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Fogadóóra

Több száz tonnás monstrumok is érkeznek

Kikötő is épül a poliol üzemhez
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A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Május
15-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is fel
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen május 15én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István
út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844, 341755-ös számon.
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 percben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket.

Testvérvárosi látogatás

Rimaszombat és Tiszaújváros vezetői, középen főtiszteletű
Erdélyi Géza nyugalmazott püspök.
Sajtóbeszélgetést szervezett a MOL Petrolkémia Zrt. a poliol beruházásról és a köznyelvben konténervárosként emlegetett mobil lakóparkról, ahol a kivitelezők nagy része él majd. Bemutatták az építési területet (képünkön) és tájékoztatást
adtak a beruházás ütemezéséről, a kivitelezői létszám alakulásáról. Cikkünk a 3. oldalon.

Gerinc- és bekötővezetéket is cserélnek

Folytatódik a távhőrekonstrukció

A TiszaSzolg 2004 Kft. az
elmúlt évekhez hasonlóan
2019-ben is folytatja az elöregedett távhővezetékek rekonstrukciós munkáit.
Az elkövetkező hónapokban kicserélik a
primer gerincvezetéket a Szent István út.
11 - Alkotmány köz - Mátyás király út 34.
közötti területen, és a primer bekötővezetékeket a Tündérkert óvodánál (Alkotmány köz 1.), a 218 jelű épületnél (Alkotmány köz 3.), és a 208 jelű épületnél (Mátyás király út 22-32.).
A helyszín kiválasztásakor arra a területre
esett a választás, ahol az elmúlt időszakban többször is történt meghibásodás, ezáltal az üzemzavar-elhárítások sok kellemetlenséget okoztak az érintett fogyasztóknak.
Az előzetes tervek szerint a munkálatok
2019. május 2. és 2019. július 31. közötti
időtartamban zajlanak. Ebben az időszakban két alkalommal 2 napos, egy alka-

Már megkezdődtek a munkálatok.
lommal pedig 1 napos szolgáltatás-kimaradásra számíthatnak a fogyasztók, melyek pontos időpontjáról a későbbiekben
ad tájékoztatást a cég, mely a kivitelezési

munkák során előforduló kellemetlenségekért, kényelmetlenségekért előre is köszöni a lakosság szíves megértését és türelmét.

Bráz György polgármester, Hok Csaba települési képviselő, valamint Dr. Kákóczki Balázs, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár tudományos kutató munkatársa 2019. május
3-án Rimaszombat testvérvárosunk városnapi programján vett
részt. A delegáció tagjai a 2019. évi városdíjak és a polgármesteri díjak ünnepélyes átadását követően Rimaszombat város vezetésével egyeztetést folytattak a települések közötti további
együttműködésről.

Eskütétel

Bírósági ülnökök

Az Alaptörvény értelmében a törvény által meghatározott
ügyekben nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
2015-ben választottak legutóbb ülnököket, akik pedagógusok,
pszichológusok, illetve szociális területen végzett diplomások
lehetnek. A képviselő-testület legutóbbi ülésén újabb négy évre
négy ülnököt választottak, akik kedden tették le esküjüket. A Tiszaújvárosi Járásbíróság újonnan megválasztott ülnökei: Drotárné Tamás Hermina, Bacsó Csilla Erzsébet, Együdné Ferencsik
Margit és Kovácsné Pintér Éva.

Sokféle

2. oldal

Szabadnapos tűzoltó kezdte meg a mentést

Lángolt a konyha a harmadikon

A ház csendes, a levegő nehéz
a Hajdú tér 5-ben. Az egyik
harmadik emeleti lakásban
ütött ki tűz szombat este. A
panelt feketére marta a füst.
Hiába a hideg, a lakók többségénél résnyire nyitva az ablak, mindenki szellőztet.
Lángolt a konyhája a harmadik emeleti lakásnak. A tulajdonos - az első információk szerint - krumplit sütött olajban,
a gáztűzhelyen csaptak fel a lángok. A
szemközti házban lakók az ablakon kiömlő füstre lettek figyelmesek, többen is
tárcsázták a segélyhívót. Perceken belül
több tűzoltóegység, mentők és rendőrök
érkeztek a lakástűzhöz. Hatalmas lángnyelvek csaptak ki a tűzfészekből.

A hős tűzoltó
Elsőként egy szabadnapos létesítményi
tűzoltó érkezett a helyszínre, Handa Dénes, a FER Kft. tűzoltója.
- Bejöttem a lépcsőházba, a harmadik szintig felfutottam, és mindenhova bekopogtam, hogy tűz van, hagyják el az épületet
- idézi a szombat estét Dénes. - A legfelső szintre nem tudtam menni, és a kigyulladt lakásba sem tudtam bejutni a füsttől.
Bezártam a lakás ajtaját, hogy minél kevesebb füst jöjjön ki. Amikor felértem a harmadikra, a kigyulladt lakás tulajdonosa ott
állt az ajtajával szemben a füstben, kissé
sokkos állapotban. Kértem, hogy jöjjön
egy emelettel lejjebb, hogy ne kapjon füstmérgezést. Együtt vártunk egy kicsit, aztán kiment az épületből - emlékszik vissza
Handa Dénes, aki a múlt szombati megye
legerősebb tűzoltója verseny ezüstérmese
lett. Akkor egy feltételezett katasztrófahelyzet elhárításán dolgozott, most élesben
indult bevetésre, a lakók kimenekítésére. –
Szemben lakom, amikor láttuk a füstöt leszaladtam, a barátnőm pedig hívta a tűzoltókat, mint sokan mások is. Ez a hivatásom, ez a kötelességem, ezért mentem,
hátha tudok segíteni az egységek kiérkezéséig. Védőfelszerelés nélkül voltam, csupán egy poroltó volt nálam. Soha nem voltam ilyen helyzetben, hiszen létesítményi

Ömlött a füst a lakásból. Kis képünkön Handa Dénes.
tűzoltó vagyok, de velünk ugyanúgy megtanítják, hogy mit kell csinálni ilyenkor mondja a hős tűzoltó.

Mentés, kimenekítés, oltás
A riasztásra két gépjárműfecskendővel,
egy vízszállító gépjárművel, illetve egy
magasból mentő járművel vonultak ki a
tiszaújvárosi tűzoltók és Mezőcsátról is
érkezett egy gépjárműfecskendő. A mentők öt autóval, a rendőrség is több egységgel tartózkodott a helyszínen.
- A kiérkező kollégáink gyorsan megkezdték a beavatkozást. A lépcsőházban,
illetve több lakásban is erős füst volt. Öt
főt kellett mentőálarcban lekísérnünk a
lépcsőházból, 43 embert melegedőbuszban helyeztek el kollégáink, ami Miskolcról érkezett - nyilatkozta Németh Viktor, a
Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnoka.

Olaj a tűzre
- A lakás tulajdonosa könnyű égési sérüléseket szenvedett, kórházba szállították.
Vélelmezhetően a gáztűzhelyen felejtett
konyhai zsiradék okozta a tüzet a lakásban. Az elszenesedett ablakkeret most is
jól látszik, valamint az, hogy a láng kifelé terjedt a lakásból és pillanatok alatt eluralkodott a tűz a nagy hőhatás miatt, és

Fotó: Seres Lajos Gergő

továbbterjedt más helyiségekre is. Olyan
erős volt a hőterhelés, hogy a konyhai
alumínium radiátor elolvadt, a hálózatban
lévő víz kiömlött, ami a lakásokat még
pluszban veszélyeztette, kárt okozott. A
tűzzel érintett lakásban most nem lehet
tartózkodni, és információink szerint még
egy lakás lakhatatlan - mondta a tűzoltóparancsnok.
A szomszédos házak ablakából sokan
nézték végig a tüzet, a mentést, a tragédiát. Az utcán is többen kíváncsiskodtak. A
helyszínre érkezett Bráz György polgármester is, aki tájékozódott a tűzesetről és
biztosította a ház lakóit a város által nyújtott segítségről.
- Mint polgármestert és mint polgári védelmi vezetőt is riasztottak az esethez - mondta. - A tűzkáros lakások tulajdonosainak felajánlottam ideiglenes lakhatásként a kempinget és a szállodát is, ám egyelőre senki
sem élt ezzel a lehetőséggel, akiknek ki kellett költözniük - két lakás-, azok megoldották egyéb úton a lakhatásukat. A tűz miatt a
távhőszolgáltatást ki kellett zárni az egész
épületben, de hétfőre helyreállította a szolgáltató. A lakókat tájékoztattam arról, hogy
az esettel kapcsolatban bármilyen probléma, kérés adódik, forduljanak bizalommal
az önkormányzathoz, igyekszünk minden
segítséget megadni nekik.
berta
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Egyházi hírek

Római katolikus

Keddi, pénteki és szombati napokon a szentmisék 18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. Május 16-án, csütörtökön 9.00 órakor lesz szentmise az esperesi kerület papságának részvételével, este 18.00 órakor nem lesz szentmise. A
vasárnapi szentmise kezdete 11.00 óra. Május 10. 18.30 órakor keresztelési megbeszélő a május 12-én keresztség szentségében részesülő gyermekek szülei, keresztszülei részére.
Május 12-én a 11.00 órai szentmisén ünnepélyes keresztelés
azon gyermekek számára, akik előzetesen jelentkeztek. Május 13-án hétfőn 17.00 órától engesztelő imaóra, 18.00 órától szentmise a Fatimai Szűzanya tiszteletére, időjárástól függően a szentmise után körmenet.Szentségi felkészítők minden
pénteken: elsőáldozók - 15.00 óra, bérmálkozók - 16.00 óra,
helyszíne a templom. Május 18-án, szombaton az első áldozók számára 15.00 órától az első szent gyónás, és első áldozási próba. Május 25-én, szombaton bérmálkozóknak szent gyónás és bérmálkozási próba. Első áldozás május 19. 11.00 óra,
bérmálkozás május 26. 11.00 óra. Júniustól kezdve a keresztelők minden hónap 3. vasárnapján lesznek.Minden héten kedden 18.30-tól énekkari próba.

Református

Tiszaújváros
Május 9-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Május 12-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Az alkalommal párhuzamosan az imateremben a gyermekek számára foglalkozást tartunk.
Tiszaszederkény
Május 12-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Görögkatolikus

Pénteken 17.00 Akathisztosz Hymnosz (Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához). Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00
vecsernye. Vasárnap 8.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.00 paraklisz. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.00 paraklisz.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Csillik Barnabás
életének 77. évében elhunyt. Temetése 2019. 05. 15-én
(szerda) 14.30 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Puhl János

69 éves korában elhunyt. Temetése 2019. 05. 11-én
(szombat) 11.30 órakor lesz az emődi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Lélek
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik májusi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

Domán László

életének 60. évében 2019. április 29-én
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Búcsúztatása 2019. május 10-én, pénteken 11 órakor lesz
a tiszaújvárosi altemplomban.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesanya,
nagymama, dédmama

Boros Józsefné
Sándor Irén

út 16. címre.

született

elhunyt.
Temetése 2019. május 10-én, pénteken 10 órakor lesz a
sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv.

Gaál Jenőné Julika néni

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre!”
Fájó szívvel emlékezünk

Vermes Lászlóra

halálának 15-ik évfordulóján.

Felesége és három gyermeke
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Foglalkoztatási paktum

Munkahely van,
munkavállaló nincs

A szakemberhiány okozza a legnagyobb problémát - mondta Bráz György.
Ülést tartott a Taktaköz és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum Tiszaújvárosban. A szervezet 2017-ben fogalmazta meg
programját, miszerint segíti a helyi vállalkozásokat, hogy szakképzett munkaerőhöz jussanak, valamint támogatja az alacsonyan iskolázott és hátrányos helyzetű álláskeresők igény szerinti képzését, majd a munkaerőpiacra történő bevezetését.
- Bár Tiszaújváros munkahelyek szempontjából jó helyzetben
van az ipari létesítményeknek és a fejlesztéseknek köszönhetően, - mondta Bráz György, polgármester a foglalkoztatási paktum ülésén - mégis a város folyamatosan igyekszik javítani a
helyzeten. Kevesebb iparűzési- és építményadót szedünk be,
mint amennyit lehetséges lenne, így 2 milliárd forintot hagyunk
a vállalkozásoknál azért, hogy itt maradjanak, és munkahelyeket biztosítsanak. Azonban itt is csak úgy, mint országszerte, a
szakemberhiány okozza a legnagyobb problémát. Mivel Tiszaújváros a térségben foglalkoztatási központ, a munkaerő máshonnan is érkezik, ami nyilvánvalóan a környékbeli településeken jelent problémát.
ema

Újramelegedtek a radiátorok

Májusi tél

Északról érkezett a hideg levegő.
Az átlagosnál hűvösebb idővel köszöntött be a május. Télies
időjárás jellemzi Európa nagyobb részét, így hazánkat is. Nagy
mennyiségű, északról érkező sarkvidéki hideg levegő a magasabban fekvő területekre havazást is hozott. Városunkban és
környékén hóesés szerencsére nem volt, azonban előkerültek a
vastagabb kabátok, a legmagasabb nappali hőmérséklet napok
óta nem haladja meg a 12 Celsius fokot. Ez az a kritikus hőmérséklet, amikor a radiátorok is melegedni kezdenek.
- Mi nem vagyunk fázósak - mondta Molnár Sándorné. - Bár a
földszinten lakunk, nem fázunk. Persze jó, hogy visszamelegedtek a radiátorok, mert sajnos elhúzódik a rossz idő. Ha a múlt héten nem kapcsolták volna vissza a fűtést, lehet, hogy most már
fáznánk.
- A fűtési szezonban nem volt komolyabb probléma az épületeknél - mondta Csoma Bertalan, a Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. - A szolgáltató a törvényi feltételeknek megfelelően újraindította a fűtést. A tulajdonosok részéről semmilyen negatív észrevétel nem érkezett, sem a szövetkezet, sem a társasházak felé.
Abban az esetben, ha egy napon 10 fok alatt, illetve három napon keresztül 12 fok alatt van az átlaghőmérséklet, akkor be kell
indítani a fűtést, ami meg is történt.
A társasházakban ilyenkor automatikusan melegednek a radiátorok, ebben az esetben nem kell kérni a fűtés visszakapcsolását.
A közintézményekben azonban külön kérvényezni kell a szolgáltatás indítását.
- Április 25-én a kedvező időjárás miatt kikapcsoltuk Tiszaújvárosban a fűtést, majd a lehűlés, illetve a meteorológiai szolgálat
előrejelzése alapján május 2-án délután visszaindítottuk - tudtuk
meg Nagy Gábortól, a TiszaSzolg 2004 Kft. műszaki és szolgáltatási vezetőjétől. - Abban az esetben, ha a hőmérséklet tartósan
12 fok alá esik, a társasházaknak kérni sem kell a fűtés visszaindítását, ezt a rendszer magától megteszi.
A TiszaSzolg 2004 Kft.-nek május 15-ig tart a rendelkezésre állási idő, tehát ha szükség van rá, fűtenek.
			
ema

Aktuális
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Több száz tonnás monstrumok is érkeznek

Kikötő is épül a poliol üzemhez

Hétfőn délután busszal utaztunk ki az épülő poliol üzem
helyszínére, a MOL Petrolkémia Zrt. (MPK Zrt.) legnagyobb, 1,2 milliárd forintos
tiszaújvárosi beruházásához.
A sajtónak ekkor mutatták
meg először az építési területet és - a köznyelvben csak
konténervárosként emlegetett - mobil lakóparkot, ahol
a külföldi munkavállalók élnek majd.
Idegenvezetőink körbevezetettek minket,
mindent megmutattak, mindenről beszámoltak, amit láttunk, még azt is megtudtuk, hogy mi, mindannyian, az esős, hűvös időben buszon ragadt „ipari beruházási turisták” éppen poliolon ülünk. Pontosabban poliol és izocianát egyvelegén,
amiből a buszok ülése is készül. Persze a
poliolt ne így képzeljék el, hiszen az egy
viszkózus, átlátszó folyadék, ami alapanyaga többek között a buszunk ülésének és még sok-sok más hétköznapi tárgyunknak. Szóval, ha most gyorsan körbenéznek, sok olyan tárgyat felfedeznek
maguk körül, amihez nélkülözhetetlen a
poliol. Ezt az alapanyagot fogják gyártani a 2021-ben induló tiszaújvárosi üzemben. Erről és a poliolt előállító üzem építéséről szólt az a kerekasztal-beszélgetés
is, ami fővállalkozói konstrukcióban valósul meg a német tyssenkrupp Industrial
Solutions céggel közösen.
A tájékoztatót Zsinkó Tibor, az MPK Zrt.
vezérigazgatója kezdte, aki a kivitelezés
ütemezéséről is szólt.

A beruházási terület. Kis képeinken Zsinkó Tibor (balra) és Peter Sieben.
dani, ám ehhez természetesen jó vízállás- helyet teremt: kezelők, laboránsok, szenira is szükségünk lesz - mondta tájékozta- or és junior mérnökök, 40% fehérgallértójában Zsinkó Tibor.
os 60% kékgalléros munkavállalónk lesz
- mondta Zsinkó Tibor, majd a német cég
képviselője mondott részleteket a mobil
Kikötő, logisztika
lakóparkról és az oda beköltöző munkavállalókról.
Az ipari monstrumok „házhozszállításá- A jövő év közepén 2500-an fognak itt
hoz” egy kikötőt építenek a Tiszán. A bedolgozni, ekkorra várható a csúcs. A
rendezések hosszú tengeri és folyami kimunkavégzésük hétfőtől szombatig tart
lométerek megtétele után ide érkeznek
majd, a területen egészségügyi, orvosi elmajd. A vízi útvonal a Fekete-tenger rolátás lesz, de biztosítjuk nekik a lakhatást,
mán partvidékéről indul, a Dunán kereszaz étkezést, boltokat, és a rekreációs lehetül, majd a Tiszán úszva jut el az épülő
tőségeket is itt a mobil lakóparkban. Hegyár tiszaújvárosi területére.
lyi beszerzésre is számítunk, ami az ellá- Sok berendezés Thaiföldről és Kínátást illeti, és kidolgozott biztonságtechból jön, ezeket összeszerelve Thaiföldön
nikai és őrzésvédelmi tervet is kidolgotesztelik, a mechanikai üzempróba után
zunk - mondta Peter Sieben, majd cégészétszerelik és így szállítják Tiszaújváről a tyssenkruppról kérdeztem.
rosba a több mint 100 egységet. Romá- Ez a magyarországi 1,2 milliárdos beniában gyűjtik össze a szállítandó szerruházás nagyon fontos cégünknek is, ankezeteket, onnan indulnak el vízi útjuknak a cégnek, melynek több mint 200
Kik jönnek,
ra azok a túlméretes berendezések, amik
éves történelme van. A thyssenkrupp 79
ide érkeznek - mondta tájékoztatójában
honnan jönnek?
országban 2000 telephellyel van jelen. Az
Peter Sieben, a tyssenkrupp képviselőelső acélgyárunkat 1811-ben alapították,
- Ezzel a beruházással a világ elitjébe lé- je. A folyókon érkező berendezéseket az Magyarországon is jelen vagyunk 140
pünk. - mondta a vezérigazgató. - Jelen- uszályokról fogjuk kiemelni a tiszaújvá- éve, hiszen a cég 1878-ban állította üzemleg 100.000 munkaórán vagyunk túl, és rosi kikötőben, hogy onnan elvigyék a te- be első berendezését, egy mozdonyt szálmindez környezetvédelmi probléma, il- lephelyre azokat, ám ehhez is ideiglenes lított vállalatunk Budapestre. Magyarorletve baleset nélkül valósult meg. Három utakat kell majd építeni, egy körülbelül szág fontos helyszín számunkra, körülbehelyszínen 300 tervezőmérnökkel dolgo- másfél-két kilométer hosszú szakasz lesz lül 2000 embert foglalkoztatunk különbözunk, németekkel, thaiföldiekkel és in- a Tisza-parttól a poliol üzemig - mondta a ző telephelyeinken. Gyakorlatilag az ipadiaiakkal. Ami a kivitelezést illeti, a te- német cég képviselője.
ri rendszerek szolgáltatói vagyunk, több
rület előkészítése befejeződött, jelenleg Közúton is érkeznek majd a gyár építé- mint 20 ezer alkalmazottal, több mint100
a cölöpözési munkák folynak, a harma- séhez szükséges alkatrészek, eszközök, helyszínnel a világban. Munkavállalóink
dik negyedévben kezdődik az acélszer- berendezések. Nagy kihívás lesz annak 70% -a mérnök. 2003-ban megépítettünk
kezet építése. Az alvállalkozók kiválasz- a 605 tonnás propilén-oxid reaktornak a egy termelőegységét a MOL-nak, majd a
tása is megtörtént, 10%-ban olaszokról szállítása, ami egy 12 tengelyes járművel BorsodChemnek is.
beszélünk, a mechanikai munkavállalók érkezik majd, ez az összsúly 15-20 teherNémetországból, Olaszországból, Por- autó súlyával egyezik meg. Április végéAz iparág svájci bicskája
tugáliából, Romániából és Törökország- től már 100 munkavállaló dolgozik a teból jönnek, és lesznek magyar dolgozó- rületen köztük 20 magyar is. Hozzájuk
ink is. A munkások többségét mechanikai csatlakozik még több ezer munkás az el- A MOL 2030-ig 4,5 milliárd dollárt fektet a petrolkémia üzletág fejlesztésészereléshez alkalmazzuk, de természete- következő időszakban.
re a régióban. A propilén-oxid kapacitásen szeretnénk a magyar kapacitásokat is
sa évi 200.000 tonna, melyet poliollá alateljesen kimeríteni. A toborzás jelenleg is
Konténervárosi élet
kítanak. A poliol a poliuretán alapanyaga,
tart, tavaly 52 mérnököt vettünk fel, idén
is több hullámban érkezik 100-200 fizikai - A területen elkezdődtek az acélszerke- amely gyakorlatilag az ipar svájci bicskámunkás. A gyár felépítéshez több mint zeti munkák, ezeket az elemeket telepí- ja: szinte mindenhol hasznosítják, az épíszáz berendezést vízi úton hozunk Tisza- tik, aztán később, ha megérkeznek a be- tőipartól a bútorgyártáson át az autóipaújvárosba, hiszen súlyuknál, méretük- rendezések, vízen és közúton, következik rig, textiliparig.
nél fogva ez az egyetlen szállítási lehe- a csővezetékek összeszerelése, az utolsó Az új üzem a thyssenkrupp Industrial Sotőség. Ezt is megterveztük már pontosan, fázis pedig az elektromos berendezések lutions és az Evonik (korábban Degusegy három hónapos időablakban gondol- beszerelése lesz. A beruházás közel 200 sa-Uhde) által fejlesztett HPPO (hidrokodunk, ez idő alatt tervezzük ezt megol- új, hosszú távon is versenyképes munka- gén-peroxidból propilén-oxid) technológiát fogja használni.
A HPPO módszer az elérhető legfejlettebb, legbiztonságosabb, leginkább környezetkímélő eljárás a piacon, melléktermékként szinte csak víz keletkezik. A beruházással a MOL-csoport lesz az egyetlen ilyen terméket integráltan gyártó vállalat Közép-Kelet-Európában.
Az 1,2 milliárdos beruházás összesen 131
millió euró állami támogatás kapott, amelyet az Európai Bizottság is jóváhagyott.
Ebből 93,3 millió eurónyi (29 milliárd forint), az üzem fenntartási ideje alatt (11
év) igénybe vehető társasági adókedvezmény, amely a beruházás üzembe helyezését követően vehető igénybe. Emellett a
projekt 37,7 millió euró (11,7 milliárd forint) egyedi kormánydöntésen alapuló beruházási támogatást is kapott.
A kivitelezés fázisai és a dolgozói létszám alakulása.
berta

Fiatalos
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Fények az alagút végén

kronika@tiszatv.hu

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) több programot is szervezett a fiataloknak, a fórum tagjainak a
múlt héten. Csütörtökön filmet vetítettek az érdeklődőknek, pénteken egy kétszereplős színházi előadáson vettek részt először a középiskolások, majd a Tanácsadó Bizottság tagjai is. A gyáva című
darab apa és fia kálváriájáról
szól, a középpontban a droggal folytatott küzdelem áll.
- Nem véletlenül lett erős, ütős ez az előadás - mondta Scherer Péter, a darab egyik
szerzője és szereplője. - A színháznak
pontosan ez az előnye, hogy szélsőséges
dramaturgiai eszközök állnak a színészek
rendelkezésére és ezek sokkal erősebben
hatnak a nézők érzelmeire, zsigereire.
A történetben egy fiatal fiú családja széthullik, bár amíg a nagymama él, kézben
tartja a gyerek sorsát, azonban a nagymama halálával minden összeomlik, a
fiú élete félrecsúszik. A kétségbeesett apa
próbálja helyre tenni a félresiklott életüket, azonban azon a szinten, ahol a heroinfüggő fiú tart, ez már szinte lehetetlen. Azonban a kétségbeesett kiútkeresés bármennyire is reménytelennek tűnik, az előadás mégis mutat egy kis fényt
az alagút végén. Ezt a darabot főleg fiataloknak szoktuk játszani, a színházi élmény után pedig mindig szervezünk egy
beszélgetést is, amiben segítségünkre van
egy addiktológiai konzultáns is, aki segít
feldolgozni a történteket, látottakat.
- A középiskolások már pont az a korosztály, akik kezdenek bulikba járni és nagyon fontosak ebben az időszakban a barátok - tudtuk meg Surányi Judit addiktológiai konzultánstól. - Talán már találkoztak is olyan emberrel, társukkal, akik
valamilyen formában alkohol- vagy szerhasználók. Elsődleges lépés azonban az,
hogy tisztázni kell mi is az a függőség.
A fiatalokban benne van egy természetes kíváncsiság, ami nyilván nem függőség. Viszont nagyon óvatosnak kell lenni, hiszen ma már vannak olyan szerek,
amiktől hamar kialakul a függőség, ami
azt jelenti, hogy az egész életét, az életének minden napját az határozza meg,
hogy beszerezze aznapi adagját. Mindenáron. Ezért önveszélyessé válik, tönkreteszi a környezetét is. Minden életkornak
megvannak a maga veszélyei, de a fiatalok talán azért vannak nagyobb veszélyben, mert soha nem volt olyan könnyű
droghoz jutni, mint manapság. Az interneten gyakorlatilag bármi elérhető, csak
néhány kattintás, és bárki hozzáférhet különböző szerekhez. Ez bizony nagyon veszélyes, hiszen olyan anyagokat vesznek
be, lőnek vénásan, amiről azt sem tudják,
mik az összetevői. Senki nem tudja, sem

A Brassai hagyományaihoz híven idén is megrendezték a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási
napon a Diákönkormányzati napot. Ezen a napon
a diákok részt vehettek
számos sportprogramon,
mint pl. osztályok közötti kosárlabda, tanár-diák foci, súlyemelés, röplabda.
Az udvaron lehetőség volt traktorhúzásra, kötélhúzásra, illetve
részt vehettek a Borsodi RC Fórum bemutatóján.
A programokkal párhuzamosan zajlott a karaoke verseny, és
egész- napos koncerttel kedveskedtek iskolánk jelenlegi, illetve volt tanulói.
A nap megkoronázásaként az osztályok által főzött finomságokat lehetett végigkóstolni. Egy szuper, eseménydús és vidám napot tudhatunk idén is magunk mögött.
Bessenyei Nikolett
Brassai Média

Szétcsapva tizenöt évesen

A szélsőséges dramaturgiai eszközök erősen hatnak a nézők érzelmeire.
a szakemberek, sem a díler. Napról napra
újabb összetételű drogok kerülnek a piacra, amikről nem tudjuk, hogy milyen hatásuk lesz, így segíteni is nagyon nehéz. A
drogfüggőknek pedig nem számítanak az
összetevők, csak az lebeg a szemük előtt,
hogy megkapják, amire vágynak. Ijesztő,
de el kell mondani, hogy a rehabilitációs
rendszerben ellátottak között vannak már
15 évesek is, akik szét vannak zuhanva,
mondjuk a herbáltól. Ezt a drogot sokan

Kortárs segítők.
a marihuánához hasonlítják, tévesen. Kínából származó fehér port oldanak fel valamilyen oldószerben, akár körömlakklemosóban, amihez növényi törmeléket adnak. Népszerű, mert olcsó, viszont a rövid ideig tartó eufórikus hatást mély depresszió váltja fel. Nagyon nehéz a küzdelem. Én igazság szerint a prevencióban, a megelőzésben hiszek. Nagyon fontos a kommunikáció a gyerek és szülő között, hiszen az apa és az anya áll legközelebb a gyermekéhez. Mindenképpen azt
tudom tanácsolni, hogy ha a gyerek, teszem azt részegen érkezik haza, nem feltétlenül az ordítozás, veszekedés a megoldás, hanem mondjuk egy közös beszélgetés is kikerekedhet belőle. Álszentség lenne azt állítani, hogy a szülők nem estek át
hasonló helyzeteken fiatal korukban. Ha

ezt megbeszélik a gyerekkel, bele szőve
saját élményeikkel, ezzel nagyfokú bizalom alakul ki szülő és gyerek között, és
ez a kulcs, ez a legfontosabb. A szülők,
családtagok mellett, mint említettem a baráti kapcsolatok a legfontosabbak 14-18
éves korban, sőt ilyenkor a barátok átmenetileg a szülők elé kerülnek a fontossági listán, és pontosan ezért van szükség a
kábítószer elleni küzdelemben a fiatalok
segítségére, hiszen ők azok akik, a lehető legközelebbről észlelhetik a problémát.
Személyiségfejlesztést, hatékony kommunikációt, problémamegoldást tanultak a fiatalok a kortárs segítő képzésen.
A szakember szerint arra kell megtanítani őket, hogy a leghatékonyabb ilyenkor,
ha a segítő fiatal tud beszélgetni, hallgatni és a megoldás felé terelni a bajba jutott
fiatalt. A képzésen hetedikesek, nyolcadikosok és középiskolások vettek részt. Tamás Kinga is jelentkezett segítőnek, aki
idén fejezi be általános iskolai tanulmányait.
- Először is a kíváncsiság vonzott ide
- mesélte Kinga. - Nagyon érdekelt az,
hogy mi történhet egy ilyen csoportban,
milyen témák merülhetnek fel. Ugyanakkor elég szomorú, hogy már a mi korosztályunkban is előfordul az alkohol, a
drog és a dohányzás, és szerintem fontos, hogy megelőzzük, vagy segítsünk
azoknak, akik ilyen problémákkal találják szembe magukat. Azonban a mi szerepünk „csak” a közvetítés, mert ha mondjuk egy kortársunk bajba kerül, hamarabb
fordul a kortársaihoz problémájával, mint
a felnőttekhez. Természetesen mi nem tudunk segíteni úgy, mint egy szakember,
egy orvos, de meghallgatni, beszélgetni
tudunk, és talán könnyebben meggyőzhetjük, hogy kérje felnőtt segítségét. Azzal, hogy mellette állunk, hogy érzi azt,
hogy nincs egyedül, talán hamarabb rátalál a helyes útra.
		
ema

DÖK nap a Brassaiban
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Zeneiskolás sikerek

Április 17-én Kazincbarcikán rendezték meg az Észak-Magyarországi Zene- és Művészeti Iskolák XIV. Kamarazenei Találkozóját. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája négy
kamaracsoportot nevezett be.
A Cacák nevű ütőegyüttes I. helyezést nyert. Tagjai: Hanus Máté, Olej Attila Ámor, Papp Martin, Vass Virág. Felkészítő tanár:
Virágh Márk.
A Giocoso duó III. helyezett lett. Tagjai: Borza Eszter Virág - fuvola, Kádár Luca - zongora. Felkészítő tanárok: Lakatos Veronika, Sára Jenő István.
A Szaxizong nevű együttes is III. helyezést ért el. Tagjai: Siró
Bálint - szaxofon, Elek Petra -zongora. Felkészítő tanárok: Dudás László, Sára Jenő István.
A Vándorok nevű formáció dicséretet kapott. Tagjai: Ágoston
Gabriella, Németh Hanga, Veres Anna - furulya, Veres Viktória - altfurulya, Kiss Eszter - zongora, Suba Dániel, Tóth Alex
Zoltán - ütőhangszerek. Felkészítő tanárok: Szmicsek Melinda,
Rogl Béláné, Virágh Márk.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
Lakatos Veronika zenetanár
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Arany minősítésű
táncosok
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Versenykavalkád februártól áprilisig

Az elmúlt hónapokban több tanulmányi
verseny megyei fordulóján is jól szerepeltek a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola tanulói.
Február 7-én rendezték meg a 7-8. évfolyamos diákok országos történelemversenyének megyei fordulóját. Eredmények:
1. Fedák Zsombor és 5. Rontó Balázs 8. a
osztályos tanulók (felkészítő tanáruk: Baloghné Fodor Ágota).
Február 13-án rendezték meg a Szép Magyar Beszéd szépkiejtési verseny megyei
fordulóját, ahol Pap Gréta a 12. helyezett
lett (felkészítő tanár: Réthi Zoltánné).
Március 7-én az országos német nyelvi verseny megyei fordulóján az alábbi eredmények születtek: 2. Illés Dóra 7.
b, 4. Nagy Alexandra 7.c, 6. Dargai Alex
8.a, 10. Tapasztó Fanni 8.a osztályos ta-

nulók (felkészítő tanáruk Gulyás Sándorné).
Március 27-én, az országos angol nyelvi
verseny megyei fordulóján Suszter Roland 8. a osztályos tanuló a 8. helyezést
érte el (felkészítő tanára: Makó Éva).
Március 30-án volt a Bársony János Általános Iskolában Miskolcon a Magyar Nyelvtudományi Társaság - az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének támogatásával - a Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulója. A résztvevők négy kategóriában (5., 6., 7., 8. osztály) mérhették
össze tudásukat. Iskolánk négy tanulója
jutott a megyei fordulóba. A versenyen a
következő eredmények születtek: 5. osztály: 12. helyezett: Vámosi Réka 5. b osz-

tályos tanuló (felkészítő tanár: Makrai
Marianna), 6. osztály: 3. helyezett: Szabó Panna 6. b osztályos tanuló (felkészítő tanár: Pípoly István), 7. osztály: 14. helyezett: Görzsöny Gréta 7. a osztályos tanuló (felkészítő tanár: Réthi Zoltánné), 8.
osztály: 10. helyezett: Kovács Gréta 8. a
osztályos tanuló (felkészítő tanár: Makrai
Marianna).
Április 6-án a megyei rajzverseny tankerületi fordulóján 2. helyezést ért el Görzsöny Gréta 7.a osztályos tanuló (felkészítő tanára. Kristályné Medgyesy Andrea).
A tanulóknak és a felkészítő tanáraiknak
egyaránt gratulálunk.
Réthi Zoltánné
munkaközösség-vezető

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 8.b osztályos
tanulói, kisegítve hetedikes tanulókkal, Debrecenben vettek
részt az Év Tánca Országos Nemzetközi Minősítő Táncversenyen április 28-án. A csapat bécsi keringőjével Arany Minősítést
szerzett. A gyerekek háromfős nemzetközi zsűri előtt bizonyították be rátermettségüket, szorgalmukat, kitartásukat, előadókészségüket, és mutatták be remek koreográfiájukat. Egyetlen
általános iskolaként a dobogó első fokára állhattak a többi tánciskolával szemben. Felkészítő tánctanár Ráczkevi Erzsébet.
Mindenben segítette munkáját, közreműködött és kísérte a gyerekeket az osztályfőnök, Szabó István. Büszkék vagyunk rájuk!
Makkainé Chmara Marianna igazgató
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Amerikából jöttek

Elfogták
a garázda betörőket

A Neoclytus acutimus, becenevén darázscincér.
Még tavaly történt, hogy Tiszaszederkényben, a
református temetőbe ismeretlen tettesek betörtek
és az újonnan ültetett gömb kőrisek közül 10 egyedet felzabáltak. A tetthelyen csak az otthagyott
ürülék és a kiszáradt fák árulkodtak jelenlétükről. Felfoghatjuk úgy is, hogy megélhetési bűnözők voltak, de súlyosbító körülmény, hogy tettüket
gyermekkorúak ellen követték el, hiszen az elpusztított fák hatévesek lehettek.
A Tiszaújvárosi Városgazda szakemberei, ha nem is forrónyomon, de beazonosították és elfogták a tetteseket. Kiderült,
hogy nemzetközi bűnbanda követte el a garázdaságot, hiszen
Észak-Amerikából érkeztek a ’80-as években, de eddig csak a
déli megyékben tevékenykedtek. A bűnözés nem ismer határokat, nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellenük.
Becenevük amerikai darázscincér, a nemzetközi elfogató parancson a Neoclytus acuminatus szerepelt. A tetteseket nem volt
könnyű beazonosítani, kezdetben más károsítóra gyanakodtunk,
a kiszáradt fákon csak apró röpnyílásokat észleltünk. Az elszáradt gallyakat, ősszel izolációs ketrecbe zártuk. A ketrecet sűrű
szövésű vektorhálóval védtük. Május elején kibújtak rejtekhelyükről a károsítók és így már könnyű volt beazonosítani, hogy
az amerikai darázscincér a tettes. Ez a faj Észak-Amerikából érkezett fertőzött kőrisfával. Lárvái lombos fák, elsősorban gyümölcsfák ágaiban, törzsében fejlődik. Megoldódott tehát a rejtély, hogy miért Tiszaszederkényben volt a legsúlyosabb a kártételük. A kéreg alatt rágnak, majd a fatestbe vonulnak, keresztül-kasul rágva azt. A 8-15 mm-es cincérek kerek röpnyíláson át
hagyják el a fát. Tenyérnyi területen 15-20 röplyuk is lehet. Május közepétől, július végéig meleg, napsütéses napokon rajzanak. Igen fürge mozgásúak, zavarásra gyorsan menekülnek. Védekezni ellenük közterületeken szinte lehetetlen, hiszen rajzásuk elhúzódó, 1,5 hónapig is eltarthat. Közterületen engedélyezett Mospillan felszívódó rovarölő szert lehet bevetni ellenük,
csekély eredménnyel.
Kerékgyártó István
növényvédelmi szakmérnök

5. oldal

Természetkárosítás a polgári halastónál?

Hal- és madárpusztulás

Tömeges pusztulás a polgári
halastavon - szól a cím, alatta pedig fotók elpusztult madarakról, halakról. A Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítvány tette közzé facebook-oldalán, hogy
egy természetfotóstól kapták
a bejelentést, miszerint a tóban és környékén tucatjával
találhatók hal- és madártetemek, köztük szürke- és vörös
gémek, kócsagok, sirályok. A
hír gyorsan elterjedt.
- Húsvétkor érkezett hozzánk egy amatőr
madár- és természetfotós, hogy ő már évek
óta tapasztalja, hogy a polgári halastónál
rendszeresen pusztulnak a halak és a madarak - mondta Konyhás István, a Madárkórház Alapítvány igazgatóhelyettese. - Fotókat is hozott magával, arra hivatkozott, hogy
ezt próbálta jelezni a hatóságoknak, de senki nem foglalkozott vele. A madárkórháznál a működési engedélyünkben benne van,
hogy minden természetkárosítást jeleznünk
kell a kormányhivatalnak. Így tettünk most
is. Ők visszajeleztek, hogy elindítják az eljárást. Ez egyébként egy védett terület, ide
csak engedéllyel lehet bemenni. Amennyit
mi láttunk, az az, hogy ez egy sekélyvízű tó,

Gyanús, hogy két madár egymás mellett pusztult el.
csak találgatni lehet, hogy mi is történhetett.
Oxigénhiány, mérgezés, bármi. De az lenne a biztos, ha a kormányhivataltól kimenne valaki, mintát venne a vízből, talajból, és
a laboreredmények megmutatnák pontosan,
hogy mi is van ott.
- Addig csak találgatni lehet? Tudnak-e
arról, hogy megtörténtek-e ezek a vizsgálatok?
- Aggasztó és furcsa, hogy sem a nemzeti park, sem a kormányhivatal nem kezdett komolyabb vizsgálódásba, hanem inkább deklarálták, hogy nem történt semmi, nincs semmi látnivaló. Azért az, hogy
a vad természetben két madár is egymás
mellett pusztul el, gyanút kellene, hogy
keltsen. A kormányhivatal megküldte a
végzést, amiben le is zárják az ügyet. Kiküldték a nemzeti park munkatársait, akik
semmit nem tapasztaltak. A nagykócsag
egy fokozottan védett madár, kicsit komolyabban kellene vizsgálni, ha egy ilyen

A helyszín. Kis képeinken Tar János (balra) és Konyhás István.
elpusztul. Ha valaki lelövi, megmérgezi, és tetten érik, akár három évig terjedő szabadságvesztést is kaphat. Ehhez
képest annyi történt, hogy valaki kiment
és nem látott semmit. Holott egyértelműen ott vannak a fotók, amik ott készültek,
van egy tanú is, aki látta. Elég furcsa egy
irodából megszüntetni ezt az eljárást.
A polgári halastó a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozik, kezelője
a Hortobágyi Halgazdaság, akik nem engedélyezték, hogy ellátogassunk a tóhoz,
és ott fotókat, felvételeket készítsünk. A
nemzeti park természetvédelmi őre azonban készséggel állt rendelkezésünkre.
- Ezen a néhány száz hektár kiterjedésű
halastórendszeren nem intenzív, hanem
extenzív haltermelés zajlik - mondta Tar
János, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. - A hortobágyi halgazdaság madáretetésre szokott
ide kihelyezni bizonyos mennyiségű halat. A tavak úgy vannak kialakítva egy
korábbi pályázatnak köszönhetően, hogy
számos madárfaj megtalálja itt a vonulási
és a kedvező fészkelési feltételeit.
- Gondolom, ön is látta a tetemekről készült fotókat. Mi történhetett?
- Van olyan kép, amiről nem bizonyosodott be, hogy ekkor készült. Van egy olyan
felvétel is, amin egy szerencsétlenül járt
madár egy Y-alakú faágba akadt, valószínűleg lecsúszott, felakadt és nem tudta
kimenteni magát. Nem gyakori jelenség,
de előfordul, hogy így pusztulnak el madarak. Hogy most egynél több madár pusztult el, ezért lett ebből hír. De ugyanebben
az időszakban a néhány elpusztult egyed
mellett több ezer egészséges állapotú vonuló, fészkelő madár tartózkodott itt.
- Mi a helyzet a halakkal?
- Tavasszal szoktak történni halkihelyezések. A szállításukkor pedig előfordul,
hogy néhány egyed bódult állapotba kerül, vagy esetleg erősebb ütést szenved,
sokkot kap szállításkor, vízbe engedéskor. Ez a néhány egyed elpusztul, a szél

Patkányfogó
Az izolációs ketrec leleplezte a tetteseket.

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2019. május 10-én (pénteken) 2.200 kg
III. nyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó: 			

750 kg

Csécsi tó: 			

750 kg

Tolnai tó: 			

400 kg

Örösi tó:				300 kg
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2019. május 11-én (szombaton)
reggel 06.00 órától lehet!
Serfőző Gergely
horgászmester

Mostanában mindenki patkányozik. Nézem, hallgatom, hol,
milyen patkányok bukkannak fel. Főleg a közterületeken élősködő fővárosiakról jönnek a hírek. Mit jönnek, ömlenek! Ha
akarom, ha nem, rám is. Ja, hogy már óriásplakátjuk is van,
meg kampányfilmjük, mellettük és ellenük is. Távol tartottam
magamtól őket, mert irtózom, borsódzik a hátam, feláll a szőr
rajtam, kiver a veríték, és libabőrös leszek.
A minap éppen, amikor már elült bennem az undor, ott állt
velem szemben az ajtóban, egyenesen lecövekelt. Ledermedtem.
Farkasszemet néztünk, a patkány meg én. Én rámeredtem, ő
mozdulni sem mert. Én mozdultam, ő eliszkolt, be a lépcsőház
alatti sufniba. Hívtam segítséget, teli torokból, telefonon, a világot beszövő hálóról. Patkányölős gyorstalpalóm végeztével a leghumánusabb, legmérgesebb gyilkosra esett a választásom. Egy
ebre, aki legalább olyan elszántsággal vetette bele magát a patkánymentesítős kalandba, mint én. A négylábú a szomszédból
futott segítségemre. Remegve szagot fogott, én próbáltam neki
utat törni a lim-lomok között, hogy nyakon csíphesse a dögöt.
Bátor vadászomat előzékenyen előre engedtem és az óvintéz-

Könnyen hozzáférhető táplálékká lettek a halak.
pedig egy irányba sodorja őket. Így készülhetett ez a fotó is. Több tízezer egyed
viszont teljesen normális módon került be
a környezetbe, és ott nagyon jól érzi magát. Ezek nem betegség miatt elpusztult
halak, így igazából a környezetben nagy
problémát nem okoznak, a nagy testű
sztyeppi sirályok, réti sasok előszeretettel fogyasztják. Természetvédelmi szempontból ez nem okoz óriási tragédiát, hisz
így pici lélegzetvételhez juthatnak a nyári ludak, akik pont ebben az időszakban
vezetik a fiókás családjukat. Ők az első
két-három hétben eléggé magatehetetlenek, a kislibák pedig ezeknek a nagytestű
sirályoknak, ragadozóknak könnyen áldozatául eshetnek. Viszont így könnyebben hozzáférhető táplálékot találnak.
- Az út széléről most keveset látunk. Mégis, milyen itt az élővilág?
- Ez egy mesterségesen kialakított tórendszer, melynek szabályozni lehet a vízszintjét. Április második felében, május első
napjaiban tart még a récefélék vonulása
a területen. Országos viszonylatban is jelentős gémtelep alakult itt ki, gyakorlatilag a hazánkban előforduló összes gémféle
megtalálható itt. A tavalyi évben bizonyosodott be, hogy újonnan betelepült a pásztorgém is, vannak itt kanalas gémek is szép
számban - mondta Tar János.
A távolban vadludak szállnak le a rétre, a
nagy szélben kócsagok vitorláznak, s élik
tovább életüket. Reméljük, egészségesen.
Fodor Petra

kedéseket is megtettem. Patkány ellen felvértezve gumicsizmát
húztam, hogy ha harap, akkor ne a lábam bánja, kesztyűt is
vettem fel, ha netalán tán az ujjaimra fájna a foga. Kezemben
partvissal felfegyverkezve közelítettem a búvóhelyhez, szorosan
a kutya mögött, szóval páholyból vártam a párharcot.
A két állat bújócskázott egy darabig, én sziszegve szurkoltam,
miközben egyre csak hátráltam a tett helyszínétől, mert mi van,
ha kikergeti, és nekem rohan? Vagy csak hozzám ér? Vagy
legbátrabb vadászom, szájában lógatva a véres zsákmányt fordul majd velem szembe? Vagy egyáltalán meg sem leli?
Mindössze erre a négy variációra volt időm, mert mire a következőt kigondoltam volna, a kutya hangosan vetődött, orrát belefúrva valahová mélyen a kacatok közé és egy hirtelen mozdulattal ráharapott a patkányra. A győztes eb szembefordult velem, szorította a pofájában lógó dögöt, de csak annyira, hogy egy
fél büszke kutyamosoly még beleférjen. Nekem is belefért. Egy
megkönnyebbült sóhajjal együtt szakadt ki belőlem, a nap hősének elismeréseként.
Köszi Csivasz! Jó kutya vagy!
berta

Mindenes
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Május elsejei forradalmam

1889-ben, Párizsban, a Második Internacionálé nevű nemzetközi szervezet úgy határozott az alakuló kongres�szusán, hogy valamennyi ország munkásai 1890. május 1-jén szervezzenek tüntetést a nyolcórás munkanap törvénybe iktatásáért. Magyarországon is ezen a napon tartottak először felvonulásokat, és
ettől a dátumtól kezdve lett munkaszüneti nap május elseje. Eleinte nem minden
munkásegyesület mert részt venni ezeken
a felvonulásokon, akik pedig részt vettek,
azok az elkövetkező néhány évre megkapták a „gyanús kozmopolita“ és a „hazaáruló“ címkéket a hagyománytisztelő
konzervatív oldaltól. Ha ez a két címke
nem hangzana ismerősen, hadd idézzek
még valamit a Pesti Hírlap, 1892. május
1-jei számából:
„Holnap Európa nagyvárosaiban mindenütt fegyveres őrizet alatt ülik meg a tavasz legbájosabb ünnepnapját. A vidám
dalba és zenébe katonai kommandó-szó
vegyül, s a zöldben komor tekintetű és
halvány munkástömegek kóborolnak,
egyelőre gondosan óvakodva attól, hogy
a fegyveres hatalommal összemérjék erejüket. Sőt, ami legrosszabb, a „világ fővárosában,“ Párisban és még sok más helyen attól tartanak, hogy a virágillat helyett a fölrobbant dynamit maró illata fog
szétterjedni a levegőben, s az „anarchia“
különös vérengzéssel fogja megszentelni
az északi földteke egyetemes örömnapját. “
Nyilván a hat évvel azelőtti, 1886-os chichagói anarchista merényletre utal a cikk
írója, de cseréljük ki az anarchia szót migránsra, és mintha csak egy mai kormányközeli lapot olvasnánk. Vissza a jelenbe.
Azóta eltelt 129 év, és mostanában az a
hír járja, hogy egyes cégek a négynapos
munkahéttel próbálkoznak. Nem hangzik rosszul - pénteken bevásárolnék, bedobnék vagy két adag mosnivalót a gépbe, szombaton főznék, takarítanék, és vasárnap pedig pihenhetnék egész nap.
Ezen felbuzdulva, tíz órakor - kicsit megkésve, mert a zenés ébresztő reggel nyolckor volt - felhúztam a bakancsot, és elindultam a majálisra, hogy számon kérjem
a munkásosztály elnyomóit, valamint,
hogy bevezessem a négynapos munkahetet.
Először a Városház tér felé vettem az utat,
de mivel az még üres volt, elindultam a
nyolcemeletesek irányába, a kiserdőhöz.
Azt hiszem, harminc éve nem jártam ar-
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Fitt-Dance
trófeák

Trófeák, kupák, díjak és a táncosok.
„Sehol egy párt, sehol egy szakszervezet, sehol egy céges sátor.”
rafelé május elsején, így amikor odaértem, kicsit meglepett, amit elsőre megláttam - búvárszivattyúk és kerti locsolócsövek sorakoztak a betonon, használt
fúrógépekkel és csavarkulcsokkal keveredve. Aztán következtek a lila és neonkék szőnyegek, utána piacos ruhák, végül
bográcsok és fazekak. Semmi baj, gondoltam, ez még csak az utca eleje, a forradalom valószínűleg az erdőben, a focipálya melletti színpadon zajlik. Átvágtam a
tömegen, egyenesen az erdő felé. Itt már
kezdett gyanús lenni a dolog, mert csak
egy szomorú lovat találtam, aki gyerekekkel a hátán ment körbe-körbe. Akkor talán a régi sörsátraknál - jutott eszembe,
és átmentem a garázssorhoz, ahol annak
idején a TVK, az Erőmű és a MOL sátrak
voltak. Kis fabódékban sültkrumpli, kövön sült pizza, kürtöskalács... Sehol egy
sör, sehol egy virsli. Sehol egy párt, sehol
egy szakszervezet, sehol egy céges sátor,
ahol rávehettem volna az embereket arra,
hogy tüntessünk a négynapos munkahétért, és csináljunk forradalmat.
Nagyon elkeseredett képet vághattam,
mert megszólított az egyik árus hölgy:
„Fiatalember! Jöjjön, mondani szeretnék
valamit!“ Nem vásárolok - integettem
vissza a kezemmel, erre bepróbálkozott
az „Erdélyből jöttünk!“ trükkel, mert az
ugye messziről látszik rajtam, hogy vajszívű vagyok. „Ennyire nem megy az üzlet?“ kérdeztem, mert azt azért láttam menet közben, hogy sehol, senki nem vásárolt semmit, egyedül a kürtöskalácsnál
állt sor. „Semmit nem adtunk még el.“
mutatott a ruhákra, övekre a standján. Én

sem akartam vásárolni, csak kíváncsi voltam - beszélgettünk egy kicsit, aztán a végén már ott jártunk, hogy kétszázért ideadott volna öt pár zoknit. „Tessék már elvinni, hadd vegyek valamit a gyereknek
belőle!“ mutatott egy kisfiúra. Majd még
egy perc beszélgetés után megkérdeztem:
„Hová valósiak tetszenek lenni?“ „Ide
Sajószentpéterre.“ „Érdemes volt kijönni?“ kérdeztem. „Hát nem“ mondta szomorúan és visszarakta az öt pár zoknit,
mert látta, hogy én sem veszek semmit.
„Nincs itt már semmi olyasmi, mint régen, fiatalember!“ szólalt meg egy bácsika a szomszéd stand mellől. „Hol vannak a fiatalok? Ők nem akarnak maguknak jobb életet?“ kérdeztem. „Dehogynem. Mind kiment külföldre. A fiam Németországban hegesztő, a lányom Floridában van.“ mondta a bácsi. „Akkor
olyan Skype-nagypapának tetszik lenni,
aki minden vasárnap a számítógépen beszélget a gyerekekkel és az unokákkal?“
kérdeztem. „Azaz!“ intett az öreg nevetve. „Itt már nincs is elég munkás - mindenki elmenekült. Mi vagyunk a migránsok - megyünk nyugatra, északra, mindenfelé. Aztán most ide hoznak 2500 külföldit, mert nincs, aki gyárat építsen. De
ha építeni jönnek, akkor meg miért kell
félnünk tőlük?“
Ámen bácsika, ámen - gondoltam magamban, aztán hazamentem, és lázadásból megettem két gombóc töltött káposztát, ha már a négynapos munkahetet nem
sikerült elintéznem.
Surányi P. Balázs

A Tiszaújvárosi Fitt-Dance Tánccsapat április 28-án Debrecenben a Dance Stage Nemzetközi Minősítő és Díjkiosztó Táncművészeti Versenyen vett részt. Négy csoporttal - közel 50 táncossal és 15 koreográfiával - különböző kategóriákban indultak a
megmérettetésen. A Manó Csoport és az Emerging Team arany,
a Polgári Fitt-Dance Tánccsoport pedig ezüst minősítést kapott produkciójára. A Gold Team szép teljesítménnyel kiérdemelt gyémánt minősítést kapott, emellett az Év Tánca díjat is
elhozhatták. Szóló kategóriákban is arattak, hiszen Ladár Napsugár, Magera Laura, Kovács Zsanett, Forgács Nikolett arany,
Kujbus Kira és Bucsi Vivien koreográfiája pedig gyémánt minősítést ért, Túróczi Hanna különdíjban, míg Palócs Bence Az
Év Táncosa díjban részesült. Bócsi Attila felnőtt profi kategóriában gyémánt minősítést kapott, ezen kívül kiérdemelte a zsűri
elnökétől az Év Táncosa és az Év Kiváló Táncosa díjat is. Michael Jackson halálának 10. évfordulója alkalmából arra kérték
a szervezők a versenyzőket, hogy ezen a versenyen emlékezzenek együtt a popkirályára és az ő tiszteletére hozzanak létre egy
olyan koreográfiát, mely zenében, stílusban és jelmezben is tükrözi őt. Ezeknek a kritériumoknak sikerült megfelelnie a 35 táncosból álló megacrew csapatnak, így az 5 tagú zsűri - köztük a
„magyar Michael Jackson”, Darvai Károly is - a csapatnak ítélte a Trófeát, melyben csak egy tánciskola részesülhetett. Nem
maradt el a gyerekek öröme sem, egy „gombóccá” tömörülve
örömkönnyekben ölelkeztek hosszú perceken át.
A Fitt-Dance Tánccsapat vezetői és koreográfusai: Katlan Judit
és Bócsi Attila táncoktatók
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Éltes iskolások
sikere

Festő leszek rajzpályázat

Díszítsd fel a víztornyot!

A Karakter Alapítvány rajzversenyt, gyermekeknek és fiataloknak szóló napközis művészeti alkotótábort szervez kizárólag tiszaújvárosi diákok számára Tiszaújváros önkormányzatának támogatásával.
Városunk egyik szimbóluma a víztorony.
Díszítsük fel!
Mindenki engedje el a fantáziáját, gondoljon merészet!
Hogyan lehetne izgalmas és látványos a víztorony megjelenése?
A pályaművek bíráló zsűrije neves kortárs művészekből áll, akik 8 nyertes pályamű alkotója számára ajánlja föl a 3 napos programban való részvételt:
1. nap: Rajz és technikai alapok. Ismerkedés az iskolában nem használt anyagokkal, alkotói
folyamatokkal pl: olajfesték, festő vászon, speciális ecsetek és szerszámok, képszerkesztési, képalkotási technikák /Helyszín: Karakter A.T.I. Tiszaújváros/
2. nap: Buday Mihály elismert kortárs festőművész egész napos workshopot tart, egy olajfestmény készül együtt /Helyszín: Karakter A.T.I. Tiszaújváros/
3. nap: Az első két nap után már megfelelő alapokkal rendelkező tanulók megkapják a részvétel lehetőségét a Karakter Alapítvány által rendezett cserépváraljai művésztelepre. Együtt alkothatnak 15 neves festőművésszel, részt vehetnek a programokon.
A résztvevők utazását az alapítvány biztosítja. /Helyszín: CSERÉPVÁRALJA/
Továbbá:
Az összes, a rajzpályázaton résztvevő gyereket szeretettel meghívjuk a cserépváraljai alkotótábor nyílt napjára, ahol részt vehetnek kiránduláson, találkozhatnak és beszélhetnek az alkotókkal, megismerhetik a falu nevezetességeit és a helyi ételeket, értékeket. / A részvétel önkéntes és önköltséges!/
Pályázat leadásának módja:
Az eredeti rajzot kérjük a KARAKTER A.T.I. titkárságán leadni.
Határidő: 2019. 06. 30.
A rajzot bármilyen technikával el lehet készíteni.
Méret: min. A/4, max. A/3
A rajz hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó gyermek nevét és életkorát!
6 éves kortól várjuk a gyermekek pályázatát!

A Napraforgó tánccsoport.
Április 27-én az Éltes Mátyás Iskola tanulásban akadályozottak
5-8. osztályos tanulóival részt vettünk, szerepeltünk a Táncolj!
Ne drogozz! XXI. Show Tánc Fesztiválon. Évek óta sikeresen
fellépünk ezen a neves, színvonalas rendezvényen. A tavasz ébredése című műsorunkkal látványszínházba invitáltuk a nézőket. Az előadás végén a fesztivál résztvevői tapssal jutalmazták bemutatónkat. Az eredményhirdetéskor csoportunk oklevelet, kupát, minden résztvevő egy-egy emlékérmet, emléklapot
kapott. A leglátványosabb koreográfia különdíját nekünk ítélte a
zsűri. Az épek között tanulóink rendkívüli fegyelemmel, kitartással, szorgalommal készültek és adták elő a műsorunkat. Számos dicséretet kaptunk a zsűritagoktól, szervezőktől és a csoportoktól is.
Sok-sok élménnyel gazdagodtunk. Bízunk benne, hogy jövőre
is felléphetünk!
A Napraforgó tánccsoport tagjai: Lakatos Dorina, Hásanauer
Dominik Zorán, Bukó Julianna, Rontó Csenge Evelin, Molnár
Adrienn, Szőke János Zoltán, Lakatos Anasztázia Ramóna
A felkészítők:
Törökné Tóth Judit és Oláh Krisztina

2019. május 9.

Kultúra/Oktatás

Ballagás középfokon

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár

Hét osztály 97 tanulója ballagott el a Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskolából. A
végzősök ügyviteli titkár, elektronikai technikus, gépgyártás-technológiai technikus, hegesztő, villanyszerelő, ipari gépész, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakokon
tanultak. Közülük 6-an kezdték meg az érettségit,59-en közép-, 4-en emelt szinten. Az
írásbeli vizsgák május 16-ig tartanak, a szóbelik június 17-én kezdődnek és június 25-én
zárulnak. Szakmai gyakorlati vizsgák is lesznek május 14-étől.
Az intézményben technikusok is végeznek, a
13. évfolyamon 44 fő, a 14. évfolyamon 4 fő,
akik a vizsgaidőszak végeztével befejezik középiskolai tanulmányaikat.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégiumban öt osztály
kezdte meg az érettségit, az intézmény 138
végzős diákjából 61-en emelt szintű vizsgát
tesznek, egy 99 fős vegyes csoportból 81-en
előrehozott érettségit tesznek, és 18 fő „külsős”, akik javítani akarnak korábbi érettségi
eredményükön a továbbtanuláshoz szükséges
pontszámok miatt. A 11-es diákok közül is
vannak olyanok, akik bár jövőre végeznek, de
az idén előrehozottérettségit tesznek idegen
nyelvből és informatikából. Az Eötvösben is
múlt pénteken tartották a ballagást, idén az iskola végzős kiválósága, Karikó Csongor Csanád vehette át az Eötvös-érmet.
berta

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derko MiniGaléria
Megay Adrienne Éva „TÁJ-KÉP” című kiállítása
Látogatható: május 25-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Óvárosi KULT Galéria
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli babakiállítás
Látogatható: június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

A hétköznapi Ady
kamarakiállítás
A kiállítás látogatható: május 18-ig
Május 9. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az öko kertészkedés alapjai - A kerti javak feldolgozása
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa
Május 11. (szombat) 11.00 óra
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakos egyetemi hallgatók vezetik.
Május 15. (szerda) 09.30 óra
Babusgató
Baba zenebona - Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
Vezetik: Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna óvónők
Május 17. (péntek) 17.00 óra
Az ember, ahogy én gondolom
Az ember, mint egy energiarendszer - Vitaindító beszélgetés
A beszélgetést vezeti: Szigeti Péter nyugalmazott vegyipari
gépészmérnök

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Május 17. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

Vidám ballagók az Eötvösben.

Búcsú az osztályteremtől a Brassaiban.

Érettségi

Nehéz volt a matekvizsga

A Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskolában 63, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban pedig 138 diák kezdte meg az érettségit hétfőn.
A tanulók többsége középszinten vizsgázott. A megmérettetés a magyar feladatsorral kezdődött. Az összetett feladatsorban volt szövegértés, amiben a játékról
szóló írást kellett kérdések alapján feldolgozni, lehetett érvelést választani, szinkronizált vagy feliratos film mellett kellett
kiállni. A gyakorlati szövegalkotásban
egy hivatalos levelet kellett írni egy talált
régészeti lelettel kapcsolatban. A magyar
feladatsor második részében Mándy Iván
Nyaralás című novelláját kellett elemezni
vagy József Attila Kertész leszek és Radnóti Miklós Istenhegyi kert című versének összehasonlító elemzését kellett elkészíteni.
- Én a novellaelemzést választottam mondta Szilágyi Viktória, az Eötvös gimnázium végzőse. - Azt gondolom a magyar nem volt nehéz, a matematika feladatsorra már ezt nem tudom elmondani.
Véleményem szerint nagyon nehéz volt.
Az első rész feladataival nem volt problé-

Sokaknak okozott fejtörést a matek.
ma, azonban a második résszel már meg�gyűlt a bajom - mondta Viktória nem titkolt csalódottsággal. - Tovább szeretnék
tanulni, azonban ehhez legalább 90%-ot
kell elérnem a matekon. Csak remélni tudom, hogy sikerült.
Többek között másodfokú egyenlettel, geometriával, függvényekkel kellett megbirkózni a matematika érettségin, de nem kerülhették el a vizsgázók a kombinatorikát és a valószínűség
számítást sem. E két utóbbi minden választható feladatban benne volt. Jónyer

Lezárják a Széchenyi utat

Nem lesz ExperiDance

Kedves Közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Tavaszi
Fesztivál programjában meghirdetett ExperiDance Produkció - Nostradamus - Világok Vándora című előadás az együttes vezetőjének tájékoztatása alapján nem várt technikai okok
miatt elmarad.
A belépőjegyek visszaváltására 2019. május 2-án (csütörtök)
10.00 órától lesz lehetőség a jegypénztár nyitvatartási idejében.
Kérjük Önöket, hogy belépőjegyeiket 2019. május 17-én
(péntek) 12.00 óráig váltsák vissza. A megadott határidőn túli visszaváltást nem áll módunkban teljesíteni!
Megértésüket köszönjük!
Derkovits Művelődési Központ

7. oldal

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezi a
Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozatot. A fesztivál szabadtéri programja az Ifjúsági nap, mely 2019. május 10én (pénteken) lesz a Március 15. parkban, illetve a Széchenyi
út Derkovits Művelődési Központ előtti szakaszán.

A Tisza TV műsora
Május 9., csütörtök
9:00 Héthatár: Paneltűz - Ballagás - Érettségi - Közmeghallgatások - Poliol és konténerváros mustra - Ülnökválasztás Visszakapcsolták a távfűtést - Hal- és madárpusztulás
Polgáron - Foci
9:15: Hétről Hétre: „Csodacsikó”, szaltó kerekesszékkel Együtt a drog ellen - Tavaszi Fesztivál start - Közelmúlt Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Martin, a Brassai egyik végzőse, szintén elégedetlen matematika érettségijével.
- Nem sikerült jól - meséli Martin. - Szerintem nehéz volt. Nekem a geometria
könnyebben megy, az ilyen típusú feladatokkal nem volt gond, az algebrával annál inkább. A szerdai történelemtől is tartok egy kicsit, de utána jön az angol és
az elektronika, szerintem már jobban fog
menni. Nagyon bízom benne.
ema

A programok zavartalan lebonyolítása érdekében 2019. május
10-én (péntek) 16.00 -19.30 óráig, a Széchenyi út az üzletsori parkoló ki- és bejárata közé eső szakasza le lesz zárva, mely
érinti a Széchenyi úton lévő autóbuszmegállót is.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A szervezők

Május 13., hétfő
18:00 Sporthétfő: A TFCT - Nyírbátor bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Május 15., szerda
18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Elektromos autó töltőállomás - Folytatódik az érettségi - EP-választási fórum Sport
18:15 Hétről-Hétre: Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál - Közelmúlt - Sport
Utána: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

8. oldal

Közlemények

Felsőoktatási ösztöndíj-pályázat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II.
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhel�lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2018/2019-es tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve
6 féléves alapképzésben való részvétel,

• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el
a 2018/2019-es tanév I. félévében, melyet
a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2019. május 27. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy ügyfélfogadási időben az I.
emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:

- pályázati adatlap és adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató,
vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
- a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2018/2019-es tanév I. félévi leckekönyv/ elektronikus leckekönyv
másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
- a 2018/2019-es tanév II. félévére szóló
hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ pályázatot hirdet 1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló
kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett
tapasztalat
Feladatok:
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi feladatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése

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

• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás
megléte)
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
• a borítékon fel kell tüntetni az 10176/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 05. 13.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 05.14.
Az állás betölthető: 2019. 05. 16.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor
u. 7.
Telefon: 06-49/548-383
Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Konyhalány munkakör

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a
bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál.
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás,
mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó esemény. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető a Magyar Államkincstár
által üzemeltetett Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden
napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai
is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük
fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk
nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó
adatbejelentés, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adóbevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek
általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú

sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép
azonban 2019-től teljesen megváltozik,
mert az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül egyre több ügyet elektronikusan
is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár
a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes
ügymenetet biztosít, és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk,
úgy a digitális térben is végigvezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási
ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen,
vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi
vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést
követően azonosítja a rendszer, és az űr-

lapok általános adatai automatikusan kitöltődnek, rövidítve így a ráfordított időt.
Adóügyek során a gazdálkodó szervezetnek minősülő vállalkozások - ide értve az
Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában
szereplő EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT
is - elektronikus úton kötelesek kapcsolatot tartani az önkormányzattal.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a
vállalkozások mellett a magánszemélyek
is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással, adatbejelentéssel, illetve a gépjárműadóval kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon
érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az
elektronikus ügyintézés részletes szabályairól, az Önkormányzati Hivatali (ELÜGY) Portál használatáról, a számlaegyenleg megtekintéséről, valamint a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézési lehetőségekről a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal weboldalán, a http://www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu oldalon tájékozódhatnak.

Rendkívüli felvételi eljárás

A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (OM: 203055) az alábbi tanulmányi területekre ír ki rendkívüli felvételi eljárást a 2019/2020-as tanévre:
SZAKGIMNÁZIUM
Tagozatkód
Szakképesítés
0421
elektronikai technikus OKJ-szám: 54 523 02
0422
műszaki informatikus OKJ-szám: 54 481 05
gépgyártástechnológiai technikus OKJ-szám: 54 521 03
0423
0425
pénzügyi - számviteli ügyintéző OKJ-szám: 54 344 01
SZAKKÖZÉPISKOLA
Tagozatkód
Szakképesítés
0431
villanyszerelő OKJ-szám: 34 522 04
0432
ipari gépész OKJ-szám: 34 521 04
0433
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő OKJ-szám: 34 582 09
A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2019. május 9 - augusztus 31.
A beérkezett felvételi kérelmeket az iskola 2019. augusztus 31-ig bírálja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttatja el
iskolánkba. A jelentkezési lap beszerezhető intézményünk portáján, vagy letölthető a honlapunkról: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett iskolánkban, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi/év
végi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.
Jakab Dénes igazgató

2019. május 9.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2019. május 13-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2019. május 10. (péntek).
TiszaújvárosiVárosgazda Nonprofit Kft.
			
üzemeltető

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 12-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd május 13-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

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

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

Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2019. május 15-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. május 9.

Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-vény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakó-helye, 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 gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése
alapján természetbeni ellátásként a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon 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 szünetben 2019. június
15-tól 2019. szeptember 1-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az
Esély Napközi Otthonban (3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy. u.
2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés során a déli meleg ebédet helyben lehet elfogyasztani Amennyiben ez nem lehetséges a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte miatt, a részére biztosított étel elvitelét a szülő, más törvényes képviselő vagy a szülő, törvényes
képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét,
hogy a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy
indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez kérelem benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2019. június 14. 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.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Takarító munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot
hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére határozatlan időtartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon
8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 20.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

Közlemények

9. oldal

EU-voks 2019

Átjelentkezés, mozgóurna, külképviseleti névjegyzék

Tisztelt Választópolgár!
Az alábbiakban az európai parlamenti választással összefüggésben a szavazóköri
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek benyújtásának legfontosabb szabályait ismertetjük.
A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
benyújthatóak személyesen, levélben
vagy a választások hivatalos honlapján
(www.valasztas.hu). Amennyiben kérelmét a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához futárral, rokona vagy ismerőse útján kívánja eljuttatni, az csak akkor fogadható el, ha zárt borítékban van elhelyezve.
Átjelentkezés iránti kérelem:
Az a választópolgár, aki a szavazás napján (2019. május 26.) Magyarország területén, de magyarországi lakcíme szerinti
szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik,
átjelentkezési kérelmet nyújthat be.
A kérelem benyújtható:
- a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodának címezve levélben vagy ügyfélkapus
azonosítás nélkül interneten 2019. május
22-én 16.00 óráig, valamint
- személyesen (a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodánál) vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu)
ügyfélkapus azonosítással 2019. május
24-én 16.00 óráig.
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
az a választópolgár nyújthat be személyesen kérelmet, akinek a lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye Tiszaújváros
közigazgatási területén található. Levélben a kérelem csak a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához nyújtható be.

A kérelem elérhető a www.valasztas.hu
honlapon, illetve a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU
Parlamenti választások menüpont alatt.
Mozgóurna iránti kérelem:
A szavazóköri névjegyzékben szereplő,
de mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár mozgóurnát igényelhet. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján
nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
A mozgóurna iránti kérelem a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához benyújtható:
-levélben (a Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodának címezve) vagy ügyfélkapus
azonosítás nélkül interneten legkésőbb
2019. május 22-én 16.00 óráig,
- személyesen (a Tiszaújvárosi helyi Választási Irodánál) vagy a választások hivatalos honlapján ügyfélkapus azonosítással legkésőbb 2019. május 24-én 16.00
óráig, vagy
- 2019. május 24-én 16.00 órát követően
ügyfélkapun legkésőbb 2019. május 26án 12 óráig.
Mozgóurna iránti kérelmet meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. Ebben az
esetben a kérelmet a meghatalmazott írja
alá és ahhoz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás szükséges.
A fentieken túl 2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig a mozgóurna iránti kérelem az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
általi kézbesítésével is benyújtható.
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodá-

Jogi előkészítő
munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet jogi előkészítő munkakör
betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel,
Internet)
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- Jogi asszisztensi végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 2019. május 9-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

Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat
2019. április 3-tól újból nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
			
üzemeltető

hoz (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
az a választópolgár nyújthat be személyesen kérelmet, akinek a lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye Tiszaújváros
közigazgatási területén található. Levélben a kérelem csak a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához nyújtható be.
A kérelem elérhető a www.valasztas.hu
honlapon, illetve a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU
Parlamenti választások menüpont alatt.
Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos
kérelem:
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, de a szavazás
napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb
2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie.
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Irodához
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) az
a választópolgár nyújthat be személyesen
kérelmet, akinek a lakcíme vagy bejelentett tartózkodási helye Tiszaújváros közigazgatási területén található. Levélben a
kérelem csak a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodához nyújtható be.
A kérelem elérhető a www.valasztas.hu
honlapon, illetve a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon, a 2019. évi EU
Parlamenti választások menüpont alatt.
A kérelmekkel kapcsolatos bővebb információ az alábbi telefonszámokon kérhető:
- 06-49/548-016
- 06-49/548-009
Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda

- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatot
- Hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak igénylését bizonyító feladóvevény másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Pályázatok figyelése, pályázatok írásában való közreműködés
- A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok figyelése
- A Társaság szerződéseinek, szabályzatainak – a mindenkori hatályos jogszabályok ismeretében – jogi előkészítése, ellenőrzése
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.
A munkakör legkorábban 2019. június 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve,
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

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
2019. május 16-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Konyhakertek bérleti díja
Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére
és a bérleti díjak befizetésére 2019. május 10-étől - 2019. május 24-ig van lehetőség az alábbi helyen és időben.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
szám, II. emelet 215. szoba).
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
13-16
Szerda:
8-12 és 13-18
Péntek:
8-12
A bérleti szerződés megkötéséhez személyi igazolvány és
lakcímkártya szükséges adategyeztetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köteles fizetni.
Tiszaújváros Város Önkormányzata
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Hirdetés
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TURI BUTIK

Fess Velem
Tiszaújváros!
www.arnyika.hu
05.23. 17:00-20:00
Derkovits
Művelődési Központ

Igényes, extra minőségi divatos női árukészlettel
várom kedves vásárlóimat.
Méretek: S-től molett méretig elfogadható áron.
Tiszaújváros Szent István út 14.
(Nagy Coop végében.)
Nyitva keddtől péntekig 9:00-től 17:00-ig.
Valamint minden hónap második hetének szombati napján:
9:00-12:00-ig.

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Sport

2019. május 9.

Kézilabda

Egy oda, egy ide

Két hazai mérkőzést is játszott a közelmúltban a TSC női kézilabda csapata. A megyei bajnokságban szereplő amazonok a 15.
fordulóban az MVSC-t fogadták és szoros mérkőzésen kétgólos vereséget szenvedtek (TSC - MVSC 27-29). A hétvégén egy
másik miskolci csapat, a MEAFC látogatott Újvárosba, de nem
járt sikerrel, ugyancsak szoros meccsen (képünkön) hazai győzelem született (TSC - MEAFC 25- 22).

Kajak-Kenu

Kilencen kétezren

Április 27-én rendezték meg a Híd Építő Kupa versenyt, melyen
a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület sportolói az alábbi helyezéseket érték el a 2000 méteres távon:
K-1 ffi.ifi U-18 Pásztor Dániel 5., Varga Béla 6. K-1 női serdülő
U-16 Molnár Bernadett 8. K-1 serdülő fiú U-15 Császár Dávid
20. K-1 fiú kölyök U-14 Mezei Balázs 7. Csikós Bálint 24. MK2 gyermek fiú U-12 Skokán Máté - Barna Csaba 3. MK-1 gyermek leány U-12 Tóth Petra 14.

Kosárlabda

Nem minden jó,
ha jó a vége

A bajnokság rájátszásában május 1-jén az Alba
Fehérvár otthonában játszott visszavágót a Phoenix KK. A két győzelemig tartó párharc első összecsapását elvesztette a Tiszaújváros, így most mindenképp nyernie kellett volna ahhoz, hogy legyen
még esély a kilencedik helyezésre. Nem sikerült.
Alba Fehérvár - Phoenix KK
96-89 (33-15, 29-25, 22-21, 12-28)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Jónás (5/3), Szabó D.
(2), Hill (27/3), Pongrácz (25/21), Kovács (19/9). Csere: Berta
(1), Kiss (-), Lenke (-), Taskó (4), Eremiás (4), Szilasi (2), Molnár (-). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
A Fehérvár lendületesen kezdett, egy 13-2-es rohammal már a
negyedik percben komoly előnyhöz jutott. Ekkor ébredt a Tiszaújváros, Pongrácz hármasainak köszönhetően gyorsan felzárkózott öt pontra, de a vendéglátók továbbra is hevesen támadtak,
és az első negyed végére meghatározó vezetést harcoltak ki. A
második etapban összeszedettebb volt a Phoenix játéka, de nem
sikerült igazán veszélyesen megközelíteni a Fehérvárt. A szünet után kiegyenlített volt a két fél teljesítménye, és bár nem sikerült húsz ponton belülre kerülnie a Tiszaújvárosnak, a pontosabb és koncentráltabb játék reményekre adott okot. Nagyszerű
volt a Phoenix az utolsó negyedben! Egy 2-10-re hozott rohammal szinte állva hagyta az első percekben a fehérváriakat, akik
csak a negyed derekától kezdve tudták felvenni a ritmust. Hiába volt azonban lehengerlő a záró szakasz, túl nagy különbséget
kellett behozni. A Phoenix 23 pontos hátrányból hét egységre is
fel tudott zárkózni, de az egyenlítés és a fordítás nem sikerült.
A két győzelemig tartó párharc győztese az Alba Fehérvár lett,
harmadik találkozó már nem lesz.
Szendrey Zsombor: Mindenekelőtt gratulálok a Fehérvárnak
a párharc megnyeréséhez. Nem titok, hogy itt, a rájátszásban
olyan játékosok kapnak lehetőséget, akikre a jövőben is számítunk - gondolok itt elsősorban a fiatalokra. Ettől függetlenül volt
egy taktikai elgondolásunk a mérkőzésről, amit az elején nem,
de a végén már sikerült érvényesíteni.

A Sportcentrum eseményei
Május 11. (szombat)
VII. Tiszaújvárosi Országos Mazsorett Fesztivál		
				Játékcsarnok
Labdarúgás
11.00 FC Tiszaújváros - Karcag U14- es bajnoki mérkőzés
				Füves pálya
13.00 FC Tiszaújváros - Karcag U15- ös bajnoki mérkőzés
				Füves pálya
Május 12. (vasárnap)
Labdarúgás
17.00 FCT- Nyírbátori FC bajnoki mérkőzés			
				Centerpálya
Május 13. (hétfő)
Labdarúgás
17.00 Bozsik torna U11, U13 korcsoportú csapatok részére

Labdarúgás
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Tovább tart a tavaszi hadjárat

A labdarúgó NB III Keleti csoportjának 26. fordulójában a feljutásra aspiráló
Jászberényt fogadta a Tiszaújváros. A kék-sárgák tovább
folytatták jó szereplésüket.
Tiszaújváros - Jászberény
1-0 (1-0)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Szigetvári.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
– Bokros, Papp, Nagy D. (Kertész), Pap,
Fodor (Lippai), Csicsek, Hussein (Tóth
S.), Orosz, Illés G., Molnár M. Edző:
Gerliczki Máté.
Jászberényi FC: Menczeles - Hevesi-Tóth, Ludasi, Süttő (Birtalan), Herczeg,
Szanyi, Lakatos (Szőllősi), Sándor, Farkas, Svedjuk (László), Szemere. Edző:
Huszák Géza.
A két csapat őszi mérkőzésén 4-2-re nyertek a jászságiak, így a Tiszaújvárost fűtötte a visszavágás vágya. Az újvárosiak egyébként remekelnek a bajnokságban, hiszen az elmúlt 5 mérkőzésükből
négyet megnyertek, egy pedig döntetlennel végződött. A forduló előtt a 2. helyen
álló jászberényiek nem mondtak még le
feljutási álmaikról, és ennek megfelelően
igyekeztek helyzeteket kialakítani a hazaiak kapuja előtt. Tóth azonban mindegyik
esetben résen volt. A 32. percben kezezés
miatt szabadrúgást ítélt a játékvezető. A
kaputól 22 méterre letett labdának Papp
F. futott neki, aki hatalmas gólt vágott a
bal felső sarokba 1-0. A bekapott gól után
7 perccel egyenlíthetett volna a Jászberény, de Lakatosnak két lépésről nem sikerült bevenni az újvárosi kaput.
A második játékrész elején egy percen
belül két gólt is szerezhetett volna a Tiszaújváros. Előbb Pap Zs. lőtt 18-ról mellé, majd Hussein sem találta el a kaput.
A hátralévő időszakban a vendégek igyekezték a Tiszaújvárosra erőltetni akaratukat, mezőnyfölényt harcoltak ki, de
gólt nem tudtak szerezni. A házigazdáknál Tóth többször is bravúrt mutatott be.
A Tiszaújváros 1-0-ás győzelmet aratott,
és immár 41 ponttal áll a bajnokságban a
8. helyen. Gerliczki Máté tanítványai május 12-én, vasárnap délután 5 órától ismét
hazai pályán játszanak bajnokit a Nyírbátor ellen.

Labdakezelés Csicsek módra.

A ficakban Papp szabadrúgása. 				
Gerliczki Máté: Fontos kérdéseket tettem fel magamnak a mérkőzés előtt a csapat jövőjével kapcsolatban. A győzelem
és a mutatott játék után azt mondhatom,
hogy megnyugtattak a játékosok. Nagyon
jó választ adtak a kérdéseimre, és nagyon
büszke vagyok mindnyájukra.
Huszák Géza: Az első félidő kiegyenlített
játékot hozott, egy jogtalan szabadrúgás
utáni gól eldöntötte a mérkőzést. A második félidőben egykapuztunk, de sajnos
gólt nem tudtunk lőni.
A forduló további eredményei:
Eger - Cigánd 0-1
DEAC - ESMTK 1-1
Szolnok - DVTK II. 2-2
Nyírbátor - Putnok 2-3
Sényő - SBTC 1-2
Gyöngyös - Sajóbábony 4-1
Füzesgyarmat - Tállya 4-0
Következik a 27. forduló
2019. május 12., vasárnap
12:30 Tállya - Eger
13:00 Putnok - Sényő
17:00 Jászberény - DVTK II.
ESMTK - Szolnok
Cigánd - DEAC
Sajóbábony - Füzesgyarmat

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

Gyermek horgászok figyelem!
A Zabos Géza Horgász Egyesület gyermeknapi horgászversenyt rendez 2019. május 26-án (vasárnap) a tiszaújvárosi
Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztrációja, sorsolása, helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként létszámtól függő időbeosztásban
versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish
Kft. biztosít a horgászathoz felszerelést. A versenyen csak a
kapott horgászbottal és 2019-re érvényes állami horgász-, és
területi jeggyel lehet horgászni. Összesen 100 fő jelentkezését

Fotók: Tóth Zsófia

SBTC - Gyöngyös
Tiszaújváros - Nyírbátor

Utánpótlás eredmények

U15
Sajóbábony - Tiszaújváros
0-3 (0-1)
Gól: Urbán Á.2, Illés D.
U14
Sajóbábony - Tiszaújváros
1-3 (0-1)
Gól: Bordás K.2, Veres M.
*
Május elsején patinás csapatok részvételével rendezték meg a „VI. DSI T-Bútor
outlet Kupa 2010” utánpótlás labdarúgó
tornát Debrecenben. Az FC Tiszaújváros
U9-es csapata egy-egy győzelemmel és
döntetlennel, illetve négy vereséggel a 7.
helyen zárta a tornát.
*
Az FC Tiszaújváros U11-es csapata, mint
megyei bajnok, regionális futsal döntőn
vett részt Csengeren a Gyöngyös, a Debreceni L A és a Csenger társaságában, és a
3. helyezést érte el.
A gólkirályi címért folytatott versenyben
hármas holtverseny alakult ki, a triónak
Gulácsi Márk is tagja volt.

Az NB III. Keleti csoport állása
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várjuk, ezen túl nem fogadunk el nevezést. A versenyre a nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősséggel vehetnek részt.
Állami horgász-, és területi jegyet váltani és a versenyre jelentkezni csak előzetesen lehet 2019. május 24-ig az egyesület irodájában (Tiszaújváros, Bartók B. út 7.) ügyfélfogadási időben
(hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig és kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói:
CASTELLO Cukrászda
ENERGOFISH Kft
Magyar Országos Horgász Szövetség
NAPSUGÁR Horgászbolt
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Zabos Géza Horgász Egyesület
Makó Zoltán
versenyfelelős
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Rendezvények
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