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Jó idő, jó társaság, jó étel

Szederkény vendégei voltunk
Csíki látogatás

Húsz év testvériség

A delegáció és Csíkszereda „Tiszaújvárosi referense”.

Zene, tánc, gasztronómia és családias hangulat jellemezte a kilencedik alkalommal megrendezett „Legyen Szederkény
vendége!” programot. A főzőversenyre idén 10 csapat nevezett be, a trófea a Szederkény Legjava csapaté lett. A nap
sztárvendége Bódi Guszti és a Fekete Szemek volt.

Két jó hír

Köztisztviselők napja

A parlament eltörölte, ám a
képviselő-testület - élve a törvény adta lehetőséggel - vis�szaállította, hogy a jövőben
is munkaszüneti nap legyen
július 1-je, a köztisztviselők
napja, amennyiben az hétköznapra esik.
Ezzel a jó hírrel köszöntötte a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozóit dr. Juhos Szabolcs jegyző a Brigádházban tartott ünnepségen. A jegyző egy másik jó hírrel is szolgált, ugyancsak testületi döntés alapján idén is lesz - igaz szerényebb mértékű - jutalom júliusban az önkormányzati szférában, illetve az állami
és egyházi fenntartású köznevelési intézményekben dolgozóknak. Dr. Juhos Szabolcs köszöntőjében szólt a feladatokról
is, egyebek mellett az elektronikus ügyintézésről és a választások előkészítéséről.
Bráz György polgármester a képviselő-testület és a város nevében köszönte meg a köztisztviselők munkáját. Mint

Dr. Fülöp György alpolgármester vezetésével 5 fős delegáció
kapott meghívást partnervárosunkba, Csíkszeredába, az Ezer
székely leány napjára. A rendezvény a csíksomlyói nyeregben
a székely népviselet, néptánc és népzene évente megszervezett
hagyományőrző találkozója, ahol több ezren öltöztek népviseletbe. A háromnapos kinn-tartózkodás alatt a két település vezetői tárgyaltak a további együttműködésről, valamint a két város
gyermekcsoportjainak csereüdültetéséről. Július 30. és augusztus 6. között tiszaújvárosi, augusztus 14-20. között csíkszeredai gyermekek üdülnek a testvértelepülésen. A látogatás azért is
volt fontos, mert ebben az évben 20 éves a két város között aláírt együttműködési megállapodás.

Tisza TV nyár

Fergeteges műsorok,
triatlontévé

A dolgos hétköznapok után a Brigádház filagóriája alatt ünnepeltek a köztisztviselők.
mondotta, a hivatal dolgozói a nagy nyilvánosság előtt végzik munkájukat, nap
mint nap kapcsolatban vannak a lakossággal, nem mindegy tehát, hogy milyen

színvonalú tevékenységük, emberi magatartásuk. A polgármester e tekintetben
elégedettségének adott hangot, ahogy fogalmazott: „példaképek vagytok.”

D vitamin túladagolás helyett válassza a hűvös szobát - legalábbis szerdánként, este hat órától, ugyanis a Tisza TV nyáron
is pazar műsorkínálattal várja képernyőfüggő nézőit!
Szerdán, július 5-én a gimnasztrádások Meseládikó című látványos, akrobatikus showtánc estjét láthatták felvételről, melyet
ma ismételünk. Július 12-én a Mamma mia című fergeteges musicalt tekinthetik meg a Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában. Július 15-től a Triatlon TV jelentkezik kilenc napon át, este fél tíztől, sztársportolókkal, napi hangulatjelentéssel, összefoglalókkal, és persze játékkal! Július 26-án Egészséglesen elnevezésű magazinműsoraink legérdekesebb részeiből készítünk
egy összeállítást. Augusztus 2-án pedig újra élő adással jelentkezünk, főbb témáink a nyári táborok, és a közelgő Halászléfőző Fesztivál lesznek.
Szép nyarat és lédús görögdinnyéket kívánunk!
A Tisza Média Kft. munkatársai
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Dráma Szögeden

Súlyosan bántalmazta édesanyját

Emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a rendőrök őrizetbe vettek egy 58 éves sajószögedi férfit.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint július 4-én 14 óra 30 perckor egy sajószögedi ingatlan udvarán előzetes szóváltást követően egy férfi bántalmazta 80
éves édesanyját. A sértett a bántalmazás
következtében súlyos sérüléseket szenvedett. S. I.-t a bűncselekmény helyszínén a
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság járőrei
elfogták. A gyanúsítottal szemben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetőeljárást.
A férfit a nyomozók őrizetbe vették és indítványozták előzetes letartóztatását.

Rendőrségi felhívás

Siker
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júliusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot július 9-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688),
majd július 10-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-19
Tisza Gyógyszertár

A Napraforgó Alapítvány
köszönetet mond

A bűntett helyszíne.

A MOL Petrolkémia pályázati támogatása által június 19-én és
21-én történt az Éltes Mátyás Iskola játszótéri és egyéb kültéri elemeinek festése. Eme nemes alkalommal a sokrétű összefogásé és az emberi segítőkészségé volt a főszerep. Ezúton szeretnénk az alapítvány és az iskola nevében köszönetet mondani
a Petrolkémia Back Office munkatársainak, a megjelent szülőknek, önkénteseknek és kollégáknak a festési munkálatokban való részvételért. Nem kevésbé szeretnénk megköszönni a finom
falatokat szakácsunknak, Tóth Gyulának, aki a megfáradt dolgozók ellátásában remekelt. Köszönjük az odafigyelést, gyermekeink támogatását.

Telefonos csalások

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az elmúlt időszakban megszaporodtak az
úgynevezett telefonos csalások.
Az elkövető (k) a NAV, illetve a Nyugdíjfolyósító képviselőjének kiadva magát, a
vezetékes vagy mobiltelefonnal rendelkező gyanútlan állampolgárt felhívja, majd
pénz visszautalást ígérve, adategyeztetés
alkalmával elkéri a sértett bankkártya
számát a rajta lévő CV kóddal. Az is előfordult, hogy a számlaszámot is elkérték
az utalás miatt. A sértettek az adatok megadását követően észlelik a számlaszámon,
hogy pénzmozgás történt, általában az így
megszerzett kártyaadatokkal mobiltelefonokat töltenek fel.
A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy sem a Nyugdíjfolyósító sem a
NAV nem keresi meg ügyfeleit ilyen trükkel, és telefonon nem kérnek személyes,
illetve banki adatokat.
Jó tanácsok, amennyiben ilyen hívást kap:

Gyógyszertári ügyelet

Helyreigazítás
Az elmúlt héten megjelent Nyári szünet aktívan című cikkben
hibásan jelent meg, hogy a Vízipók sportnapközi második turnusa augusztusban lesz. A valóságban lapunk megjelenésének
hetén már tart a második turnus. Az érintettektől szíves elnézést kérünk.
A szerkesztőség
Senkinek ne adja meg banki adatait! 			
- Próbálja azonosítani a hívót!
- Kérjen az ellenőrzéshez visszahívható
telefonszámot!
- Személyes és banki adatait telefonon
keresztül senkinek ne adja meg!
Bármilyen kecsegtető ajánlattal keresik is

Fotó: internet

meg, legyen gyanakvó, mert csalás áldozatává válhat!
Kérjük, tanácsainkat osszák meg másokkal is, hogy ne legyenek csalás áldozatai!
Porkoláb Lajos r. alezredes
bűnügyi osztályvezető

Egyházi hírek
Római katolikus

Júliusban hétköznap nem lesznek misék, szombaton 18:00
órakor, vasárnap 11:00 órakor lesz a szentmise templomunkban.
A plébániairoda nyitvatartása júliusban SZÜNETEL.
Temetés intézésekor a temetkezési vállalkozónál a plébános
telefonszáma elérhető.

Görögkatolikus

Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye.
Vasárnap 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 Szent Liturgia,
17:00 vecsernye. Hétfőn 9:30 Szent Liturgia az Ezüsthíd Gondozóházban. Szerdán 8:00 Szent Liturgia.

Református

Csütörtök: 17:00 óra bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben
10:00 és Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet.
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy édesanyánk,

Szül.: Herczeg Zsófia

életének 84. évében elhunyt.
Temetése július 7-én, pénteken 10.30-kor
lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben.
Fájó szívvel búcsúznak
gyermekei és unokái
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Fájó szívvel emlékezünk

Rácz Róbert Tamás

(a Borsod Volán volt dolgozója)
halálának első évfordulóján.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
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Ülésezett az önkormányzat

Költségvetés, jutalom, településtisztaság

A költségvetés módosítása - ezzel
összefüggésben a nyári juttatás
megszavazása - volt a fő napirendi pontja a képviselő-testület június 29-én tartott ülésének. A grémium rendeletet hozott a közterületek használatáról és a településtisztaságról, és újabb társasházaknak ítélt meg beruházási, felújítási
támogatást.
Az ülés nyitányaként a gyógy- és strandfürdő megújult honlapjával és a város tervezett
új honlapjával ismerkedtek meg a képviselők.
Mint elhangzott, az utóbbi a tervek szerint a
Triatlon Nagyhét előtt válik elérhetővé.

Beruházási adókedvezmény
Az érdemi munka zárt üléssel kezdődött, melynek egyhangúlag hozott döntéseiről Bráz
György polgármester tájékoztatta a nyilvánosságot. Augusztus 20-án 3 személy vehet át Pro
Urbe kitüntetést, egyikük életműdíjat. Szent

Az ülés elején a képviselő-testület a megújuló honlapokkal ismerkedett meg.

Elismert óvodapedagógus

Tiszaújváros szolgálatáért

Újabb személy, Hellné Balogh Mária óvodapedagógus vehette át nyugállományba vonulása alkalmából a képviselő-testület ülésén a
Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést.
Hellné Balogh Mária 1976-ban szerzett óvónői diplomát a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben. Még ebben az évben elhelyezkedett az akkori Leninvárosi 5. sz. Napközi
Otthonos Óvodában óvodapedagógusi munkakörben, ahol egészen nyugdíjba vonulásáig, 2017. június 9-ig állt alkalmazásban.
Kiváló elméleti felkészültséggel rendelkező,
a szakmai munkájára igényes, hivatását szerető pedagógus. Kiegyensúlyozott, türelmes
egyéniség, munkatársaival való kapcsolatára
az őszin-teség és a segítőkészség a jellemző.
Folyamatosan követte az óvodapedagógia
változásait. 1988-ban kétéves óvónői komplex gya-korlati szemináriumon vett részt. Az
itt szerzett ismereteit eredményesen alkalmazta nevelő-munkájában.
Mind a pedagógiai tevékenységére, mind a
közösségi életére a kölcsönös tiszteleten alapuló korrekt magatartás, a jó kapcsolatteremtő képesség, a derű és az optimizmus a jellemző.
Az óvoda és a család együttműködése során a
kiegyensúlyozott, partneri viszony kialakítáIstván Emlékérem kitüntetésből 8-at adományoz a testület, Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakettből 4-et adnak át.
A TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések ipari parki terület értékesítéséről, határidő módosításról és a bogácsi apartmanház irányárának meghatározásáról szóltak. Egy gazdaságfejlesztést szolgáló döntésről
is beszámolt a polgármester. E szerint az önkormányzat - elősegítendő a MOL Petrolkémia
fejlesztéseit - beruházási adókezdeményt kíván
nyújtani. Erről most egy elvi nyilatkozatot fogadott el a testület, meghatározva, hogy milyen
határok között folyjanak a tárgyalások.

Költségvetés, jutalmak
A képviselő-testület a bevételek és kiadások
előirányzatát - csaknem 600 millió forinttal növelve a főösszeget - mintegy 10,3 milliárd forintban állapította meg. A növekmény nagy része - bevételi és kiadási oldalon is - a belföldi
értékpapírokból származik.
A költségvetést érintő egyéb döntések is születtek. A legjelentősebb az úgynevezett nyári juttatásról szóló volt. A képviselő-testület az elmúlt években próbált javítani a hivatal, az intézmények, a gazdasági társaságok dolgozóinak jövedelmi helyzetén. Ennek egyik formája
volt az évente két alkalommal kifizetett 2-2 heti bérnek megfelelő jutalom.
Az önkormányzatot sújtó 1,7 milliárd forintos

sára és megtartására törekedett.
Mindig aktívan részt vett az óvodai programok megszervezésében és lebonyolításában.
Sokat dolgozott az óvoda alapítványának működtetésében is.
Az óvodai nevelés területén végzett több mint
négy évtizedes kiemelkedő, gyermekközpontú munkavégzése, szakmaszeretete és az
óvodapedagógusi életpálya melletti elkötelezettsége elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.
szolidaritási hozzájárulás következtében nehezebbek a gazdasági körülmények, de a testület
nem mondott le a jutalmazásról. Megvizsgálva
az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét a testület úgy határozott, hogy a Tiszajvárosi
Polgármesteri Hivatal dolgozói, a közalkalmazottak, az állami és egyházi fenntartású iskolák
dolgozói legfeljebb bruttó 76 ezer forint nyári
juttatásban részesülhetnek. A 152 ezer forintnál
kevesebbet keresőknél a bruttó bérük 50 %-ának
megfelelő összeg adható. Önkormányzati szinten ez a köztisztviselők, az önkormányzati szférában dolgozó közalkalmazottak esetében összesen 41.694 ezer forintot, valamint 9.172 ezer forint szociális hozzájárulási adót jelent.
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ 20.374
ezer, a Miskolci Tankerületi Központ 1.220
ezer, a Szerencsi Szakképzési Centrum 7.930
ezer, a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola 5.568 ezer, a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola 4.514 ezer forintos
támogatást kap a jutalmat fedezetéül.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a
gazdasági társaságok munkavállalói is részesüljenek nyári juttatásban. Ennek kifizetése a
TiszaSzolg és a Tisza Média esetében akkor
lehetséges, ha a cég likviditása lehetővé teszi.
A Sport Park és a Városgazda esetében - lévén
nonprofit gazdálkodók - ha kell, a testület megemeli a 2017. évi támogatási összeget. A döntés értelmében a cégek ügyvezetői - 2017. évi
jutalmuk terhére - ugyancsak 76 ezer forint juttatásban részesülhetnek.

Településtisztaság,
közterület-használat
Az elhanyagolt, gazos, rendezetlen ingatlanok a város arculatát rontva visszatérő problémát jelentenek. A magasra nőtt növényzet
búvóhelyül szolgál a rágcsálók számára, ezáltal bosszúságot okoz a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak. A városban élő allergiás betegek életkörülményeinek javítása érdekében a parlagfű mellett más gyomnövények
irtásáról is szükséges gondoskodni. Ez a probléma tette indokolttá, hogy a településtisztaság körébe tartozó szabályokat megsértő magatartások közigazgatási bírsággal szankcionálhatók legyenek. Erről eddig egyetlen önkormányzati rendelet sem tartalmazott szabályokat, ugyanakkor külön rendelet megalkotása sem volt indokolt, mert a szabályok köre viszonylag szűk. Mivel a közterületek használatának rendjéről szóló hatályos önkormányzati rendelet tartalmaz olyan magatartási sza-

bályokat, melyek megszegése esetén kiszabható közigazgatási bírság, ezért e rendeletet
- a közterület-használat eddigi szabályainak
megtartása mellett - a környezet-egészségügy
szabályozás körével bővítette a testület.
A rendelet értelmében az ingatlan birtokosa köteles az ingatlanán a gyomnövényzetet rendszeresen levágni, az ingatlanát tisztán tartani.
Amennyiben ennek a kötelezettségének nem
tesz eleget, 8 napos határidő kitűzésével értesítés kap, ennek eredménytelenségét követően
pedig közigazgatási bírság szabható ki.
A rendeletben a parlagfű nincs nevesítve, mert
arról magasabb szintű jogszabály rendelkezik.
A kormányrendelet szerint belterületen az önkormányzat jegyzője, külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró
megyeszékhely szerinti járási hivatala rendeli
el a közérdekű védekezést.
A jogosulatlan közterület-használat miatti
szankciók is bővültek. A rendelet értelmében,
aki megállapodás megkötése nélkül használja a
közterületet, a jogosulatlan közterület-használat idejére az elmaradt közterület-használati díj
kétszeresét köteles megfizetni, míg eddig csak
az elmaradt díjat kellett befizetni.

Társasházi támogatások
A képviselő-testület újabb társasházaknak ítélt
meg támogatást az energiahatékonysági és gépészeti beruházások, felújítások pénzügyi keretéből.
Energiatakarékosságot célzó beruházásra, felújításra (szigetelés, ablakcsere) 5 társasház pályázott 3.113.935 forint értékben. Gépészeti
beruházásaik, felújításaik támogatására 10 lakóközösség nyújtott be pályázatot 4.732.006
forintot igényelve.
A most megítélt összeggel együtt 13.589.192
forintot nyertek el a társasházak a 15 millió
forintos alapból. Bráz György polgármester
azonban bejelentette, az alap felülről nyitott,
ha szükséges, a testület megnöveli a keretös�szeget.
Ferenczi László

Kérések a tankerülethez

Büfépályázatok és felújítások

A képviselő-testületi ülésen Pap Zsolt képviselő javaslatára a testület felkérte Bráz
György polgármestert, hogy kérjen írásos tájékoztatást a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatójától a KLIK által kiírt, a tiszaújvárosi állami köznevelési intézmények iskolai
büféinek üzemeltetési pályázataival kapcsolatban. A képviselő azzal indokolta javaslatát,
hogy több önkormányzati képviselőt, így őt is
megkeresték az ügyben.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta
Dr. Fülöp György alpolgármester határozati javaslatát is, amely arról szólt, hogy a képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy
levélben keresse meg a KLIK Mezőkövesdi
Tankerületi Központjának igazgatóját és az
augusztusi képviselő-testületi ülésre kérjen
írásbeli tájékoztatást arról, hogy 2017. január
1-jétől mennyi pénzt fordítottak a tiszaújvárosi állami köznevelési intézmények állagának
megőrzésére, karbantartására, esetlegesen felújítására. Az alpolgármester indoklásában kifejtette, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
törvény értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által
működtetett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos jogok és kötelezettségek a
tankerületi központot illetik meg 2017. január
1-jétől. A működtetéshez kötődően a törvény
erejénél fogva, a tiszaújvárosi köznevelési
feladatok ellátását szolgáló települési önkormányzati vagyon leltár szerint 2017. január
1-jén a Mezőkövesdi-, illetve a Miskolci Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe került, de az épületek tulajdonosi jogai továbbra is Tiszaújváros önkormányzatánál maradtak. A tulajdonosi pozíció pedig nem csak
jogokkal, de kötelezettségekkel is jár, és egy

Az alpolgármester a tulajdonosi jogokkal
és kötelezettségekkel indokolta a tájékoztatás kérését.
felelős képviselő-testületnek nyomon kell követnie a tulajdonában álló ingatlanok sorsát.
- Van egy érvényben lévő vagyonkezelési
szerződésünk mind a miskolci, mind a mezőkövesdi tankerülettel. Ennek 16. pontja azt
mondja ki, hogy az átvevő - ez most a KLIK
- köteles az önkormányzat részére félévente,
az I. félévet követően július 31. napjáig adatot
szolgáltatni, azoknak az eszközöknek az értékcsökkenéséről, amelyeket átadtunk és főkönyvi számonként a félév végén meglévő állomány bruttó értékéről, a halmozott értékcsökkenésről. Ehhez kapcsolódik a 24. pont,
mely szerint az átvevő - a KLIK - gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról,
a szükséges felújításokról - tette hozzá az alpolgármester.

Aktuális

4. oldal

Interjú Huff Zsolt vezérigazgatóval

Beruházásokra készül a Petrolkémia

Ambiciózus stratégiával néz a
következő 15 év elé a MOL. A
cég 4,5 milliárd dollárt tervez
beruházni a vegyipari szegmensben, ami nem csak Tiszaújvárost érinti, mindenesetre Százhalombattától, Pozsonyon keresztül településünkig
komoly beruházások várhatók. Huff Zsolttal a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatójával a Tisza TV készített interjút, ennek szerkesztett változatát közöljük.
- Hatalmas beruházásokról hallani, Tiszaújvárost már biztosan érintik ezek,
vagy ez még képlékeny?
- Egy része képlékeny, egy részéről biztosan tudunk - válaszolt a vezérigazgató. - Két fő irány van, egy új termékvonal
kialakítása, ami még előkészítés és döntés alatt van, illetve van egy már biztosan tudott irány, az olefingyártás, a petrolkémia szívének a felújítása, intenzifikálása és biztonságnövelő beruházása.
Ez két szakaszban, a következő 5, illetve
10 évben fog megvalósulni és több mint

Huff Zsolt
100 milliárd forint értékű beruházást jelent. Ennek elsősorban a hatékonyságnövelés az egyik célja, hogy minél jobb termékkihozatalt tudjunk produkálni. A másik a biztonságnövelés, hiszen az öregebbik Olefin gyárunk tavaly volt 40 éves és
bizony vannak elöregedett részei, berendezései az üzemnek, amit ki kell cserélnünk, fel kell újítanunk, illetve a kor műszaki színvonalára kell felhoznunk azokat
a biztonsági berendezéseket, amelyek an-

Zabos Géza emléknap

Tisztelgés és verseny

Az emlékezők és a szónok.

Felpezsdül az amúgy sem unalmas élet az ipartelepen.
nak idején még megállták a helyüket, de kis alapterületű lakások, apartman házak
ma már nem. Én azt gondolom, hogy a igényét, amit aztán valamilyen forrásból,
legfontosabb üzenet a városlakóknak az, valamilyen finanszírozási kerettel meg is
hogy ha ezt a beruházást megvalósítjuk, kell valósítani. Dolgozunk rajta, nyilván
akkor egy jóval magasabb biztonsági fo- ezek még nem publikusak, de nem gonkú üzemnek örülhetünk, másrészt a kö- doljuk azt, hogy egy ilyen nagy mértékű
vetkező 15-20 évre biztosított a nyugodt, változást, egyik napról a másikra meg lebiztos termelés.
het valósítani.
- Milyen munkaerőigényei lesznek a be- - Milyen végzettségű, képzettségű szakruházásoknak?
emberekre lesz szükségük az elkövetkező
- Ezzel kapcsolatban is előkerültek már években?
számok, van egy szélső érték, amikor azt - Valójában a vegyiparban az összes szaknézzük, hogy ha minden beruházás itt és mát fel tudnám sorolni, elsősorban veegy időben valósulna meg, akkor ennek gyész, vegyésztechnikus, gépész, vegya szakemberigénye megközelíti a 8 ezer ipari gépész, villanyszerelő, irányításfőt. Ám ezek a beruházások előkészítés technikai szakemberek, nagyon széles a
alatt vannak, a végleges ütemezés még spektrum. Ezek egy részét megpróbáljuk
mozoghat, és nyilván figyelembe ves�- saját átképzésekkel biztosítani, de indulszük, hogy üzletileg, organizáció szem- nak szeptembertől a duális képzések is
pontjából mi az optimális. De az biztos, közép-, illetve felső szinten.
hogy lesznek itt nagyon komoly csúcsok. - Jelenleg hol tart a műgumigyár építése
Amennyiben sikerül a beruházásokat ide- és hogy üzemel a butadién üzem?
hozni Tiszaújvárosba, akkor egy olyan - A tavalyi év a finomhangolás éve volt
200-300 fő permanens, állandó munkahe- a butadién üzemben. Év végére elértük
lynövekedést eredményezhet ez a MOL azt az állapotot, hogy 100%-os minőségPetrolkémiánál, illetve a kapcsolódó vál- ben tudunk butadién terméket termelni,
lalkozásoknál.
ezzel aztán sikerült egy olyan rekordot
- Lehet, hogy majd egy kicsit idézzük a megdöntenünk, hogy az üzem beruházá’70-es éveket, amikor idejöttek sokan Le- si költségének közel a felét már megtéríninvárosba a TVK-ra dolgozni. A leen- tette mintegy 1,5 év alatt, ami azt gondodő munkavállalóik lakhatási lehetősége- lom, hogy rekord ebben a műfajban. Ez
it, hogy fogják megoldani?
biztosítja azt, hogy a jövő év első negyed- Többször beszéltünk már Bráz György évére tervezett műgumi üzem indulására
polgármester úrral erről, és abban álla- kiváló alapanyagot tudjunk biztosítani. A
podtunk meg, hogy amikor a döntés meg- műgumi gyár épül, nyilván az idei év eleszületik, hogy itt lesz a beruházás, ad- ji kemény tél rányomta a bélyegét az ütedigra bemutatunk egy korrekt és konkrét mezésre, de most mindenki azon dolgolétszámtervet és az azt kiszolgáló infra- zik, hogy ütemtervnek megfelelően, a jöstrukturális fejlesztési igényt, hogy biz- vő évben elindulhasson a technológia.
tosítani tudjuk akár munkásszállók, akár
berta

Sajtóközlemény

Elkészült Tiszapalkonyán a talajvíztisztító rendszer

A MOL és MOL Petrolkémia
befejezte Tiszapalkonyán a
talajvíz tisztítására szolgáló rendszer kiépítését. A próbaüzem elindulása lehetőséget teremt arra, hogy a vállalatok fokozatosan eltüntessék
a jogelődök működése során
keletkezett ipari szennyeződéseket az érintett területek
talajvizéből.
Az évtizedekkel ezelőtt, a TVK-TIFO
vállalatok ipari komplexumának területén
keletkezett szennyeződések teljes eltávolítására irányuló átfogó, stratégiai megközelítésű program részeként a két jogutód,
a MOL Nyrt. és a MOL Petrolkémia Zrt.
2017 elején egy talajvízvédelmi rendszer
kiépítését kezdte meg Tiszapalkonya határában. A vállalatcsoport az iparterületen
az elmúlt években öt különböző területen
végzett kármentesítést, azonban a talajvíztisztító rendszer kiépítésével lehetőség
nyílik arra is, hogy ezt kiterjessze a legközelebbi település határáig. A hatósági
kötelezésnek megfelelően a beavatkozás
elsőrendű célja az egészséges környezet
és az emberi egészség megőrzésének biz-

2017. július 6.

Hetven kutat fúrtak.
tosítása és a környezet állapotának javítása a szennyeződések terjedésének megállításával és teljes megszüntetésével.
A talajvíztisztító rendszer egy hetven vízkitermelő kútból álló kútsorból és a hozzá kapcsolódó vízvezeték-hálózatból áll.
Működésének lényege, hogy a kutak kiszivattyúzzák a talajvizet, melyet a hoz-

zájuk tartozó csővezetékeken keresztül
a MOL szennyvíztisztítójába szállítanak.
A tervek szerint a teljesen automatikusan
működő rendszer az évek folyamán teljesen megtisztítja a talajvizet az ipari szen�nyeződésektől. A Tiszapalkonya nyugati
határánál található kútsorban már elkezdődött a próbaüzem, ezt követően pedig
megindulhat az ipari szennyeződések folyamatos, üzemszerű felszámolása.
A mintavételek eredményei alapján a későbbiekben lehet megmondani, hogy
meddig szükséges a rendszer használata.
A további vizsgálatok és elemzések végrehajtásával, és a talajvíztisztító rendszer
kiépítésével a MOL és MOL Petrolkémia
- az illetékes környezetvédelmi hatósággal szorosan együttműködve – mindent
megtesz az egészséges lakókörnyezet
megóvása érdekében. A kezdeményezés
révén elkerülhető lesz a szennyező anyagok határértéket meghaladó terjedése és
az esetleges kockázatok kialakulása is.
A MOL és a MOL Petrolkémia arra törekszik, hogy minden érintett lakos megfelelő tájékoztatásban részesüljön, és hogy
a lehető legkevesebb kényelmetlenséget
okozzák a munkálatok.

A családtagok, a róla elnevezett horgászegyesület
és az önkormányzat képviselői a lakóházán elhelyezett emléktáblánál tisztelegtek az 1999-ben elhunyt Dr. Zabos Géza emléke előtt. Másnap csapat horgászversenyt rendezett az egyesület névadója tiszteletére az Erdészeti tavon.
Az emléktáblánál összegyűlteket Jézsó Gábor önkormányzati
képviselő köszöntötte. Beszédét Juhász Gyula Emlék című versével kezdte, majd így folytatta:
„Minden esztendő nyarán összegyűlünk itt, immáron 16. alkalommal, Géza bácsi egykori lakásánál, hogy meghajtsuk fejünket a Tisza szerelmesének, az állatorvosnak, az egykori önkormányzati képviselőnek, Tiszaújváros díszpolgárának, a Zabos
Géza Horgász Egyesület névadójának, Dr Zabos Gézának emléke és emléktáblája előtt. Az ő színes, tapasztalatban és szeretetben gazdag emberi életútja emlékeinkben sokféleképpen rajzolódik ki. Családján kívül vannak közöttünk, akik barátként,
vannak, akik munkatársként, állatorvosként, vagy horgászó idős
emberként emlékeznek rá, aki megpihenve a víz partján meséli gazdag és tanulságos történeteit, segíti a fiatalabb nemzedéket
a horgászat és a víz élővilágának megismerésében. (…) A város
közéletében kifejtett tevékenysége is jelentős volt, hiszen nem
csak önkormányzati képviselőként, de magánemberként is fontosnak tartotta Tiszaújváros fejlődését, és ezért, a saját területén
a saját, humanista és mindig emberbarát eszközeivel igyekezett
mindent meg is tenni.
Emlékezés nélkül nincsen jövőnk sem. Az emlékezés mindig közösséget összefogó, bátorító és hitet adó esemény. A világ egyre kevesebb hangsúlyt ad a megemlékezéseknek, de nem
így van ez városunkban, és a városunkban működő szervezetek, egyesületek, így a Zabos Géza Horgász Egyesület életében
sem. Hiszem, hogy Tiszaújváros ebben is kiemelkedő a többi
város közül, hiszen mindig tiszteletben tartotta és tiszteletben
tartja azon városépítő elődök emlékét, akik életükkel, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a város mindig jobb legyen,
mindig fejlődjön. Hiszem azt is, hogy követnünk kell mindazok
jó példáját, akiket felidézünk, de úgy kell követnünk, hogy azokat át is adjuk környezetünknek és majd az utánunk következő
generációnak is. Ezekben az ünnepi pillanatokban szívből kívánom mindannyiunknak, hogy Géza bácsira emlékezve, az ő emlékét őrizve és tovább adva tudjunk mi is mindennapjainkban
az embereket szeretve, tisztelve, múltunkat ismerve és becsülve, tisztességgel tenni dolgainkat családunkban, munkáinkban,
mert ennek van igazi eredménye és jövője.”
A megemlékezés zárásaként Bráz György polgármester és Kiss
Béla, a Zabos Géza Horgász Egyesület elnöke koszorúzta meg
az emléktáblát.
Másnap, az Erdészeti tavon megtartott Zabos Géza horgász csapatversenyen zord időjárás fogadta a benevezett 25 háromfős
csapatot. A csapattagok más-más szektorban próbáltak szerencsét, a végső sorrendet a helyezési számok határozták meg.
1. Sajó horgászbolt ( Báncs Miklós, Orosz Attila, Vágási Sándor) 12 helyezési szám, 2. Öregfiúk (Bacsó József, Csizmadia
István, Horváth Géza) 17 h.sz., 3. Széltolók ( Boda László, Deme József, Szabó László) 17 h. sz. A 2. és a 3. helyezett között
az egyesület versenyszabályzata alapján a fogott súly döntött. A
legnagyobb hal (4.720 g) Deme József nevéhez fűződik.
F.L.

Bacsó József (balra) az Öregfiúk csapatát erősítette.
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Hittantábor
a Kazinczyban

„Ha szent a búza zsengéje, szent lesz a kenyér is,
s ha szent a gyökér, szentek az ágak is.”
/Róm 11,16/
A Kazinczy iskola már ötödik alkalommal adott otthont a két
turnusból álló napközis hittantábornak. A két hétre majdnem
száz kisdiák jelezte részvételi szándékát. Az iskolalelkészünk
által tartott napi áhítatot követően bibliaórákon dolgozták fel az
elhangzott vallási példázatot, intelmet. A vallási témájú feladatokat a gyerekek kézműves feladatokkal egybekötött foglalkozáson oldották meg a hitoktatók iránymutatásával. Az első héten a „búzától a kenyérig” téma köré csoportosultak a feladatok. A gyermekek megismerhették az érett búzaszemtől az őrlésen, kelesztésen át a kenyérsütésig vezető utat, majd jóízűen
majszolták a szabadtűzön sütött illatos, ízletes lepénykenyeret.
A táncház, az ifjúsági énekek éneklése gitárkísérettel, a Tisza
Cserkészcsapattal való játék, a habparty, a strandolás, a trambulinozás az iskolaudvaron mind hasznos kelléke volt a felhőtlen táborozásnak. A Harsányi Szabadidőparkban diákjaink traktort vezethettek, lovaskocsizhattak, kecskét fejhettek, állatokat simogathattak, csónakázhattak, horgászhattak. A Miskolcról
Lillafüredre vezető nyitott szerelvényű vonatozás nagy élményt
nyújtott minden gyerek számára. A második hét témája a hegy
volt. Noé bárkájának történetét szemléletes terepasztalon ábrázolták. A hét során még vár a gyermekekre kavicsfestés, egy saját élmény ábrázolása az engedelmesség témájában. A Hegyi
beszéd feldolgozása Lillafüreden lesz, ahol a tanítás köré csoportosul a mondanivaló. A hét zárásaként a keresztyénség legkimagaslóbb hegye, a Golgota festése lesz a feladat. „Szemeimet
a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem” /Zsolt 121./
Dorony Attiláné igazgató
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Erzsébet-tábor
a Hunyadiban

Június 19-től gyerekzsivajtól volt hangos iskolánk.
Két héten át érdekes és színvonalas programokon
vehettek részt tanulóink Baloghné Hideg-Nagy
Gyöngyi, Komlósné Oláh Mária, Nagy Barnabásné és Németh Erika pedagógusok vezetésével.
Az Erzsébet-táborok program, - melyet pályázat útján nyert el
iskolánk - lehetőséget nyújtott arra, hogy az ide jelentkezett tanulók részt vehessenek különböző sport- és kézműves foglalkozásokon, vetélkedőkön, kipróbálhassák néptánctudásukat, természetfilmet nézzenek vagy éppen egészségnap keretében gyümölcssalátát készítsenek, megismerhessék közvetlen környezetüket. A programok során nagy örömmel és érdeklődéssel használták a pályázati pénzből vásárolt eszközöket és sportszereket.
A napközis táborban a jókedv, vidámság, játék került a középpontba, hiszen az önfeledt szórakozás biztosította a kikapcsolódást a tanulók számára.
Talán a legjobban várt program a két kirándulás volt. Az első héten a Miskolci Vadasparkba, a Herman Ottó Múzeumba és a Tiszaújvárosi Strandfürdőbe, a második héten Tiszadadára, Tiszadobra és a Kesznyéteni Tiszatáj Közalapítvány tanyájára látogattak el a táborozók.
A tábor ideje alatt számos lehetőség nyílt a környezettudatosság, környezetvédelem és a művészeti nevelés megvalósítására. A gyerekek újrahasznosították vizes palackjaikat, szélforgót,
széljátékot készítettek belőlük. Virágot is ültettek - szépítve ezzel közvetlen környezetüket.
A kézműves foglalkozások alkalmával készült álomfogókat, barátság karkötőket, papírmadarakat nagy örömmel vitték haza
emlékként.
A táborozók a sportolási lehetőségek közül nemcsak az iskola sportudvarát használták ki, hanem a város adta lehetőségeket
is. Jártak az Ifjúsági parkban, az Angyal Bowling Clubban és a
Sportcentrum uszodájában is.
Egy délutáni program keretén belül lehetőség nyílt arra is, hogy a
gyerekek beszélgessenek Rakusz Évával, a város híres kajakosával.
Biztos vagyok abban, hogy az itt táborozók sok-sok élménnyel
gazdagodva térhettek haza mindkét héten.
Most újra csendes az iskola udvara és épülete szeptemberig.
Komlósné Oláh Mária táborszervező

Táborról táborra
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Kézműves tábor a tájházban

Egeret gyöngyből, tutajt gyékényből

Ügyes kezű gyerekek népesítették be a tiszaszederkényi
„Villa Scederkyn” Tájház udvarát. Három- napos népi kézműves tábort szervezett a Derkovits Kulturális Központ.
A tábor harmadik napján már büszkén
mutatták a gyerekek, hogy ki mit készített. Megszáradtak a kidíszített mézeskalácsok, elkészültek a színes gyöngyökből fűzött kisegerek, mókusok, pillangók.
Kis Beáta Emese gyöngyből készült rigóját mutatja.
- Nem volt könnyű megcsinálni - mondja Beáta. - A legnehezebb része a lábak
fűzése volt. De most már kész van, és
örülök neki, hogy meg tudtam csinálni.
Füredi Zsuzsanna táborvezető szinte egy percre sem ült le.

Aprólékos munka a gyöngyfűzés.

Dukai Balázs még ügyeskedik a gyöngyökkel.
- Tegnap megcsináltam a mókus testét,
fejét, lábait - mutatja Balázs azt, ami már
elkészült. - Már csak a farka van hátra.
Kulcstartó lesz belőle.
A munkának azonban még nincs vége, az
utolsó nap délutánján gyékényből tutajt
készítettek és uzsonnára krumpli lángost
sütöttek a gyerekek.
Füredi Zsuzsanna, népi játék és kismesterség oktató, a tábor vezetője szinte egy
percre sem ül le. Mindig segít valakinek,
mindig mond egy-két jó tanácsot.
- 14 gyerek jelentkezett a táborba, fiúk, lányok vegyesen - mondja Füredi Zsuzsa. A tábor célja, hogy minél több kézműves

tevékenységgel és népi jellegű játékkal ismertessük meg a gyerekeket. Próbálunk ötletet adni a nyári szünetre, hogy ha már nem
lesznek itt a táborban, akkor is tudják használni az itt megtanultakat, és hasznosan eltölteni az időt. A résztvevő gyerekeknél
egyetlen szempontot vettünk figyelembe,
hogy 8 és 12 év közötti iskolások legyenek.
A korosztály meghatározására azért volt
szükség, hogy azonos munkatempóban tudjunk haladni. Nem jó, ha túl nagy különbség van a gyerekek között, hiszen az egyik
lemarad, a másik előrehalad, és már unatkozik is. Így is sok segítséget igényelnek, hiszen egy-egy új munkafolyamat elindítását
mindenkinek külön meg kell mutatni.
ema

Utánpótlás nevelés, vakációs program

Horgász napközi az Erdészeti-tavon

A Zabos Géza Horgász Egyesület évek óta megrendezi nyári napközis táborát. Július
3-14. között kétszer ötnapos
turnusban fogadják a horgászni szerető gyerekeket. Csütörtökön kirándulni viszik a táborozókat a Tisza-tavi Ökocentrumba a MOHOSZ-tól nyert
pályázati pénzből.
Mint mindig, idén is a sajószögedi Erdészeti tó partján vertek sátrat, a bázis mentén pedig „partot-foglaltak”, egymást
érik a gyerekhorgászok. Etetőanyagot kevernek, horgot kötnek, gilisztát, csontit,
pufit, kukoricát szúrnak a végére, s csendben várják a kapást.
- Most 14 ifjúsági horgászunk van itt, és
ennyien lesznek a jövő héten is. Többségük horgászcsaládból érkező rutinos, de
vannak közöttük olyanok is, akik most
fognak életükben először pecabotot a
kézbe. A diákok 80%-a visszatérő horgász, jó utánpótlás ez nekünk - mondja István András, a Zabos Géza Horgász
Egyesület vezetőségi tagja, aki a napközi
első turnusát vezeti.
Mecsei Péter idén másodszor jelentkezett, tavaly jól érezte magát, beiratkozott
most is.

A gyerekek mindent megtanulnak, amit egy horgásznak tudnia kell.
- Még csak ez az első fogásom, - mutatja a damil végén lógó halát- de már volt
többször is sikerélményem, hiszen hat
éve horgászom. Apámmal szoktam menni sokszor, jó néha egy kicsit távol mindenkitől, csend van és jó halat fogni. Van
már sok ismeretem, de azt hiszem bőven
van mit tanulni, még egy profinak is- és
már dobja is be fenekező felszerelését.
Balázs Tibor horgászmester is ott serény-

Nagy Zoltán életében először itt a táborban fogott pecabotot a kezébe.

kedik a parton, hol magyaráz, hol segít
horgot kötni, a horogról a halat leakasztani.
- Igyekszünk velük megtanítani a horgászat minden csínját-bínját - mondja. Mindent megtanulnak, amit egy horgásznak tudni kell. Fogási naplót kitölteni,
snecizni, horgot készíteni, de a fenekező
horgászatot is, amit majd nagyobb korukban alkalmazhatnak.
- Tegnap horgász tudnivalókról totót töltöttek ki, de megismerkednek az egyesületünk történetével is - veszi át a szót István András. - Megmutatjuk nekik a horgászszabályokat, a méretkorlátozásokat,
de mesélünk arról is, miért van néha halfogási tilalom. Délelőttönként bemutatót
tartunk, utána indul a háziverseny. A gyerekek saját felszereléssel jönnek, legtöbben a gyermeknapi horgászversenyen kapott sneci készlettel, de nálunk is van pótfelszerelés mindenből. A múlt heti Zabos
Géza Emléknap előtt néhány horgásztársammal derékig voltunk a vízben, kézzel
szedtük ki a hínárt, hogy horgászni lehessen, de megtakarítottuk a partot is a szeméttől, és a bozótot is ritkítottuk - fejezi
be a táborvezető.
berta
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Térkő – ahogy a közlekedő látja

Meglepetéssel olvastam a Krónikában
megjelent „Aszfalt kontra térkő” című
cikküket. Ha nem derült volna ki a nyilatkozó hovatartozása, akár azt is gondolhatnánk, hogy a térkő-lobbi marketing csapata jelentetett meg egy reklámot, de valószínűbb, hogy a Polgármesteri Hivatal
így próbálja elfogadtatni a városlakókkal
azt a „térkő mániát”, ami városunkban
(is) uralkodik. A cikk ugyanis azt a téves
látszatot kelti, hogy a térkőnek kizárólag
előnyös tulajdonságai vannak.
A térkőnek - és ezt nem kívánom vitatni igenis van létjogosultsága a városokban,
úgy a közterületeken, mint a magán ingatlanokon. A nyilatkozó érvrendszerét azonban
több tekintetben is vitathatónak találom, a
jövőre vonatkozó térkő-térhódítást pedig bizonyos területeken - kimondottan aggályosnak, kártékonynak tekintem.
A cikk első bekezdésében a hivatkozási
alap a térkő mellett az új távközlési szolgáltatások és közmű szolgáltatók fejlesztései, amelyek föld alatti munkákkal járnak. Ezek a munkák azonban a koordinálható (terveztethető, egyeztethető) kategóriákba tartoznak és ezt a feladatot éppen a
hivatalnak kellene ellátnia. Így nem kellene nap mint nap feltúrni a területet, a szolgáltatóktól pedig el kellene várni, sőt kőkeményen meg kellene követelni, hogy
visszaállítsák az eredeti állapotot. Régen ez még biztosan így volt, mert a családi házas negyedben pl. a Matáv minőségi munkával föld alá vitte a telefonkábelt. Ez vagy 20 éve lehetett és azóta egyszer sem kellett emiatt föltúrni a területet. Pedig könnyű lenne, mert itt még járda sincs (se térköves, se aszfaltos). Érdekes módon a közel 3 évtizede szakszerűen lefektetett gáz-, víz- és szennyvízcsövek is a mai napig bontatlan állapotban
vannak. Átgondolt, tervezett, jó munkánál tehát fel sem merülhet a burkolat élettartamán belüli bontás. Egy ismerősöm
ezt meglehetősen egyszerűen fogalmazta
meg: épeszű ember nem akarja állandóan bontogatni, amit csinált. Tervezni kell
(előrelátóan, figyelve a fejlődés irányait),
tartósan megcsinálni garanciavállalással.
Miután a hivatal munkatársát az újságíró
csak a térkő előnyeiről kérdezte, így a teljesség kedvéért a fogyatékosságairól is
szükséges szólni.
Az még egy apró szépséghiba, hogy napfény
hatására fakul a térkő színe, és illesztései között rövid idő után megjelenik a gyom. Jellemző példáját láthatjuk ennek városunkban
számtalan helyen. Így esztétikus felület csak
állandó gyomirtással érhető el.
A nagyfokú tartósság csak a kőre igaz, a
lerakáskor elvégzett munka tartóssága sok
esetben meg sem közelíti a bitumenes felület tartósságát. A közelmúltban kivitelezett
Szent László utcai térkő burkolatot már
kezdi szétnyomni a gyom, a fugák néhány
helyen már 10-12 mm-re nyíltak. A Munkácsy úti gyalog- és kerékpárút díszkövei
csak úgy duruzsolnak (mocorognak) a kerékpár kerekei alatt, mellette a gyalogúton
a baba épphogy ki nem esik a babakocsiból a rázkódástól. Nem maradhat ki a fel-

sorolásból a Szederkényi úti gyalog- és kerékpárút sem, közmű javítások miatt hozzá sem kellett nyúlni ezekhez az utakhoz,
mostanra az állapotuk mégis siralmas. Ezt
nevezik korszerű és könnyen fenntartható
burkolatnak? Ha igaz, hogy a térköves járdát könnyen és roncsolásmentesen vissza
lehet állítani az eredeti állapotba, úgy miért nem került sor az említett felületek kijavítására? Az ipari park térkő burkolatának minősíthetetlen állapotáról pedig már
ne is beszéljünk. Szemmel láthatóan kevesen vannak, akik kerékpárjukkal közlekedve a drága (köz)pénzből épült „korszerű,
praktikus” burkolatot koptatnák.
A cikk előnyként említi, hogy a térkövek
fugái képesek a különböző halmazállapotú csapadékot elvezetni az alépítményen
keresztül a talajba. Ez azzal a kiegészítéssel igaz, hogy ennek mértéke olyan csekély,
hogy emellett még a csapadékelvezetést a
felületről ugyanúgy meg kell oldani, mint a
bitumenes borításnál. A térkövek fugái akkor, amikor ezt (a cikk szerint előnynek tekintett) csekélyke csapadékot elvezetik,
egyúttal a burkolat sírját is megássák. A fugák között távozó víz ui. az alépítmény feljebb lévő apróbb részecskéit a mélyebben
lévő durvább szemcsék közé mossa, így
lunkerek alakulnak ki, amelyek a terhelés
hatására megroppannak és hepehupássá válik az egész felület. Ezen a helyzeten rendkívül sokat javítana, ha az alépítmény különböző szemcseméretű részeit geotextíliával választanák el egymástól, amely a vizet
átengedi, de a szilárd részecskéket visszatartja, a szerkezetet stabilizálja. Ilyen kivitelezést azonban Tiszaújvárosban még nem
láttam. Ennek hiányában viszont a rövid
élettartam borítékolható. Nyugaton a burkolás terén már változtattak a technológián
a tartósság érdekében. A durva kavics, finom sóder és homok rétegrend helyett tartós beton alapot használnak. A térkő (bár a
bonthatóság kétségtelenül romlik) így már
nem süllyed és 10-20 év múlva is tartós,
egyenletes marad a felülete.
Ami engem a múltnál is jobban aggaszt,
az a cikk jövőre vonatkozó nyilatkozata, amely nem teszi világossá, hogy a tervezett térkő burkolások a kerékpárutakat
érintik-e? Jó lenne ui. ha az eddigi gyakorlatot e tekintetben félretennék. Bemutatnám, hogy miért. A jelenlegi gyakorlat szerint a kerékpárosokat folyamatosan kitiltják a közutakról és zömmel a közös gyalog- és kerékpárutakra kényszerítik őket,
mindezt a biztonságukra hivatkozva. Ezeket az utakat általában térkővel, mégpedig
lekerekített élű térkővel látják el. Alapvetően mindkét gyakorlat hibás.
• A Magyar Kerékpárosklub a városunkban
is előszeretettel alkalmazott közös gyalogés kerékpárutakat egyenesen tragédiának,
eredendő bűnnek tartja, mivel az összes
(!) elképzelhető megoldás közül ez a legtöbb konfliktussal terhelt, és a legtöbb személyi sérülés is itt következik be. Évtizedek tapasztalata alapján napjainkra egyértelművé vált, hogy ez a létesítmény veszélyes. Nem véletlen, hogy a bringás szlengben ezt a létesítmény típust „bringa-gyász-

nak” nevezik. Létezése hibásan tervezett,
rossz infrastruktúrát takar. Ha ez nem lenne elég meggyőző (mivel magyar szakvélemény), nézzük hogyan vélekedik erről a
VCÖ (Osztrák Közlekedési Klub), amelynek szakami anyagát többek között a KÖVIM és KÖM is támogatja. Azt állítják,
hogy a hozzá nem értő tervezés hozzá nem
értő kerékpárosokat eredményez. Az, hogy
a kerékpárosok magukat járművezetőnek,
vagy kétkerekű gyalogosnak tartják, nem
utolsó sorban attól függ, hogy az adott településen a közlekedés-tervezés (a városvezetés elképzeléseivel összhangban) hogyan kezeli őket. A közúti forgalom jellemzője, hogy a kerékpárosok a rossz közlekedés-tervezés (ideértve a gyalog és kerékpárutakon való kénytelen közlekedést)
eredményeként a szabályokat elfelejtik,
így szükségszerűen elfelejtenek felelősségteljes járművezetőként viselkedni az
úttesten. Úgy gondolom jó lenne az eddigi
helytelen irányt megváltoztatni, amíg nem
késő! Semmiképp se létesüljön több hasonló közös út!
• Nézzük a kerékpárutak térkő burkolatát.
Itt is a Magyar Kerékpárosklub szakmai
véleményével kezdek. Azt mondják, hogy
azon városokban ahol egy kicsit is adnak
a kerékpározás minőségére, ott, ha mégis közös gyalog- és kerékpárút készül, úgy
csak a gyalogjárda rész térkő, a kerékpáros
pedig aszfalt burkolatot kap. Néhány város (így Budapest is) nem restelli felkérni
a Magyar Kerékpárosklubot a kerékpáros
úthálózatuk felmérésére, és javaslattételre. Rendszeresen javasolják a meglévő térkő burkolat vörös aszfaltra való cseréjét. A
miértje pofonegyszerű: a kerékpárforgalmi
létesítmények felületének egyenletesnek,
hullám-mentesnek, csúszás- és döccenőmentesnek kell lennie. A térkő bármilyen
szép, színes, esztétikus, tartós, ellenálló,
nem elégíti ki ezt a követelményt. Különösen nem az a típus, melyet a városban is alkalmaznak, a lesarkított, gömbölyített élű
kivitel, amely így duplán hátrányos.Érthetetlen, hogy még erre sem figyeltek, noha
a zökkenőmentes térkőből készített burkolat építésének fajlagos költsége - figyelembe véve a két burkolat eltérő építési technológiáját is - gyakorlatilag közel azonosnak tekinthető az alkamazott döcögőssel.
Nem utolsó szempont, hogy a napjainkban a
városunkban alkalmazott megoldásokkal már
pályázati pénzhez sem lehet jutni, mert csak
műemlék jellegű területeken engedélyeznek
térkő burkolatot kerékpárutak építéséhez.
Vannak tehát területek, ahol az aszfaltnak a
térkő nem lehet alternatívája. Ezt sulykolja
a szakma és ezt sugallja a józan ész is. Célszerű lenne meghallani ezeket a hangokat
a döntéshozóknak.
Németh Emil
Tiszaújváros, Karinthy utca 20.
*
Kedves Olvasók!
A térkő burkolatok témájában pro és
kontra teret biztosítottunk a véleményeknek, a szakemberek álláspontját is megírtuk. Ezzel az olvasói levéllel egyelőre lezárjuk a „térkővitát”.

Kábítószer- és internetveszély
Két hete egy fiatal férfi felakasztotta magát a posta mellett, egy 14 éves lányt pedig többen megerőszakoltak Kesznyétenben. Mindkét esetben kábítószer hatása
alatt voltak az áldozatok.
A szakemberek szerint a nyár különösen
kritikus időszak a drog szempontjából,
ezért is kell vele foglalkozni. Ezt tették a
Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF) tagjai és társszervezetei is
a drog ellenes világnapon.
Vakáció, nyaralás, buli barátokkal, szülők, felnőttek nélkül. Nagyobb a veszély
ilyenkor, hogy a fiatalok kipróbálják a
drogot, és nagyobb az esély arra, hogy valakik belerakják az italába a bódítószert.
- A KEF-nek az a feladata, hogy ismere-

teket nyújtson, hogy segítsük a fiatalokat,
hogy állítsuk meg őket, hogy mondjanak
nemet, ha megkínálják őket kábítószerrel, és ha már megtörtént a baj, akkor tudják, hogy hová fordulhatnak segítségéért.
A Krónika múlt heti számában megjelent
hirdetményünkkel pedig a szülőknek szeretnénk segítséget adni, hogy mire figyeljenek, milyen tüneteket észlelhetnek egy
drogos fiatalnál - mondta Pálnokné Pozsonyi Márta, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke. - A statisztika változó,
drogfogyasztás tekintetében az országos
átlag alatt vagyunk valamivel, de sajnos
ma már egy internetes rendeléssel, akár
másnap már a futár hozza házhoz a kábítószert. Ezért is fontos a szülői figyelem,
most, nyáron különösen. Kérem a szülőket, hogy nézzék azt is, hogy, hogy mo-

zog a gyerek pénze, az, amit a kirándulásra, vakációra adtunk neki. Ez is sokat
elárul.
A fiataloknak tudni kell nemet mondani,
a szülőknek pedig jobban kell figyelniük
a gyerekekre. De nem csak a bulizás előtt
és után, akkor is, amikor a számítógép
előtt ülnek naphosszat, hiszen az unatkozó szünidőst gyorsan beszippantja az online világ. Erről is beszélt a rendkívüli
KEF ülés meghívott vendége, dr. Pleszkó
Apollónia gyermekpszichiáter.
- Akár függőség is kialakulhat, mint az alkoholistánál és csakúgy, mint az itallal, a
gépezésből, az internettel töltött időből is
több és több kell. Ez a folyamat, akár testi-lelki hiánytüneteket is okoz, és agres�szív viselkedést válthat ki - mondta.
berta
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Illemtan, protokoll

Hogyan viselkedjünk
a moziban?

Kerüljék a hangos beszédet és a fütyülést!
A mozi mindenki kedvence. Nincsenek olyan kötött szabályok,
mint a színházban, mégis vannak hasonlóságok. A mozi-etikett
néhány kritériumáról essen most szó.
Ez a kérdés már 1912-ben felmerült az első filmszínházakban.
(Az első állandó filmszínházat Los Angelesben hozták létre
1902-ben Electric Theatre néven.)
Akkor még nem a csörgő csipszeszacskók és megcsörrenő mobiltelefonok okoztak gondot. Abban az időben a sötétben molesztálók, az izgalmukban felugrálók, a tekintélyes kalapokat
hordó hölgyek, vagy a türelmetlenek ellen kellett szabályokat
hozni. Ezeket először nyomtatott formában a mozik előterében,
plakátokon tették láthatóvá, de az igazi ötlet a filmvásznon történő megjelenítése volt.
Mára már más viselkedés ellen kell szabályokat megfogalmazni.
A moziba - hacsak nem díszelőadásra kap valaki meghívót nem kell nagyon elegánsan öltözni, mint a színházba. Amikor a
pénztárnál a sor elején van valaki, már tudja, hogy melyik filmre, hány jegyet akar vásárolni. Ha kedvezményt szeretne igénybe venni, készítse elő a hozzá tartozó igazolványt, ezzel is gyorsítva a kiszolgálást.
A filmre a jegyeket annak illik kifizetni, aki a meghívást tette.
Amikor egy társaság közösen határozza el a filmnézést, akkor
mindenki magának fizeti ki a jegyet, ám akkor is érdemes egyszerre megváltani azokat; a társaság egy tagja állja végig a sort.
Így biztos, hogy egymás mellett ül a csoport.
Már a film kiválasztásakor el kell dönteni, hogy milyen moziba
szeretne elmenni. Minden nagyobb városban van művész mozi,
vagy a régi értelemben vett klasszikus filmszínház, ami egy elegánsabb világ lenyomata. Itt hasonló viselkedést várnak el, mint
a színházakban.
A másik lehetőség a filmnézésre a multiplexes környezet; a
blockbuster-filmekhez hozzátartozik a popcorn rágcsálása és a
literes szénsavas üdítők szürcsölése, ám ez nem jelenti azt, hogy
disznó módjára kellene viselkedni.
A film kezdő időpontja mindenki számára ismert, nem illik lekésni azt. Nagyon rossz, amikor az ember lemarad az első 10-15
percről, mert folyton átmászkálnak rajta a későn érkezők, keresik a helyüket, lökdösnek, pakolásznak, beszélnek. Még akkor
is oda kellene érni a kezdésre, ha a mai divat szerint 10-15 perces a filmismertető. Ilyenkor a legtöbb néző már kényelmesen
elhelyezkedett a székében, és várja a filmet. Legalább azt is látjuk, milyen új filmek várnak ránk az elkövetkezendő hetekben!
A mobiltelefon megjelenésével be kell emelni a szabályok közé a telefonhasználatot is. Nem kell kikapcsolni, elég, ha repülő
üzemmódra van állítva. Ám ha film közben hívás érkezik, nem
kellene felvenni és lefolytatni egy telefonbeszélgetést a többi
néző füle hallatára. Először is az magánügy, másodszor pedig
zavarjuk a többi embert a filmnézésben.
Sőt! Talán a film ideje alatt a közösségi hálón létezők is kibírják
„társalgás” nélkül.
Nem illendő beszélgetni és kommentálni a filmet! Az ott ülők
közül senkit nem érdekel, mi a véleménye a másik embernek, a
filmet akarják nézni. A tapasztalatokat a film után meglehet osztani az ismerősökkel, de közben mindenki maradjon csendben!
Nem illő elmondani, mi fog történni! A folyton kommentáló nézőnél egy rosszabb van: aki ismeri a történetet, és elmondja, mi
fog történni. Valószínűleg a moziban ülők közül sokan először
látják a filmet, és szeretnének rajta izgulni. Nagyon nem fognak
neki örülni, ha időnként lelövik a poént. Ugyanígy kerülendő az
„ez nem is így volt!” felkiáltás, ha valaki olvasta a film könyv
változatát, és ott másképp alakultak a történtek. Pláne nem kell
ecsetelni, hogy volt a könyvben.
Végül kerüljük az illetlen viselkedést a sötét teremben. Valószínűleg sokan látták a Házibuli című film moziban játszó jelenetét, ahol a tizenéves fiú - megelégelve, hogy a szomszéd széken ülő leányzó az ő popcornját eszi - az ölébe vette a dobozt,
kinyitotta az alját és lehúzta a sliccét. Ez jó poén volt a filmben,
élőben viszont nagyon durva!
		
Medina
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Lakberendezési stílusok – kamarakiállítás. A kiállítás 2017.
augusztus 31-ig látható.
Helyszín: a könyvtár földszintje.

Mindenes

7. oldal

Népi kerámiák a tájházban
Szombattól látogatható a Villa Scederkyn Tájház „Népi kerámiák a Helytörténeti Gyűjtemény anyagából” elnevezésű tárlata. A magyar népművészet egyik leggazdagabb ága a népi kerámiaművészet, melyben régiónk élen járt. Bráz György polgármester és Tompáné Mészáros Hedvig könyvtárvezető megnyitója után Urbán Anett muzeológus, helytörténeti kutató, a kiállítás megálmodója a kerámia kialakulásának és terjesztésének történetéről, felhasználásáról mesélt, képekkel illusztrálva. A kiállítási tárgyakat helybéliek ajánlották fel.
- Bár városunkban és közvetlen környékünkön nem volt fazekasműhely, de Mezőcsát és Tiszafüred méltán híres kerámiákat
adott a világnak - mondta többek között Urbán Anett. Ezeket
az edényeket, korsókat tekinthetjük meg a tájházban berendezett konyhaenteriőrben. A kiállítás időszakos, egy évig várja látogatóit.

Semmelweis nap

Szakmai elismerések
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Semmelweis-napi ünnepségén a fogászati
alapellátásban eltöltött több
mint 20 éves munkájáért Dr.
Szabó Gabriella és Dr. Bazsányi György főorvosi címet kapott. Göncz Péterné,
a gyógyfürdő szakmai vezetője közel három évtizedes,
az egészségügyben végzett
munkájáért a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elismerő oklevelében
és jutalmában részesült.

Kitűnőre
érettségiztek
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium végzős tanulói közül az alábbiak szereztek kitűnő érettségi bizonyítványt: Mándity Péter 12.A, Marozsán Kíra 12.A, Szabó Petra 12.A, Bóna Réka 12.H, Esvég Luca 12.H,
Farkas Simon 12.H, Flaskó Máté 12.H, Jánosi Benjámun 12.H,
Koscsó Enikő 12.H, Lénár Péter Ottó 12.H, Szerencsi Bence
12.H, Tóth Flóra 12.H, Tóth Olivér 12.H, Stefanovics Viktória
12.B, Sallér Anna 12.M.

Hipp, hopp, jön VUK!
Kedves Gyerekek, Kedves Szülők!
A Triatlon Nagyhéten, a város napján ismét egy kedves mesefigurát varázsolunk a térre. Talán a szülők emlékeznek Vukra, a
kis rókára, akinek számos kalandját megnézhettük annak idején a rajzfilmben. De ez már régen volt, ezért újra elhozzuk Vuk
történetét, hogy a gyerekek se maradjanak ki belőle. A Vuk Nap
előtt, július 19-én, szerdán, délelőtt 10.00 órától ajándék matinéra várunk benneteket, levetítjük a nemrég felújított rajzfilmet
a Derkovits Kulturális Központ konferenciatermében.
A terem 100 fő befogadására alkalmas, ezért az első 100 fő regisztrációját tudjuk elfogadni. Jelentkezni a vukrajzfilm@gmail.com email címen, illetve a Tisza Média Kft. bejáratánál lévő
(3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.) levelesládába bedobott
levélben lehet. A jelentkezésnél kérjük, hogy tüntessétek fel elérhetőségeiteket, hogy értesíteni tudjunk benneteket, hogy bejutottatok-e a 100 néző közé, valamint, hogy hány darab jegyet
szeretnétek igényelni. A jelentkezési határidő: július 14., 12 óra.
Tisza Média Kft.

Rajzpályázat

A kis Vuk a Nagyhéten

Kedves Gyerekek!
Bizonyára ismeritek azt a kedves kis rókát, Vukot, aki számos
kaland során leckézteti meg a simabőrűt, az embert. A csavaros
eszű, kis ravaszdi július 20-án ellátogat városunkba, hogy részt
vegyen a Triatlon Nagyhét eseményein. Megmutathatjátok neki
rajztudásotokat. Szerkesztőségünk rajzpályázatot hirdet „A kis
Vuk a Nagyhéten” címmel. A felhívásra óvodás- és iskoláskorú
gyerekek rajzait várjuk. Bármilyen technikával készített alkotással nevezhettek, a lényeg, hogy A3-as méretű legyen. A feladat, hogy ábrázoljátok a kis Vukot a Triatlon Nagyhét bármelyik eseményén. A pályázatokat július 13-ig várjuk szerkesztőségünkben, a Szent István út 16. szám alatt. Egy kis ajándékkal
már akkor is meglepünk benneteket, de az eredményhirdetéssel
várnotok kell július 20-ig, a Triatlon Nagyhéten a Város napjáig. Aznap 10 órakor a nyerteseknek Koltai Róbert, a simabőrű
magyar hangja, és Bráz György polgármester, a rendezvény fővédnöke adja át a díjakat.
Izgalommal várjuk a rajzokat!
A szerkesztőség

Nyári könyvtári nyitvatartás

A Hamvas Béla Városi Könyvtár JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATI NAPOKON ZÁRVA TART! A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.) JÚLIUS 17 –
31-IG ZÁRVA tart.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban a Tiszaszederkényi

Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai út 33.) vehetők igénybe.
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében AUGUSZTUS 31-ig SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS NYITVA
TART 11.00 – 19.00 óráig! A belépés díjtalan. (BEJÁRAT AZ
ÜZLETSOR FELŐL!)

A diáksport támogatásának felhasználásáról
Tiszaújváros képviselő-testülete a diáksport támogatására 2016-ban 11.293.520
Ft keretösszeget biztosított, melyet a köznevelési statisztikában szereplő tanulói
létszámok alapján osztott fel. (Lásd táblázatunkat!)
A testület arról is döntött, hogy a 2015.
évi diáksport támogatási keretösszeg terhére a Tiszaújvárosi DSE számára további 200.000 Ft, míg a Tiszaújvárosi GIMI
Diáksport Egyesület részére 500.000 Ft támogatást biztosít, amely összegeket 2016.
április 30. napjáig használhattak fel. A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesületnek
a fenti határidőig nyílt lehetősége a 2015ben fel nem használt támogatási összeg
felhasználására, elszámolására is.
A 2016-ra biztosított diáksport-támogatás összegének felhasználásáról a támogatott intézmény, illetve a civil szervezetek szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készítettek, melyet a képviselő-testület elfogadott.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
az önkormányzati forrást - az egyes óvodai épületek között gyermeklétszám arányosan felosztva - mozgásfejlesztő eszközök (trambulinok, tanulóbiciklik, mini akadálypálya, roller, fejlesztő játékok,
labdák, lábbal hajtós motor, hernyó alag-

út) vásárlására fordította.
A Tiszaújvárosi DSE a 2016. évi támogatást, valamint a 200.000 Ft kiegészítő támogatást megbízási díjak, járulékok,
igénybevett szolgáltatások (sportszolgáltatás, különjárati viteldíj, rendezvény-biztosítás, személyszállítás, hangosítás, stb.)
kifizetésére, verseny díjazásához felhasznált emblémázott pólók, serlegek, sportöltözet vásárlására használta fel.
A Városi Diáksport Bizottság a részére jóváhagyott 300.000 Ft-os támogatási ös�szegből a diákolimpiákra történő felkészítés edzői díjait fizette ki.
A Tiszaújvárosi Református Diáksport
Egyesület az önkormányzati támogatás
összegét a tanórán kívüli sportfoglalkozások és sportcsoportok vezetőinek megbízási díjainak és járulékainak kifizetésére,
személyszállításra, illetve sportszolgálta-

tások igénybevételének finanszírozására
használta fel.
A TISZI Diáksport Egyesület az önkormányzati támogatást a diákok szabadidőben végzett rendszeres, szervezett testedzését, sportolását biztosító foglalkozásokat tartó testnevelők, edzők megbízási
díjainak, sportszolgáltatás keretében végzett tevékenység költségének kiegyenlítésére, továbbá uszoda bérleti díjra, sporteszközök beszerzésére fordította.
A Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület a 2015. évi támogatásból 2016. április
30-ig felhasználható összeget (443.892
Ft-ot), az 500.000 Ft kiegészítő támogatást, valamint a 2016. évi támogatás ös�szegét megbízási díjakra, járulékokra,
sportszolgáltatási költségek, egyéb szolgáltatási költségek kiegyenlítésére, sporteszközök beszerzésére használta fel.

Támogatott neve				
Támogatás összege (Ft)
2016.
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda		
400.000
Tiszaújvárosi DSE				
4.485.040
Tiszaújvárosi Református Diáksport Egyesület
1.940.680
1.430.280
TISZI Diáksport Egyesület			
Tiszaújvárosi GIMI Diáksport Egyesület		
2.737.520
Városi Diáksport Bizottság			
300.000
Összesen:					
11.293.520

Szeretne egy kicsit
önmagával foglalkozni?
Jobban megismerni személyiségét, megérteni és megtanulni
alkalmazni olyan egyszerű dolgokat, melyekről eddig azt hitte,
ez Önnek nem megy?
Akkor jelentkezzen felnőttek számára meghirdetett nyári coach
táborunkba!
Beszélgetünk önmagunkról, konfliktusainkról, érzelmi intelligenciánkról, stresszkezelési képességünkről és még sok-sok

másról érdekes, hasznos feladatokkal, gyakorlatokkal fűszerezve.
A tábor időpontja: 2017. augusztus 14-18. 9-16 óra.
A tábor helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár.
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
Jelentkezni 2017. július 7-ig személyesen a könyvtárban lehet
Tóthné Hegyi Judit könyvtáros, coach-nál. Maximum 14 fő jelentkezését tudjuk fogadni! A táborban való részvétel ingyenes!
Bővebb információ kérhető: Tóthné Hegyi Judit 49/542-006,
20/533-3074 tothnejudit@tujvaros.hu

Önkormányzat/Hirdetmények
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Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy középfokú iskolával tanulói
jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

netben valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül (2017. június 16-tól 2017.
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint
a Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő más törvényes képviselő által megbízott személy
számára a gyermek részére biztosított étel
ételhordóban történő elvitelére.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2017. június

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet
időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. július

JÚLIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

10. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00
és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

11. kedd

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

12. szerda

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

13. csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

17. hétfő

Tisza-parti Szabadidő Ház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

18. kedd

Tiszaszederkényi Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

19. szerda

Központi Étterem

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

20. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

24. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

25. kedd

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

26. szerda

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

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

Értékesítési hirdetmény
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában álló ingatlanokat:
Ifjúsági tábor (2617/1 hrsz)
Tiszalök, Tábor út 1.
Telek alapterülete: 14.846 m2
Épület alapterülete: 1.182 m2
Üzlet, irodahelyiség vagy tárolás céljára alkalmas ingatlanok:
Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/01
Galéria Üzletház – 29 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/02
Galéria Üzletház – 25 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/03
Galéria Üzletház –16 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/04
Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/05
Galéria Üzletház – 35 m2 Tiszaújváros, Szent István út 13. A/06
További információk:
Telefonon: 70/333-7721, 49/544-322
Elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
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Árpád úti aszfaltozás
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Árpád úton zajló kivitelezés miatt - az időjárás függvényében várhatóan - az alábbi napokon
lesznek útlezárások:
2017. július 6-7. között az Árpád út útburkolatának marása miatt kérjük ne használják parkolásra az úttestet, illetve a mellette
lévő ferde parkolókat!
2017. július 11-14. között előreláthatólag három ütemben történik az Árpád út aszfaltozása a Szent István út felől kezdve teljes pályán, ezért ebben az időtartamban egy-egy napra lezárják
a parkolók kihajtóit.
Az első ütem szerint az Árpád út 2-12. előtti parkolóból, a második ütem alapján az Árpád út 18-24. közötti parkolóból a kijárás a gépjárművek részére nem biztosított, kérjük ennek figyelembe vételével parkoljanak le gépjárművükkel!
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a közlekedési szabályok
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Türelmüket és megértésüket köszönjük.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal.

Visszaáll a forgalmi rend

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
2017. július 10-én a Rózsa úton megszűnik az egyirányú forgalomkorlátozás és visszaáll az eredeti forgalmi rend. Ezzel egyidejűleg a Tiszaszederkény városrészből Tiszaújváros irányában
közlekedő helyi autóbuszjáratok is a menetrend szerinti útvonalon közlekednek az autóbusz pályaudvar felé.
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 28. héten, 2017. július 12-én (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Fül, orr, gége

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. július 10-től a
fül-orr-gégészeti szakrendelés hétfői napokon 8-tól 12 óráig tart.
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események
bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 49/540508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat,
amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

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 Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit
főigazgató
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Balla Gergő

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2017. július 12-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal
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Közlemény

Olefin-2 karbantartás

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a MOL Petrolkémia Zrt.
Olefin-2 üzemének karbantartási munkálatai 2017. június 29-én
elkezdődtek, ami legalább két hetet vesz igénybe. A technológiai egység ütemezett leállása és a rendszerek leürítése fáklyázással jár együtt, esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatással kísérve.
Környékünk lakóitól a nyugalmuk esetleges megzavarása miatt ezúton is elnézést kérünk. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy
a leállási fáklyázás során egészségére veszélyes anyag nem kerül a levegőbe az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációban.
Megértésüket köszönjük!
MOL Petrolkémia Zrt.

Állás

Ápoló munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő
ápoló munkakör betöltésére.
Munkavégzés helye: Ezüsthíd Gondozóház (cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-3.). Feladatai: a gondozóházban ellátást
igénybe vevők teljes körű ellátása, ápolása-gondozása 12 órás
műszakokban nappal, vagy éjszaka, havi beosztás szerint.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap
próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
• önéletrajz,
• az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. pontjában az ápoló munkakörre vonatkozó képesítés valamelyikének
megléte,
• bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelően,
• hozzájáruló nyilatkozat az álláshirdetésben foglalt személyes
adatok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési
feltételekben felsorolt iratok együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentkezés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát: 2117/2017., valamint a munkakör
megnevezését: ápoló.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot arra,
hogy az álláspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje 2017. július 21.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. július 28. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-es telefonszámon lehet.

Új telefonszámok
az Ezüsthídban

Megváltoztak az „Ezüsthíd” Gondozóház telefonszámai.
A 49/340-939-es és a 49/341-691-es telefonszámok megszűntek.
Az új számok:
„Ezüsthíd” Gondozóház porta: 49/548-260
Intézményvezető-helyettes: 49/548-338
„Ezüsthíd” Gondozóház nővérszoba: 49/548-260

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2017. július 07-én (pénteken) 1.200 kg
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi-tó: 		
600 kg
Örösi-tó: 		
300 kg
Kürti-tó: 		
300 kg - Amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a Kürti tó megközelítését, akkor ezt a
mennyiséget az Erdészeti tóba telepítjük.
Horgászni 2017. július 08-án (szombaton) reggel 05.00 órától lehet.
A változtatás jogát fenntartjuk!
HORGÁSZOK FIGYELEM !
Az Örösi és a Tolnai tavon július 01. és augusztus 31. között
etetési tilalom van! Mindenféle etetőanyag vízbe dobálása,
valamint etetőkosár használata TILOS!
(Zabos Géza Horgász Egyesület Horgászrend 10. pont)
Balázs Tibor
horgászmester

9. oldal

Hirdetés/Sport

10. oldal

A Columbian Tiszai Koromgyártó
Kft. (Birla Carbon)
munkatársat keres
Tiszaújváros és vonzáskörzetéből
késztermék-raktári kiszerelő
munkakör betöltésére.
Elvárásaink:
- legalább szakmunkás bizonyítvány
- önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
- jó fizikai terhelhetőség
Előny:
- középfokú végzettség
- szállítmányozási vagy hasonló
munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
- targoncavezetői, emelő gépkezelői és teherkötözői tanfolyami
képzettségek
A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb végzettséget igazoló okiratokkal együtt
2017. 07. 16-ig az alábbi e-mail
címre várjuk: attila.nagy@adityabirla.com

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

Kajak-kenu

Vidéki éremhalmozók

Kőszegi Milán a dobogó tetején az ifjúsági fiúk kenu egyes 500 méteres futamát követően.
Az elmúlt hétvégén tartották Sukorón a vidékbajnokságot.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület népes küldöttséggel képviseltette magát a versenyen és szép eredményeket értek el. A csapatok
összesítésében a Győr és a Szeged után a harmadik
legeredményesebb egyesület lett a TKKSE.
Az érmesek:
K-1 női serdülő U16 500 m; 2. Kovács Mirtill,
K-1 férfi ifi U17-18 500 m; 2. Berkes Viktor 3.
Bodnár Bence K-1 férfi ifi U17-18 1000m 3.
Berkes Viktor, K-1 leány kölyök U14 1000 m;
1. Máró Anna 2. Kovács Emese, K-2 férfi ifi
U17-18 1000 m; 3. Berkes Viktor-Bodnár Bence, K-2 leány U14 1000 m; 3. Erős Kinga-Kanyó Viktória, K-1 U-14 váltó 2. Tóth Zsófia,
Zöldi Csenge, Márton Tünde, K1 leány U14
1000 m; 1. hely Máró Anna, K1 Női U23 500
m; 2. Soltész Noémi, K1 U23 1000 m; 1. Soltész Noémi, K-2 női serdülő U16 4000 m 3.
Gáspár Emese - Kovács Mirtill K-2 leány kölyök U14 4000 m 2. Erős Kinga - Kanyó Vik-

tória, K-4 U-13 lány 4000 m; 1. Tóth Eszter,
Tóth Petra, Murvai Lúcia, Kovács Gréta. K-2
U-12 fiú 2000 m 1. Kórik Ákos-Deim Marcell,
K-4 U-14 lány 1000 m; 2. Tóth Zsófia, Zöldi Csenge, Seres Laura, Márton Tünde, Mk-1
U-10 Fiú; 1. Mircse Iván, Mk-1 lány U-10; 1.
Horváth Kata, 3. Nagy Luca, Mk-1 lány U-12;
2. Horváth Maja, Mk-1 U-13 fiú váltó; 2. Kórik Ákos, Deim Marcell, Szabados Balázs, Mk1 U-10 váltó; 3. Mircse Iván, Skokán Máté,
Balogh Martin,Novák Milán, Mk-1 lány váltó U-12, Horváth Maja, Tóth Nóra, MK-1 női
gyermek 4x300m váltó; 3. Kovács Fanni Anikó-Kőhalmi Virág-Tarcsai Sára-Czakó Petra.
C-1 férfi U16 500 m; 1. Kőszegi Milán, C-2 férfi
U16 4000m; 1. Máté Kristóf- Kőszegi Milán.
A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület is képviseltette magát a bajnokságon és két érmet szereztek.
MK4 4000 m: 1. hely Tóth Eszter, váltóban a
Vitos Zsófia Judit, Tóth Eszter, Molnár Bernadett csapat a 3. helyet szerezte meg.
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Quadratlon

Bodolai és Lőrincz
futamgyőztes

A hétvégén tartották a quadratlon magyar kupa
második futamát Kaposvárott. A sprinttávú versenyen a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület két kiválósága, Bodolai Fanni és Lőrincz Tibor is a dobogó
legfelső fokára állhatott.
Bodolai Fanni nem egyszerű felkészülés után - sérülés és a vizsgaidőszak is nehezítette az edzését az elmúlt időszakban -, egy
kifejezetten jó versenyen, nem csak a korosztályos, de az abszolút női címet is elnyerte.
- A mostani mezőny nem volt túl erős - mondta a versenyt követően Fanni -, „csak” a magyar mezőny volt jelen és így fölényesen sikerült nyernem.
A kijelentés nem szerénytelenség, hanem tény. Bár az úszásról
- Fanni saját bevallása szerint a leggyengébb száma -, még csak
harmadikként jött ki, de a kerékpár első körében már sikerült
átvennie a vezetést, és ezt a verseny végéig meg is tudta tartani. Sőt, a 3 körös futás alatt a teljes női mezőnyre (!) egy teljes
kört vert rá.
Miután az első két versenyen remekelt, így várhatóan a három
futamból álló kupasorozat végső győzelmét is meg tudja majd
szerezni augusztusban Balatonakalin.
Lőrincz Tibor közel hasonló teljesítményt nyújtott. A versenyen
a felnőttek mezőnyében az első, míg abszolútban a második helyezést érte el.
- Jó verseny volt, tetszett a pálya is - tudtuk meg Tibitől. - Örültem, mert úszásban elsőként tudtam kijönni a vízből, viszont kerékpáron megelőztek és már nem tudtam felhozni a kajakon és a
futásban, így összetettben a második lettem.
Tibire is vár még a harmadik futam, hogy kiderüljön, milyen
eredménnyel zárja a sorozatot.
borza

Triatlon

Lehmann-siker

11. oldal

Atlétika

Egyéni csúcsok, kimagasló eredmények

A diákolimpiai és az országos
felnőtt és utánpótlás bajnokságon is reménykeltő eredményeket értek el a Tiszaújvárosi SC atlétika szakosztályának versenyzői.
Az általános iskolások között a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. korcsoportos lány 4x100-as
váltója szoros mezőnyben a hetedik helyet szerezte meg. Idejük 54.93 mp, ami
kimagasló, tavaly ezzel az eredménnyel
a dobogó második fokára állhattak volna.
- Nekem ez nagy meglepetés volt - mondta Jakab István, a csapat edzője. - Ez egy
remek eredmény, csak egy kicsi hiba volt
a váltásban, de nagyon jól futottak.
A váltót Illés Nikolett, Horváth Dominika, Erős Amina és Takács Fanni alkotta.
A 6. korcsoportban Kristály Csanád a
Székesfehérvárott megrendezett döntőben 200 méteres síkfutásban a negyedik
helyet szerezte meg.
Az Egyetemi és Főiskolai Atlétikai bajnokságon két számban is elindult Kiss
Csaba. 200 méteren az ötödik, míg 400on a negyedik helyet szerezte meg.

Erős Amina, Horváth Dominika, Illés Nikolett, Takács Fanni.
A két fiatalember a Magyar Atlétikai Szövetség felnőtt és utánpótlás korú versenyein is megmérette magát az elmúlt időszakban. Kiss Csaba második alkalommal indult a felnőttek mezőnyében, és június 4-én Székesfehérváron 200 méteren
az igen jó 10. helyet szerezte meg. Saját

Pöstényi Márk, Kiss Csaba, Kristály Csanád és edzőjük, Jakab István.

Labdarúgás

Barcikaiakkal formálódik a keret
Július 3-án megkezdte felkészülését a Termálfürdő FC
Tiszaújváros labdarúgó csapata az NB III 2017-2018as bajnoki szezonjára. Az
idénynyitányra számos kérdés letisztult.
A szakmai stábban jelentős változás nem
történt, Gerliczki Máté vezetőedző mellett Molnár Zoltán kapus- és másodedző,
Dajka László erőnléti játékos-edző és Gulácsi Tamás technikai vezető dolgozik tovább a csapat mellett. Változás, hogy Gál
Zsolt masszőr az NB II-es Kazincbarcikára „igazolt”, helyét várhatóan Hegedűs
Zoltán tölti be.
A játékoskeretben annál nagyobb a mozgás. A 20-22 fős keret a következőképpen
alakulhat.
Kapusposzton Tóth Csaba és Herceg Péter megbízható és nagyon jó páros marad.
Az elképzelés szerint a felnőtt csapattal készül majd a 2000-es születésű Péter

Gergő is, de ezt neki is akarnia kell, míg
a nagyon tehetséges, az U19-ből „kiöregedő” Szegő Márk Botondnak a fejlődése
érdekében megfelelő csapatot keresnek,
de a későbbiekben mindenképpen visszavárja őt az egyesület.
A védőknél a „300-ados” Fodor Péter
csapatkapitánynak biztos helye van a keretben és marad Orosz Máté, Horváth Tamás, Balogh Gábor és a sérüléséből felépülő Dajka László is. Hozzájuk csatlakozik Nagy Péter és még egy középső védő leigazolását tervezi az egyesület.
A középpályára Bussy Dávid és Hussein
Shadi mellé érkezik Kovács Péter és Turcsik Tamás. Kerekes István családi okok
miatt tervezi elhagyni az egyesületet, de
végleges információ még nincs.
A támadóharmadban Nagy Dávid a biztos
pont, de marad a tavalyi keretből Lukács
Bence és Somogyi Tibor is, az új igazolások pedig Lipusz Norbert és Nagy Róbert.

Edzőmérkőzések
A még junior korú Lehmann Csongor (elöl) nyerte a férfi ös�szetett versenyt.
Hagyományteremtő céllal rendeztek háromfordulós szupersprint triatlon versenyt a napokban Dunaújvárosban. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül Lehmann Csongor nyerni tudott, Putnóczki Dorka pedig bronzérmes lett. Az egyenként
200 méter úszásból, 6 km kerékpározásból és 1,2 km futásból álló futamokban begyűjtött pontokat összesítették és így alakult ki
a végeredmény. A női mezőnyben a szintén a tiszaújvárosiakat
erősítő Mátyus Lili a 4., Szegedi Sára pedig az 5. helyet érdemelte ki, míg a férfiaknál Lehmann Bence ötödik lett.

korosztályában az U23-as mezőnyben a
június 17-18-án megrendezett országos
bajnokságon 200 méteren a hatodik, míg
400 méteren a harmadik lett.
Kristály Csanád a juniorok mezőnyében
indult ugyanezen a versenyen és 100 méteren a nyolcadik, míg 200 méteren 22.10
mp-es eredménnyel - ami egyéni csúcs a hatodik lett.
Ugyanezen a versenyen mutatkozott be
Pöstényi Márk, aki 200 méteren 23.96-os
egyéni csúccsal a 14. helyet szerezte meg.
- Csanád a korosztályában első éves mondta eredményéről edzője, Jakab István. - Jövőre nem vált, így várhatóan még
jobb eredményeket tud majd elérni a juniorok között.
Kristály Csanád az egyéni csúcsának köszönhetően bekerült a junior válogatottba, melynek tagjaként július 6-án Szlovákiába utazik, ahol egy négy országot
(Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország) magába foglaló versenyen
vehet majd részt.
borza

Hét felkészülési mérkőzést játszik a bajnoki nyitány előtt az FC Tiszaújváros. A
mérkőzések július 8. és augusztus 5. között lesznek.
2017. július 8., szombat		
10:00		
FCT - Gesztely (Megyei I.)
2017. július 15., szombat		
10:00		
KBSC (NB II) - FCT
2017. július 19., szerda		
18:00		
FCT - Füzesgyarmat (NB III)
2017. július 22., szombat		
?		
Nyírbátor (NIII) - FCT
2017. július 26., szerda		
18:00		
FCT - Tállya (NB III)
2017. július 29., szombat		
?		
DVTK II (NB III) - FCT
2017. augusztus 05, szombat
17:00		
FCT - Fehérgyarmat (Megyei I.)

Lipusz Norbert
Várható még egy center igazolása, valamint a csapattal fog készülni a nagyon tehetséges, 2000-es születésű Száraz Ádám
is.
Az érkezők között lehet még a korábbi tiszaújvárosi nevelésű 1998-as születésű
Bucz Bence és Pap Zsolt is, akik az elmúlt években Debrecenben edződtek, de
az ő esetükben kérdéses még, hogy a DVSC mit tervez velük a jövőben.
Az edzőmérkőzések során több játékos is
próbázhat Tiszaújvárosban, akik ha bizonyítanak, a csapat javát szolgálhatják. A
próbajátékosok: Nagy Norbert, 1995/Ibrány, center, Márton András, 1996/Bp.
Honvéd, védő, Vincze Ákos, 1996/DVSC, védő, Illés Gábor, 1995/KBSC, középpályás.

Hétvége
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Jó idő, jó társaság, jó étel

Szederkény vendégei voltunk
Zene, tánc, gasztronómia és családias hangulat
– idén kilencedik alkalommal látta vendégül a
szórakozni vágyókat Tiszaszederkény. A „Legyen Szederkény Vendége” program részeként
megrendezett főzőversenyre évről évre egyre
több új résztvevő látogat el, idén tíz csapat nevezett be, inkább a jó hangulatért, mintsem a megmérettetésért. Bráz György polgármester köszöntőjét követően Jézsó Gábor önkormányzati képviselő beszédében kiemelte, hogy a jó hangulathoz három dolog szükséges: jó idő, jó társa-

ság és jó étel. Ez a három összetevő szerencsére
adott volt szombat délután. Ezután vette kezdetét a főzés, a bográcsokban lecsó, szürkemarha,
csirkepörkölt, vaddisznópörkölt és gulyás rotyogott, de sült hallal is kínálták a „vendégségbe érkezőket”. A versenyzők több éve visszatérő résztvevői az eseménynek, ez is tanúskodik az
ismétlődő vidám hangulatról. Főként családi és
baráti társaságok gyűltek össze, de itt ünnepelte
fennállásának kilencedik évfordulóját a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ is.

Nem lehet elég korán kezdeni a főzés tudományának elsajátítását.

Bódi Guszti és a Fekete Szemek nagy sikert aratott.

- A csapatszellem, a társaság és a jó hangulat,
ami vonz minket, nem a versenyzés - mesélte
az egyik csapattag.
Egész napos élőzenés szórakozás, a Tiszaszederkény Idősek Klubja, a Mezei Virág Népdalkör és a Bokréta Citerazenekar műsora után
Bódi Guszti és a Fekete Szemek koncertje gondoskodott az önfeledt szórakozásról. A főzőverseny harmadik helyezettje a Sodrás Színtársulat, a második helyen holtversenyben a Karatés Csapat és a Szederkényi Nyugdíjas Klub
végzett, az első díjat a Szederkény Legjava csapat érdemelte ki, akik minden évben visszatérői az eseménynek. Az eredményhirdetés után
folytatódott a táncos mulatság, illetve a kötetlen beszélgetés éjszakába nyúlóan.
K.D.

Játszótér is volt a rendezvénytér.

Szubjektív körkép

Tóparti hangulatok

Fürdőruha, strandpapucs, naptej, és irány a víz. Ilyenkor a nyári melegben sokan választjuk délutáni vagy hétvégi programként a
strandolást. Megtelnek a fürdők
és a környékbeli tavakhoz is egyre
többen utaznak. Szubjektív körképünk az utóbbiakat térképezi fel.
Az első és legfontosabb, hogy csak ott fürödjünk, ahol szabad. Megyénkben a szabadvizek többsége nincs kijelölve fürdőzésre, nincsenek meg a közegészségügyi feltételek és a
vízminőség sem ellenőrzött. Van azonban néhány tó, ahol szabadon strandolhatunk. Ilyen
a Muhi-, a Mályi- és a Hejőkeresztúr-tó, valamint kicsit távolabb az arlói és a vadnai. Ezek

koncertek, „beach-hangulat”, így foglalhatjuk
össze a kínálatot. Van, aki csendre vágyik, sokan a programok miatt látogatnak el egy-egy
helyre. Amiből szintén egyre több van. Mályiban például július 8-án rendezik meg a IV.
Mályi tavi kavalkádot: sárkányhajózás, habparti, családi zumba, Fiesta koncert, csak néhány a programok közül. A tó még rendezvények idején is elég nagy ahhoz, hogy találjunk
egy-egy csendesebb partszakaszt, ahol tényleg
csak a madarak csicseregnek, és a falevelek suhognak, a lábunkat a vízbe lógatva pedig percek múlva apró halak „csipkednek”. Aki Mályi
felé veszi az irányt, a 35-ös útról lekanyarodva
térjen be a Mályi Ászok sörözőbe, ahol többszörösen díjazott kézműves söröket csapolnak,
A Tisza-tavi madárvilág egyik képviselője, a bakcsó, avagy a vakvarjú.
legismertebb fürdőhely, itt július 29-én rendezik
meg a már hagyományos Tisza-tó átúszó versenyt, amitől egyáltalán nem kell megijedni, igazán barátságos, családias hangulatú, 2 km-es távon. Poroszló neve már összeforrt az Ökocentrummal, igaz, az itteni látnivalók és programok
inkább a hűvösebb napokra ajánlhatók.
Kicsit távolabb, Kiskörén is különleges élmények várják az odalátogatókat. Ilyenkorra már
megtelik horgászokkal a tópart, sokan több hétre
is kiköltöznek. A Tisza-tó egyébként hazánk második legnagyobb tava, területe 127 km2, nyílt
vizek, szigetek, sekély öblök, csatornák alkotják. Ennek megfelelően látványban is igen sokszínű. Aki nem ismeri a tavat, érdemes olyasvalakivel útra kelnie, aki igen. A Kapitány Hajós

Naplemente a Mályi-tónál.
mindegyike kiváló vízminőséggel rendelkezik,
amit az ÁNTSZ folyamatosan ellenőriz. Nemcsak vizsgálják, közzé is teszik az oki.antsz.hu
oldalon.
- A folyók esetében csak a kijelölt helyeken
fürdőzhetünk - mondta kérdésünkre Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense -, tilos az olyan bányatavakban fürdeni,
ahol aktív munkavégzés folyik, és ott is, ahol
ezt tábla tiltja.
A közeli tavak évről-évre egyre népszerűbbek,
és már nem csak fürdőzni lehet, hanem a vizes sportoknak is hódolhatunk. Strand, sport,

például meggyest is, négyszáz forintos literáron. Az ivással viszont várjunk estig, hiszen a
nagy melegben nem egészséges az alkoholfogyasztás. Mint ahogy arra is figyelnünk kell,
hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, felhevült testtel ne menjünk a vízbe,
és rendszeresen kenjük be magunkat napvédő
készítményekkel. Ha mindez megvan, minden
adott egy tökéletes strandolós naphoz.
Aki kicsit kirándulósabb helyre vágyik, a Tisza-tó jó választás lehet, hiszen nincs messze,
gazdag az állat- és növényvilága és színes programkínálattal rendelkezik. Abádszalók az egyik

Ilyenkor már sok a horgász.

Pihenő szürkegém.

Fotók: Fodor Petra

Iskola vendégeként pillanthattam be a Tisza-tó
varázslatos életébe, és persze a hajózás alapjaiba is, hiszen itt rendszeresen indulnak kishajóvezetői tanfolyamok. Nem csak a nyílt vizet, hanem részben a csatornákat is bejártuk, így rengeteg különleges madarat és növényt is láttunk,
a táj lenyűgöző volt, a víz pedig 27 fokos. A Tisza-tó ezer titkát és szépségét felfedezni egy nyár is kevés, ezzel nem is próbálkozom, a közeljövőben a tó rejtélyes, elárasztott faluját keressük
majd fel az Óhalászi-szigeten.
Fodor Petra

