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Kihalóban a hagyományok

Felkészülni, vigyázz, húsvét!

Templomi
közvetítések

Nagy a keletje a zöldségnek, gyümölcsnek is húsvét előtt.
Apad a boltok sonka-, csülök- és tarjakészlete, húsvét
előtt három nappal már a
többség beszerezte az ünnepi
asztalra valót.
Tarját, kötözött sonkát, pácoltat, gyors érlelésűt, füstöltet, ki mit szeret. Hogy ne érje csalódás és kár a vevőket, március közepétől folyamatos próbavásárlással ellenőrizte a húsvéti készletet a fogyasztóvédelem. Az élelmiszerbiztonsági akció során a vásárcsarnokokat, piacokat, húsvéti
vásárokat, boltokat járják végig a sonkaféleségek mellett a csoki nyuszikat és a pálinkákat vizsgálják. Az árak feltüntetése
mellett a mérőeszközök meglétét, hitelességét, a nyugtaadást, és a vállalkozás elérhetőségéről szóló tájékoztatást is ellenőrzik a húsvéti vásároknál, kitelepüléseknél.
Az élelmiszerbiztonság mellett a szakemberek azt is vizsgálták, hogy a termék
címkéjén leírtak mennyire felelnek meg a
valóságnak - tájékoztat a hatóság a honlapján.
A hatóság 37 sonkát ellenőrzött országszerte, melyek közül négy bukott meg,
ezek már lekerültek a polcokról. Három
nyers sonkának a sótartalma, egy gépsonkának pedig az előírttól elmaradó fehérjetartalom mellett a nedvességtartalma volt
magasabb a megengedettnél. A húsvéti

csokoládé nyuszik közül 5 étcsokoládéból és 15 tejcsokoládéból készült terméket ellenőriztek: 20 csoki nyúlból mindössze egy tejcsokoládéból készült termék
címkézésével akadt probléma, amely csomagolásán az egyébként megengedett növényi zsiradék felhasználását nem tüntették fel. A vizsgálaton jól szerepeltek a pálinkák: a vizsgált 20 termék mindegyike
megfelelt az alkoholtartalom szempontjából - összegzik a vizsgálati eredmények.
- Az ünnepi menüben természetesen nálunk is helyet a kap a sonka, ami annyiban
különleges, hogy mi saját magunknak pácoljuk és füstöltetjük évek óta, hagyományos családi recept alapján. Saját magam
sütöm a kalácsot is, és édes túrót is készítek az ünnepi asztalra - nyilatkozta lapunknak Kolosai Katalin, aki gyönyörű
kézműves mézeskalács tojásokat „gyárt”
az ünnep díszeként. Különleges remekműveit sokan viszik ajándékba, mások a
tojásokat húszasával pakolják kosarukba
a piacon.
- Karácsony és húsvét, ez az a két ünnep,
amikor a legtöbb tojás fogy. Az ünnepi
szezonban akár 10-20 százalékkal is megnő a forgalom, hiszen kell a sós és kell
az édes ételek sütéséhez, főzéséhez. A tojás fontos, szinte mindenki viszi, ki melyiket tudja megfizetni, a harminc vagy az

ötven forintosak - mondja az egyik piaci kereskedő.
Húsvétkor sokan kirándulást terveznek,
mások wellnesst a hosszú hétvégére.
Ilyenkor már alig-alig találni üres apartman házat vagy szállodai szobát, hiszen
jó előre lefoglalták azokat.
- Mi bujdokolunk húsvétkor, nem nagyon
szeretjük ezt az ünnepet és szerintem már
a locsolkodás sem divat. Persze a gyerekkel készítünk itthon ilyen-olyan kézműves szépségeket, meg kimegyünk valahová a szabadba, ha jó idő lesz. Gyerekkoromban még buli volt a húsvét, most már
nekem nem az - mondja Molnár Réka.
- Mi Oszláron, a szülőknél húsvétolunk,
együtt a család, sütés, főzés is lesz. A sonka és a sonkatekercs kihagyhatatlan az
ünnepi asztalról és a főtt tojás is, sütiből
idén fordított almás lesz a menü. Locsolkodókat nem nagyon váruk - nyilatkozta
Kiss Virág Babett.
- Én megyek locsolkodni, de csak az unokáimhoz, meg a nejemet is meglocsolom.
Nem nagyon divat már ez a hagyomány,
emlékeim szerint gyerekoromban sem nagyon szerettem házról-házra járni, de úgy
látom, hogy a mai fiatalok sem nagyon
járják a várost húsvét hétfőn kölnivel a
kezükben - mondja Bodnár Barnabás.

A Tisza TV idén is közvetíti a történelmi egyházak egy-egy
húsvéti ünnepi szertartását. A reformátusok nagypénteki istentiszteletét délelőtt 11 órakor rögzítik, amit aznap, április
19-én 15 órától láthatnak a Tisza TV-ben. A görögkatolikusoknál a szombaton 21 órakor kezdődő húsvéti liturgiát rögzítik a kamerák, míg a római katolikus templomban a vasárnap 11 órakor kezdődő ünnepi miséről készül felvétel. Ezeket
a szertartásokat vasárnap 15 órától láthatják a nézők a fenti
sorrendben, folyamatosan.

Nem áll le a szolgáltatás

Húsvétkor
még fűtenek

Bár a nappalok egyre melegebbek, nem ritkák még az éjszakai
fagyok sem, ezért a társasházakban a radiátorok még biztosan
melegek maradhatnak a következő napokban, a húsvéti ünnepek alatt. A fő szabály szerint amennyiben három egymást követő napon az átlaghőmérséklet nem éri el a 12 fokot, vagy akár
egy napra is a 10 fokot, nem áll le a távhőszolgáltatás. A társasházak azonban kérhetik a szolgáltatás leállítását. A TiszaSzolg
2004 Kft.-nek egyébként május 15-éig kell rendelkezésre állnia,
azaz, ha szükséges, fűtenie.

Sokféle
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Paletta Baráti Kör

Kulturális élet a Nikodémusban

Tizenöt éve költöztek be az első lakók a Nikodémus Idősek
Otthonába. Azóta jó ismeretségek, baráti társaságok szerveződtek az otthon falain belül. Ilyen a Paletta Baráti Kör
is. Tagjai nemcsak jó kapcsolatban vannak egymással, hanem a művészet ágai is összekötik őket. Két éve programokkal, amatőr előadásokkal teszik sokszínűvé saját és
az otthon lakóinak életét.
- Nagyon tetszenek ezek a műsorok, amiket Varga-Somogyi Istvánné, Gizike szervez nekünk - mondta Druzsbovszky Istvánné, a Nikodémus egyik lakója. - Én
is nagyon szeretem a verseket, de nagyon
tetszett a citerazenekar előadása is, akik
Emődről érkeztek .
Tamás Antalné szintén a Nikodémusban
él, valamint a Paletta Baráti Kör tagja is.
- Nagyon szeretem az irodalmat, ez volt az
első dolog, ami miatt csatlakoztam a Palettához - mesélte. - Azt gondolom, hogy
az én generációmnak jót tesznek ezek az
amatőr művészeti csoportok. Amellett,
hogy összehoznak minket, az agyunkat is
karbantartják a foglalkozások, az egy-egy
műsort megelőző próbák. A beporosodott
ismeretek újra előkerülnek, így az emlékek is megelevenednek.

Az „Oly korban éltem...” című műsorával Radnótira emlékezett a Paletta.
A Paletta Baráti Kör megálmodója, kitalálója és vezetője Varga-Somogyi Istvánné. 2017 tavaszán indította útjára a nyolctíz tagból álló csoportot.
- Évek alatt már megfogalmazódott bennem,
hogy szükség van egy olyan önszerveződő
körre, aminek mi magunk vagyunk a tagjai
- nyilatkozta lapunknak. - Figyeltem az embereket itt az otthonban és rájöttem, hogy
nagy szükség van arra, hogy amennyire tőlünk telik, behozzuk ide a művészetet, még
ha amatőr szinten is. Vannak köztünk olya-

Posgay Andrea kiállítását Varga István lelkész nyitotta meg.

Húsvét

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik április
sorozatunk. A márciusi nyertes: Rendek Istvánné. 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.

nok, akik szívesen megmutatják magukat a
produkciókban, és megvan a másik oldal is,
akik szívesen fogadják a műsorainkat. A csoportunk érdekessége, hogy több korosztályt
is felölel, vannak kisiskolások, középiskolások, aktív korúak, nyugdíjasok. Igyekszünk
a festői paletta minden színárnyalatát megmutatni ( ezért kapta a Paletta nevet a baráti kör), azaz a művészet minden ágából ízelítőt adni. Az elmúlt napokban a festészet és
a költészet került előtérbe. A hétvégén nyílt
meg egy kiállítás itt az otthon aulájában Posgay Andrea, nyugdíjas pedagógus hozta el
festményeit. Azt gondolom, hogy ez a nagy,
világos, közös tér szinte kiált azért, hogy tárlatokkal díszítsük. A kiállítás címe Évszakok,
a képeken Telkibánya és környéke elevenedik meg itt Tiszaújvárosban. A másik fontos program amire készültünk az „Oly korban éltem én...” című előadásunk, amivel a
110 éve született Radnóti Miklóst köszöntöttük kedden délután a Hamvas Bála Városi Könyvtárban. A rendezvénysorozatnak ezekkel még nincs vége, tervezünk egy
anyák napi műsort, ősszel pedig az aradi vértanúkra emlékezünk majd. Advent időszakában karácsonyi műsorral készülünk, valamint nagyon jól sikerült a tavaly debütáló
kántálás, idén is szeretnénk feleleveníteni ezt
az ősi hagyományt.
ema
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Egyházi hírek
Római katolikus

Szentmisék rendje:
Nagycsütörtök: Április 18. 18. 00 óra ünnepi szentmise az
Oltáriszentség alapításáról
Nagypéntek: Április 19. Szigorú böjt
14.30 óra keresztút a templomban
Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése délután 15.00
órakor, a templomban
Nagyszombat:
8.00-13.00 óráig templomlátogatás, csendes imalehetőség
A húsvéti vigilia szentmiséje 20.00 órakor tűzszenteléssel a
templom előtti téren kezdődik. A szentmise a templomban,
majd feltámadási körmenet a templom körül.
Húsvét vasárnap: 8.00 húsvéti eledelek megáldása a templom
előtti téren
Ünnepi szentmise 11.00 óra
Hétfő: Szentmise 11.00 óra
A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban
kedd, csütörtök, pénteki és szombati napokon a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
Szentségi felkészítők minden pénteken: elsőáldozók - 15.00
óra, bérmálkozók - 16.00 óra, helyszíne a templom.

Református

Tiszaújváros
Április 17-én, szerdán, 18-án, csütörtökön 17.00 órakor bűnbánati istentisztelet kezdődik.
Április 19-én, nagypénteken 11.00 órakor és 17.00 órakor lesz
istentisztelet.
Április 21-én, vasárnap 11.00 órakor úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi, 16.00 órakor délutáni istentisztelet kezdődik.
Április 22-én 11.00 órakor lesz istentisztelet.
Tiszaszederkény
Április 18-án, csütörtökön 18.00 órakor bűnbánati istentisztelet kezdődik.
Április 19-én, nagypénteken 10.00 órakor és 18.00 órakor lesz
istentisztelet.
Április 21-én, vasárnap 09.30 órakor úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi, 15.00 órakor délutáni istentisztelet kezdődik.
Április 22-én, hétfőn 10.00 órakor lesz istentisztelet.
Sajószögeden április 22-én, hétfőn 9.00 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.

Görögkatolikus

Nagycsütörtökön 18.00 kínszenvedési evangéliumok olvasása. Nagypénteken 8.00 királyi imaórák, 18.00 jeruzsálemi utrenye (Krisztus siratása). Nagyszombat 9.00 Nagy Szent Vazul liturgiája vecsernyével. 21.00 húsvéti utrenye (feltámadási szertartás), pászkaszentelés. Húsvét ünnepén 11.00 szent liturgia, pászkaszentelés, 17.00 húsvéti vecsernye. Húsvéthétfőn 8.00 utrenye, 11.00 szent liturgia, 17.00 vecsernye. Fényes kedden (Szent György nagyvértanú ünnepe is) 10.00 utrenye, 11.00 szent liturgia, 17.00 vecsernye. Fényes szerdán
8.00 szent liturgia.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Fekete József

(a Petrolszolg Kft. volt dolgozója,
a Sajó Garázsszövetkezet elnöke)
69 éves korában elhunyt. Hamvasztás
utáni temetése 2019. április 26-án,
pénteken 14.00 órakor lesz
a sajószögedi városi temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Ivánka Tóth Andrásné
(szül.: Pap Zsuzsanna)

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Elfáradtam, megpihenni Hozzád térek Istenem.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk

Hegedűs Lajosné
(született Ferkó Emerencia)

volt alsótelekesi lakos, életének 82. évében visszaadta lelkét teremtőjének.
Temetése a tiszaújvárosi Magyarok Nagyasszonya Római
Katolikus Templomban
2019. árpilis 26-án 12:00 órakor tartandó engesztelő
gyászmise után az altemplomban lesz.
Drága emléke szívünkben él!
A gyászoló család
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Az Európai Ügyészségért

Több mint félmillió aláírás

Sok támogató aláírás gyűlt össze Tiszaújvárosban is.
Dr. Hadházy Ákos egymillió aláírás gyűjtését tűzte ki célul az Európai Ügyészséghez való csatlakozásért. Országjáró körútja során a független országgyűlési képviselő múlt szerdán városunkba érkezett, ahol a Tisza ABC előtt várták a szimpatizánsokat, aláírókat.
- A csatlakozásért dolgozunk - mondta Dr. Hadházy Ákos -, a
magyar kormány viszont ezt nem akarja. Igazán épkézláb érvet nem tud mondani, hogy miért nem. Attól tartunk, hogy azért
nem akarja, mert nem szeretné, ha bűnügyi következményei lennének annak a hatalmas lopássorozatnak, ami az uniós pénzekkel zajlik. Magyarországon most egyetlen személy, a főügyész,
Polt Péter dönti el, hogy egy ügy eljut-e a bíróságra, vagy nem.
Számtalan példát mutattam már be, amikor a legnyilvánvalóbb
bizonyítékok ellenére sem lett büntetőjogi következménye a lopásoknak. Ha csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, akkor
ugyanúgy a magyar rendőrök fognak nyomozni, a magyar bírók
hoznak ítéletet, annyi lesz a különbség, hogy a magyar főügyész
nem tudja lezárni, elsimítani azokat az ügyeket, amelyek a kormány számára kellemetlenek.
- Milyen a kezdeményezés fogadtatása?
- Rengeteg támogatást kapunk, és hatalmas dolog, hogy eddig
már több mint 530 ezer aláírást gyűjtöttünk. Valaki szerint ez kevés, de én erre azt mondom, hogy most egy félmilliós tüntetésen
vagyunk és várjuk a következő félmilliót. Amikor házról-házra
járunk, azt tapasztaljuk, hogy az emberek 60-80 százaléka aláírja a gyűjtőívet. Erre egyébként az interneten is van lehetőség,
onnan is le lehet tölteni, alá lehet írni, és el lehet hozzánk juttatni. Az egymillió aláírás gyakorlatilag már egy olyan komoly politikai nyomás, amellyel már van esély elérni a célt még akkor
is, ha ezt a kormány nem szeretné.
Fodor Petra

Aktuális
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Érkezik a hazai primőr

Porzik a föld, szomjas a növény

Míg mi örülünk a napsütéses,
tavaszi időnek, s már a húsvéti hosszú hétvége szabadtéri programjait tervezzük, addig a mezőgazdaságban dolgozók az esőt várják. Azt az
esőt, ami augusztus óta bizony nem érkezett még meg.
Virít a repce Tiszalúc határában, az
augusztusi-szeptemberi
vetés
sárga
szőnyegként borul elénk. Itt is hiányzik a
csapadék. Épp kukoricát vetnek Kesznyétennél, ahol Luczi István gazdálkodóval
beszélgetünk. Sok a föld, sok a munka,
csak az eső kevés. István azonban nem
panaszkodik, volt már ilyen év, és valószínűleg lesz is még.
- Talajmunkákkal kezdtünk az idén, április első felében - mondta István -, időben
sikerült lezárni a talajokat és elvetni a magokat aránylag nedves földbe. Most közel hatvan hektáron kukoricát ültetünk, ez
biztosan ki is fog kelni. A szárazság nem
itt okoz gondot, hanem inkább a kalászos
növényeknél. A búza nagyon nehezen tudott a télen kikelni, tavasszal egyáltalán
nem kapott csapadékot, a repcének pedig
most, virágzáskor lenne fontos az eső a
szemkötődés miatt. Bízunk a májusi esőben - teszi hozzá, s már megy is a dolgára.
Esőnek nyoma sincs, néha egy-egy zápor
még talán ideér, de a föld felső 30-50 centimétere száraz. Olyannyira, hogy ez már
gondot okoz a mezőgazdaságban. És ha
gondot okoz, az tudjuk mivel jár: kevés a
termés, nőnek az árak, nő az import.
- Az ország egyes részein augusztus kö-

Kukoricát vetnek Kesznyéten határában. Kis képünkön Luczi István gazdálkodó.
zepe óta nem volt jelentősebb csapadék
- mondta Ledó Ferenc, a FruitVeb Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet elnöke. - Jelenleg olyan 130-160 mm-nyi
csapadék hiányzik, ezt úgy is le lehet fordítani, hogy a föld felső 30-50 cm-e porszáraz. A zöldségeknél március elején,
közepén kezdődött a zöldborsó vetése,
utána jött a hagyma, petrezselyem, sárgarépa. A többi vetése, ültetése most indul
április közepén és május közepéig tart.
- Mi lehet a megoldás, ha nem jön az eső?
Öntözni kell?
- 70-75 százalékban ezek öntözhető növények, s ez meg is történt. A gyümölcsökkel nincs nagy probléma, hiszen a fák mélyen gyökeresednek, a talajban még van

Évadnyitó horgászverseny

Ettől már csak jobb lehet

Megindult a hazai paprika, paradicsom, uborka szedése.

EP-választás 2019

Harcsának kicsi, törpének elmegy.
Az időjárás a halak pártjára állt szombaton a Zabos Géza Horgász Egyesület évadnyitó versenyén.
Az őszt idéző időben 75-en ültek, álltak a vízparton, többségük hiába.
Erős, hideg szél, szemerkélő eső fogadott bennünket szombat
délelőtt az Erdészeti tónál. No és Makó Zoltán, a Zabos Géza
Horgász Egyesület versenyfelelőse.
- Ez az 5-6 fok mindenkit megvisel a huszonegynéhány fokok után - mondta. - Elkezdtek felmelegedni a vizek, beindult
az ívás is, de ez a reggeli orkánerejű szél visszahűtötte a vizet.
Azért fognak-fognak, volt reggel egy ponty, de vissza kellett engedni, mert méreten aluli volt - ugyanis 35 cm lett a minimális
fogható méret. Nagyon kevés fogás lesz - jósolta a versenyfelelős egy órával a lefújás előtt, majd hozzátette: ez az évadnyitó,
ettől már csak jobb lehet.
Ottjártunkkor egy méretesebb pontyot láttunk hálóban pihenni,
ezt Czene András akasztotta meg.
- Gumikukoricával fogtam, amin volt egy szem fokhagymás
pufi, oszt’ azt a vegyeset vette fel - árulta el a titkot. - Egy meg
elment, a fene a fajtáját - tette hozzá nevetve.
Pedig, ha nem megy el, övé a fenekezős kategória első helye,
2.440 grammos zsákmányával ugyanis a második lett. A pálmát
Pintér László vitte el 2.880 grammal.
Ifjúsági kategóriában Virág Lili (600 g), női kategóriában Szilvásiné Bristyán Éva (1.540 g), úszós kategóriában Csengeri
László (2.980 g) végzett az élen. A legnagyobb hallal Nagy József (2.320 g) büszkélkedhetett.
f.l.

nedvesség, de vannak termesztők, akik
már itt is elindították az öntözést.
- Mi várható?
- Az elkövetkező időszakban országosan
20-30 mm csapadékot jósolnak, ez ötöde a hiányzó csapadékmennyiségnek. De
már ha ez is lehullana, akkor legalább a
frissen vetett föld át tudna ázni és a növények ki tudnának kelni. Azt nem tudjuk,
hogy májusban mennyi csapadék várható,
de a prognózis szerint elég kevés.
- Lesz-e ezért áremelkedés? Kevesebb termés?
- A zöldségek nagy része öntözhető, itt kisebb kiesés várható. Ha nagyon aszályos
év lesz, biztosan lesz kiesés. A gyümölcsösöknél azt látjuk, hogy például almából kevesebb lesz, mint tavaly. A tavalyi
csapadékmentes időszak miatt nem tudnak a virágrügyek kialakulni, kevés a virág, kevés a termés. És még egy veszély
van: május közepéig bármikor jöhet talajmenti fagy, ami szintén árt a gyümölcsfáknak.
- Közeledik a húsvét. Az ünnepi asztalra
már kerülhet hazai zöldség?
- Megindult a hazai paprika, paradicsom,
uborka szedése, folyamatosan váltjuk
ki az importot. A piacokon április végére már 80-90 százalékban ki tudjuk váltani, május közepére pedig már 100 százalékban csak magyar primőr lesz a piacokon. A hidegtűrő növények - káposzta, kínai kel, retek és salátafélék - szedése
megkezdődött és bőséges az ellátás már
most a piacokon.
Fodor Petra

Haza, szeretet, Európa

Május 26-án újra választ az
ország, 21 európai parlamenti képviselőről döntenek a választópolgárok. Pap Zsolt, az
MSZP Borsod megyei elnökhelyettese meghívására Dr.
Ujhelyi István EP-képviselő, az MSZP-Párbeszéd Haza, szeretet, Európa címet viselő programjáról és a mostani választások jelentőségéről tartott sajtótájékoztatót.
- Ahhoz, hogy Magyarország európaibb
arcát, és az olyan innovatív gondolkodást,
ami Tiszaújvárosra jellemző, képviselni tudjuk az európai intézményrendszerben, szükség van arra, hogy minél többen
menjünk el szavazni. És minél többen
szavazzanak az MSZP-Párbeszéd közös
listájára. Ennek a támogatásáért érkeztem
ma ide, hogy megkérjem a tiszaújvárosiakat, hogy szavazzanak ránk - mondta a
képviselő. - Orbán könnyen lehet, hogy
kiviszi Magyarországot az Európai Unióból, ami egy történelmi zsákutca, óriási
hiba lenne. Gyermekeink, unokáink biztonságra érdekében nekünk ott kell maradni, május 26-án erről is szól a kérdés.
- Mi most a tét?
- Soha nem volt még annyira fontos európai parlamenti választás, mint a mosta-

Ujhelyi István (balra) Pap Zsolt, az MSZP helyi elnöke társaságában az uniós emlékkőnél tartotta sajtótájékoztatóját.
ni, hiszen jól látszik, hogyan működnek az pai parlamenti választás itt arról szól, hogy
Európa-ellenes erők - nagyon sokszor ép- olyan erők kell, hogy alkossák az európen Moszkvából finanszírozva. Azok az pai parlamentet, amelyek továbbfejleszteújfasiszta politikai mozgalmak Francia- ni akarják az uniót és nem tönkretenni. Ha
országtól Olaszországig, akikkel most hir- Orbán elviszi az EP-helyek kétharmadát,
telen nagy szövetségben és barátságban akkor ő annak a bizonyos zsaroló kisebblett a magyar miniszterelnök, szét akarják ségnek, az Európai Uniót szétszedni akaszedni az uniót. Vissza akarják bontani egy ró populista erőknek az egyik élharcosa leolyan laza együttműködéssé, ami a világ- het, ami Magyarországra nézve hosszú táháború előtt volt. Mi békét és együttmű- von történelmi szégyen lenne.
ködést szeretnénk, és ez a mostani euróFodor Petra

Gyermekvilág
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Szakmák éjszakája

A szakmunkát népszerűsítették

Harmadik alkalommal rendezték meg a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában a Szakmák éjszakáját.
Az országos kezdeményezés 2016-ban
kelt életre, célja, hogy a középiskolák bemutassák, népszerűsítsék, kedvet csináljanak a fiataloknak a különböző szakmák
tanulásához, növeljék a munka tekintélyét.
- Nyolcadikos vagyok, és ide a Brassaiba
adtam be a jelentkezésemet gépész szakra
- mondta Lantos Gergő, aki édesapjával
érkezett a Szakmák éjszakájára. - Azért
ezt a szakmát választottam, mert nagyon
szeretek fémekkel dolgozni. Otthon apukám műhelyében is sok időt töltök, nagyon szeretek ezzel foglalkozni. Azért is
jöttem el, mert pont olyan munkákat lehet
kipróbálni, ami érdekel és kapcsolódik a
gépészethez.
Nagy volt az érdeklődés a gépész szakmacsoport termében, ahol saját gyártású
gépeket is bemutattak.
- A 3D nyomtatót és a gravírozót a tanulókkal együtt terveztük, építettük - mutatta büszkén a működő gépeket Török István mérnöktanár. - Az első csavartól az
utolsóig mindent mi szereztünk be. Nagy
munka volt, de nagyon jó és hasznos gépeket sikerült gyártanunk. Például csocsóasztalt is csináltunk, aminek szin-

A legtöbben hegesztőnek jelentkeznek a Brassaiba.
tén minden részét mi gyártottuk le, a bábukat pont a 3D-s nyomtatóval sikerült
megvalósítani. Ezek a munkák arra jók,
hogy megismertessük a tanulókat a modern technológiákkal és megtanítsuk őket
arra, hogyan használják ezeket. Megmondom őszintén a lexikális tudás itt egy kicsit háttérbe szorul, fontosabb az, hogy az
ismereteket felhasználva tudjanak a tanulók építeni, gyártani, hiszen, ha kikerülnek az iskolapadból, ezekkel az eszközökkel találkoznak, ezeket használják.
Villamos ipar és elektronika, illetve gépészet várta a fiúkat, ügyvitel, közgazdaság a lányokat. Az iskola teljes területén,

mintegy húsz helyszínen mutatkoztak be
azok a szakmák, amiket a Brassaiban tanulni lehet.
- A legtöbben hegesztőnek jelentkeznek tudtuk meg Jakab Dénestől, az intézmény
igazgatójától. - De népszerűek az érettségivel záruló gépgyártás technológiai technikus vagy az elektronikai technikus képzéseink is. Szeptembertől egy új szakma,
a műanyag-feldolgozó beindítását tervezzük. Természetesen a hátterét meg kell teremtenünk, illetve azt is tudni kell, hogy
csak akkor indul ez a képzés, ha megfelelő számú tanuló választja ezt a szakmát.
ema
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Au-Team

Április 5-én, az Autizmus világnapjához kötődve immár második alkalommal rendeztük meg az Au-Team Kulturális Találkozót a Tiszaújvárosi Sportcentrumban. A rendezvényen autista
gyermekek, fiatalok, valamint autista taggal rendelkező csoportok léptek fel. Színvonalas produkciókat, zenei előadásokat, bábelőadást és fergeteges táncokat láthattunk. Jó hangulatú találkozón vehettünk részt a tolerancia jegyében.
Köszönjük a fellépő tanulóknak és felkészítő pedagógusaiknak,
hogy műsorukkal támogatták rendezvényünket.
Az Éltes Mátyás Iskola pedagógusai
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Vendégvárók
vendégségben
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Versenyeredmények a katolikus iskolában

FÖLDRAJZ-FÖLDTAN MERGYEI VERSENY
A Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny megyei
fordulóján elért eredmények:
Koleszár Boldizsár 8.osztály 4. helyezés, Stadler Botond 7. osztály 6. helyezés, Horváth Levente 8. osztály 7. helyezés, Rontó
Márk 8. osztály 8. helyezés, Gulácsi Ákos 7. osztály 11. helyezés.
Felkészítő pedagógus: Ardeyné Tóth Zsuzsanna, Orbán Mónika.
MATEMATIKA
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 6.a osztályos tanulója, Tállai Zétény Ádám megyei IV. helyezést ért el
az Alapműveleti Matematikaversenyen. Felkészítője: dr. Fedákné Simon Mária.
SZAVALÓVERSENY
Az encsi Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény ebben a tanévben is szavalóversenyt hirdetett a megyei katolikus iskolák között. Intézményünk
nagyon szép eredményt ért el: 1. évfolyam Kónya Dorinka 1.
helyezés, 2. évfolyam Lesó Lujza 3. helyezés, 3.évfolyam Bodnár Zsófia 3. helyezés, 6. évfolyam Gémes Blanka 3. helyezés,
Szabó Lili 4. helyezés, 7. évfolyam Bodnár Viktor 3. helyezés,
Gulácsi Ákos 4. helyezés, 8. évfolyam Papp Máté 3. helyezés,
Varga Melinda 4. helyezés. Felkészítő pedagógusok: Tóth Anita,
Papp Erika, Oláh Bertalanné, Gyarmati Anikó, Moldván-Dobronyai Anikó.

Tizenketten
konfirmáltak

Április 14-én 12 fiatal tett a Tiszaújvárosi Református Gyülekezetben konfirmációi fogadalmat. Felkészítésük 2018 őszén kezdődött meg, első úrvacsoraosztásuk húsvétkor lesz. A konfirmált
fiatalok: Kalla Dominika, Görömbei Emma, Petrányi Dorina,
Stadler Zsófia, Tóth Alex Zoltán, Rontó Balázs, Nagy Levente, Ágoston Attila, Kalóz László, Hajdu Máté Bendegúz, Szabó
Ákos, Orosz Donát.

A Tiszaújvárosi Lisztérzékeny Csoport április 8-án Hajdúböszörményben vendégeskedett a Civilek a Lakóhelyért Egyesület meghívására. Csoportunk olyan gyorsan elkészíthető vendégváró süteményeket készített, melyek finomak és a gyerekek
is könnyen el tudnak készíteni. Nagy örömünkre szolgált, hogy
a résztvevő gyerekek is nagyon élvezték a sütögetést, és megtanulhatták a gluténmentes sajtos tallér, a raffaello golyó és a
meggylekváros linzer elkészítését.
RAJZPÁLYÁZAT
A Teaharmónia Teabolt rajzpályázatot hirdetett a „Meseteák”
csomagokhoz. Mesekártyákat kellett tervezni, amivel játszani is
lehet. Iskolánk tanulói lelkesen vettek részt a munkában, aminek
meg is lett az eredménye. A nyertesek értékes teacsomagot és
mesekártyát kaptak saját műveikből. Senki nem maradt ajándék
nélkül, mert tündérkristályt és teát vihettek haza azok is, akik
nem nyertek. Felkészítő pedagógusok: Alexa Mónika, Oroszné
Kolosai Zsuzsanna.
Gál Benjáminné
igazgató
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Kazinczys
matemetikusok
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Országos negyedik
történelemből

Április 12-13-án Szombathelyen zajlott a Savaria 7-8. évfolyamos tanulók országos történelem tantárgyi versenye. A kétnapos rendezvény első napján
írásbeli, a második napon magyar és egyetemes történelemből szóbeli fordulón mérték ös�sze tudásukat a döntő résztvevői.
A versenyen induló mintegy
4100 tanulóból 386-an jutottak a
megyei fordulókba, közülük 21en versenyeztek az országos döntőn. Fedák Zsombor, a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 8.a osztályos tanulója - immár másodszor is megyei I. helyezettként - az országos
IV. helyezést érte el. Felkészítő tanára: Baloghné Fodor Ágota.
Gratulálunk a felkészítőnek és tanítványának a rangos versenyen elért eredményért!
Réthi Zoltánné
munkaközösség-vezető

Április 3-án az Országos Alapműveleti Matematikaverseny megyei fordulójának feladatait a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskolában oldották meg diákjaink. A verseny célja a
tanulók számolási készségének mérése. Itt nem csak a logikus
gondolkodás, hanem a mindennapi életben elengedhetetlenül
fontos kalkulációs képesség játssza a döntő szerepet. Bár a feladatok megoldásához nagyfokú precizitás szükségeltetett, a siker másik összetevője a gyorsaság volt. Az eredményhirdetés a
Mályi Móra Ferenc Általános Iskolában volt, ahol megtudhattuk, hogy ezen a már több mint 20 éves hagyományokkal bíró
neves versenyen a megyei fordulóban a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ifjú matematikusai az alábbi eredményeket érték el: 8.osztály: I. helyezés: Kiss Gábor Botond, felkészítő: Vargáné Takács Judit. 6.osztály: I. helyezés: Kiss Hunor, felkészítő: Magyarné Simon Anita. 5.osztály: II. helyezés: Vass Virág, IV. helyezés: Tömösközy Hanga Zsófia, VI. helyezés: Szlávik Levente, felkészítőjük: Vargáné Takács Judit. Gratulálunk az
eredményekhez!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

2019. április 18.
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 lesznek 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 Települési Értéktár Testület titkára nyújt felvilágosítást a 452007-es telefonszámon, illetve e-mailben az ertektar@tujvaros.hu címen.

Aktuális
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Világelsők a magyar jogászhallgatók

Bazsó Gábor a legjobb szónok

Világelsők lettek az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem
(ELTE) jogi karának hallgatói a washingtoni Philip
C. Jessup nemzetközi perbeszédversenyen. A magyar
egyetem évtizedek óta képviseli hazánkat a világversenyen. Több száz külföldi felsőoktatási intézménnyel versenyezve idén először a fináléig sikerült eljutnia a csapatnak. Jogászhallgatóink hatalmasat alakítottak, a döntőbe kerülve világelsők lettek.
A rangos elismerés nekünk
egy kicsit fényesebb, hiszen
egy tiszaújvárosi fiatal, Bazsó
Gábor is a csapat tagja volt,
sőt, a legjobb szónoknak járó
különdíjat is ő hozhatta haza.
A sikertörténetről Gáborra
beszélgettem.
- A versenyt 1960 óta rendezik meg Washingtonban, a legjobbnak járó trófea eddig mindössze háromszor járt Európában. 1975-ben a brit Cambridge Egyetem, 1992-ben a francia Université de
Paris I, 2012-ben a Moszkvai Állami
Egyetem hallgatói vihették haza a világbajnoknak járó kupát. A trófea újra Európában van, amit ti magyar joghallgatók hoztatok haza.
- Igen, most már kezdjük elhinni mi magunk is. Ezt a nemzetközi perbeszédversenyt minden évben megrendezik Washington D.C.-ben, amin joghallgatók
vesznek részt. A témája a nemzetközi jog,
tehát államok közötti vitát szimulálunk.
Az egyetemen volt egy kisebb előválogató, ami úgy nézett ki, mint egy mini perbeszédverseny, tehát ugyanúgy készítettünk egy írásbeli beadandót, amit utána
szóban kellett prezentálnunk és megvédenünk, mint a világversenyen. Ez alapján, a pár tucat jelentkezőből kiválasztott
a felkészítőnk négy diákot, akik képviselhették az egyetemünket, köztük én is.
- Tudomásom szerit az ELTE évtizedek
óta képviseli Magyarországot hallgatóival ezen a versenyen, de még ilyen előkelő helyen sohasem végzett, sőt még ehhez
közeli eredményt sem ért el soha a magyar csapat.
- Igen, a versenyen sikerült elhoznunk
az abszolút első helyet csapatban, illetve több részeredményért is kaptunk különdíjat. Például megkaptuk a harmadik
legjobb felperes írásos beadandóért járó
különdíjat, a döntőben pedig én kaptam a
legjobb szónoknak járó különdíjat.
- Milyen jogesetet kaptatok versenyfeladatként?
- Két szomszédos állam vitája volt, miszerint a két állam területe között egy védett jakcsorda mozgott szezonálisan. Az
egyik államban ezt a jakot azért vadászták az ott élő emberek, mert a vallásuk
középpontjában állt, a másik államban
pedig azért vadászták, mert enzimjéből
egy életmentő gyógyszert gyártottak. Valójában a kérdés az volt, hogy az alperes
- a gyógyszergyártó állam - befejezze-e a
vadászatot, hiszen ezzel a kihalás szélére sodorták a jakot. Az emberi jogokat, a
vallási, kulturális jogokat kellett szembe
állítani az egyik oldalon, a másik oldalon
pedig az egészséghez való jogot, mindezt
úgy kellett balanszírozni, hogy az adott
állam, vagyis az általunk képviselt állam
jöjjön ki jobban az ügyből.
- Mi volt a keményebb dió? Az, hogy angolul kellett gondolkodni, vagy, maga az
érvelés, a perbeszéd?
- Az angolul gondolkodás sokkal nehezebb volt, hiszen olyan csapatokkal birkóztunk meg, akik anyanyelvi szinten beszélik az angolt. Például a döntőben a Columbia Law School ellen versenyeztünk,
akik nyilvánvalóan ott Amerikában ezt
már tökélyre fejlesztették, viszont úgy
gondolom, hogy a versenyre való felké-

Gábor a pulpitusnál. A helyszínen 600
néző volt, de élőben közvetítették a
versenyt, így az ELTE tanárai, hallgatói is láthatták a döntőt.
szülés hat-hét hónapja alatt ezt el tudtuk
sajátítani, amiben nagy szerepe volt a felkészítőinknek dr. Kajtár Gábornak és dr.
Sulyok Katalinnak.
- Gábor! Négy magyar diák, hogy tud lekörözni anyanyelvi szinten beszélő, ott
élő, ottani jogot ismerő diákokat?
- Hát ezt még mi sem igazán értjük. Amikor kimentünk a versenyre az egyetlen
cél az volt, hogy bekerüljünk a legjobb 16
csapat közé, hiszen ez is egy olyan eredmény, amit az ELTE diákjai még nem
tudtak elérni a 30 éves Jessup történetük
során. Amikor bejutottunk a legjobb 16ba egy akkora teher esett le a vállunkról,
hogy onnantól már csak örömjátszma volt
számunkra, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen jó teljesítményt tudjunk
nyújtani. No, nem azt mondom, hogy
semmilyen stressz nem volt már rajtunk,
hiszen ezt nem lehet nullára csökkenteni,
viszont úgy gondolom, hogy mi már nem
izgultunk úgy, mint az ellenfeleink.
- Hány ország, hány egyetemének diákjai
küzdöttek azért, hogy bekerüljenek a döntőbe?
- Ez a verseny úgy néz ki nagyjából, mint
egy foci világbajnokság, selejtezőkkel
kezdődik, amire idén azt hiszem 680 vagy
700 egyetem jelentkezett. A verseny egy
kvótát megszab minden országnak, ami
úgy néz ki, hogy tíz egyetemenként egy
juthat ki Washington D.C.-be. Magyarországról évek óta már csak az ELTE szokott jelentkezni, viszont vannak olyan országok, mint például Kína, ahol idén ötven egyetem jelentkezett, tehát onnan hat
jutott ki Washingtonba, ahol 125 csapat
mérkőzött meg egymással.
- Az egyik különdíjat te kaptad, a legjobb
szónoki címet. Miben voltál jobb, mint a
többiek?
- A döntőben elért teljesítményemért kaptam a legjobb szónoknak járó különdíjat.
Itt valójában már a jogi tudás mélységében nincs sok különbség a csapatok és a
csapattagok között. Amiben pluszt lehet
nyújtani az az, hogy szuggesztíven érvelünk, hogy odafigyelünk arra, hogy a bírók mire kíváncsiak, és olyat nem mondunk el, amire nem kíváncsiak, még akkor sem, ha azt erősebb érvnek gondoljuk. Megpróbáljuk nem csak a jogi szálakat pengetni és a legmélyebbre leásni, valamint a moralitását is megfogni a jogesetnek. Igazából az igazságosságot is meg
kell fogni, és abban is jobbnak kell lennünk, mint az ellenfelünk. Talán ebben
tudott a mi csapatunk többet nyújtani.
- Mennyit nyomott a latban, hogy anno az
Eötvös diákjaként egy középiskolai évet
kint tölthettél cserediákként Amerikában?
- Úgy gondolom, hogy mindenképpen,
hiszen az a tíz hónap, amit tizedikes gimisként kint töltöttem Long Islandban, az
nagyon sokban hozzájárult, hogy folyékonyan meg tudjam fogalmazni a gondolataimat. Persze, ez nem előfeltétel, mert
a három csapattársam nem élt külföldön

és ugyanúgy, ugyanolyan szépen megállták a helyüket.
- Maga a verseny jogi környezetben volt,
vagy csak egy berendezett versenyhelyszínen?
- Egy hotelben rendezik meg minden évben, ami praktikus és kényelmi okokból
is jól jön a csapatoknak, hiszen ugyanott
szállunk meg, ahol napközben a verseny
folyik. Mivel minden nap két fordulónk
volt, egy délelőtt és egy késő délután, így
a kettő között nem kellett ingáznunk, hanem ott helyben tudtunk pihenni a következő körre.
- A fotókon láttam, hogy több száz fős nézőközönségetek is volt.
- Igen, ott helyben azt hiszem 600 néző
volt, viszont mivel élőben közvetítették
a versenyt, rengetegen nézték élőben. Az
egyetemünk dísztermét aznapra lefoglalták és rengeteg tanár, illetve diák követte
ott a döntőt, együtt szurkolva nekünk, de
több ügyvédi irodában is nyomon követték, akik szponzorálták az utunkat.
- Lehet, hogy ők már kinéztek titeket maguknak és jobbnál-jobb állásajánlattal
bombáznak majd, ha kijöttök az egyetemről.
- Ez is lehetséges, és nagyon jó is lenne,
hiszen mindenképpen szeretnénk kipróbálni magunkat a diploma megszerzése
előtt gyakornokként. Úgyhogy, ha minden jól jön ki, akkor már a nyáron el tudunk kezdeni gyakornokként dolgozni.
- Most harmadéves vagy az ELTE jogi karán. Amerikában lesz a folytatás?
- Az is lehet, de még nem tudom pontosan, hogy mit fogok csinálni, viszont ez
a verseny annyi ajtót nyitott ki számomra és a csapattársaim számára, hogy elképzelhető, hogy a diploma megszerzése után esetleg jogászi, vagy jogi mesterképzést el tudunk majd végezni az Egyesült Államokban, vagy Európa nagyobb
országaiban.
- Lehetőséged lesz úgy tűnik. Hol látod
magad a jövőben?
- Én mindenképpen szeretnék Magyarországon maradni hosszú távon, talán egykét évre kinézek külföldre, de csak a tanulás miatt, és szeretnék utána egy nagyobb ügyvédi irodánál elhelyezkedni. A
verseny témája nemzetközi közjog volt,
ezzel a piacon nem lehet elhelyezkedni,
így nem ez a jogág lesz, amivel én foglalkozni fogok, viszont azok a képességek,
amiket itt elsajátítottunk, azok mindenképpen felhasználhatók a jog világában.
- A jogon belül milyen terület érdekel?
- Ebben az évben nagyon sokat foglalkoztam a nemzetközi környezetvédelmi joggal. Amikor megtudtam, hogy az egyik
témája ez lesz a versenynek, akkor azt
hittem, hogy nem fog érdekelni, kicsit el
is szontyolodtam, hogy nem valami aktuálisabb, nem valami érdekesebb téma, de
aztán teljes mértékben megcáfoltam önmagamat, hiszen kiderült, hogy borzasztó
érdekes és színes téma a környezeti jog,
és talán lehet, hogy ezzel is fogok valamilyen formában foglalkozni a jövőben.
- Elhittétek már, hogy ti lettetek az elsők,
hogy ti magyar egyetemisták nyertetek
Washingtonban sok száz egyetemet, diákot magatok mögé utasítva?
- Nehéz elhinni és nem is igazán fogtuk
fel, hogy mit sikerült elérnünk, hiszen a
szóbeli felkészülés alatt rongyosra néztük azokat a döntőkről készült videókat,
amikben a legjobb csapatok mérkőztek
meg egymással. Maximálisan kielemeztük azokat a mimikákat, nonverbális jeleket, amiket ezek a versenyzők alkalmaztak, és persze próbáltuk mi is magunkon
alkalmazni. Most az az érzés, hogy egy
ilyen videó rólunk is készült, és esetleg
majd minket fognak nézni a jövő perbeszédversenyein induló diákok, ez hihetetlen a számunka. Biztosan el kell telnie
még néhány napnak, vagy akár hétnek,
amíg ez leülepszik.
berta

Irodalom/Történet

6. oldal

Költészet napja a könyvtárban

Adyról, irodalomról mindenkinek

Az idei költészet napi rendezvénysorozat Ady Endre halálának századik évfordulója köré fonódott országszerte, így városunkban is. A költő életét, munkásságát helyezte előtérbe az az irodalmi
vetélkedő, amit középiskolásoknak szervezett a Hamvas
Béla Városi Könyvtár. Az
aulában két városi és két miskolci iskola tanulói mérték
össze tudásukat.
- Bár nem érkeztünk felkészületlenül,
nem gondoltuk, hogy megnyerjük ezt a
vetélkedőt - nyilatkozta Majerusz Ádám,
a Miskolci Herman Ottó Gimnázium 11.
évfolyamos tanulója. - Az igazat megvallva egyáltalán nem ilyen feladatokra számítottunk. Azt gondoltuk, hogy ki
kell tölteni majd egy feladatlapot, ehhez
képest egy nagyon szórakoztató, újszerű
verseny volt. Én nagyon élveztem.
A játékos feladatok között volt, amikor
verscímet kellett elmutogatni a csapattársaknak vagy a Másképp Csoport előadásában megzenésített verset kellett felismerni. A versenyt a miskolci Irodalmi Rádió két szerkesztője vezényelte, sok ismerettel és humorral fűszerezve.
- Ez a mai vetélkedő nagyon jól sikerült
- mondta Zsoldos Árpád, az Irodalmi Rádió szerkesztője. - Ilyen és ehhez hasonló programokra van szükség, hogy megszerettessük a gyerekekkel az irodalmat.
Semmi másra nincs szükség, csak arra,
hogy megtaláljuk velük a közös hangot,

Mi az igazság?

Csaknem kétezer
éve történt

Inkább játék volt, semmint verseny a vetélkedő.
sai egyik magyartanára. - De természetesen itt is vannak olyan gyerekek, akik
szeretik az irodalmat és jól is megy nekik, így igyekszünk a kollégákkal felkarolni őket és megtenni mindent azért,
hogy szép eredményeket érjenek el, akár
a tanulás terén, akár egy ilyen versenyen.
A tanulók hetekkel ezelőtt megkapták az
Adyról szóló anyagot, amiből fel kellett
készülniük. Az a tapasztalatom, hogy szeretik a gyerekek Ady Endrét, aminek az
lehet az oka, hogy könnyen érthető, kön�nyen tanulható, életközeli köznyelvet
használ.
A játékos vetélkedő után R. Kárpáti Péter, Szentesi Nóra és Bor Klára adott emlékműsort „Léda-Ady-Csinszka” címmel.

Zsoldos Árpád szerint közös hangot kell találni, a fiatalok nyelvén kell megszólaltatni az irodalom képviselőit.
ehhez pedig az kell, hogy a fiatalok nyelvén szólaltassuk meg az irodalom képviselőit. Természetesen a versek adottak, de
az írókkal, költőkkel kapcsolatos információkat lehet úgy tálalni, hogy ne egy
sablonos, unalmas tananyag legyen, hanem tartalmazzon olyan ismereteket, ami
közel áll a gyerekekhez, megfogja őket.
Ha figyelembe vesszük a korukat és azt,
hogy ők már a következő generáció és ennek megfelelően tanítjuk őket, akkor a bizalmukba fogadnak és onnantól kezdve
minden megy gördülékenyen. A mai délutánon is ezt történt, amellett, hogy a diákok új dolgokat is tanultak, megmutathatták azt is, hogy mennyi mindent tudnak
egy olyan versenyen, amit inkább játéknak mondanék.
A második helyezett a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának csapata lett.
- Én személy szerint nagyon szeretem az
irodalmat - mondta Gyuricskó Adrián, a
brassais csapatkapitány. - Már az általános iskola felső tagozatán megkaptam az
alapokat, ez a széria pedig a középiskolában is folytatódott, hiszen az osztályfőnökünk is magyartanár, aki még közelebb
hozta hozzám ezt a tantárgyat.
- Tudni kell, hogy egy szakközépiskolában nem mindig az irodalmat tekintik a
gyerekek a legfontosabb tantárgynak mondta Baloghné Szerencsi Éva, a Bras-
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Végigvezették a költő életét, amiben érzelmek, szerelmek, szenvedély és fájdalom is helyet kapott.
- A mai poroszos oktatási rendszerben
előszeretettel aggatnak ikonikus mázat
nem csak Adyra, hanem a költőinkre általában, mi pedig azt szeretnénk, ha meg
tudnánk szabadítani őket ettől - nyilatkozta lapunknak R. Kárpáti Péter, színész. Magam elég sokáig nagyon nehéznek tartottam Ady verseit szavalni. Meg kellett
értenem azt a látszólag nagyon ellentmondó érzelemvilágot, amit képvisel.
Életútját ismerve tudhatjuk, hogy nem

volt akadálymentes az élete, de ugyanakkor azt gondolom, hogy egy költőnek,
ha teljesen sima az élete, nincs benne nagyobb zökkenő, problémamentesen él,
akkor nem is biztos, hogy jó költővé válik. Ady esetében ezek a megpróbáltatások, a szerelmek, a házasságok, a budapesti éjszakák mind hatással voltak költészetére és ezek segítették abban, hogy
ilyen csodálatos sorokat vessen papírra.
- Ha a mai fiatalokat nézzük, nehéz bevonni őket a tanórán kívüli irodalomba?
Meg lehet őket fogni akár egy Ady verssel
vagy kortárs művészekkel?
- Megmondom őszintén, én nem látom
olyan borúsan a felnövekvő generáció
helyzetét, mint ahogy azt sokszor halljuk, olvassuk a különböző médiumokból. Tény, hogy az elektromos kütyük világát éljük, amiknek használata természetes a mai fiatalságnak, de én látom
azt, hogy a sztereotípia, amit rájuk húznak, az megbukni látszik. Az is igaz, hogy
sok olyan műsor kifolyik a televízió képernyőjén, aminek talán nem lenne szabad, de ami fontos, hogy van egy olyan
erős réteg, amibe fiatalokat is beleértem,
amelyik eltolja magától ezt a kultúrszemetet, és bemegy a színházba vagy kezébe vesz egy könyvet. Mondok egy példát. Nekem Sztevanovity Dusán az egyik
kedvenc kortárs költőm, és az ő műveiből, dalszövegeiből állítottam össze egy
kétrészes előadói estet, amibe nem azok
az agyonjátszott dalok szövegei vannak,
amiket a rádiók unos-untalan játszanak,
hanem inkább olyan értékek, amik zene
nélkül is megállják a helyüket. Ennek az
estnek kapcsán figyeltem meg azt, hogy
ha ilyen nagyszerű kortárs költő szavait hallja az ifjú generáció, akkor valami
csoda folytán ezek a gondolatok találkoznak az ő életérzésükkel. Rájönnek, hogy
a vers nem is olyan nagy hülyeség, hiszen szólhat közvetlenül hozzájuk, vagy
megtalálhatják benne saját életük egy részét. Így aztán hazamennek és megkérik a
szüleiket, hogy vegyék le a felső polcról
a porosodó Adyt, Kosztolányit, Babitsot,
Nagy Lászlót és máris elindult valami a
helyes úton.
ema

R. Kárpáti Péter nem látja borúsan a felnövekvő generáció és az irodalom, a kultúra viszonyát.

A keresztre feszített Jézus, Mária, Mária Magdolna és János
Fra Angelico alkotásán.
Sötét éjszaka borult Jeruzsálemre. Egy fiatal férfi ült meggyötört arccal szobája sarkában. A történtek után nem jött álom a
szemére. Vállán pihentette fejét az asszony, akit megfeszített fia
utolsó döntése óta anyjaként tisztelt. A sötétben nem látta, de
meg-megrázkódó teste és fájdalmas sóhajai jelezték, ő sem alszik. Az elmúlt két éjszaka alig jött álom a szemükre. Keresték a
választ mindarra, ami történt.
- Már a széder este is eltért a megszokottól - emlékezett vis�sza a férfi az utolsó együtt töltött vacsorára. - A pászka megtörésekor a mester miért is mondta, hogy ez az ő teste? Az is szokatlan volt, hogy a negyedik pohár bort, amit szintén az ő vérének nevezett, mindannyian ugyanabból a kehelyből itták. A kézmosás szertartása helyett pedig tanítójuk megmosta mindnyájuk lábát. De még ekkor sem gondoltak semmi rosszra. Az ajtót az est végén, mint mindig ezen az ünnepen, most is egész éjjel nyitva hagyták, mert Peszáchkor, az őrizet éjszakáján, semmitől sem kell félni: sem a fanatikus üldözés tébolyától, sem a
vérvádaktól. Lehet, hogy ezért is nézték bénultan mindazt, ami
azon az éjszakán és másnap történt. Mert a fanatikus üldözés és
a vérvád mégis bekövetkezett. Ki ellen is? Az ellen az ember ellen, aki soha senkinek nem ártott. Aki azt tanította, hogy: „Aki
megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is!” (Mt 5.3940) Megkorbácsolták, meggyötörték, végül megfeszítették, és
nem tanúsított ellenállást. Tanítványainak gyakran mondogatta, hogy „szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!” (Mt 5.44) A keresztfán haldokolva így is tett: „Atyám,
bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk
23,34) Mindezt csak Mária, Mária Magdolna és én hallottuk a
tanítványok közül. Hol voltak a többiek? Júdásról azt hallani,
hogy öngyilkos lett, de hol voltak Péter és kilenc másik társunk?
Vissza-visszatérően fülében csengtek Jézus Pilátusnak mondott
szavai: „Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról.” (Jn. 18.37) Miféle igazság az, hogy
az ember, aki másokon sokszor csodás módon segített, gyógyíthatatlannak tartott betegségeiktől szabadította meg őket, aki azt
tanította, hogy „Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” (Mt 7.12), végül a keresztfán végezze. Nem értették, hogy ez másképp így hangzana: ne tegyünk
olyat másokkal, amit nem szeretnénk, ha velünk tennének. Mégis megtették. A legjobban azonban az fájt számára, hogy nem
tudta az eseményeket megakadályozni. Szinte bénultan nézte a
Mester haláltusáját.
Hirtelen lépteket hallott. Az ajtón Péter lépett be. Mintha olvasott volna János gondolataiban, így szólt:
- Emlékszel mit mondott nekem elfogásakor, amikor kardommal levágtam a főpap szolgájának a jobb fülét? „Tedd hüvelyedbe kardodat! Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” (Jn 18.11) Nem tehettünk semmit! Még nem értjük miért,
de ennek így kellett történnie. Ami a legjobban fáj, hogy gyáva
voltam. A megkínzás éjszakáján, mielőtt a kakas megszólalt, háromszor is megtagadtam őt.
A keleti égbolt halványan derengeni kezdett, amikor Mária
Magdolna lélekszakadva rontott be az ajtón: „Elvitték az Urat a
sírból, s nem tudni, hova tették.” (Jn 20.3) Péter és János a sírhoz rohantak ahol nem találták csak az otthagyott gyolcsot és
külön más helyen összehajtva a kendőt, amellyel a fejét befedték. Nem volt ott! Ahogy előre megmondta, feltámadt!
Jánosnak eszébe jutott Pilátus szkeptikus kérdése: „Mi az igazság?” (Jn 18.38) A helytartó nem figyelt eléggé. Jézus éppen a
kérdése előtt adta meg a választ: „Arra születtem, s azért jöttem
a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról.”
Szrogh Károly

Kultúra
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Április 25. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Találd meg a stílusod és légy magabiztos!
Vendég: Kozma Rita stílustanácsadó és önbizalomtréner
Április 26. (péntek) 18.00 óra
A tánc világnapja
Közreműködnek: Derkovits Majorette Csoport, Jégvirág Majorette Csoport, Tiszaújvárosi Gyermek Majorettek, Derkovits Fúvószenekar
A belépődíj egységesen: 700 Ft

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Korbely István festőművész kiállítása
Látogatható: május 3-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Óvárosi KULT Galéria
Április 30. (kedd) 17.00 óra
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli babakiállítás megnyitója
Látogatható: június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

A hétköznapi Ady
kamarakiállítás
A kiállítás látogatható: április 2. és május 18. között
Április 24. (szerda) 10.00 óra
Lelki fitnesz várandósoknak és kisgyermekes anyukáknak
Szülői minták
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük van közösen
játszani

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Április 23. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

Húsvétkor zárva
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. április 19-22. között
a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
valamennyi intézményegysége zárva tart.

7. oldal

Zene és tánc három felvonásban

A rock sodrásában

Több mint egy év munka után
végre beérett a gyümölcs, lezajlott a Sodrás Amatőr Színtársulat új darabjának, a
Rockabilly Hungary-nek a
premierje. A Tiszaszederkényi Művelődési Házban ahogy az lenni szokott - teltházas előadással nyitottak.
Kiss Sándor népművelő emléktáblájának
megkoszorúzásával kezdődött a délután,
Bráz György polgármester, Jézsó Gábor,
a településrész önkormányzati képviselője és Badonics Sándorné, a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület alelnöke helyeztek el koszorút az emléktáblánál. Kiss
Sándorra egykori zenésztársa, Sándor József emlékezett, aki nemcsak szavaival,
hanem cimbalommuzsikával is felidézte egykori barátja emlékeit. A koszorúzás után aztán szépen lassan mindenki elfoglalta helyét a nézőtéren, s kezdődhetett a három felvonásos, több mint háromórás előadás.
Aki látta a Made in Hungária című filmet,
nagyjából ismeri a történetet, Fenyő Miki szüleivel hazatelepül az Egyesült Államokból, itthon pedig sehol sem találja
a helyét. Szerelem, zene, tánc, a fiatalok
lelkesedése, az ezt letörni vágyó, vagy
épp szabályok között kibontakozni hagyó
világ, megannyi kérdés, olykor válasz
nélkül. Mindez színekben, látványban, és
igazi retro, bulizós slágerekben, pezsgő
környezetben. Sok fiatal is csatlakozott a
társulathoz ebben a darabban, az ő lendületük végig érezhető volt. A közönség az
előadás végén állva tapsolt, mindenkinek
kijárt az elismerés.
- A fiatalabb éveimet idézte - mondta Éles
Mihályné -, amikor még én is twiszteltem. Szívesen hallgatom újra ezeket a zenéket. Az előadás pazar volt, le a kalappal
a társulat előtt.
- Szenzációs volt - mondta Kiss Bertalan
- amit ez a hölgy (Jézsó Éva - a szerk.)
művel itt Szederkényben, az csoda. Életre kelti a falut.
Kola Attila nem idevalósi, és még sosem
hallott a Sodrásról. Iskolai keretek között
szokott színházba járni, nagyon tetszett

Húsznál is több koreográfiát tanultak be a szereplők.
Sikerült, és nem csak Gábornak, hiszen
valamennyi szereplő hozta a maximumot.
A zenekarban négy fiatalember, Gyivák
Bálint, Soltész Viktor, Tóth Attila, Papp
Máté debütált, nagy sikerrel.
- Nagyon jól éreztem magam a színpadon
- mondta a Csiput játszó Soltész Viktor nem igazán tudom ezt az egészet semmihez sem hasonlítani.
- Valóban eufórikus érzés volt - tette hozzá Papp Máté (Kis Nyírő) -, igazán ki
sem tudom magam fejezni. Ez a társulat
olyan, mint egy második család, és ezért
is volt jó a darab. Meg persze a jó táncok
és zenék visszahozták a hatvanas-hetvenes éveket.
A fiatal generációról a Mikit játszó Mészáros Zoltán is elismerően szólt.
- A fiatalok nagyon fontosak voltak ebben
a darabban - mondta Zoltán -, hozták azt a
fajta lendületet, akaratot, ami újra és újra
fellángolt. A teljes akarat, az odafigyelés,
a vágy a sikerre, a tapsra, ez mind bennük
volt. És mindezt az állandó mosolygással,
bolondozással ránk is átragasztották.
- Miki milyen vívódásokon megy keresztül a darabban?
- Nehéz Mikinek, mert hazatér egy ismert
és ismeretlen világba. Mindeni kívülállónak nézi. Hazatér úgy, hogy hoz valamit,

A Tisza TV műsora

Április 18., csütörtök
9:00 Héthatár: EP-választás - Húsvétoló - Szakmák éjszakája - Szárazság a földeken - Nikodémus közösség - Évadnyitó
horgászverseny - Sport
9:15 Hétről-Hétre: A rock sodrásában - Oviba megyünk! Bazsó Gábor, a jogász világverseny aranyérmese - Mézeskalács hímes tojás - Versek, diákok, színművészek a költészet
napján - Közelmúlt - Eötvös röplabdás sikerek (A műsor a
szerdai adás ismétlése)
Április 19., péntek
15:00 A nagypénteki református istentisztelet közvetítése felvételről
Április 20., vasárnap
15:00 A görögkatolikus húsvéti liturgia és a római katolikus
ünnepi szentmise közvetítése felvételről
Április 22., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújváros - Salgótarján bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Április 24., szerda
18:00 Héthatár: Húsvét után - Tojásfát díszítettek - Ebzárlat - Sport
18:15 Hétről-hétre: Lányok a levegőben - R. Kárpáti Péter
versekről, költészetről - Közelmúlt
Utána: Egészség(L)esen: Klobusitzky György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mestertanárának előadása a balesetekről, megelőzésről, ittas vezetésről
Április 25., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

Kiss Sándor emléktáblájának koszorúzásával kezdődött a délután.
neki ez az előadás is.
- Lehet, hogy fiatal vagyok - mondta Attila -, de előszeretettel hallgatom a régi dalokat, amelyek nekem sokkal jobban tetszenek, mint a mai modern zenék. Ezeknek még volt mondanivalója
Kocsis Gábor Bigali elvtárs bőrébe bújt
ezen a estén. Ez egy kifejezetten prózai
szerep, humoros, szeretnivaló karakter,
aki mindenben meg akar felelni az elvtársaknak.
- Több karakterből igyekeztem ös�szegyúrni a szerepet - mondta Gábor -, a
Csinibabából Gálvölgyi, a Made in Hungáriából pedig Sherer Péter Bigali-karakterét vettem alapul. Szerettem volna minél több humort, hülyeséget belevinni a
karakterbe, és megnevettetni a nézőket.
Ha ez sikerült, akkor én már nagyon boldog vagyok.

Vincze Klaudia (Vera) és Mészáros Zoltán (Miki).
amivel fel szeretné éleszteni az országot.
Aztán vívódás a szerelem, hisz itt van Vera, akit itt hagyott pár éve. Úgyhogy ami
érzelemben előjöhet, azt itt mind meg
kellett jeleníteni.
- Nagyon szeretem Vera karakterét mondta Vincze Klaudia -, szerintem sikerült elsajátítanom, hogy milyen is ő: egy
visszahúzódó, csendes leányzó, akit megbolondít a szerelem. Nagyon szeretem
egyébként ezt a világot, a zenéket, a ruhákat, a pöttyös szoknyákért odáig vagyok,
és a rockabilly-t is nagyon szeretem.
- Fantasztikusan sikerült az előadás mondta Jézsó Éva, a darab rendezője -,
nagyon sok nehézségen mentünk keresztül az elmúlt hetekben, de a csapat megint
bizonyított, nagy sikert arattunk. Az előadás minden másodpercét végigizgultam.
- Ma reggel láttam egy emléket a facebook-on, egy hat évvel ezelőtti fotót. A
ti történetetek kezdetét. Gondoltad volna
akkor, hogy ma itt állunk majd egy ilyen
premieren?
- Egyáltalán nem. Hat éve szó sem volt
ilyesmiről, az operettgála egy egyszeri alkalomnak indult. Aztán sodort bennünket a „Sodrás”, és most már itt tartunk.
Egyébként pedig ma van a rock and roll
világnapja is, ez pont véletlen, de végül
is mondhatjuk azt is, hogy direkt - mondta nevetve.
Fodor Petra

Sok fiatal (így a zenekar tagjai is) csatlakozott a társulathoz.

Közlemények

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. április 25-én, csütörtökön 10 órától
ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018.
évi mérleg- és eredménykimutatás jóvá-

hagyására, a vezetői jutalom mértékének
meghatározására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítására
3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár magasabb vezetői

(igazgató-helyettesi) beosztás, megbízással történő ellátásához kapcsolódó döntés
meghozatalára
5. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint
javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének meghatározására
6. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2018. évben végzett tevékenységéről
Kérdések

Veszettség elleni eboltás
A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltása és a még végre nem hajtott mikrochip
beültetése 2019-ben az alábbiak szerint
történik:
Oltások időpontjai és helyszínei:
Tiszaszederkény városrészben
2019. április 18. (csütörtök), 23. (kedd),
27. (szombat) és 28-ai (vasárnap) napokon.
Helyszíne: utcánként, külön értesítés szerint 8.30-tól.

Tisza-part városrészben
2019. április 18-án (csütörtök) - 12.3013.00 között.
Helyszíne: Révőrs előtti terület
Tiszaújvárosban
2019. április 25-én (csütörtök) 16.0018.00 között.
Helyszíne: Tisza úti vásár területe.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége 4 000.-Ft/eb.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a
hatályos állategészségügyi jogszabály
szerint veszettség elleni védőoltás az eb 3
hónapos korától, az azonosító chip beül-

tetése 4 hónapos kortól kötelező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott
ebek olthatók be. Azon ebeknél, melyek
még nem rendelkeznek azonosító chippel, a chip behelyezését 3.500.-Ft/eb áron
a veszettség elleni oltás alkalmával kell
végrehajtani. Elveszett oltási könyv pótlásának díja 500.-Ft.
A veszettség elleni oltás és a chip beültetése bármely hivatalos állatorvosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szakrendelések a rendelőintézetben
Szakrendelés megnevezése:

Területi ellátási kötelezettségünk alá tartozó

2019. április 18.

Ebzárlat, legeltetési
tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a rókák
és más vadon élő ragadozók veszettség elleni immunizálásának időszakára Tiszaújváros közigazgatási területére
2019. április 21-éig
legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el.
A tárggyal kapcsolatos részletes információkat a Tiszaújvárosi Krónika című újság 15. heti számában és a város honlapján tettük közzé.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Vigyázat, vadászat!

Ezúton értesítjük a Tiszaújvárosban és környékén élőket,
hogy 2019. április 15-étől a Tisza és a Sajó árterében fokozott vadászati tevékenységet folytatunk. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a hajnali és esti szürkületben
a közlekedés ezeken a területeken fokozott balesetveszél�lyel jár. Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében 2019.
május 31-ig vegyék figyelembe a fentieket.
Koleszár Péter
hivatásos vadász

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

Lakosok száma

Települések száma

Egynapos sebészet- általános szülészet-nőgyógyászat

23 378

6

Gyerekgyógyászat szakrendelés

26 052

8

Nőgyógyászat

26 052

8

Belgyógyászat

28 386

11

Infúziós kezelések belgyógyászat indikációval

28 386

11

Traumatológia

28 386

11

Ortopédia

31 304

14

Urológia

31 304

14

Kardiológia

32 724

15

Laboratórium

32 724

15

Mozgásszervi rehabilitáció

32 724

15

Tüdőgondozás

32 724

15

06-46/477-104

Tüdőszűrés

32 724

15

Tisztelt Lakosság!

Egynapos sebészet- általános sebészet

41 786

18

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-

Egynapos sebészet- általános szemészet

41 786

18

Egynapos sebészet- általános urológia

41 786

18

Egynapos sebészet- ortopédia

41 789

18

Pszichiátria szakrendelés és gondozás

43 676

20

Echokardiográfia (Szív UH)

44 115

20

Endokrinológia

44 704

20

Szülészeti és nőgyógyászati ultrahang

44 706

20

Felnőtt pszichológia

44 706

20

Diabetológia

45 060

20

Bőr- és nemibeteg szakellátás és gondozás

45 060

20

Fizioterápia - elektro és balneo

45 060

20

Fül-orr-gégészet, Audiológia

45 060

20

Ideggyógyászat

45 060

20

Hasi ultrahang

45 060

20

Infúziós kezelések ideggyógyászati indikációval

45 060

20

Kúraszerű, nappali ellátás körében fizioterápia

45 060

20

Gyógytorna

45 060

20

Onkológia, Onkológiai gondozás

45 060

20

Röntgen

45 060

20

Sebészet

45 060

20

Szemészet

45 060

20

Infúziós kezelések reumatológiai indikációval

88 029

45

Rheumatológia

88 029

45

Tüdőgyógyászat

88 029

45

Gyermek pszichológia

623 903

298

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:

intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Balla Gergő

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2019. április 24-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Közlemények

2019. április 18.

Esti permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2019. április 23-28. közötti időszakban Tiszaújvárosban a közterületi
vadgesztenyefákon vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) ellen növényvédő-szeres permetezést végez az
esti órákban.
Növény-védőszerek megnevezése: Dimilin 25 WP, Topas 100
EC, Mospilan 20 SP
III. kategóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem veszélyes szerek.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 21-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd április 22-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között zárt
ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2019. április 18-án (csütörtökön) 2.300 kg
kétnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza üzemvíz csat.:		
1.300 kg
Sajó:				
300 kg
400 kg
Erdészeti tó: 			
Tolnai tó: 			
300 kg
A változtatás jogát fenntartjuk!
A telepítés után nincs tilalom!
Serfőző Gergely
horgászmester

Bőrgyógyász
szakorvos munkakör
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet bőrgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor
út 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakrendelés és gondozás szakorvosi feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, bőrgyógyász szakorvos
• büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tagja megismerheti
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 13. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 49/544600-as telefonszámon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50114/2019., valamint a munkakör megnevezését: bőrgyógyász szakorvos
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.
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Új név, új vezetőség
Április 4-én a TVK Nyugdíjasok Baráti Köre tisztújító
közgyűlést tartott a Központi étteremben, mintegy 140 fő
részvételével.
Rendhagyó volt, hisz a klub megalakulásának 10. évfordulóját is ünnepeltük. Sóvágó Gábornak, a klub leköszönő elnökének beszámolóját jutalmak átadása követte. Többek között Szénási Tibor, a klub
tiszteletbeli örökös elnöke festményeivel
ajándékozta meg azokat, akik aktívan járultak hozzá a sikeres működéshez.

Ezt követően Bráz György polgármester úr méltatta a klub eddigi tevékenységét, és elmondta, hogy az önkormányzat továbbra is támogatja a Tiszaújvárosi Nyugdíjas Egyesületen keresztül a klub
működését.
Következett az átdolgozott alapszabály
előterjesztése, elfogadása és a vezetőség öt évre szóló megválasztása. Megújult névvel - TVK-Petrolkémia Nyugdíjas
Klub - folytatjuk tevékenységünket. A fő
cél a hagyományok ápolása.
A vezetőség: klubvezető - Pöstényiné

Harangi Gizella, gazdasági vezető - Keményné Ujvári Ildikó, titkár - Gór Zoltánné (Marika). Az új vezetőség a tagságnak megköszönte a bizalmat, majd egy
rövid programterv bemutatása után finom
vacsorával és beszélgetéssel zárult az est.
Az új vezetőség változatlanul minden hónapban az első csütörtökön 14 órától várja tagjait, leendő tagjait a Kazinczy út 3.
szám alatt, az egyesületi nagyteremben.
TVK-Petrolkémia
Nyugdíjas Klub vezetősége

Az óvodai felvételek rendje

Felhívjuk a kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy
2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek
betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint a 2019/2020. nevelési évben óvodakötelesek
azok a gyermekek, akik:
2016. 01. 01. – 2016. 08. 31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2015. 01. 01. – 2015. 12. 31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2013. 09. 01. – 2013. 12. 31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek
azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2019. december
31. napjáig töltik be.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása
esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016.
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól
annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely
gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini
bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi
bölcsőde fenntartója a jegyző felé jelentette.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába történő felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén, a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2019. április 24. és 25. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az
ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás
alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi
és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését kéri a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, 2019. április 20. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem
másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha
a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint il-

Zöld növényi
hulladék
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok
(fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. április 25-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

letékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, 2019. április 25-ét
követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem”
nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport)
beadható a kérelem.
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében
ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen
ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három
hónapnál régebb óta szerepel.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/
szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2019.
május 27-ig írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszaújváros Város Jegyzőjéhez kell
címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen
közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek
beíratásáról.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Biztonság napja

Parkoló- és útlezárások
2019. április 27-én (szombaton) rendezik a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és
Könyvtár szervezésében A biztonság napja városi nagyrendezvényt. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi parkoló- és útlezárások lesznek:
2019. április 25-én (csütörtök) 18.00 órától április 29. (hétfő) 14.00 óráig a Főnix parkoló Építők útja felé eső része, valamint az Építők útja Kazinczy Ferenc és
Bethlen Gábor út közötti szakasza.
2019. április 26-án (péntek) 18.00 órától április 27. (szombat) 19.00 óráig a Főnix
parkoló teljes területe, a Polgármesteri Hivatal parkolója.
2019. április 27-én (szombat) 10.00 - 19.00 óráig, a Bethlen Gábor út Polgármesteri Hivatal parkoló- kijárata és a Rózsa út közötti szakasza.
15.00 - 18.00 óra között - a Szent István út a Tisza ABC parkolójának bejárata és
a József Attila út közötti szakasza. 8.00 - 19.00 óra között - a közös bemutató miatt - a Szent István út ezen szakaszának mindkét oldalán tilos megállni, és ez vonatkozik a parkolókra is.
Emellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatók ideje alatt erős hanghatások
(fegyverzaj, sziréna, stb.) lesznek.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
A szervezők

Hirdetmények
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Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres

TERMÉKMÉRNÖK MUNKATÁRSAT
Munkakezdés: Akár azonnal
A termékmérnöki munkakör célja cégünk termékstruktúrájának piaci igényekhez való alakítása. A
sikeres pályázó termékfejlesztési projektekben vesz részt, munkájával segíti az új termékek bevezetését.
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• felsőfokú végzettségű
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• kiváló kommunikációs készségekkel bír
• önálló és pontos munkavégzés jellemzi
• B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
Előny:
• műanyagiparban, hasonló területen szerzett ismeretekkel rendelkezik
Amit az új kollégának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem
• egyéb béren kívüli juttatások
• nyelvtanulási és más képzési lehetőségek
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét a következő postacímre vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542-084 /121 mellék.
Jelentkezési határidő: 2019. április 30.

Mátyás király úti garázssoron garázs kiadó 2019. november 1-ig. Érd.: 0670/341-9940

Hölgy, ápolói végzettséggel és nagy tapasztalattal idősgondozást vállal Tiszaújváros és
környékén. Telefonszám: +36 30 877 39 37

Tájékoztatás a házhoz menő lomtalanításról
A BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre egyeztetett napon végzi el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja. A
lomtalanítás ingyenesen évente 2 alkalommal vehető igénybe.
A lomtalanítás előzetes igénybejelentés alapján történik. Családi házak esetében a lakos/ok jelezhetik igényüket, társasházak esetében pedig a társasház
közös képviselője.
Az igénybejelentés történhet:
• személyesen az ügyfélszolgálati irodákban,
• telefonon a 06 21 3500 111-es ügyfélszolgálati telefonszámon,
• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével (településnévre kattintva az ügyfélszolgálat megadott elérhetőségein),
• e-mailben az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címen,
• a www.bmhnonprofit.hu oldalon található elektronikus űrlap segítségével,
melyhez kérjük, válassza ki az Ön települését (főoldal/szolgáltatási terület) és
kattintson a „Lomtalanítási igény bejelentése elektronikus űrlap segítségével”
lehetőségre.
Ahhoz, hogy rögzíteni tudjuk a lomtalanítási igényét a következő adatokra lesz
szükségünk:
• lomhulladék típusa,
• lomhulladék várható mennyisége (m3),
• lomok elszállításának kívánt időpontja,
• az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, e-mail).
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. Ezért kérjük, hogy folyamatosan
jelentkezzenek igényeikkel, mivel azokat csak ütemezve tudjuk elvégezni.
Miután beérkezett Öntől az igény hozzánk, kollégáink egyeztetik az Ön igényeit és cégünk lehetőségeit, majd visszajelzünk Önnek a megadott elérhetőségeinek valamelyikén.

Családi házak esetében, amennyiben az általunk visszaigazolt napra Ön kikészíti a lomhulladékot ingatlanja elé, munkatársaink a megjelölt napon 6-14 óra
között begyűjtik.
Társasházak esetében a lomtalanításhoz konténer(ek) kihelyezése szükséges, ami a kihelyezéstől számított maximum 24 órán keresztül áll(nak) rendelkezésükre.
A lom, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladékot (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak)
elszállítunk. A nagyméretű lomokat (pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett
állapotban kell kihelyezni úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat
tartalmazó faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző
hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT, HOGY A BEJELENTÉS NÉLKÜL TÖRTÉNŐ HULLADÉK KIHELYEZÉSE ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÁSNAK MINŐSÜL!
Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való közreműködésüket.
BMH Nonprofit Kft.
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Úszás

Bagi-parádé
Poprádon és Győrben

Hat nemzet összesen 45 egyesületének poprádi
úszó vetélkedőjén álltak helyt a miskolci és tiszaújvárosi sportolók, akik nem kevesebb, mint 26 érmet hoztak haza.
Az észak-magyarországi regionális utánpótlás úszóválogatott
április 6-7-én a XXIV. Poprád Kupa, egyben XII. Filip Lutz Emlékverseny elnevezésű nemzetközi erőpróbán vett részt. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub színeiben Bagi Zoltán és mestere, Fodor Ágnes volt tagja a delegációnak. Az egyszemélyes tiszaújvárosi csapatot „alkotó” 12 esztendős úszó 7 (!) arany- és egy
bronzéremmel zárta a versenyt, mely az éremtáblázat negyedik helyét hozta meg a klubnak. A 11-12 éves fiúk mezőnyében a 100 m gyorson úszott idejével Zoli szerezte meg a legtöbb
LEN-pontot elérő versenyzőnek járó különdíjat is.
Bagi Zoltán eredményei a 2007-es korcsoportban:
50 m pillangó: 1. hely 29,04 mp, 200 m gyors 1. hely 2:15,29
mp, 50 m gyors: 1. hely 27,28 mp, 100 m pillangó: 1. hely
1:07,38 mp, 100 m gyors: 1. hely 1:00,72 mp, 50 m hát (2007:
1. hely 32,21 mp, 400 m gyors: 3. hely  4:50,61 mp.
A 2005-2006-os korcsoportban: 100 m hát: 1. hely 1:10,50 mp.
Diákolimpikon
Győr adott otthont az úszás „A” kategóriás diákolimpiai országos döntőjének április 14-én, melyen szintén kiváló eredményt
ért el Bagi Zoltán, erről iskolája számolt be lapunknak:
„ A nap mérlege: 50 m pillangó 27,78 (526 pont) I. helyezés,
100 m pillangó 1:04,88 (452 pont)  II. helyezés. Az 50 méteren
úszott 27,78-as időeredménye korosztályos csúcsot jelentett, így
az arany- és az ezüstérem mellé az Országos Diákolimpia 2019.
Legeredményesebb Versenyzője kupát is elnyerte.
Zoli ötéves kora úszik, és a kezdetektől fogva a Tiszaújvárosi Triatlon Klub csapatát erősítő Fodor Ágnes az edzője, aki saját, valamint a tanítványai nemzeti és nemzetközi versenyeken
elért sikereiért megérdemelten részesült Tiszaújváros Sportjáért
Életműdíjban idén március 15-én. A közös munka - immár sokadszor - meghozta gyümölcsét. A fiatalember a Jövő Bajnokai
utánpótlás programban is részt vesz; nem hiába rótta éveken át a
hosszakat, a kemény munka, a kitartás, a szorgalom, a szakszerű edzői és a szerető szülői támogatás eredményre vezetett. Zoli
a sport mellett a tanulmányi munkát sem hanyagolja el, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola kitűnő tanulója. Jó példával jár társai előtt. Büszkék vagyunk rá! Gratulálunk!”

Karate

Mindenki dobogón

Budapesten rendezték meg a Nyílt Shito Országos Bajnokságot. A Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi csoportja 11 versenyzővel, két edzőjével (no és persze a szülőkkel) vették részt a
megmérettetésen. Mindenki dobogóra állt, és nagyszerű eredmények születtek.
Kata (formagyakorlat): Fejes Csilla 2.hely., Fejes Renáta 2., Fejes Árpád 2., Virág Mara 3.,
Erdei Ágnes 3., Kurucz Hanna 2., Grenczel Áron 3., Ifj.Tóth
Imre 2., Gyürky Eszter Kata 1.hely, (szivacskumite 2.), Bakos
Márk Kata 3., (szivacskumite 1.)
Junior kumite (küzdelem): Kujbus Annabella 3.hely.

Labdarúgás

11. oldal

Értékes döntetlen idegenben

A labdarúgó NB III Keleti
csoportjának 23. fordulójában ismét megyei csapat ellen játszott a Tiszaújváros, és
a második félidőben nyújtott
jó teljesítményének köszönhetően Sajóbábonyból elhozott 1 pontot.
Sajóbábony - Tiszaújváros
1-1 (1-0)
Sajóbábony, 200 néző. V.: Mencsik.
Sajóbábony VSE: Giák - Komjáti, Molnár
M., Icsó, Engel (Tóth I.), Balogh D., Kemény, Lakatos (Sebők), Bodnár, Horváth,
Fazekas. Edző: Kriston István.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
- Bokros, Lippai, Lipusz (Orosz), Pap,
Fodor, Csicsek, Hussein, Illés, Kertész
(Nagy D.), Molnár M. Edző: Gerliczki
Máté.
Az őszi fölényes 5-2-es tiszaújvárosi győzelem után idegenben is a 3 pont megszerzésére készült a Gerliczki együttes,
hiszen a Sajóbábony forduló előtt tabellán elfoglalt helyezése is azt jelezte, Kriston István együttese nincs éppen jó formában.
Az első félidőt taktikus, de nagyon lassú játék jellemezte. A hazai pálya állapota hagyott némi kívánnivalót maga után,
ami nem könnyítette meg a játékosok dolgát. A hazai alakulat bátran kontrázott és
veszélyes helyzeteket alakított ki. Egy
ilyen ellentámadás végén a 25. percben
kapott egy esélyt a hazai együttes, mert
egy 16-oson belüli szabálytalanság után
a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt
Kemény vágta ellentmondást nem tűrően
Tóth kapujába 1-0. A félidő hátralévő részében a csapatok visszavettek az iramból, így újabb gól nem esett.
A második játékrészben minden megváltozott, kettőt cserélt a Tiszaújváros,
Orosz és Nagy D. érkezett a vendégcsapatba. Az Újváros futott, küzdött és hajtott az egyenlítő gólért és az erőfeszítés
nem volt hiábavaló. Bokros került ziccerbe a 77. percben, szép góljának köszönhetően sikerült az egyenlítés 1-1. A hátralévő időszakban a vendéglátók szereztek ugyan egy gólt, amit a játékvezető

nem adott meg. A házigazdák reklamáltak, melynek végén a 92. percben Komjáti a kiállítás sorsára jutott. A Gerliczki
csapat 32 ponttal a 9. helyen áll, és április 21-én, vasárnap fél öttől a Salgótarján
együttesét látja vendégül.
Kriston István: Nehéz úgy nyilatkozni,
hogy ne bántsak meg senkit, a 93. percben meglőttük a győztes gólt és mégis
egy pontot kaptunk a mai mérkőzésért.
Gerliczki Máté: Nagyon nehéz mérkőzés volt, ezért értékes az egy pont. Az első félidőben szándékosan nem vállaltunk
nagy kockázatot, hiszen futballra alkalmatlan játéktér állt a rendelkezésünkre,
ezért mentünk bele a „teniszmérkőzésbe”. A félidei állásnál viszont játékrendszert váltottunk és visszatértünk a saját
stílusunkhoz, végig irányítottuk a játékrészt és megérdemelten egyenlítettünk.
A forduló további eredményei:
Jászberény - DEAC 4-0
Szolnok - Eger 3-0
DVTK II. - Füzesgyarmat 2-1
ESMTK - Gyöngyös 3-0
Cigánd - Sényő 2-3
Tállya - Nyírbátor 0-1
SBTC - Putnok 3-2
Következik a 24. forduló

2019. április 21., vasárnap
13:00 Putnok - Jászberény
16:30 Gyöngyös - Cigánd
Füzesgyarmat - ESMTK
Eger - DVTK II.
DEAC - Szolnok
Tiszaújváros - SBTC
Nyírbátor - Sajóbábony
Sényő - Tállya

Ez is, az is
A hétvégén az utánpótlás csapatok az Ózdi FC és a Miskolc Népkert Volán SE
együttesei ellen léptek pályára, a négy
mérkőzésen 2 győzelem, 1 döntetlen és 1
vereség született. Ez utóbbi azonban jókora zakó volt a kicsiknek.
U19
Tiszaújváros - Ózd 0-0
U17
Tiszaújváros - Ózd 2-0 (1-0)
Gól: Baga D., Balog Sz.
U15
Miskolc - Tiszaújváros 1-2 (1-1)
Gól: Tarnóczi B., Illés D.
U14
Miskolc - Tiszaújváros 8-0 (4-0)

Az NBIII. Keleti csoport állása:
1. Jászberény
23
17
1
5
2. Szolnok		 23
16
2
5
3. ESMTK
23
15
4
4
4. Füzesgyarmat
23
13
4
6
23
12
3
8
5. Putnok
6. Nyírbátor
23
11
4
8
7.Sényő
23
10
6
7
8. DEAC
23
10
3
10
9. Tiszaújváros		 23
9
5
9
10. Tállya
23
7
5
11
11. Eger
23
7
5
11
12. DVTK II.
23
7
2
14
13. Sajóbábony
23
6
3
14
14. Gyöngyös
23
5
4
14
4
14
15. SBTC		 23
5
16. Cigánd
23
5
3
15

60-24
46-22
35-17
44-19
37-32
30-28
38-34
38-42
40-30
23-31
22-33
24-42
20-46
30-45
23-49
25-41

52
50
49
43
39
37
36
33
32
26
26
23
21
19
19
18

Diáksport

Sporttörténelmi röplabdás sikerek

Sporttörténelmet írtak a tiszaújvárosi Eötvös középiskola
röplabdásai. A Debrecenben
rendezett országos diákolimpiai döntőben a lányok a tavalyi
ezüst után idén aranyérmet érdemeltek ki, a fiúk (mindössze
másféléves röplabdás múlttal
a hátuk mögött) bronzérmesek
lettek. Hab a tortán, hogy Kapusi Zoltán kapta a legtechnikásabb játékos különdíját. Veréb Gábor másodedző facebook oldalán így kommentálta az eredményt: „Kivételesen
szerencsésnek érzem magam,
hogy ott lehettem és (bár néha infarktus közeli állapotban),
átélhettem veletek ezeket a napokat.” Olasz Gyula tanítványainak sikerére későbbi számunkban visszatérünk.

A Sportcentrum eseményei
Április 20. (szombat)

Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Balmazújváros U14- es bajnoki mérkőzés
Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Balmazújváros U15-ös bajnoki mérkőzés
Füves pálya
14.00 Polgár VSE- Földes U19 bajnoki mérkőzés
Műfüves pálya
16.00 Polgár VSE- Földes bajnoki mérkőzés
Műfüves pálya

Április 21. (vasárnap)
Labdarúgás
16.30 FCT - SBTC bajnoki mérkőzés
Centerpálya
Április 23. (kedd)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Felsőzsolca U19-es bajnoki mérkőzés
Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Felsőzsolca U17-es bajnoki mérkőzés
Füves pálya

12. oldal

Rendezvények

2019. április 18.

