosíthatják.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, 
a korábbi évekhez hasonlóan, idén is le-
het elektronikusan és papíron is rendel-
kezni egészen május 20-ig.

 NAV
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Szelíd
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik febru-

ári sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

A Szent István és a József Attila út kereszteződésénél sokan szabálytalankodnak.



Ülésezett az önkormányzat

Változatlan célok nehezebb körülmények mellett is
Az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetéséről tárgyalt első olvasat-
ban a képviselő-testület február 
14-én. A mintegy 11 milliárd forint 
főösszegű büdzsé magasabb a ta-
valyi eredeti előirányzatnál, de az 
állami elvonások miatt a pénzügyi 
egyensúly csak a korábbi évek 
megtakarításainak részleges fel-
használásával érhető el. A költség-
vetésről február 28-án lesz végsza-
vazás.

Az előző évhez hasonlóan 2019-ben is olyan 
kiadási tételek jelennek meg a költségvetésben, 
amelyek jelentősen befolyásolják a lehetősége-
ket. Bevételt csökkentő tételek az egyes támo-
gatások elvonása, kiadást növelő tételek a szo-
lidaritási hozzájárulás, minimálbér, garantált 
bérminimum emelés, melyekhez központi for-
rásban nem részesül az önkormányzat. 
A kiadások jelentős tétele a szolidaritási hozzá-
járulás. Számos feladat, fejlesztési elképzelés 
megvalósításában gondolkodik a városvezetés, 
azonban a fenti okok miatt ezek végrehajtása 
csak a pénzügyi lehetőségekhez mérten, tuda-
tos, fegyelmezett szemlélet mellett ütemezetten 
történhet. Az elfogadott gazdasági programmal 
összhangban, a városvezetés legfontosabb cél-
ja, hogy Tiszaújváros továbbra is élhető, fenn-
tartható és versenyképes város legyen, kiemel-
ten fontos az önkormányzat pénzügyi stabilitá-
sának megőrzése. Elengedhetetlen, hogy min-
den forint elköltése ellenőrzötten, törvényesen 
és etikusan történjen. Fontos a nyugalom, a biz-
tonság, a társadalmi béke megőrzése. A tisztes-
séges és becsületes irányvonalakról nem sza-
bad letérni. 
                                     

Fő források, kiadások

A költségvetési bevételek tervezett előirányza-
ta 7.758.522.950 Ft, melyet az előző évi marad-
vány 1.016.770.300 Ft-tal, hosszú lejáratú hitel 
felvétele 462.194.000 Ft-tal, az állampapírok 
visszaváltása 1.899.950.000 Ft-tal egészít ki. 
Így a bevételek főösszege 11.137.437.250 Ft.
A költségvetési kiadások tervezett előirányzata 
10.117.199.346 Ft - ebből a működési költség-
vetés kiadásai 8.201.744.660 Ft, a felhalmozási 
költségvetés kiadásai 1.915.454.686 Ft.
 A forrásokat az óvatosság elve alapján vették 
számba, de a költségvetés bevételi oldala biz-
tosítja a közszolgáltatások, szolgáltatások meg-
szokott színvonalú ellátását.
A középületek, közterületek állagának megőr-
zésére, műszaki színvonalának emelésére, be-
ruházásokra, felhalmozási célú támogatásokra 
több mint 1,9 milliárd Ft áll a költségvetésben 
rendelkezésre.
Folytatódik a játszótér-felújítási program a 
Munkácsy Mihály út 42-48. számú épület mö-
götti játszótér felújításával. Pályázati forrásból 
energetikai fejlesztés valósulhat meg a két ál-
lami általános iskolában, illetve megújulhat a 
Tündérkert óvoda is. Amennyiben a Kormány 
engedélyezi infrastruktúra fejlesztési hitel fel-
vételét, abban az esetben a Keleti lakóövezet-
ben a közművek kiépítését követően az építé-
si telkek értékesíthetővé válnak, megvalósul-
hat a Szent István út 1-11. számú épület mögöt-
ti közterület rekonstrukciója, elkészülhet a Vö-
rösmarty út meghosszabbítása.  
Az utak állapotát tavasszal áttekintik, és ameny-
nyiben szükséges, a pénzügyi lehetőségeket fi-
gyelembe véve a felújításokra a képviselő-tes-
tület júniusi ülésére készül javaslat. 
 Az önkormányzat hosszú évek óta nyújt tá-
mogatást a civil szervezetek számára, külö-
nös jelentőségű a sportegyesületek biztos mű-
ködési feltételeinek megteremtéséhez nyújtott 
rendszeres önkormányzati támogatás, illetve a 
Sportcentrum létesítményeinek teljes éven át 
történő használatát segítő, jelentős összegű ön-
kormányzati forrás. A képviselő-testület a Ti-
szaújvárosban működő történelmi egyházakat 
is támogatja céljaik megvalósítása érdekében. 
Az önkormányzat 16 önként vállalt támogatás-
sal is igyekszik segíteni a szociálisan rászorult, 
a gyermeket nevelő családok, az időskorúak, 
az egészségügyi problémákkal küzdő, illetve 

a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek és családjaik megélheté-
sét. Összességében olyan szociálpolitikai rend-
szer működtetésére törekszik az önkormányzat, 
amely nem ajándék szemléletű, hanem rászo-
rultság- és szükségelvű.
                                     

Költségvetési bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek 
tervezett előirányzata 7.758.522.950 Ft, mely 
a 2018. évi eredeti előirányzattól 11,83%-kal 
magasabb. Ennek túlnyomó többségét a közha-
talmi bevételek (a helyi adók, a helyi adókhoz 
kapcsolódó egyéb közhatalmi bevételek, to-
vábbá az átengedett közhatalmi bevételek kö-
zül a gépjárműadó) adja. A tervezett előirány-
zat 5.819.200.000 Ft, mely 16,11%-kal maga-
sabb a 2018. évinél.
Építményadóban a 647.000.000 Ft-os előirány-
zat kialakulását a 2015. óta változatlan 900 Ft/
m2-es adómérték, a magánszemélyeket érintő 
adókedvezmények, adómentességek megtartá-
sa, a felszámolási eljárások számának és a be-
hajthatatlan követelésekből eredő tartozások 
növekedési ütemének csökkenése, valamint a 
2015. január 1-jét követően használatba vett új 
építmények esetében a 3 évig terjedő 200 Ft/
m2-es kedvezményes adómérték indokolja. 
Az iparűzési adóbevétel előirányzata 4.102.000.000 
Ft. Kialakítása az 1,5%-os adómérték, az e-útdíj 
után járó adókedvezmény, valamint a 2,5 millió Ft 
összegű önkormányzati adóalap-mentesség alap-
ján történt. A bevétel tervezésénél figyelembe vet-
ték a 2017. évi bevallásokban feltüntetett 2019. év 
első félévi adóelőlegeinek összegét, a MOL cso-
port adatszolgáltatása és a 2018. évi előlegkiegé-
szítések, illetve azok elmaradásainak becsült hatá-
sát.
A gépjárműadó tervszáma 51.200.000 Ft. Ki-
alakítása a 2018. évi teljesítésből, a változat-
lan adómérték mellett a folyamatosan növekvő 
gépjárműállomány becsült adatából, valamint a 
települési önkormányzatot megillető beszedett 
adó 40%-os mértékének szabályából ered.
Idegenforgalmi adóból 13.000.000 Ft-tal kal-
kulál a költségvetés. A tervszám 8,33%-
kal magasabb az elmúlt évi előirányzatnál. 
Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 
1.006.000.000 Ft. E jogcímen a helyi adókhoz 
kapcsolódó pótlékok, bírságok, de főleg a már 
megfizetett előrehozott adó összegét tervezték 
meg.
Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek 
előirányzata 3.378.914.300 Ft.
Az átmenetileg szabad pénzeszközből vásá-
rolt 2019. január 1-jén meglévő, valamint az év 
elején vásárolt, a Magyar Állam által kibocsá-
tott állampapír-állomány névértéke összesen 
1.899.950.000 Ft, melyet az év folyamán vár-
hatóan be kell váltani.
Az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesz-
tési Program 2020 keretében az önkormányza-
tok kedvező feltételekkel, legfeljebb a szerző-
déskötéstől számított 20 éves futamidőre, a fel-
tételek (pl.: a kormány előzetes hozzájárulása) 
fennállása esetén hitelt vehetnek igénybe. 
Három fejlesztési cél megvalósításának finanszí-
rozása érdekében 462.194.000 Ft hitel igény-be-
vételét tervezi az önkormányzat (Keleti lakóö-

vezet kialakítása 270.008.000 Ft, Szent Ist-
ván út 1-11. számú épület mögötti közterület re-
konstrukciója 152.186.000 Ft, Vörösmarty út 
meghosszabbítása 40.000.000 Ft). Az ügyleti 
kamat a maximális hitelintézeti kamatfelárat fi-
gyelembe véve alig haladja meg az évi 3%-ot.
Költségvetési maradvány igénybevételéből 
1.016.770.300 Ft-tal számol a terv, így megte-
remthető a költségvetési egyensúly.

Költségvetési kiadások, 
bérintézkedések

A működési költségvetés kiadásaira 8.201.744.660 
Ft-ot irányoz elő a tervezet. A személyi juttatások 
tervszáma 2.037.254.935 Ft, mely az előző évi 
eredeti előirányzathoz képest 6,48%-os növeke-
dést mutat. Az önkormányzat intézményeiben és 
a Polgármesteri Hivatalnál 566 a tervezett állás-
helyek száma. 
2019. január 1-jétől a minimálbér 138.000 
Ft-ról 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 
180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra növekedett, mely-
nek finanszírozásához a központi költségvetés 
nem biztosít forrást.  
A minimálbér és garantált bérminimum jelen-
tős emelése, illetve a különböző ágazatok kü-
lönböző mértékű bérpolitikai intézkedései bér-
feszültséget okoznak az eltérő végzettségű, to-
vábbá az azonos munkakörben foglalkozta-
tott munkavállalók körében. E bérfeszültségek 
csökkenté-se érdekében az önkormányzati in-
tézmények dolgozóinál a következő szempon-
tok figyelembe vételével történik a 2019. évi 
béremelés. 
A főiskolai, egyetemi végzettséget és szakkép-
zettséget igénylő munkakörökben foglalkozta-
tott munkavállalók esetében a garantált illet-
mény legalább 210.000 Ft-ra kiegészül. 2018. 
december 31-éhez viszonyítva minden dolgo-
zónak alanyi jogon legalább 5%-kal emelkedik 
a bére, vagyis, aki a jogszabályok által megha-

tározott emelésekből (pl.: minimálbér-emelés) 
nem részesült legalább 5%-os mértékben, an-
nak az önkormányzat kiegészíti bruttó bérét er-
re a szintre. A bérfeszültségek enyhítése érde-
kében az intézményvezetők az intézményi bér-
keret (törvény szerinti illetmények, munkabé-
rek) 1 %-ának mértékéig további korrekciót 
hajthatnak végre a polgármesterrel történő elő-
zetes egyeztetést követően. A béremelés és bér-
korrekció maximum 10%-kal haladhatja meg 
a 2018. december 31-én érvényes bruttó mun-
kabért.
A képviselő-testület az intézmények és a sa-
ját tulajdonú gazdasági társaságok dolgozóinak 
cafetéria keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban 
határozta meg. 
Az illetmények bankszámlára utalásának költ-
ségéhez való hozzájárulás mértéke bruttó 
12.000 Ft/fő/év a tervezet szerint. 
A szakmai napok, illetve a nőnapi vendéglá-
tás lebonyolítására 8.000 Ft/fő/év keretösszeg 
áll rendelkezésre az intézmények költségveté-
sében. 
A dologi kiadások előirányzata 1.778.911.798 
Ft, mely 1,87%-kal csökkent az előző évi ere-
deti előirányzathoz képest. 
Ellátottak pénzbeli juttatásaiként 251.633.800 
Ft van tervezve, mely előirányzat az önkor-
mányzat által biztosított szociális és gyermek-
védelmi ellátásra nyújt fedezetet. 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 
2.740.879.869 Ft. 
Szolidaritási hozzájárulás címen 1.478.866.411 
Ft befizetési kötelezettség terheli az önkor-
mányzatot.
A költségvetési javaslat 936.743.539 Ft általá-
nos és céltartalékot tartalmaz.
A felhalmozási költségvetés kiadásai 1.915.454.686 
Ft-ot tesznek ki a javaslat szerint. Ebből a beruhá-
zások előirányzata 940.720.304 Ft, a felújításoké 
881.737.775 Ft. Az egyéb felhalmozási célú kiadá-
sokra 92.996.607 Ft az előirányzat. 
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltá-
sára egymilliárd forint épült be a tervbe, mely 
az átmenetileg szabad pénzeszközből 2019. 
elején vásárolt, a Magyar Állam által kibo-csá-
tott Önkormányzati Magyar Államkötvény né-
vértéke.
 

Módosítás nélkül

A költségvetés tárgyalása különösebb vita nél-
kül zajlott. Tóth Sándor (Fidesz) indítványo-
zott két módosítást. Javasolta, hogy az egy-
házi fenntartású köznevelési intézményeknek 
szánt 90 millió forintot létszámarányosan osz-
szák szét az egyházi és állami iskolák között. 
Javasolta továbbá, hogy az első iskolaévüket 
megkezdőknek az önkormányzat biztosítson 
ingyenes füzetcsomagot, s erre a célra külö-
nítsenek el kétmillió forintot. A többség mind-
két javaslatot elutasította. Dr. Fülöp György 
alpolgármester azzal érvelt, hogy miközben 
az állam semmilyen támogatást nem nyújt, sőt 
különböző jogcímen jelentős forrásokat von 
el, nem várható el, hogy az önkormányzat tá-
mogatást nyújtson az államnak. Hozzátette, 
a különböző önkormányzati juttatások (juta-
lom, kitüntetések, ösztöndíjak, stb.) révén leg-
alább olyan mértékű támogatás érkezik az ál-
lami iskolákhoz, mint az egyháziakhoz. Bráz 
György polgármester véleménye szerint az 
egyházi iskolák még így is versenyhátrány-
ban vannak, jóval korlátozottabban vehetnek 
igénybe pályázati forrásokat, miközben az ál-
lam akkor „húz elő pénzt a kalapból”, amikor 
akar. A már említett anyagi juttatásokból pe-
dig - figyelembe véve a létszámot - az álla-
mi iskolák munkavállalói, tanulói összességé-
ben jóval nagyobb összeget kapnak az önkor-
mányzattól. Az ingyenes füzetcsomaggal kap-
csolatban a polgármester leszögezte, az ön-
kormányzat nem az alanyi jogú, hanem a rá-
szorultságot figyelembe vevő támogatás elvét 
vallja. Ugyanakkor – tette hozzá – az önkor-
mányzat komoly iskolakezdési támogatásban 
részesíti a rászoruló családokat, és folyamato-
san vizsgálja, miként lehet növelni a támoga-
tottak körét.
A költségvetésről, a végrehajtás részletszabá-
lyairól február 28-án határoz a testület.

Ferenczi László

Gazdálkodási 
alapelvek

1. Takarékos, biztonságos és átlátható mű-
ködés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok elsődle-
gessége.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az önkormányzati vagyon tervszerű kar-
bantartása.
5. Tudatos városüzemeltetés és városfejlesz-
tés, különös tekintettel a városrészek egyen-
rangú kezelésére.
6. Indokolt támogatások biztosítása.
7. Beruházások kivitelezése akkor indítható, 
amennyiben a forrás biztosítása nem veszé-
lyezteti az előzőekben megfogalmazott el-
veket.
8. Az önkormányzati tulajdonú társaságok 
költséghatékony működése.
9. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a 
pályázatok önrészének megteremtése.

3. oldal2019. február 21. Aktuális

Továbbra is élhető, fenntartható és versenyképes lesz Tiszaújváros. 



Duális tanévnyitó a MOL Petrolkémiában

A jövő mérnökeit képzik
A MOL több közép- és fel-
sőfokú oktatási intézmén�-
n�el közösen indította el du-
ális képzését, többek között 
a tiszaújvárosi Brassaiban 
is. A felsőfokú képzésben a 
miskolci és a debreceni eg�e-
tem veg�ész és veg�ipari gé-
pész hallgatói vesznek részt, 
a most induló képzésre fel-
vételt n�ert 6 diákkal eg�ütt 
immár 16 tanulójuk van. A 
keresztféléves képzés máso-
dik évfol�amának ünnepé-
l�es tanévn�itóját a múlt hé-
ten tartották. 

Régi és új hallgatók, a duális képzésben 
résztvevő középiskolák vezetői, tanárai, 
gyakorlati oktatók, az egyetemek dékán-
jai, hallgatói és a MOL vezetése vett részt 
a tanévnyitón, amit a Laza-Plaza Klub-
házban tartottak. Az esemény megnyitó-
ján elsőként Zsinkó Tibor, a MOL Petrol-
kémia Zrt. (MPK) vezérigazgatója szólt a 
hallgatókhoz és a hallgatósághoz. 
-  A MOL Petrolkémia vegyipari gépész-
mérnöki és vegyészmérnöki felsőfo-
kú duális képzésének tanévnyitóján im-
már a második évfolyamot köszönthet-
jük. Tavaly indult ez a képzés, egy év 
van a hátunk mögött, és a lelkesedés nem 
csökkent, sőt tovább nőtt. Nyolc hallga-
tóval kezdtük, most újabb nyolc hallga-
tó tanul és dolgozik nálunk, akik a Mis-
kolci Egyetem vegyipari gépészmérnö-
ki és a Debreceni Egyetem vegyészmér-
nöki mesterképzésén tanulnak. A mi fel-

fogásunk középpontjában a munkaválla-
lóink állnak. A legjobbak akarunk lenni, 
ehhez a legfelkészültebb munkatársak-
ra van szükségünk, ezért a magyar okta-
tási rendszer elkötelezett támogatói, sze-
repvállalói vagyunk. Cégünk öt egyetem 
hét karával alakított ki partnerséget, a cél, 
hogy segítsük a piaci igényeknek megfe-
lelő gyakorlatorientált képzési formák ki-
alakítását, ezért is indítottuk el a duális 
képzési programjainkat. Középfokon je-
lenleg 38 vegyésztechnikus és villanysze-
relő tanul nálunk, akik a cég legmoder-
nebb laborjaiban mélyíthetik el szakisme-
reteiket, a mostani új hallgatónkkal pedig 
már 16 egyetemi hallgatónk van. A duális 
képzés lehetőség a hallgatóknak és lehe-
tőség nekünk is, hiszen az elmélet mellett 
megismerik a legmodernebb eszközöket, 
gyakorlati jártasságot szereznek, miköz-
ben megismerik Európa egyik vegyipa-
ri központjának mindennapjait - mondta 
Zsinkó Tibor.
A vezérigazgató után a két partneregye-
tem, dékánjai szóltak a vendégekhez.
- Felsőoktatási intézményként mindig ar-
ra törekedtünk, hogy hallgatóink verseny-
képes tudással, piacképes diplomával ke-
rüljenek ki a munkaerőpiacra, hogy ott si-
kerrel boldoguljanak. Ezt a célt csak úgy 
tudjuk elérni, hogy az ipar képviselőivel, 
a vállatokkal szoros kapcsolatokat épí-
tünk ki - mondta köszöntőjében dr. Kun 
Ferenc, a Debreceni Egyetem Természet-
tudományi és Technológiai Karának dé-

kánja. - Az elmúlt 20 évünkben nagyon 
komoly erőfeszítéseket tettünk arra, hogy 
a régió, tágabb régiónk minden iparának 
jeles képviselőjével létrejöjjön ez a bizo-
nyos kapcsolat. Arra törekszünk az egye-
temen belül, hogy a vállalati követelmé-
nyeket ismerve, erős elméleti alapokon 
nyugvó, gyakorlatorientált képzésekkel 
készítsük fel hallgatóinkat a cégek elvá-
rásaira.
Ezt követően dr. Siménfalvi Zoltán, a 
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és In-
formatikai Karának dékánja szólt az új-
donsült hallgatóihoz.
 - Azok a hallgatók, akik a duális képzés-
be keveredtek, nem csak, hogy tanulmá-
nyi eredményeikkel a jó hallgatóink kö-

zött vannak, hanem mutatóikban, a vár-
ható végzési félévszámban, az átlagos ta-
nulmányi teljesítményükben is magasan 
az átlagos teljesítmény fölött vannak - 
mondta. - Gondolná az ember, hogy, hogy 
lehet ez, amikor ők 0-24 órában vagy ta-
nulnak, vagy dolgoznak és pihenésképp 
azt a néhány napos szabadságot kiveszik. 
Valószínű, egy olyan szemléletet kapnak 
önöktől a vállalati környezetből, amely 
az egész életükre, a motiváltságukra, az 
elhivatottságukra bélyeget nyom. Ez az 

egyetlen magyarázat, mert biztos, hogy 
több idejük nincs, mint a normál hallgató-
inknak. Köszönettel kell tartozzam ezért a 
szemléletért ennek a vállalatnak.
A beszédek után az egyetemek nyolc új 
diákja ünnepélyes keretek közt aláírta a 
hallgatói szerződést és a megkapták azt a 
belépőkártyát, mellyel jogosultak a gyár 
területén tanulni és dolgozni. 
Az ünnepség után a szakmai képzés leg-
újabb helyszínét, a művelettan labort lá-
togatták meg, ahol éppen a középiskolá-
soknak tartottak gyakorlati órát az okta-
tók. Az MPK duális vegyipari művelet-
tan laboratóriumát 2018 végén adták át. A 
diákokat a 2018/19-es tanév második fél-
évétől oktatják itt.
- Tizenkét berendezést gyártattunk le 
egyedileg, ezeken tanulnak a diákok - tud-
tuk meg Vígh Ervin minőség-ellenőrzés 
vezetőtől. -  Amit itt látunk, az gyakorla-
tilag miniatűr változata az iparban hasz-
nált berendezéseknek, és itt tudják elsajá-
títani az elméleti, illetve a gyakorlati hasz-
nálatát ezeknek a berendezéseknek a diá-
kok. A Debreceni Szakképzési Centrum-
mal vagyunk kapcsolatban, onnan jön-
nek a diákok, most is egy teljes osztálynyit 
oktatunk itt. Az a célunk, hogy kiterjesz-
szük az oktatást a vegyész duális mérnök-
képzésre, illetve a MPK-nál elindítottunk 
kezelő, illetve mérnök akadémiát, őket is 
szeretnénk becsatornázni a művelettan la-
borba, de van egy olyan tervünk is, hogy a 
már itt foglalkoztatott kollégák számára is-
meretfelújító képzést tartsunk. Az oktatók 
az MPK munkavállalói, ők erre a pozíció-
ra lettek kinevezve, műszakvezetők voltak 
és gyakorlatilag most mint műszakveze-
tő mester oktatják a diákokat. Minden tan-
évben hetente kétszer vannak itt a diákok, 
vegyipari művelettan tantárgyból az elmé-
letet és a gyakorlatot is mi oktatjuk szá-
mukra. A vegyipari képzésben egy másik 
szakmai tárgyat is oktatunk, ez a műszeres 
analitika. Van egy műszeres analitika labo-
ratóriumunk, azt másfél évvel ezelőtt ad-
tuk át. Az első évfolyam már ott tette le a 
technikusi minősítést.  

berta

Családi nap a Széchenyiben 

Élmények közt 
tanultak

Hét perc. Átlagosan enn�i minőségi időt tölt eg� 
szülő naponta a g�ermekével. Sokszor a sok mun-
ka, tennivaló mögött vár a g�erek a sorban, de ma-
napság eg� g�erek is elvan a saját maga kis világá-
ban. Már ha nála van a telefonja. A Tiszaújvárosi 
Széchen�i István Általános Iskola most eg� n�er-
tes pál�ázatnak köszönhetően családi napot szer-
vezett. 

Igazi minőségi együtt töltött délelőtt volt ez mindenkinek, a 
programok közös bemelegítéssel kezdődtek, majd több mint tu-
catnyi helyszín várta a családokat. A tornateremben például élő 
csocsó, rodeószörf és kötélhúzás. A délelőtti kalandnak minden-
ki egy menetlevéllel vágott neki, az egyes helyszíneken pecséte-
ket gyűjtöttek, s ha meglett a hat, akkor már részt vehettek a sor-

soláson. Persze itt nem ez volt a 
fő szempont. 
- Először is mindent végigné-
zünk - mondta Gyarmati Ta-
más, aki Balázs fiával épp a 
logikai játékok terméhez ér-
kezett. - Balázs kíváncsi arra, 
hogy milyen játékok vannak itt. 
Voltunk már az ételkóstoláson, 
sorban megyünk mindenho-
va. Külföldön dolgozok, három 
hetet kint vagyok, egyet itthon, 
pont ma reggel érkeztem haza. 
Most mindent bepótolunk. 

De nem csak Tamás és Balázs 
gondolta így. 

- Anyukámmal jöttem - mondta Szűcs Réka -, nagyon tetszik ez 
a nap, hétvégi programnak nagyon jó. Anyukámnak is sok a dol-
ga, úgyhogy ez a nap most így tökéletes, hogy együtt lehetünk. 
Ez volt a családi nap egyik célja, hogy a gyermekek és szüleik 
minőségi időt tölthessenek együtt. Azonban nem csak a játékok 
és a nevetés költözött az iskola falai közé, észrevétlenül azért 
még némi tanulnivaló is elbújt az élmények között. 
- Úgy tűnik ugyan, hogy ma nem tanulunk, nem szerzünk isme-
reteket - mondta Farkas Tivadarné, a Széchenyi iskola igazga-
tója -, de ez nem pontosan így van. Tavaly számtalan pályázatot 
nyújtottunk be, melyek egyike ez az EFOP-pályázat, ami az in-
formális tanulás lehetőségeivel foglalkozik. Ennek a pályázatnak 
az égisze alatt nyújtunk a gyerekeknek élményalapon ismereteket. 
Ma megismerkedhetnek azzal, hogy hogyan kell újraéleszteni egy 
embert, hogy a testi-lelki nyavalyákra milyen gyógyteákat fo-
gyasszanak, hogy hogyan kell csapatban együttműködni. Hiszen 
ha az önös érdekeiket próbálják érvényesíteni, akkor bizony az 
élő csocsó rúdja semerre nem indul el. Megismerkedhetnek lo-
gikai játékokkal, amik fejlesztik a gondolkodásukat, megtudhat-
ják, hogy miért veszélyes az e-cigi, az energiaital. Játszva, szó-
rakozva rengeteg ismeretet szerezhetnek és pont ez a lényege 
ennek a pályázatnak, hogy ha egy iskola nem ismeri fel, hogy 
a régi, formális módszerek már nem elegendőek ahhoz, hogy a 
gyerekeket ismeretekhez juttassuk, akkor annak az iskolának le-
áldozóban van az élete - mondta az igazgató. 

Fodor Petra
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Pál Krisztina Debrecenből jár az MPK-ba, és ha végez, itt szeretne dolgozni. 

Egyedi gyártású berendezéseken tanulnak a diákok. 

Hallgatók, oktatók, leendő munkaadók. Közös bemelegítéssel indult a nap. 

Az élőcsocsó csapatmunkára tanít. 

Csak ügyesen!



kronika@tiszatv.hu

Köszönet 
a Kazinczy-farsangért
Évek óta megnézem a Kazinczy iskola farsangi rendezvénye-
it, és mindig kellemes meglepetéssel szembesülök. Tisztelem 
az igazgató asszony szép, tartalmas, de nem bő lére eresztett 
megnyitó beszédét. Nagyon ötletesnek, szellemesnek tartom 
a produkciókat összekötő kommenteket, ami minden évben 
új, és ízléses keretbe foglalja a produkciókat. 
A produkciók megszervezése, lebonyolítása nagy gonddal és 
rengeteg munkával jár, ezt köszönjük a tanároknak, az őket 
segítő szülőknek és természetesen a lelkes gyerekeknek. 
A korban 8 éven átívelő gyereksereg, úgy látom, hogy vagy 
három különböző habitussal, temperamentummal lépett szín-
padra. A 7-8-osok, már szinte a felnőttség jeleit mutatva, 
érett, tudatos, szép, ízléses táncokat mutattak be. Látszik raj-
tuk, a tartásukon a koncentrált színpadi viselkedés.
A középső kategória, a még gyerekek, de már tinédzserek, 
a vagány szereplés hívei. Még átélik a farsang játékosságát, 
de már szeretnék megmutatni az egyéni „Jó fej” vagyok ar-
cukat is.
És a legbűbájosabbak az alsós pingvinek, és teletabik. Ők 
még igazán beleélik magukat a farsang játékos hangulatá-
ba, de közben rácsodálkoznak a nézők tömegére, tágra nyílt 
szemmel keresve: „Hol lehet az anyu, meg az apu?” Belefe-
ledkezve a játékba, de vigyázva a táncrendre, a sorra, a fel-
adatra. Az ő tekintetük még mind erről árulkodik. Bájos, já-
tékossággal keveredő megfelelni akarásuk igazán elbűvölő. 
Ezért a kellemes, szép szombat délutánért köszönet és sok 
puszi minden résztvevőnek, segítőnek, közreműködőnek. 

Tisztelettel:  egy tiszaújvárosi nagymama
(Név és cím a szerkesztőségben)

kronika@tiszatv.hu

A katolikus iskola hírei
Folytatódnak a novemberben elkezdődött iskolakóstolgató foglalkozá-
sai a Szent István katolikus iskolában, melyre nagy szeretettel várják az 
érdeklődő óvodásokat és szüleiket.
 
Miskolcon a Kemény Dénes sportuszodában rendezték meg a megyei 
úszó diákolimpiát.
Iskolánkat három tanuló képviselte.
Eredmények:
Galambos István: 100 méteres gyorsúszás és 100 méteres hátúszás: I. 
helyezés, megyei bajnok, továbbjutott a győri országos diákolimpiai 
bajnokságra.
Kovács Edina: 100 méteres gyorsúszás és 100 méteres hátúszás: IV. he-
lyezés
Andrássy Dénes: 100 méteres mellúszás: V. helyezés

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai, taná-
ri kísérettel 2019. 02. 10-én vasárnap közös korcsolyázáson vettek részt 
a debreceni jégcsarnokban. Egy tartalmas, élményekben és mozgásban 
gazdag napot töltöttek el közösen az iskola tanulói, ahová szeretnének 
a közeljövőben ismét visszatérni. Kísérő pedagógusok: Nemes Nándor 
és Császár Zoltán.

A Hunyadi iskola felső tagozatosai folytatták a 
farsangi kavalkádok sorát. Latin randevú a vég-
zősökkel, börtönrock, retrobuli és szellemirtás is 
szerepelt a kínálatban, na és persze az elmarad-
hatatlan sulidiszkó, ahol este tízig bulizhattak a 
hunyadisok. 

Az óvodás farsangokat - a Szederinda kivéte-
lével  - a hét elején tartották. Itt még egyéni 
jelmezbe bújnak a gyerekek, s mondják el kis 
verseiket, adják elő műsoraikat. A végered-
mény könnyes anyai és büszke apai szemek, 
körülöttük pedig szuperhősök, hercegnők, 
katicák és cowboyok hada. 

Ismét hatalmas sikert aratott a 
hagyományos Operettgála a Der-
kovits Művelődési Központban. 
Nem csoda, hiszen Kállai Bo-
ri, Fonyó Barbara, Teremi Trixi, 
Berkes János, Csere László, az 
Ördöglovas tánckar és a Kálmán 
Szimfonietta zenekar szórakoz-
tatta a közönséget. 

Időben és térben is kalandoztak a Kazinczy di-
ákjai, akik palotással kezdték és keringővel zár-
ták a farsangi mulatságot. Közben a ’80-as évek 
zenei világába is bepillantást engedtek, de életre 
kelt Barbie-babák és a legendás Mary Poppins és 
„kéményseprői” is színpadra léptek. 
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Csütörtöki töri 

Tengeri szörnyetegek

Kiss Zoltán történelemtanár segítségével a mo-
dern csatahajók történetével ismerkedhettek meg 
az érdeklődők a „Csütörtöki töri” programsorozat 
legutóbbi előadásán.

A helyszín ezúttal is a Tiszaszederkényi Művelődési Ház volt, 
ahol félosztálynyi érdeklődő hallgatta a tanár úr szavait. A föld-
rajz-történelem szakos tanárnak volt már hét hasonló előadása, 
dem mint mondta ez a téma áll hozzá a legközelebb. Hogy mi-
ért?  Szerinte a csatahajók az adott történelmi korszakban az em-
beriség által létrehozott csúcstechnológiát képviselték, képvise-
lik. Elmondása szerint ez az előadása egy úgymond „javított” 
változat, ugyanis Nagypénteken már bemutatta ezt az anyagot, 
ám az érdeklődésre való tekintettel most meg kellett ismételnie. 
A másfél órás, színes produkció után mindenki tájékozottabban 
és elégedetten mehetett haza. 
Projektjét két részre bontotta: először bemutatta a hajógenerá-
ciót, ami egészen a napóleoni háborúktól indult. Megismerhet-
te a hallgatóság, hogyan fejlődtek a hajók a francia Glorie, el-
ső gőzüzemű páncélos hajótól egészen a második világháború-
ban megjelenő, sokak által ismert náci csatahajóig, a Bismarc-
kig, vagy éppen az első torpedótól hogyan jutottak el a csúcs-
teljesítményű légvédelmi rendszerekig, illetve a 212 ezres lóe-
rő-teljesítményig. 
Az előadás második részében megmutatta az előadó a témakör 
emberi oldalát is. Érdekességképpen videófelvételeket is muta-
tott a múltból, emellett saját maga által szimulált játékjelenetek-
kel, animációval illusztrálta a történteket. Idén ez volt az első 
Csütötöki töri, legközelebb Lenár Vilmos tart előadást „A gyű-
rűk ura egy történész szemüvegén keresztül” címmel.

Farkas

Kiss Zoltánhoz ez a téma áll a legközelebb. 

A híres-hírhedt Bismarck csatahajó. 

Lilla 
Ártatlanság. A szó, ami körülír minden múló szépséget, s 
meghatároz minden jóságot, mit még találhatunk ezen az 
elhagyatott, magányos világon. A fűszálak az erdő mélyén, 
melyeket észrevétlenül eltaposunk, a karjaik menedékében 
bújó virágok, akiknek egyetlen kívánságuk a napfény, a 
gyermekek, akik még semmit sem tudnak a kegyetlenség-
ről. Ilyen ártatlanul üldögélt a cseresznyefa ágán lógó hin-
tában egy lány, kinek még neve is a szelíd szépséget hirdet-
te. Lilla. Lágy és könnyed hangzású név, csakúgy, mint vi-
selője, aki most szomorkás mosollyal arcán lóbálta lábait a 
hintában, miközben a múlton merengett. Talán nem kellett 
volna ezt tennie, talán ez volt a legnagyobb hiba, ami ártat-
lan életének tisztaságán foltot ejtett, mégsem tehetett mást.
- Gyönyörű neved van - mondta neki egykor, kin most fejét 
törte, s bár szép emléknek tűnhet, mégis belesajdult a szí-
ve egy pillanatra.
- Sosem gondoltam rá gyönyörűként - válaszolta ő akkor. 
Valóban így vélekedett, korábban sosem tűnődött nevének 
bájos dallamán, ám ennek a bizonyos személynek szájából 
hallva valóban különösen szépen csengett ez a rövid szócs-
ka.
- Nem is lesz magától gyönyörű, ha nincs, aki széppé tegye.
A lány még szélesebben elmosolyodott a hintán üldögélve, 
de valahogy még több fájdalom vegyült mosolyába, mint az-
előtt. Megkapaszkodott erősen szorítva a hintát, majd lök-
ni kezdte magát, amíg a hirtelen feltámadó szél elűzte fejé-
ből az emlékeket.
Eközben az éj leple alatt alig pár percnyire egy fiú szívét 
is hasonló gondolatok gyötörték. Sétálni indult a hűvös, ta-
vaszi éjjelen, mert képtelen volt elaludni. Egy tündérsze-
rű lány képét próbálta elűzni fejéből, ám be kellett látnia, 
hogy az ok, ami miatt ez egyszerűen lehetetlen az az, hogy 
nem is akarta elfelejteni őt igazán. Maga előtt látta a lány 
hosszú, leomló, barna fürtjeit, csillogó, ragyogó mosolyát. 
Nem, ezt tényleg nem akarta elfelejteni, sőt örült volna, ha 
élete végéig ez az egyetlen kép, amit maga előtt lát, még an-
nak ellenére is, hogy a szíve mélyén erős fájdalmat és bána-
tot ébresztett benne.
- Szeretnék mondani neked valamit - suttogta egykor a 
lánynak, akinek felcsillanó szemei őszinte kíváncsiságról 
árulkodtak. A harmatos fűben feküdtek a csillagok alatt, 
kezeik közel feküdtek, mégsem érintették egymást.
- Mit?
A fiú elmosolyodott és a csillagokról a lányra pillantott.
- Nem tudom. Nem egy konkrét dolgot, csak úgy szeretnék 
mondani neked valamit. Szeretnék elmondani neked min-
dent, ami a fejemben jár, mert annyi minden van odabent, 
és valamiért úgy érzem, nincs még egy ember a világon, aki-
vel ilyen szívesen megosztanám a gondolataimat.
- Hát akkor mondd! - bíztatta a lány, majd mindketten 
felnevettek a butának tűnő párbeszéden, ami talán nem 
is volt olyan bugyuta, mint azt gondolták. Gyakran vett 
ilyen fordulatot a beszélgetésük, megtárgyalták az élet ne-
héz kérdéseit, beszélgettek a semmiről. A rengeteget jelentő, 
alábecsült semmiről. Sok mindenben nem értettek egyet, né-
ha még vitára is került sor, mégis volt egy dolog, ami össze-
kötötte őket: az élet egyikükkel sem bánt kesztyűs kézzel. 
Talán ezért is voltak annyira hálásak egymás társaságá-
ért, talán ezért is értették meg olyan jól egymást, talán ezért 
is tudták mindketten értékelni a békét, a csendet és a sem-

mit. Milyen aprócskának tűnő dolgok, mégis olykor milyen 
sokat jelenthetnek!
Ám egy napon történt valami. Hogy mi, arra már talán 
senki sem emlékszik. Egy dolog, ami rövid idő után olyan-
ná tesz mindent, mintha nem is lett volna. Mire a fűben 
fekvő kezeknek sikerült elérnie egymást, az egyik szinte 
azonnal kicsúszott a másik védelmet nyújtó melegéből, s új-
ból egyedül találták magukat. Talán az a bizonyos Sors-
nak nevezett dolog avatkozott közbe, talán az idő vetette ki 
rájuk kegyetlen hálóját. Bárhogy történt is, a két ártatlan 
szenvedte el a következményeket és most mindketten gon-
dolataikba merülve láthatták csak újból egymást. Megren-
dítő volt az elszakadásuk. Mintha egy könyv utolsó olda-
la a főszereplő váratlan halálával végződne, mintha Rómeó 
és Júlia, Ádám és Éva ellenségekké válnának, mintha egy 
szerelmes dal valójában a gyűlöletről szólna. De megtörtént 
és ez ellen már nem lehetett mit tenni.
A lány felpattant a hintából és levetette könnyű cipőjét, 
mert érezni akarta a puha fűszálak simogatását lábujjai 
közt. Behunyta szemeit, majd egy kósza könnycsepp hullt 
a földre és a virágok ölében lelt nyugovóra. Lassú léptek-
kel indult hazafelé, szerette volna addig húzni a pillanato-
kat, amíg csak lehetett. Sosem szeretett sietni, de most kü-
lönösen meg akarta ragadni az alkalmat, hogy a néma éj 
leple alatt egy kis nyugalomra leljen. Csendes volt a kör-
nyék, a házakat sötétség borította, majd egy furcsa zaj-
ra kapta fel a fejét. Mintha a párhuzamos utcában vala-
ki hasonlóan lassú, bánatos léptekkel bandukolt volna. Is-
merősek voltak neki a furcsa árny körvonalai, de túl mesz-
sze volt ahhoz, hogy felismerje. Sőt, mintha valaki a nevét 
súgta volna.
- Lilla - süvítette a szél a fülébe a legédesebb hangot, ame-
lyet életében hallott. Most először érezte úgy, hogy a ne-
ve valóban gyönyörű, de nem hangzatos, lágy dallama mi-
att, sem azért, mert ő volt a viselője, hanem a hang miatt, 
amely úgy suttogta, mintha ez lenne a világon valaha kiej-
tett legszebb szó.
A fiú is megtorpant egy pillanatra. Mintha az egyik ut-
cában egy angyalt látott volna. Hosszú, barna hajába be-
le-belekapott a szél és, mintha ő is kissé megbabonázva áll-
dogált volna vele szemben. Nem tudta miért, de ki kellett 
mondania a nevét, még ha nem is ő volt az. Halkan sutto-
gott, egész testében megborzongott a számára oly sokat je-
lentő szó kiejtése közben.
Ez volt az a pillanat, amikor mindketten észrevették egy-
mást, még a sötétség és a kételyek ellenére is. Azt hihet-
nénk, hogy egymáshoz rohanva végre elérte őket a boldog-
ság és a megérdemelt célba érés, de a való élet sajnos nem egy 
tündérmese. A lány elfordította fejét, mert bár a szíve va-
lamiért hevesen kezdett dobogni, egy hang a fejében azt sut-
togta, menjen tovább, mert otthon már várják és egyébként 
is későre jár az idő. A fiú pedig csak néhányat pislogott, de 
az angyalszerű látomás már tova is siklott, mint múló déli-
báb, ezért kénytelen volt elhessegetni a reményt árasztó, kü-
lönös, nyugtalanító gondolatokat. És, bár a szívük mélyén 
egyetlen pillanatra csupán, de igazán meglátták egymást, az 
élet és a Sorsnak nevezett óriási hatalommal bíró erő úgy 
döntött, még nem jött el az idő a találkozásra.
A hűvös, tavaszi szellő újra feltámadt megrázva a vidéket 
és a cseresznyefa ágán lógó, immár egyedül árválkodó hin-
tát, a fiú és a lány pedig tovább lépdeltek, most már két el-
lenkező irányba a szívükben mégsem távolodva egymástól.

Kelemen Alíz

Kelemen Alíz vagyok, a Tiszaújvárosi Eötvös József  Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium tanulója. Már egészen kis koromban a re-
gények rajongójává váltam, rengeteget olvastam, majd hamarosan én is ír-
ni kezdtem. Verseimet, novelláimat a blogomon teszem közzé, ezek mel-
lett pedig igyekszem időt szakítani a regények írására is. Bár én még nem 
hívnám magam írónak, legnagyobb álmom, hogy egyszer azzá válhassak 
és minél több emberhez eljuttathassam írásaimat, gondolataimat.
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A Tisza TV műsora
Február 21., csütörtök 

9:00 Héthatár: - Költségvetés első olvasatban - Virágzó aller-
gének - Farsangok városszerte - Ugrik a jogsi - Újra divat a 

hímzés - Szakmatábor, új szakképzés 
9:15 Hétről-Hétre: Műhelymunkák a MOL laborban - Gyer-
mekvédelmi konferencia - Kajakos szezonkedzet - Közel-

múlt - Operettgála
9:50 Egészségmagazin: Drog, alkohol, fiatalok. 

Klobusitzky György előadása diákoknak, felnőtteknek 
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Február 27., szerda
18:00: Héthatár: Horgászközgyűlés - Farsangi szezon - Tava-

szi munkák - Gyermekvédelem 
18:15: Hétről-Hétre: Ünnepi beszédírók - Közelmúlt - Ku-

tyasuli - Sport
Utána: a Phoenix KK- Újpest MT felnőtt bajnoki kosárlabda 

mérkőzés közvetítése felvételről 

Február 28., csütörtök 
10:00: A testületi ülés közvetítése élőben 

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
MyraArt Stúdió grafikai kiállítása
Parainé Marika amatőr alkotó munkái
Látogatható: február 25-ig. 

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
 „Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás Törő Irén festőművész alko-
tásaiból
Látogatható: március 14-ig.

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

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Kortárs magyar költők - kamarakiállítás
Látogatható: március 2-ig.
Február 21. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az öko kertészkedés alapjai - Magvetéstől a tartósításig
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet munkatársa
Február 22. (péntek) 17.00 óra      
„A könyv: nagyítóüveg” 
gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
Témánk: Áldozatszerepek az emberi kapcsolatokban
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
Február 26. (kedd) 16.30 óra
Családi játszóház 
Tavaszi házikó és madárka készítése
Vezeti: Ujjné Tellér Gabriella gyermekkönyvtáros
Belépődíj: 300 Ft
Február 27. (szerda) 10.00 óra
Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak
Világra hozni és világra jönni
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fej-
lesztő biblioterapeuta
Február 27. (szerda) 17.00 óra  
PC klub 
Téma: Sport a világhálón - honlapok, applikációk bemutatá-
sa, gyakorlati tanácsok az internet világából.
A foglalkozást vezeti: Békési László könyvtáros 

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Február 22. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Február 26. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

A Tiszaújváros Települési Értéktár felhívása

Kreatív értéKtár
Mutassa meg kreativitását! Válasszon ki egy helyi értéket az 
értéktár honlapján található listából!
Várjuk azokat az alkotásokat, amelyek az értéktár egy-egy 
elemét jelenítik meg kreatív formában (fotó, rajz, montázs, 
számítógépes grafika, plakát, kézműves munka, stb.).
Az elkészült pályaművek az értéktár májusi kiállításán lesz-
nek láthatók.
A pályázaton való részvétel ingyenes.
A pályázat leadási határideje: 2019. május 3.
Helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár (Széchenyi u. 37.)
A részletes pályázati kiírás elérhető nyomtatott formában a 
könyvtár épületében, valamint az értéktár honlapján: www.
ertektar.tiszaujvaros.hu
A pályázattal kapcsolatban Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Te-
lepülési Értéktár Testület titkára nyújt felvilágosítást a 452-
007-es telefonszámon, illetve e-mailben az ertektar@tujva-
ros.hu címen.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

Februárban VAKRANDI a könyvtárban.
Randevúzz egy könyvvel!

Válassz egyet a csomagolópapírba rejtett könyvek közül!
Kölcsönözd ki, vidd haza és ismerkedj vele!
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban 
(Széchenyi u. 37.), a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a 
konyvtar@tujvaros.hu email címen kérhető.

Szakmai nap 

A szűcshímzéssel ismerkedtek
A Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ az elmúlt évben pá-
lyázatot nyújtott be az Em-
beri Erőforrások Miniszté-
riumához, a Csoóri Sándor 
Alaphoz. A nyertes pályázat 
600.000 forintig biztosít lehe-
tőséget az intézmény számára 
öt alkalommal a hímzésfaj-
ták megismerésére egy ven-
dégelőadó segítségével.

- Terveink szerint havonta egy alkalom-
mal hívunk szakmai segítséget, akik min-
dig más és más hímzésfajtát mutatnak be 
nekünk - tudtuk meg Füredi Zsuzsanná-
tól, a Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
vezetőjétől. - A szakmai nap első felében 
az adott hímzésről hallgatunk meg egy 
előadást, majd ki is próbálhatjuk magun-
kat tűvel és hímzőfonallal. A mai alka-
lomra az Egyeki csipkeklub néhány tag-
ja és a városi  Guzsalyas Díszítőművésze-
ti Szakkör tagjai jöttek el.     
Berecz Bertalanné a helyi szakkörbe jár 
már tíz éve. Nem csoda, hogy a szakmai 
előadó meg is dicsérte a munkáját.  
- Kislány korom óta hímzek - meséli. - 
Akkor mindenki ezzel töltötte a szabad-
idejét. Szakmai tanácsot ugyan nem kap-
tunk, csak ellestük anyáinktól, nagyanyá-
inktól, hogy hogyan kell bánni a tűvel és a 
fonallal. A hímzés szeretete azonban má-
ig megmaradt. Szeretek eljönni ilyen ta-
lálkozókra, mert sok új dolgot megtudok, 
megtanulok, mint például ez a mostani 
szűcshímzés is.

Az első hímzős szakmai napra Békéscsa-
báról Misik Mónika népművész érkezett. 
A délelőtti órákban a Békés megyei szűcs 
ködmönökről és azok díszítéséről tartott 
előadást, majd bár természetesen nem 
ködmönökre, de ki lehetett próbálni ezt a 
hímzésfajtát. 
- A szűcsös hímzés egy igen nehéz tech-
nika - nyilatkozta lapunknak Misik Móni-
ka. - Ha jobban megfigyeljük, akkor lát-
juk, hogy az öltések nagyon dőltek. Aki-
nek más hímzésfajtára állt rá a keze, mint 
például a népszerű matyóra, annak való-
ban nem könnyű ezt a módszert elsajátí-
tani. Régen ezzel a technikával ködmö-
nöket díszítettek, tehát bőrre kellett dol-
gozni, ami még jobban megnehezítette a 
munkát, bár azt tudni kell, hogy ezeket a 

hímzéseket leginkább férfiak készítették.   
Egy díszes ködmön nagyon nagy érték-
kel bírt, és bír ma is, hiszen az elkészí-
tése egy évig is eltarthatott. Ma már mo-
dernebb eszközöket díszítünk a hagyomá-
nyos technikával, motívumokkal. A ré-
gi időkben úgymond ráértek az emberek 
a hímzéssel foglalkozni, hiszen a hosz-
szú téli estéken volt idejük egy-egy te-
rítőt vagy akár ágytakarót is kihímezni, 
ami sokszor hetekig, hónapokig is eltar-
tott. Ma már nem vagyunk ilyen ráérősek, 
csak a napi munka után vagy hétvégén tu-
dunk bármilyen hobbinak, így a hímzés-
nek is hódolni. A mai sietős világunkban 
inkább az egyszerű minták és technikák a 
kedveltebbek.

ema  

Régészeti leletek alapján a hímzés már 
az ókorban jelen volt, főleg Egyiptom-
ban, Mezopotámiában és Kínában. Bár 
a középkorban is reneszánszát élte ez a 
díszítési technika, igazán az Újkorban, 
az ipari forradalom után indult meg a 
fejlődése, amikor Mária Terézia idejé-
ben a hímzés bekerült az iskolai tantár-
gyak közé. A 20. században a hagyo-
mányőrző településeken gyakran dí-
szítették hímzéssel a ruhákat, terítő-
ket, törölközőket, ágyneműket. Az ez-
redfordulóra lecsendesedett a népi mo-
tívumok készítése, napjainkban azon-
ban új erőre kapott. Mára a hagyomá-
nyos díszítési mód begyűrűzött a mo-
dern korba, pólókon vagy akár tornaci-
pőkön is megjelennek a hímzőfonallal 
készült minták. 
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A hímzés ismét hódít, a divatiparban is. 

Misik Mónika és „tanítványai”. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt
kompenzációs listán 

mandátumot szerzett képviselő 
2019. február 27-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Fülöp György alpolgármester, a 

2. sz. választókerület képviselője
2019. február 25-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentkezés alapján történik, 
negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 
üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal  tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

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

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Tájékoztatás 

Egyszeri segély és kivételes nyugellátás-emelés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az 1997. évi LXXXI. törvény 66. § (1) b. pontjában foglaltaknak megfelelően - az ar-
ra jogosult kérelmezőnek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellátás-emelést és egyszeri segélyt 
engedélyezhet. 
Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány 
beszerezhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablakában. A kérelmek a 
szükséges igazolások csatolásával a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablakában (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) ter-
jeszthetők elő. 

                                                                                  Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Konyhalány munkakör

Toyota Hiaca Panel Van 2.4 D típusú 
gépjármű értékesítése

Árverési hirdetmény

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető 
Központ pályázatot hirdet 1 fő konyha-
lány munkakör betöltésére, 4 hónap pró-
baidő kikötéssel, határozatlan időre szóló 
kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett 
tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak el-
lenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése

• a helyiségek takarítása (takarítási ütem-
terv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és 
tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény 
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint 
annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartás-
ról szóló 2011. évi CXCV. törvény; vala-
mint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( 
XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
Munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot

• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás 
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-
3/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 03. 06.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 03. 07.
Az állás betölthető: 2019. 03. 08.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a 
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pontban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor 
u. 7.
Telefon: 06-49/548-383

Kósa-Tóth Zoltán igazgató

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

Árverési alapár (bruttó) (Ft) 120.000
licitlépcső (Ft)10.000, vagy annak egész 
számú többszöröse
Az árverésen való részvétel feltételei:
•határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, 
vagy a pályázó törvényesen meghatalma-
zott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetésének igazolása (az ösz-
szeg postai csekken vagy átutalással fi-
zetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 
11734114-15350064-00000000 számla-
számra).
Jelentkezési lapok 
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. 
számú irodában.

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-
ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
2019. február 21-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

 Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő testülete 2019. 
február 28-án, csütörtökön 10 
órától ülést tart a Városháza 
III. emeleti üléstermében 

Napirendi javaslat: 
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adomá-
nyozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésére (kiegészítő javaslat)
3. Javaslat a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet módosítására 
4. Javaslat Tiszaújváros 2019. évi városi 
rendezvényeinek támogatására
5. Javaslat az intézményekben folyó fel-
nőtt étkeztetés térítési díjának meghatá-
rozására
6. Javaslat a települési önkormányza-
tok számára nyújtható könyvtári és köz-
művelődési érdekeltségnövelő támogatás 
igénylésére
7. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-

szer működésével kapcsolatos döntés 
meghozatalára 
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár 2018. évi beszámolójának 
és 2019. évi szakmai munkatervének el-
fogadására
9. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellá-
tás települési hozzájárulásának növelésére
10.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság 

helyzetéről
10.b. Jelentés az éjszakai járőrszolgálat 
ellátásáról, valamint javaslat a feladat to-
vábbi ellátására
10.c. Tájékoztató a kamerás térfelügyele-
ti rendszer működésének tapasztalatairól
11. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

A költségvetés lesz a fő napirendi pont. 
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Tájékoztató

Óvodák nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át bizto-
sítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:

Zárva 
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

Szederinda Óvodája 
(Tiszaújváros, 
Dózsa u. 9.)

2019. 
június 24. - július 19. között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, 
Kazinczy út 1.) 

2019. 
július 01. - július 26. között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, 
Pajtás köz 13.)

2019. 
július 29. - augusztus 23. között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros, 

Alkotmány köz 1.)

2019. 
június 24. - augusztus 23. között

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

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2019.
 június 24. - június 28.

 között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

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

2019. 
július 01. - július 19. 

között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019. 
július 22. - július 26. 

között

Szivárvány óvoda 
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

Szederinda óvoda 
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2019. 
július 29. - augusztus 

23. 
között

Szederinda óvoda 
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita óvoda 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Tájékoztató
A Tiszaújvárosi Református 
Óvoda nyári zárva tartásáról

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot, 
hogy a karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Tisza-
újvárosi Református Óvoda nyári zárva tartása az alábbiak sze-
rint alakul:

Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadsá-
guk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a 
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben 
értesíteni szíveskedjenek.

Tiszaújvárosi Református Egyházközség

ZÁRVA

2019. július 22. - augusztus 16.

2019. augusztus 05. - 16. A Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda Bóbita épüle-
te biztosítja az összevont el-
látást.

NYITVA

2019. augusztus 21. - 31. Nyitva és összevont ügyeletet 
biztosít a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Óvoda.

SZÁMTALAN MUNKALEHETŐSÉG EGYSZERRE, EGY HELYEN!
Állást keres a környéken? Ne habozzon, látogasson el az első hajdúnánási állásbörzére!

Pályakezdőként, tapasztalattal rendelkező munkavállalóként szeretne elhelyezkedni; szezonális munkát/idénymunkát keres vagy 
épp kisgyermekes édesanyaként most térne vissza a munkaerő-piacra? A hajdúnánási állásbörze minden igényt megpróbál kielé-
gíteni: helyi vállalkozók kínálják majd rész- és teljes munkaidős álláslehetőségeiket betanított munkavállalók, szakképzett, kö-
zép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára!

Helyszín:
Kéky Lajos Városi Művelődési Központ színházterme (4080, Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.)

Időpont: 
2019. március 1., 15.00-19.00 óra

Az állásbörzén való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát 2019. február 27-ig jelezheti az otthon@
hajdunanas.hu e-mail címen (kötelező adatok: név, cím, születési idő, telefonszám, e-mail cím, keresett munkakör). A regisztrá-
lók értékes nyereményekben részesülhetnek!

A Hajdúnánási Állásbörze az EFOP-1.2.11-16-2017-00012 kódszámú, „Fecskeotthon Hajdúnánáson” című pályázat keretén be-
lül, Hajdúnánás Város Önkormányzatának szervezésében valósul meg.

Hozzájárulás 
a horgászengedélyhez

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájá-
rul a tiszaújvárosi roma lakosság részére a horgászengedélyek 
kiváltásához és várja azok jelentkezését, akik 18. életévüket 
betöltötték és szociálisan rászorultak. Jelentkezni lehet 2019. 
február 22-én, 11,00 - 12,00 óra között a Tiszaújváros, Bocs-
kai út 31. sz. alatti irodahelyiségben. Ezt követően 2019. feb-
ruár 25-étől 2019. március 8-ig a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. 
sz. alatt.

Farkas Sándor 
 elnök

Szakemberutánpótlásról is gondoskodnak

Tábor nyáron, új képzés szeptembertől
Idei első ülését tartotta a Ti-
szaújvárosi Térségi Fogla-
koztatási Tanács. Az ülé-
sen többek között szó esett a 
szakember utánpótlásról, a 
Brassai középiskolában új-
rainduló műanyag-feldolgo-
zó szakmai képzésről és egy 
olyan nyári táborról, ahol a 
különböző szakmákat ismer-
tetik meg a pályaválasztás 
előtt álló általános iskolás di-
ákokkal. 

A Központi Statisztikai Hivatal adatai 
szerint tavaly 48 ezren, tavaly előtt 77 ez-
ren hagyták el Borsod megyét. Egy jobb 
állás vagy egy jobb élet reményében a fő-
városba, a Dunántúlra vagy külföldre köl-
töztek. Ez az egyik oka annak, hogy tér-
ségünkben kevés a szakképzett szakem-
ber. A kialakult helyzet megoldásán fá-
radozik a foglalkoztatási tanács is. A tes-
tület 2018 júniusában több cég vezetőjé-
vel is leült tárgyalni arról, hogyan tudná-
nak fiatal szakembereket foglalkoztatni és 
itt tartani az itt iskolát végző potenciális 
munkaerőt.
- Meg kell ismertetni a gyerekekkel azo-
kat a szakmákat, amiket itt tanulhatnak, és 
azokat a helyeket, gyárakat, cégeket, ahol 
dolgozhatnak, ezzel a SZAK-MA táborral 
szeretnénk őket közelebb hozni mindeh-
hez, játékos formában - mondta Kenyeres 
Tamás, a foglalkoztatási tanács alelnöke. 
- A szakmatáborral elsősorban a hetedik 
osztályt befejezett gyerekeket szeretnénk 
megszólítani azért, hogy segítsünk nekik 
a döntésben, a pálya- és szakmaválasztás-
ban. Hogy milyen szakmákra irányul ez 
a szakmatábor? Elsősorban gépész, mű-
szerész és műanyag feldolgozásra. Támo-
gatást kapunk a helyi társaságoktól, akik 
anyagilag és szakmailag is hozzájárul-
nak ahhoz, hogy sikeres legyen a tábor, 
de Bráz György polgármester úrtól is ígé-
retet kaptunk a segítségre, miután meg-
vitatják és megvizsgálják, hogyan tud az 
önkormányzat részt venni a szervezésé-
ben. További segítséget kapunk a Brassa-
itól és a Szerencsi Szakképzési Centrum-
tól, hiszen ez a tábor hetedik osztályos di-
ákokról szól, akikhez szakmai felügye-
letre van szükség. Szeretnénk a nyáron 
a tábort elindítani azért, hogy a Brassai-
ban szeptemberben induló műanyag-fel-
dolgozó képzés ismert legyen, hogy mire 
ők nyolcadikosként majd a pályaválasztás 
előtt állnak erről is tudjanak.

A 2019/2020-as tanévben 16 fővel újrain-
dul a műanyag-feldolgozó szak a Brassai-
ban. Azt most még nem lehet tudni, meny-
nyien jelentkeztek ide, hiszen három nap-
pal ezelőtt adták be a jelentkezési lapo-
kat a diákok. Jakab Dénes, a Brassai igaz-
gatója elmondta az ülésen, hogy a duális 
képzés valóban indul, ám az elméleten túl 
az oktatás gyakorlati részéhez az iskola 
egyelőre nem tudja biztosítani a feltétele-
ket, hiányzik az infrastruktúra. Nincs le-
hetőség az extrudálási technológiai gya-
korlatra, vagy a hegesztési gyakorlatra, s 
ez csak néhány hiány, a sok közül, ezért 
ebben a többszereplős történetben várják 
a műanyaggyártással foglalkozó cégek 
segítségét is. 
-  Azok a cégek, melyek az előkészítés-
ben részt vettek, korábban már tettek 
olyan ígéretet, hogy a rendelkezésükre ál-
ló termelőeszközöket, melyek feleslege-
sek, azokat esetleg biztosítják a gyakor-
lati képzéshez. Megvizsgáljuk, hogy mi-
re van szükség, azt gondolom, hogy ösz-
szefogással ezt a gyakorlati képzőhelyet 
létre tudjuk hozni. Törekedve arra, hogy 
egyenlő teherviselés legyen, hogy min-
denki ugyanolyan mértékben tudjon be-
lőle részesedni, ahogy hozzájárult ehhez, 
továbbá számítunk azokra a városi cégek-
re is, melyek a megyei Top 100-ban ben-
ne voltak tavaly - mondta Kenyeres Ta-
más, majd a testület elnöke, Kovács Jó-
zsef vette át a szót, aki az újrainduló 
műanyag-feldolgozó képzés egyik ötlet-
gazdája volt.    
- Tavaly a tanács ülésén vetettük fel, hogy 
nagy szükség lenne műanyag-feldolgo-

zó szakmunkásokra, hiszen az MPK Zrt. 
iparbázisán nagyon sok műanyagtermé-
ket gyártanak, és nincs szakmai után-
pótlás - mondta az elnök. - Ezt az ötletet 
az iparkamara és a Szerencsi Szakképző 
Centrum felkarolta, eszerint 2019 őszén 
el tudnák indítani a képzést, aminek 
egyébként nagy hagyományai vannak, hi-
szen régen is működött. Kiderült azon-
ban, hogy a gyakorlati oktatással gondok 
vannak, ezért azt kell megszervezni, hogy 
hol, milyen formában, és kik oktatják 
majd. Ha van érdeklődés a fiatalok részé-
ről, akkor mi azon leszünk, hogy megta-
láljuk azt a feltételrendszert, hogy a mes-
tervizsgát tett embereket be tudják von-
ni a cégek, hiszen az ő érdekük is, hogy 
megteremtődjön ez a lehetőség. Ez lehet, 
hogy nem 2019-ben valósul meg, hanem 
áthúzódik 2020-ra, de már megtettük az 
első lépéseket. Azt gondolom, hogy azon 
lesznek a cégek, hogy ők is meg tudják te-
remteni azt a lehetőséget, hogy ami a ren-
delkezésükre áll, berendezések, extrúde-
rek, szálhúzók, lemezgyártó berendezé-
sek, azt rendelkezésre tudják majd bocsá-
tani a fiatalok részére. Itt inkább a szak-
embereket kell megtalálni, akik a tudást 
átadják, hiszen ez egy duális képzés lenne 
40% elméleti és 60% gyakorlati órával. 
Tanműhelyeket kell kiépíteni, akár közö-
sen is az érintett vállalatoknak. Ebben van 
nekünk szerepünk, ebben kívánjuk a mo-
tor szerepét betölteni, hogy összehozzuk 
a cégeket, és mindenki hozzátegye, amit 
hozzá tud tenni.

berta
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A szakképzett munkaerő hiányát igyekszik enyhíteni a tanács. 



A Tiszaújvárosi 
Krónikában 

 is megjelenik la-
kossági apróhir-

detése,  
amennyiben azt a 

Tisza TV 
Képújságában 

legalább 
5 napra (2500 Ft) 
legkésőbb kedden 
12 óráig feladja.

Bemutatóórák
 a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola emelt 

szintű angol nyelvet és emelt óraszámú dráma és táncot tanuló osztályaiban.

Bemutatóóra emelt szintű angol nyelv tantárgyból:
A 2.b-ben tanít: Kántor Bence
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 24-es terem
Időpont: 2019. február 26. 10.00
Az 4.b-ben tanít: Szabóné Gubányi Éva
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 17-es terem
Időpont: 2019. február 26. 8.00

Bemutatóóra emelt óraszámú dráma és tánc tantárgyból:
A 2.a-ban tanít: Mucza-Krisztin Judit
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. tornaszoba
Időpont: 2019. február 27. 9.00 

Bejelentkezés szükséges az 544-520-as telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
       Hok Csaba intézményvezető

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 
Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek 

II. félévi térítési díjának befizetési határideje 
2019. február 28-án lejár.

A befizetések rendezésére hétköznapokon 
9.00 - 17.00 óráig van lehetőség 

a Vándor Sándor Zeneiskola épületében
 (Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)

Kérjük, hogy a befizetést mindenki teljesítse!
     Hok Csaba
    intézményvezető

Kiadó garázst ke-
resek az Árpád út, 

Örösi út, Bolyai köz 
környékén. 

Érd.: 70/372-4058

Eladó 2000. évi 
Suzuki Sedan GL 

147.000 km-t futott, 
5 ajtós, új téli-nyári 

gumikkal, 2019 már-
ciusig érvényes mű-

szakival. 
Irányár: 280.000 Ft 

Érd.: 
06-20/942-3759
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A Sportcentrum eseményei   
Február 22. (péntek)

Labdarúgás
19.00 Tiszakeszi - Encs edzőmérkőzés   
    Műfüves pálya

Február 23. (szombat)
Labdarúgás
09.00 Sajószöged ifi - Tiszapalkonya felnőtt edzőmérkőzés 
    Műfüves pálya
11.00 Emőd - Sajóvámos edzőmérkőzés   
    Műfüves pálya
08.30 Utánpótlás teremlabdarúgó torna   
   Edzőterem Játékcsarnok
Asztalitenisz
11.00 TSC III.- Sátoraljaújhelyi STK bajnoki mérkőzés 
   Asztalitenisz-csarnok
15.30 TSC- Debreceni ASE bajnoki mérkőzés  
   Asztalitenisz-csarnok

Súlyemelés
08.00 Ördögh István országos súlyemelő emlékverseny 
   Súlyemelő-csarnok

Február 24. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros U19 - Tiszakeszi felnőtt edzőmérkőzés 
  Műfüves pálya
12.00 FC Tiszaújváros U17 - Tiszakeszi U19 edzőmérkőzés 
   Műfüvespálya
08.30 Utánpótlás teremlabdarúgó torna   
 Edzőterem, Játékcsarnok
Asztalitenisz
10.00 TSC II.- Pataki ASC bajnoki mérkőzés  
   Asztalitenisz-csarnok

Február 26. (kedd)
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Újpest MT U20 bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK- Újpest MT felnőtt bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok

Kosárlabda

Labdarúgás

Százon túli fiatalok

A megyeiek ellen 
jobban megy 

A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK U18-as együttese a 
Nyíregyházi SC KA/B csapatát fogadta február 18-án. A „rövid 
paddal” érkező vendégeknek nem sok esélyt hagytak a tiszaúj-
városi fiúk.

 Phoenix U18 – Nyíregyházi SC 104-60 
(33-16, 22-16, 26-12, 23-16)

A lendületesen kezdő Phoenix már a negyedik percben tíz pont-
tal vezetett, és az irányítást a későbbiekben sem engedte ki a 
kezéből. A második játékrészben javított védekezésén a Nyír-
egyháza, kevesebb pontot engedtek meg a házigazdáknak, a Ti-
sza-partiak előnye azonban így is növekedett. Bár az eredmény 
ezt kevéssé mutatja, a félidő után fontos változások történtek a 
játékban. Benőcs Viktor edző ettől kezdve teljes sorokat cserélt, 
lehetőséget adva minden játékosának a szereplésre. A fiúk nem 
okoztak csalódást, hiszen ez a taktika is az előny növekedését 
eredményezte. A záró etapban mintha egy kicsit kiengedtek vol-
na a tiszaújvárosiak. Lazult a védekezés, a kevés cserével ren-
delkező, fáradt vendégek azonban már nem tudták kihasználni 
az ebben rejlő lehetőségeket. 

A 0-1-es félidőt követően nem túl meggyőző 2-1-es 
győzelmet ért el a TFC Tiszaújváros a megyei első 
osztályú Ózddal szemben. 

TFC Tiszaújváros - Ózdi FC 2:1 (0:1)
Tiszaújváros, 50 néző
Tiszaújváros: Tóth (Herceg), Bokros, Papp, Fodor, Pataki, Daj-
ka, Molnár, Burics, Pap, Kovács K, Nagy D.
Az első félidő elején sikerült meglepni az Ózdot, három nagy 
helyzet is adódott, de kimaradtak. A félidő felétől az Ózd szép 
lassan átvette a mérkőzés irányítását. A TFCT sokat bizonyta-
lankodott hátul, és a félidő befejezése előtt ennek meg is lett ez 
„eredménye”. A második félidő elején újra koncentráltabb volt 
a Tiszaújváros, de adódtak az Ózdnak is további lehetőségei. A 
vendégek a végére elfáradtak és Nagy Dávid két találatával sike-
rült megfordítani az eredményt.
Az egyesület honlapja szerint a füves edzőpályát a Sportcent-
rum remekül előkészítette, a játékra tökéletes volt minden kö-
rülmény, viszont ha a 17 éves Kovács Kristóf nem segíti ki a fel-
nőtt keretet, akkor nem is tudott volna kiállni a csapat. Egyéb-
ként Kristóf a csapat egyik legjobbja volt, de jól teljesített Bu-
rics és Pap is.
Az átigazolási időszak utolsó napján újabb, korábban sztáriga-
zolásként érkezett játékos hagyta el a klubot, Nagy Péter Eger-
ben folytatja pályafutását. 
Van egy érkező is védőposzton, a kiesés elől menekülő Cigánd-
ról öltözött sárga-kékbe Bokros Tibor, aki korábban Balmazúj-
városban hosszú ideig az NB II-ben szerepelt.
Ez volt az ötödik felkészülési mérkőzés a bajnoki rajt előtt, a 
mérleg két győzelem és három vereség. Szombaton a bajnoki 
főpróba Gyöngyösön lesz, ezt követően, március 3-án már baj-
noki pontokért lép pályára a csapat Debrecenben.

Kajak-kenu régiós erőfelmérő

Kitartás, szorgalom, siker
Regionális kajak-kenu erő-
felmérő verseny helyszíne 
volta  hétvégén a Sportcent-
rum. Benépesült az edzőte-
rem és a futópálya is, a szép 
tavaszi időben mindenki a 
legjobbját hozta. Mintegy 
háromszáz 8 és 14 éves kor 
közötti sportoló mérettette 
meg magát. 

- Planktartás, rögzített karú függés, ha-
sizom, futás, húzódzkodás, fekvőtámasz 
és lábemelés - sorolja a versenyszámo-
kat, feladatokat Lőrincz Tibor, aki maga 
is sikeres sportoló. - A futás korosztály-
tól függ, a kisebbek még köröket futnak, a 
nagyok már Coopert, azaz 12 percet. 
Épp beér egy csapat kislány a célba, nagy 
küzdelmek vannak az utolsó métereken, 
a versenyszellem már a legkisebbekben 
is aktív. A kilencéves Fekete Nóra nyer-
te ezt a futamot. 
- Öt kört kellett futni - mondja Nóra -, 
én egyébként kenuzok, egy éve kezdtem. 
Most télen szerdánként a tornateremben 
vagyunk, hétfőn úszunk és tanmedencé-
zünk - teszi hozzá. 
Így telik a tél a kajakosoknál, kenusok-
nál, itt nincs nagyon pihenő, kell a moz-
gás, alapozás. Jó is egy kicsit ilyenkor kö-
zösségben lenni, versenyezni. 
- Elég sok helyről érkeztek ma ide - mondja 
Jancsár László, a TVSE elnöke -, Szolnok-
ról, Hajdúnánásról, Miskolcról és Nyéklád-
házáról. A 8 évestől egészen a 14 éves kor-
osztályig képviseltetik magukat a verseny-
zők. Bár most nem vagyunk a vízen, azért 
ebben az időszakban is nagyon sokat le-
het tenni. Elsősorban alapozunk, van futás, 
úszás, elvisszük a gyerekeket korcsolyázni, 
biciklizni, és kalandparkokba is, ha jut rá idő. 
- Mi derül ma ki? Ez egyfajta kiinduló ál-
lapot, amiből építkezni lehet, vagy már 
egyfajta eredménye a téli munkának? 
- Nem határoz meg semmit ez a verseny. 
Nyilván mutat egy állapotot, de nem ezen 
fog múlni az év további része. Nyilván, 
aki ellazsálja a telet, nem jár edzésekre, 
az most bajban van. De nem igazán mérv-
adó a kajakozás szempontjából ez a ver-
seny. Azért fontos, hogy lássuk, milyen 
állapotban vannak a gyerekek. 
S közben egy újabb verseny is a végéhez 
közeledik, szívvel-lélekkel futnak a fiúk, 
ők már nagyok, így Cooper-t futnak. 12 
perc után mindenki ott áll meg, ahol a sí-
pszó éri, s elindul a kis csapat, hogy meg-
mérje, ki hány métert teljesített. A szülők-
től közben már halljuk hogy Zsíros Zsom-
bor lett a legjobb, így hozzá indulunk. 
- Ez volt eddig a legjobb köröm - mond-
ja Zsombor, fején sapka, arcáról folyik 
az izzadság -, a legutóbbi edzésen három 
Coopert is futottunk. Úgy érzem, jó for-
mában vagyok, sokat fejlődtem. Voltunk 
Dunavarsányban is egy ilyen versenyen, 
ott egy húzódzkodást tudtam megcsinál-
ni, most meg már 14-et. Komolyan ve-
szem az edzéseket, a sportolást. Nagyon 
büszke vagyok a magyar bajnoki első he-
lyezésemre és a vidéki bajnokságon a vál-

tóban meg négyesben elért győzelemre 
- mondja Zsombor, s közben oda is ér a 
csapat, akik már írják is be Zsombor ered-
ményét: 3091 méter. 
Bent az edzőteremben már a vége felé jár-
nak a feladatoknak, lányok egy kis cso-
portja beszélget, nevetgél a húzódzkodás 
helyszínén, még bő félóra, és elkezdődik 
ez a versenyszámuk is. 
- Fél hatkor keltem és hatkor indult a busz 
- mondja a 12 éves Hidasi Maja -, az elő-

ző ilyen versenyt megnyertem, remélem 
most is sikerül majd. 
- Miért választottad a kajakozást? 
- Kajakkal arra mehetek, amerre csak 
akarok, szerintem jól is megy a kajakozás 
és a víz nagyon közel áll hozzám és a csa-
ládomhoz. Remélem, hogy sikeres spor-
toló válik majd belőlem. 
- Szerinted kiből válhat sikeres sportoló? 
Mi kell hozzá? Adottság, szorgalom, ki-
tartás? 
- A legfontosabb a jó hozzáállás. Ha va-
lakinek jó adottságai vannak, de lusta, 
akkor abból nem válik remek sportoló, 
ugyanakkor, ha szorgalmas az ember, so-
kat dolgozik, akkor lehet sikeres. 
- Ha korán kell kelni az edzés miatt, vagy 
a suli után még vár a terem, mivel moti-
válod magad, ha nincs annyira nagy ked-
ved az egészhez? 
- Nincs olyan sok alkalom, amikor ne len-
ne kedvem, de elsősorban azzal motivá-
lom magam, hogy ez mind a hasznomra 
válik majd. 
Amíg a lányok készülődnek, a Borsodi 

Örökmozgó Vízi Sportklub edzőjével fu-
tunk össze. 
- Hogy mire jó a mai nap? - kérdez vissza 
Révész Zoltán - Elsősorban sikerélményt 
adni. És persze odafigyelni arra, hogy 
teljen a következő időszak. Számunkra 
mégis elsősorban csapatösszetartó ereje 
van, mi egy új klub vagyunk, tavaly ősz-
szel alakultunk, de több mint tíz éve fog-
lalkozunk kajak-kenuval. A mai az első 
olyan verseny, ahol a csapatunk meg tu-
dott jelenni, így ez egy különösen fontos 
esemény számunkra. Úgy érzem, hogy 
ma mindenki ügyes, mindenki többet csi-
nált, mint edzésen, és a gyerekek maguk 
is büszkék a teljesítményükre. Ez a leg-
fontosabb, hogy önmagához képest min-
denki jobban teljesített. 
Érmek, ajándékok sorakoznak az aszta-
lokon, a dobogóra pedig sorra szólítják a 
legügyesebbeket. 
- A futás volt a legkönnyebb - mondja ara-
nyéremmel a nyakában a TKKSE-s Hor-
váth Kata -, a legnehezebb pedig a húzó-
dzkodás. Tavaly is nyertem, tavalyelőtt 
második voltam. Jók ezek a versenyek, de 
én jobban szeretek evezni, mert nagyon jó 
a vízen szabadon lenni, és most, hogy már 
közelednek a tavaszi versenyek, azokat is 
várom már. 
Az ország valamennyi régiójában szervez 
ilyen erőfelmérő versenyeket a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség. 
- Nincs tragédia, ha valami nem sikerült - 
mondja Bordás Balázs régiós titkár -, ősz-
szel megismételjük. A szövetség minő-
ségi utánpótlásbázis építésére törekszik, 
ezért is szervezzük ezt a versenyt. Sokan 
vannak itt olyanok, akik nemrég kezdtek 
sportolni, de nem kell kétségbeesni, ha 
valami most nem úgy ment, ahogy várták. 
- Mit lát ilyenkor egy tapasztalt szem? 
- Látja, hogy mi kerüljön fókuszba. Látni 
lehet például, hogy ki az, aki téthelyzet-
ben, közönség előtt jobban teljesít, a ma-
ximumot hozza ki, és lehet persze azt is 
látni, hogy azok az izomcsoportok, ame-
lyek a kajakozáshoz, kenuzáshoz fonto-
sak, meg vannak-e erősödve. 

Fodor Petra

11. oldal2019. február 21. Sport

Erősödik a hasizom. 

Habozó védők, napozó nézők. 

Az ózdiak a végére elfáradtak. 

Zsíros Zsombor (12) jó formában van. 



12. oldal 2019. február 21.Rendezvények
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