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Tiszaújváros hetilapja

Nem várható újabb árhullám

Hosszan tetőztek, lassan apadnak a folyók

Hetek óta tapasztaljuk, hogy megérkezett folyóinkra az áradás. Hol apadásról, hol további árhullámokról hallunk. Találgatjuk, vajon emelkedik-e annyit a Sajó, hogy lezárják a kesznyéteni utat, néha-néha kinézünk a Tisza-szigetre is, halljuk,
látjuk hogy Tiszadobnál szétszedték a pontonhidat és a csegei halászcsárdába se tudunk már Ároktő felől eljutni, hisz a
komp nem üzemel. Cikkünk az 5. oldalon.

Strandnap az óvodásoknak, iskolásoknak

Gyermeknapi ajándék

Igazi nyári meleg fogadta a Hunyadi iskola diákjait és városunk óvodásait hétfőn a strandon. Már hagyomány, hogy Tiszaújváros önkormányzata strandnappal ajándékozza meg a
városunk nevelési-oktatási intézményeibe járó gyerekeket, a sort hétfőn a hunyadisok és
az óvodások kezdték. Csütörtökön a Kazinczy, míg pénteken a Széchenyi diákjai élvezhetik majd a hullámokat, jövő kedden a katolikus iskola diákjai látogatnak majd el a fürdőbe, a sort jövő pénteken a Brassai és az Eötvös
diákjai zárják.
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Tiszaújváros babát vár

Hasznos holmik
az ajándékcsomagban

Szerkesztőségünk is belekukkanthatott abba az
ajándékcsomagba, melyet jelképesen adott át dr.
Fülöp György alpolgármester Poropatich Péternek, a humánszolgáltató központ igazgatójának.
Ilyen csomagot kap majd minden tiszaújvárosi
szülő, akinek június elsején, vagy azt követően született gyermeke.
- A szülőknek semmi más dolguk nincs, csak a születési anyakönyvi
kivonatot 30 napon belül bemutatni a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központban. Ott, a lakcímkártyájukkal igazolni tudják, hogy
tiszaújvárosi lakosok, és nyilatkozniuk kell róla, hogy életvitelszerűen Tiszaújvárosban élnek. Ezt követően kapnak egy kupont, azzal
kell egy hónapon belül valamelyik miskolci Auchan áruházat felkeresniük, ahol megkapják az ajándék babaváró csomagot - mondta lapunknak Ráczné Kocsis Ilona, az Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály vezetője. - A babaváró csomagban olyan hasznos holmik vannak, amelyek minden újszülött ellátásához szükségesek. Van benne baba törlőkendő, bébiételek, cumisüveg, 6 db-os
textilpelenka csomag, pelenkázóra teríthető alátét, babajáték, babavíz, előke, melltartóbetét és gratulációképpen az édesapáknak egy
„tejfakasztó”üveg bor, az édesanyáknak pedig egy doboz bonbon.
Az ajándékcsomag értéke 10.000 forint.
Tiszaújváros képviselő-testülete még áprilisi ülésén döntött arról, hogy az Auchan Áruházakkal karöltve babaváró programot
indít. Céljuk, hogy minél több fiatal családot városunkban tartsanak, és a gyermekvállalási kedvet ezzel a csomaggal is ösztönözzék.

Gólyahír

Megérkeztek a gólyák Tiszaújvárosba is. Ábel és Gabi. Már van
egy fiókájuk is. A második még nem kelt ki, de már neki sem
kell sok idő. 			
Fotó: Réti Márton
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Letartóztatták a körömi férfit

Gyógyszertári ügyelet

Húszas évei elején járó kedves
lány vár bennünket a Belvárosi Sörözőben, karja begipszelve. Alig egy hete törte el egy
harmincéves férfi, aki hajnalban megtámadta őt egy vascsővel. A lány pultosként dolgozik itt, hétfőn zárás után hazaindult, ekkor támadták meg.
A söröző biztonsági kamerájának felvételein jól látszik, a férfi a kuka mögé bújt,
s várta, hogy a lány távozzon. Ismerhette útvonalát, hisz amíg a lány nem látta,
pár házzal előrébb szaladt, s egy fal mellől ugrott ki elé.
- Ahogy szoktam, bezártam az ajtót, kihoztam a szemetet, akkor már itt bujkált a kuka
mögött - meséli az áldozat -, de én nem láttam. Bezártam tehát az ajtót, elindultam hazafelé a szokásos útvonalamon, ahogy szoktam. Félúton járhattam, mikor egy ismeretlen személy kiugrott elém és mondta, hogy
adjam oda a táskámat. Először nemet mondtam, majd egy vascsővel többször megütötte
a karomat, aztán a harmadik-negyedik ütés
után odaadtam a táskát, mire elszaladt.
- Mi történt ezután?
- Értesítettem a rendőrséget, akik nagyon
hamar kijöttek, kerestük az illetőt, de nem
találtuk.
- Mi alapján sikerült végül megtalálni?
- A söröző kamerafelvételei alapján, a ruházata segített a rendőröknek.
- Láttad-e már korábban ezt a férfit, járt-e
a sörözőbe?
- Még soha nem láttam, nem emlékszem,
hogy kiszolgáltam volna, máshol se emlékszem, hogy találkoztam volna vele.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 9-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd június 10-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István
út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

Csuklótörést szenvedett a fiatal lány

Négy hétig biztos gipszben lesz a lány
karja.

Először itt rejtőzött el a támadó.
A lány úgy véli, a férfi azt hihette, nála
van a napi bevétel, ezt akarta megszerezni. Nem járt sikerrel, a táskában a lány
iratai, telefonja és némi készpénz volt.
- A csuklóm tört el - mondja -, most négy
hétig gipszben lesz, aztán meglátjuk,
hogy hogyan tovább, más sérülésem nem
lett, a karom viszont nagyon fájt.
Azt mondja, lelkileg nem viselték meg a
dolgok, hisz ez bárhol bárkivel megtörténhet. Nem fél egyedül, de jobb érzés,
hogy a férfit elkapták, így már senkit nem
bánthat. A söröző éli tovább mindennapjait, a vezetősége pedig ezúton is köszöni
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság gyors
és hatékony munkáját.
A harmincéves körömi férfit a rendőrség
három napon belül elfogta, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság rablás, súlyos testi sértés bűntett és más bűncselekmények
miatt indított eljárást ellene.
Fodor Petra
*
Június 3-án egy hónapra elrendelte a Miskolci Járásbíróság nyomozási bírája a
férfi letartóztatását. A gyanú szerint a férfi
2019. május 28-án éjjel az egyik tiszaújvárosi söröző környékén megvárta, míg
az bezár, és az ott pultosként dolgozó sértett elindul hazafelé. Ekkor a gyanúsított
kiugrott a sértett elé, és több alkalommal
erőszakosan a táskáját követelte. Amikor a sértett ezt megtagadta, akkor a ná-

la lévő botszerű tárggyal, több alkalommal bal alkarjára ütött. A nő a bántalmazás hatására átadta a táskáját a benne lévő
pénztárcával, 5.500.- forint készpénzzel,
irataival, és személyes használati tárgyaival együtt. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, bal alkartörést szenvedett. A gyanúsított már 2019
márciusában is két alkalommal másoktól
is vett el különböző használati tárgyakat,
több mint félmillió forint értékben.
A gyanúsítottal szemben rablás, súlyos testi
sértés és lopás elkövetése miatt indult eljárás, mely miatt bűnösségének megállapítása
esetén 5 évtől 22 és fél évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A kiszabható büntetés mértéke alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított megszökne, elrejtőzne a hatóságok elől. A bíróság álláspontja szerint az sem zárható ki, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk esetleges befolyásolásával veszélyeztetné a nyomozást.
A gyanúsított korábban is került már összeütközésbe a törvénnyel, azonban a korábbi
büntetőeljárások nem érték el a kívánt vis�szatartó hatást. Feltehető tehát, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el. A bíróság ezen indokok
alapján a legszigorúbb kényszerintézkedés
elrendelését látta indokoltnak, így a férfi letartóztatását rendelte el 2019. július 2-ig. A
végzést a gyanúsított tudomásul vette.
(Forrás: Miskolci Törvényszék)

Egyházi hírek
Római katolikus

Kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
Júniustól a keresztelők minden hónap 3. vasárnapján vannak.
Akiknek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van
júniusban, jelezzék a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap utolsó vasárnapján lesz).
Június 7. - első péntek - idősek, betegek látogatása.
Napközis tábort szervezünk a tiszaújvárosi plébánián június
17-21. között, reggel 8.00-tól 16.00 óráig. Várjuk a gyermekek és azon szülők jelentkezését június 9-éig, akik részt szeretnének venni, illetve szülőként szívesen segítenek a tábor lebonyolításában. Hozzájárulási díj 4.000 Ft/fő. Tízórait, ebédet,
uzsonnát és a belépőket biztosítjuk.
A tábor programja:
június 17. hétfő
plébániai program
június 18. kedd
strandfürdő
június 19. szerda
Sportcentrumban sorverseny, ping-pong,
stb.
június 20. csütörtök választhatóan sárkányhajózás vagy közösségi játék
június 21. péntek délelőtt sorverseny, délután záró összegzés, plébániai program
Június 15-én ifjúsági hittan, június 29-én felnőtt katekézis
19.00 órától a plébánián.
Plébániairoda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00-11.00, Kedd:
09.00-13.00, Szerda: 09.00 -13.00, Csütörtök: 15.30 - 17.30,
Péntek: 15.30 - 17.30.

Görögkatolikus

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

Szombaton elhunyt szeretteinkre emlékezünk: 11.00 Szent Liturgia, pannichida. 17.30 vecsernye litiával, kenyér-, bor- és
olajáldással. Pünkösdvasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye a térdhajtási imákkal. Pünkösdhétfőn
8.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

nap végén egyben várjuk e-mailben a

Református

Boldogság
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júniu-

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

Tiszaújváros
Június 6-án, csütörtökön és június 7-én, pénteken 17.00 órakor
bűnbánati istentisztelet kezdődik.
Június 9-én, vasárnap 11.00 órakor úrvacsorával egybekötött
istentisztelet lesz. Délután 16.00 órakor és június 10-én, hétfőn 11.00 órakor már a legátus prédikál.
Tiszaszederkény
Június 6-án, csütörtökön és június 7-én, pénteken 18.00 órakor
bűnbánati istentisztelet kezdődik.
Június 9-én, vasárnap 09.30 órakor úrvacsorával egybekötött
istentisztelet lesz. Délután 15.00 órakor és június 10-én, hétfőn
10.00 órakor már a legátus prédikál.
Június 10-én, hétfőn Sajószögeden 9.00 órakor lesz úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.
„Telnek az évek
A sírbolt eltakar téged
Veled elveszett a világ
Soha el nem feled téged
a család.”

Tamás Miklós
Fájó szívvel emlékezünk
3 éve, 2016. 06. 11-én elhunyt szerettünkre.
Feleséged, gyermekeid
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Ifjú tehetség és Huszár Andor díj

Emelt összegű
és új elismerések

Emelkedett az ágazati kitüntetésekkel járó anyagi elismerés összege és három ágazatban az adható kitüntetések
száma.
Tiszaújváros képviselő-testülete - növelve a jutalmak összegét és újabb elismeréseket alapítva - új
rendeletet alkotott az önkormányzat által alapított
és adományozható kitüntetésekről.

Emelt összegek
A testület egyetértett azzal, hogy az anyagi elismerések értékállóságának megőrzése érdekében 16 év eltelte után indokolt a
„PRO URBE” Évi díj anyagi elismerésének 150 ezer forintról
200 ezerre, az ágazati kitüntetéseknél az Életműdíj 150 ezerről 200 ezerre, az Évi díj 100 ezerről 150 ezer forintra emelése.
A díszpolgári cím a helyi kitüntetések közül a legmagasabb eszmei értékű kitüntetés, melyhez eddig nem járt anyagi elismerés,
s ez nem állt arányban a kitüntetés rangjával. Az új rendelet szerint a jövőben adományozandó kitüntetésekhez egyszeri bruttó 500 ezer forintot, vagy rendszeres juttatást rendelhet a képviselő-testület, melynek mértékét a testület állapítja meg minősített többséggel.

Megemelt létszámok
Évek óta tapasztalható, hogy a „Tiszaújváros Közneveléséért”,
a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” és a „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban” kitüntetés adományozása során a
dolgozók nagy száma, életkori összetétele, a különböző strukturális formák és az egészségügy területén a foglalkoztatási jogviszonyok sokasága miatt a kitüntetésben részesíthetők száma
kevésnek bizonyul. Az ágazatok közötti aránytalanságok kiküszöbölése érdekében a „Tiszaújváros Közneveléséért” kitüntetés számát 12-ről 13-ra, a „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” kitüntetésben részesíthetők számát 3-ról 4-re, a „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban” elismerés számát 1-ről 2-re
emelte a testület.

Díj a gazdaságban,
díj az ifjúságnak
A Tiszaújvárosban megvalósuló nagy beruházások jelentősége
miatt gazdasági területen egy új kitüntetést alapítottak a városatyák Huszár Andor Díj elnevezéssel. A díjban az a személy
részesülhet, aki városunk gazdasági fejlesztése során huzamos
időn keresztül jelentős érdemeket szerzett. A kitüntetett oklevélben és 14 karátos aranyból készült kitűzőben részesül. A díj a
város erkölcsi elismerését fejezi ki, így az külön anyagi juttatással nem jár.
A „Tiszaújváros visszavár!” program folytatásaként a településünkön élő, vagy huzamosabb ideig itt élt, és tanulmányait városunkban végző, vagy végzett fiatal tehetségek városhoz való kötődésének, a település megtartó erejének erősítése érdekében „Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj” kitüntetést is alapított a
testület. A díjban az a fiatal részesülhet, aki Tiszaújváros jó hírét kiemelkedő társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális,
sport vagy művészeti tevékenységével elősegítette, településünkön él, vagy huzamosabb ideig itt élt, és tanulmányait városunkban végzi, vagy végezte és a kitüntetés átadásakor a 30. életévét
még nem töltötte be. A kitüntetett oklevélben és bruttó 200 ezer
forint anyagi elismerésben részesül.
A Tiszteletbeli Képviselő cím a korábbi rendelet értelmében annak a személynek adományozható a várossá nyilvánítás évtizedes, fél és háromnegyed évszázados évfordulói alkalmával, aki
legalább 4 teljes választási cikluson keresztül a város testületének képviselője volt. Az új szabályozás értelmében annak, aki
véglegesen befejezi képviselő-testületi szerepvállalását, és megfelel a fenti feltételeknek, a testületi megbízatás befejezését követően adományozható a kitüntető cím, a testület által meghatározott helyen és időben.
f.l.

Aktuális
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Ülésezett az önkormányzat

Idén is lesz nyári juttatás

Egyebek mellett nyári juttatás
kifizetéséről határozott a képviselő-testület május 30-án tartott ülésén. Azonos elvek mentén egyaránt jutalomban részesülnek az önkormányzati
szféra, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok,
továbbá az állami-, illetve egyházi fenntartású köznevelési
intézmények dolgozói.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, ezzel ös�szefüggésben jóváhagyta a tavalyi pénzmaradványt, és sokakat érintő pénzügyi
döntést hozott.
Tiszaújváros önkormányzati intézményeinek, valamint az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2018. január 1-jén 873.926.574
Ft volt, a 2018. évi gazdálkodás során
9.602.680.927 Ft bevétel mellett működésre, támogatásokra, fejlesztésekre, vagyongyarapításra 9.458.041.615 Ft fordítódott, a pénzkészletet korrigáló tételek ös�szevont egyenlege 89.402.835 Ft, így a
záró pénzkészlet 2018. december 31-én
1.107.968.721 Ft volt.
Ebből 1.016.770.300 Ft már beépült, egyrészt az önkormányzat költségvetésébe
(1 milliárd Ft), másrészt a rendelőintézet
költségvetésébe (16.770.300 Ft).
Az intézmények, illetve az önkormányzat
fennmaradó 11.840.903 Ft maradványából az intézmények kötelezettségvállalásainak fedezetéhez 10.980.653 Ft szükséges, így a szabad maradvány mindös�sze 860.250 Ft, mely nem nyújt fedezetet a város eredeti költségvetésébe be nem
épült kötelezettségvállalással terhelt kiadásokra, feladatokra. Ezekre a működési
céltartalék nyújt fedezetet.
Ebből finanszírozza az önkormányzat az
úgynevezett nyári juttatást is. A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetét,
kalkulált a várható kiadásokkal, bevételekkel és megállapította, hogy van lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal dolgozóit,
a közalkalmazottakat, a tiszaújvárosi állami és egyházi fenntartású iskolák, illetve
az óvoda dolgozóit legfeljebb 100.000 Ft
bruttó összegű nyári juttatásban részesítse.
A testületi döntés értelmében a 200.000 Ftnál nagyobb, vagy azzal azonos összegű

A képviselők vita nélkül fogadták el a nyári juttatásról szóló előterjesztést.
havi bruttó illetménnyel rendelkező dolgozók esetében bruttó 100.000 Ft, a 200.000
Ft-nál kevesebbet kereső dolgozóknál a
bruttó illetményük 50%-ának megfelelő
nyári juttatás fizethető ki.
A teljes összegre az a kiosztás napján is aktív dolgozó jogosult, aki 2018. szeptember 1-jén és azt követően is folyamatosan
munkaviszonyban állt és aktívan dolgozott.
Azon munkavállalók, akik 30 napnál hos�szabb ideig tartózkodtak a meghatározott
időszak (2018. szeptember 1. - 2019. június 15.) alatt táppénzen, vagy más oknál fogva tartósan távol, a teljes távollét napjainak
számával csökken a figyelembe vehető napok száma. Részmunkaidős dolgozó esetében a kifizethető összeg a munkaidejével
arányos. Azon munkavállaló esetében, aki
az önkormányzat intézményénél, vagy gazdasági társaságánál történő közfoglalkoztatás után került köztisztviselői, közalkalmazotti, vagy munkavállalói jogviszonyba, a közfoglalkoztatás időtartama is beszámítható a juttatásnál figyelembe vehető időtartamba. Az önkormányzati szférában 53.822.500 Ft és 10.495.350 Ft szociális hozzájárulási adó a juttatás költsége.
A testület úgy határozott, hogy a Tiszaújvárosban működő állami és egyházi köznevelési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak is az önkormányzati intézmények
dolgozóival azonos mértékű nyári juttatásban részesüljenek, az önkormányzat intézményeinél leírt szempontok szerint.
A nyári juttatás kifizetéséhez itt 59.272.000
Ft támogatás szükséges. A Mezőkövesdi
Tankerületi Központ esetében 30.233.500 Ft,
(Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,

Szakgimnázium és Kollégium; Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola), a Miskolci
Tankerületi Központ esetében 1.792.500 Ft
(B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszaújvárosi Tagintézménye), a Szerencsi
Szakképzési Centrum esetén 11.950.000 Ft
(Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája),
a Tiszaújvárosi Református Óvoda esetében
1.792.500 Ft, a Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola esetében 7.409.000 Ft, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola esetében 6.094.500 Ft.
A képviselők egyetértettek abban is, hogy
az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok munkavállalói is részesüljenek nyári juttatásban, ugyanazokat az elveket érvényesítve, mint az önkormányzati alkalmazottak esetében.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetői részére munkájuk elismeréseként bruttó 100.000 Ft nyári juttatás kifizetését hagyta jóvá a testület, a 2019. évi jutalom terhére.
Mindemellett a képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a városi
szintű jutalomkeret terhére gondoskodjon
a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi szolgáltatók szakalkalmazottjainak - az önkormányzati intézményeknél megfogalmazott szempontok szerint
számított - nyári juttatásáról.
(A testületi ülésen történtekről lásd még
további cikkeinket a 3. és 4. oldalon.)
Ferenczi László

Szelektív gyűjtők

Felfüggesztett konténerprojekt

A képviselő-testület a 2019.
évi költségvetés tárgyalásakor
energiaracionalizálási és gépészeti, illetve egyéb támogatásra 15 millió-, a KUBIO típusú
zárható konténertárolók telepítésének támogatására további 5 millió forintot biztosított.
A támogatás mértéke az első két pályázható témakör esetében külön-külön a korszerűsítés bruttó költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000 Ft, a harmadik témakörben pedig a kihelyezés bruttó
költségének 50 %-a.
A pályázati kiírás megjelenése óta 12 lakóközösség 13 pályázatot nyújtott be
energiatakarékossági beruházásokra, felújításokra 1.828.125 Ft, gépészeti beruházásokra, felújításokra 7.063.323 Ft támogatást igényelve. A testület megítélte a
kért összeget, a II. sz. Lakásfenntartó- és
Karbantartó Szövetkezetet pedig 59.914
forint rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesítette egy halaszthatatlan - már elvégzett - felújításhoz.
Az önkormányzat 2019. január elsejétől
csatlakozott a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, mely szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezését tervezi a társasházas övezetekben is. Erről a napokban
adott tájékoztatást a szolgáltató, a társulás részéről azonban még nem érkezett hivatalos tájékoztatás a konténerek leszállí-

Egyelőre felfüggesztették a zárható konténertárolók telepítésének támogatását.
tásáról, méretéről, darabszámáról, az ürí- nyekben. Mindezekre tekintettel a testület
tés gyakoriságáról, nem ismert továbbá az úgy határozott, hogy a pályázati kiírásban
új szelektív konténerek helye sem, hiszen szereplő zárható közterületi hulladékgyűjnem minden társasház esetében helyez- tő konténerek telepítésére vonatkozó (belehető az edényzet a meglévő kommunális értve a „ketreces” kivitelezést, és a KUBIO
hulladéktároló mellé.
típusú tárolók kihelyezését is) új pályázatoA konténerek méretének ismeretében át, il- kat a Polgármesteri Hivatal ne fogadja be, az
letve újra kell gondolni a zárható ketrecek és eddig beérkezett pályázatok elbírálását pedig
KUBIO típusú tárolók méretét, illetve egy- 2019. december 31-éig felfüggeszti. E témaségesen kell kezelni, és ki kell alakítani a körökben egyébként eddig 28 pályázat érkekonténerek alatti közterületeket, burkolato- zett be, 17 ketrec és 11 KUBIO telepítésére.
kat. Az új tárolók kihelyezésével idővel vaA döntés értelmében a Polgármesteri Hilószínűleg megszűnnek a meglévő hulladék- vatal folyamatosan tájékoztatni fogja a kögyűjtő szigetek, azonban erre vonatkozóan zös képviselőket a konténerek telepítéséről,
sem érkezett hivatalos tájékoztatás. Továb- a pályázati lehetőség újbóli megnyitásáról,
bi problémát jelent az üvegek gyűjtése, mi- illetve a hulladékgyűjtő edények cseréjéről.
vel az nem helyezhető el az új szelektív edéF.L.
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4. oldal

Tanár, könyvtáros, szakács

Tiszaújvárost szolgálták

Nyugállományba vonulása alkalmából újabb három személy vehette át az önkormányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetését.

2019. június 6.

Művészet, kultúra, köznevelés

Beszámolt
a Mecénás

TÖLGYESINÉ LIKTOR MÁRIA
tanár
1979-ben végezte el a tanárképző főiskola matematika-fizika szakát. 1983-tól dolgozott Tiszaújváros oktatási intézményeiben, 2012-től nyugállományba vonulásáig a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tantestületének tagja volt.
1992-től folyamatosan osztályfőnöki tevékenységet látott el, melyet mindig lelkiismeretesen és nagy felelősséggel végzett. 2003-tól munkaközösség vezető
volt, kiváló szakmaisággal és magas színvonalon vezette és szervezte a munkaközösség munkáját.
Prioritásként kezelte a tehetségek fejlesztését, de a tanulási nehézséggel küzdők
felzárkóztatására is nagy figyelmet fordított. Tanítványaiban igyekezett kialakítani az önálló ismeretszerzés, a kutatás igényét. Pedagógiai munkájában alkalmazott
módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítették.
Szívügyének tekintette a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltését. A tanórákon
kívül szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat vezetett. A diáksport egyesületben évtizedek óta kirándulásokat, túrákat szervezett az intézmény tanulóinak,
dolgozóinak és az érdeklődő szülőknek
egyaránt. A kollégákkal, a gyerekekkel és

Vajnárovits Mihályné 1986 júliusától dolgozott a városi könyvtárban.
felelősségteljesen, elkötelezetten, kiemelkedő hivatástudattal végezte.
A gyermekkönyvtárban meghonosította
a családi programokat, ahol nagy szeretettel fogadta a kis-gyermekes családokat
a játszóházas foglalkozásokon és a mesedélutánokon. Több mint harminc évig tartotta ezeket a foglalkozásokat, munkáját
mindig a gyermekek szeretete és tisztelete hatotta át. Húsz éven keresztül szervezte és vezette a nyári napközis olvasótáborokat kisiskolások számára. Számos emlékezetes könyvtári rendezvény, könyvbemutató, találkozó, vetélkedő és kiállítás lebonyolítása fűződik a nevéhez.
Csoportvezetőként aktívan részt vett a
könyvtár stratégiájának, munkatervének,
fejlesztéseinek ki-dolgozásában. A Minő-

Tölgyesiné Liktor Mária 1983-tól tanított Tiszaújváros oktatási intézményeiben.
a szülőkkel is kitűnő kapcsolatot ápolt.
Szakmaszeretetét, kiváló pedagógiai teljesítményét intézménye Kazinczy-plakett
díjjal jutalmazta.
Tiszaújváros érdekében végzett szakmai munkája elismeréseként Tiszaújváros képviselő-testülete 1995-ben „Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél” Évi-díjban, 2016-ban Életműdíjban részesítette.
Tiszaújváros közoktatási területén végzett három és fél évtizedes kimagasló tevékenysége, ál-dozatos és gyermekközpontú szakmai munkája, nagyfokú hivatástudata, emberi helytállása el-ismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

ségirányítási Tanács tagjaként a könyvtár
minőségirányítási rendszerének kialakításában és működtetésében jelentős feladatokat látott el. Igényes szakmai munkájával jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a
könyvtár 2016-ban elnyerte a Minősített
Könyvtár címet.
Magas színvonalú, lelkiismeretes könyv-

tárosi és csoportvezetői munkavégzését
Tiszaújváros képviselő-testülete 2018ban „Tiszaújváros Közművelődéséért”
Életműdíj kitüntetéssel ismerte el.
Tiszaújváros könyvtári szolgáltatásában
nyújtott több mint három évtizedes kiemelkedően magas színvonalú szakmai
és vezetői munkája, innovatív és lelkiismeretes gyermekcentrikus szakmai tevékenysége, példamutató helytállása elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” kitüntetésben részesült.
SEDLICZKI JÓZSEFNÉ
szakács
Közalkalmazotti jogviszonya 1992. november 11-én kezdődött az akkori 6. számú Napközi Otthonos Óvodában konyhalány munkakörben. A szakács szakképesítés megszerzése után 1999. szeptember
1-től szakács munkakörben látta el feladatait, egészen nyugdíjba vonulásáig.
Munkáját mindenkor a legjobb tudása
szerint, lelkiismeretesen, pontosan, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ és az óvodai intézmény érdekeit
szem előtt tartva végezte. Munkavégzése gyors, munkájában következetes, rendszerető, határozott egyéniség. Kiváló teljesítményével elősegítette az intézményi feladatok mindennapi zökkenőmentes megoldását. Segítőkész és megbízható munkatársként kollégái mindig számíthattak rá.
Munkájára mindvégig igényes volt. Szakácsként jó szervezőkészséggel irányította a konyhai alkalmazottak munkáját. Ízléses, szép tálalásaival, ízletes ételeivel
kivívta mind a gyermekek, mind a felnőttek elismerését.
Több mint két és fél évtizedes, kimagasló, lelkiismeretes szakmai munkája, emberi helytállása, szorgalma és elhivatottsága elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

A Mecénás által támogatott adventi hangversenyen mindig megtelik a templom.
Tiszaújváros képviselő-testülete májusi ülésén tárgyalta, és fogadta el a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 2018. évi munkájáról készült beszámolót.
A közalapítvány közhasznú célja megvalósítása érdekében 6 fős
kuratóriummal működik, tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget.
Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott céljaival ös�szhangban támogatásaival 2018-ban is elősegítette Tiszaújváros
művészeti és kulturális életében a hagyományok megalapozását,
elindítását, továbbélésének segítését, valamint a tehetséges, jó
képességű, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező fiatalok alap-,
közép- és felsőfokú tanulmányainak támogatását.
A művészet területén 2018 decemberében a tiszaújvárosi énekkarok (Eötvös kórus, Kazinczy kórus, Széchenyi kórus, Szent
István kórus, Hunyadi kórus, Vándor Sándor Zeneiskola) szakmai tevékenységének, működési feltételeinek támogatását valósította meg.
A kultúra területén a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templom plébániájának a decemberi adventi hangverseny
megrendezésében való együttműködéshez nyújtott támogatást.
Egy fő részére tanulmánykötet megjelentetését segítette elő, valamint Tiszaszederkény városrészben emlékkő állításához nyújtott támogatást.
A tiszaújvárosi diákok felsőfokú tanulmányainak költségeihez
2018 júniusában és decemberében, összesen 129 fő esetében járult hozzá. Köznevelésben résztvevő diákok ösztöndíjjal történő
támogatása 176 fő esetében történt meg.
A közalapítvány egyszerűsített éves beszámolójából megállapítható, hogy a 2017. évihez képest 2018-ban a bevétele
14.077 E Ft-ról 14.501 E Ft-ra emelkedett. Ebből az alapítótól kapott támogatás mértéke 12.890 E Ft, mely 95 E Fttal magasabb összegű a 2017-ben nyújtott támogatásnál. E
bevételen felül a pénzügyi műveletek bevételeiből (36 E Ft)
és a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint átutalt összegből (175 E Ft) további bevételhez jutott. A Tiszaújváros-Invest Kft. 1.400 E Ft
támogatást biztosított, melyből a Tiszaszederkény városrész
fennállásának 750. évfordulója alkalmából állított emlékkőhöz nyújtott segítséget a Tiszaújvárosi Művelődési Központ
és Könyvtár részére.
Kiadási oldalon a közhasznú tevékenység ráfordításai 14.465
E Ft összegben teljesültek, 1.273 E Ft-ot pedig anyagjellegű ráfordítások formájában fizettek ki. Az anyagjellegű ráfordításokon belül az általános működés költségei - például könyvvizsgálat, könyvvezetés, irodaszer, postaköltség, bankköltségek kiadásai, honlap létrehozása és működtetése - költségei szerepelnek.
A beszámoló alapján a képviselő-testület azt állapította meg,
hogy a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány az alapító szándékának megfelelően, takarékosan működött 2018-ban.
f.l.

VAJNÁROVITS MIHÁLYNÉ
szolgáltatási csoportvezető
1979-ben végzett a Debreceni Tanítóképző Főiskola tanítói szakán. Tanítói
végzettségén túl rendelkezik felsőfokú
könyvtárosi és gyermekkönyvtárosi szakképzettséggel is. 1986. július 1-jétől dolgozott a városi könyvtárban, ahol a kezdetektől fogva olvasószolgálati feladatokat látott el, 2003-tól csoportvezetői beosztásban. Könyvtárosi munkáját mindig

Sedliczki Józsefné húsz évig szakácskodott.

A Mecénás ösztöndíj a közalapítvány legismertebb támogatási formája.
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Nem várható újabb árhullám

Vidám fiatalok nevetgélésére figyelek fel sétám közben egy napsütötte májusi délután. Felszabadult, vizsga utáni hangulatuk,
ünneplő ruhájuk jelzi: érettségiről jönnek. Közeledik egy újabb
tanév vége is. Mozdulataikban, ki nem mondott gondolataikban,
már ott vibrálnak a jövő történései. Felvételi vizsgák és egy boldog nyár reménye.
Ilyenkor óhatatlanul bevillannak saját, megélt történéseink. A
diák mindig diák marad, hogy ötven éve volt, vagy az idén, lényegtelen. Emlékei megmaradnak. Nem kell Karinthyt, és jó,
meg rossz tanulót idézni, vannak nekünk is csínytevéseink. Bevallom, több évtized után is rémálmom az, hogy érettségizem.
Utólag belegondolva érthető, hisz elég peches voltam a tételek
húzásakor. (Vagy felkészülésem nem volt kielégítő?)
A magyar irodalom szóbelin Ady, A magyar ugaron című versének elemzésével vért izzadtam. A sikeres román vizsgám után
is egy verset kellett elemeznem. Utolsó kérdésként a biológia
szakos érettségi elnökünk tett keresztbe. Milyen nemű volt a
versben szereplő csiga, kérdezte. Mondtam én hímet meg nőstényt is, csak kétneműsége, hermafroditása nem jutott eszembe. A csúcs Bukaresten, a kozmetikai felvételin esett meg. Anatómiai tételemben két téma szerepelt. A bőr szerkezete, ami nagyon könnyűnek bizonyult, ám a másikat elolvasva ledermedtem. A férfi nemi szerv működése. Szerintem elírhatták, én meg
majdnem sírva mondtam, hogy mi csak a felépítésüket tanultuk.
Annak a rajza éktelenkedett a biológiai könyvünk utolsó oldalán. A zsűri megértő mosollyal könyvelte el kétségbeesésemet,
majd kérték, a terhességről beszéljek. Mindez tizenkilenc évesen, 1972-ben…
Korábbi emlékem: kisiskolás társam röpdolgozata. A légyről
írtunk tízévesen. Tanárnőnk a hasát fogta nevettében, miközben felolvasta: ” A légy emlősállat. Kicsinyeit emlőiből táplálja. Szájában apró, pici fogak találhatók.” Még most is megmosolygom.
Középiskolás csínytevéseink sem akármilyenek. Szabó Márta
volt lányosztályunk bátor bevállalósa. Dög meleg és unalmas
matekóra volt. Matektanárunk háttal az osztálynak a táblán dolgozta ki differenciál egyenletét. Lankadó figyelmünket a nyitott
ablakon egy hangos dongással berepülő darázs ébresztette fel.
Olyan volt, mint egy zölden fluoreszkáló mini repülő, ami pont
osztálytársnőm asztalán landolt. Valószínű, a nemrég elfogyasztott ízes kenyér maradéka vonzotta oda. Frappáns megoldásairól
ismert kolléganőnk sem volt rest, megfogta és ördögi ügyességgel hátára cérnát kötött. Mindnyájunk figyelme ezt a manővert
követte. A darázs beindult zuhanórepülésben, hangos dongással,
mint aki a cérna súlyától légáramlatokkal küszködik. Pukkadoztunk a nevetéstől. Fiatal tanárunknak sejtelme sem volt a történésekről. Kuncogásunkat hallva, zavarában a zsebébe dugta a
szivacsot. Akkor meg azt nevettük.
Volt, hogy nagyszünetben népdalokat énekeltünk. Amikor ahhoz a részhez értünk, hogy: Gyere bé te szerencsétlen - tanárunk
pont akkor fordult be az ajtón, hóna alatt az osztálynaplóval.
Lehet ezeket elfelejteni? Meséljük őket egész életünkben, hisz
ezek voltak talán a legszebb éveink. Nagykorúságunk küszöbén,
amikor minden megragadt: tudás és csínytevés. Jó volt diáknak
lenni! Köszönet tanárainknak is! Munkásságuk értékét a legszebben, legegyszerűbben, Móricz Zsigmond fogalmazta meg:
„Én azt hiszem, hogy nincs nagyobb öröm annál, mint valakit
megtanítani arra, amit nem tud.”
Olgi

Hetek óta tapasztaljuk, hogy
megérkezett folyóinkra az
áradás. Hol apadásról, hol
további árhullámokról hallunk.
Találgatjuk, vajon emelkedik-e annyit a
Sajó, hogy lezárják a kesznyéteni utat,
néha-néha kinézünk a Tisza-szigetre is,
halljuk, látjuk hogy Tiszadobnál szétszedték a pontonhidat és a csegei halászcsárdába se tudunk már Ároktő felől eljutni,
hisz a komp nem üzemel. (Legalábbis lapunk nyomdába küldésének időpontjában
még ez a helyzet.)
Kesznyéten határában járunk, az üzemvíz csatorna és a Sajó között. Egy laposabb részen már jócskán áll a víz, a felszínen a nyárfák apró fehér pelyhei táncolnak. Szép - állapítjuk meg, s haladunk
is tovább, a hömpölygő, zavaros Sajóhoz. Többen saccolgatják, hogy vajon kilép-e a medréből, elárasztja-e a Tiszaújváros felé vezető utat, kell-e megint „körbe menni”. Eleddig úgy tűnik, hogy nem.
Vasárnap délután a Tisza-szigeten rengeteg autó áll. A csárda, a halsütöde vendégei, és azok, akik jöttek „árvíznézőbe”.
Van mit nézni: a szigetet ellepte a víz,
ahol nyáron a halászléfőző fesztivál főzőcsapatai serénykedtek, most csillogó víztükör áll. Talán-talán már tetőzött az árvíz - halljuk többektől, nem olyan nagy
árvíz ez, hogy meg kell ijedni, sokkal nagyobbakat is átéltünk már. De mégiscsak
alkalmazkodniuk kell azoknak, akik élete
része a folyó. A horgászok például eltűntek, ilyenkor nem érdemes kint lenni, zavarosban nem jönnek a halak.

Örök érettségik
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Fesztiválhangversenyen

2019. június 1-jén Egerben rendezték meg a „Ködellik a Mátra” Regionális Népzenei Találkozó és Országos Citera-zenekari Fesztivált, melyen a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág
Népdalkör is részt vett. A zsűri döntése alapján mindkét együttes Nívódíjjal lett gazdagabb. A zenekar és a népdalkör köszöni a Derkovits Művelődési Központ, valamint a Tiszaújvárosi
Humánszolgáltató Központ támogatását. A zenekar vezetője sok
szeretettel köszöni a tagok áldozatos és kitartó munkáját. A Jóisten áldását kívánom mindannyiuk munkájára!
Oláh Dezső
zenekarvezető

5. oldal

Hosszan tetőztek, lassan apadnak a folyók

Apró fehér pelyhek táncolnak a Sajó árterében a vízen.
és Sárkányhajó Egyesület elnöke is megérkezik.
- Hetek óta nagyon magas vízszinttel kell
együtt éljünk, ez nehezíti a helyzetünket
- mondja. - Nincs rekordvízállás, ez minden tavasszal így van, akár a hóolvadás,
akár a zöldár formájában ér ide az árvíz,
kénytelenek vagyunk együtt élni ezzel. A
kisebb gyerekekkel így a környező tavakon edzünk, elmegyünk Polgárra, Hajdúnánásra, Miskolcra. Most inkább csak az
idősebb, tapasztaltabb versenyzőink vannak a vízen. Ők jól ismerik a Tiszát, tudják, hogy hol alakulhatnak ki limányok,
az ő vízbiztonságuknak ez a vízszint nem
jelent problémát. Bár a kicsiknél sem jelent problémát, egyrészt, mert az egyesületnek van egy saját biztonságtudata,
másrészt az előírások is megkövetelik a

A Tisza-szigetet is meglátogatta névadója.
Kint vannak viszont a kajakosok, az élet
nem áll meg a TKKSE háza táján sem.
Kántor Lászlóval a parton találkozunk,
épp hajóját teszi a vízre. László már egyetemre jár, most hogy vége a vizsgáknak,
lejött egy kicsit lazítani a vízre.
- Hogy mire kell ilyenkor figyelni? Vannak ezek a limányok, ami pont az ellentéte az örvénynek. Nem lefelé húzza a víztömeget, hanem felfelé tolja. Ez a kajakosoknak nagyon rossz, mert kitolja a kön�nyű hajót váratlanul akármelyik irányba,
és ez megnehezíti az edzést. Meg ugye általában oda-vissza evezünk, megyünk fel
és le is, ilyenkor az időkre semmit se lehet
alapozni, felfelé nagyon lassú, lefelé meg
túl gyors az ember - mondja Laci és már
indul is a 10 km-es evezés.
Béke László, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu

mentőmellény használatát. Ezek a gyerekek nagyon ügyesen ülik meg a hajóikat,
és az ő esetükben sem alakulhat ki spontán veszélyhelyzet, de azért jobb az óvatosság.
- Mi a helyzet most a Tiszán? Apad?
Árad?
- Nehéz erre válaszolni, hiszen három hete tetőzik. A múlt héten is azt olvastuk,
hogy apadni fog, elvileg ma (hétfőn - a
szerk.) tetőzik, és holnaptól apad majd, ebben nagyon tudunk bízni. Lett volna egy
versenyünk június elsején, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kajak-Kenu Bajnokság az erőmű csatornán, ezt harmadik alkalommal szerveztük volna meg, de kénytelenek voltunk elhalasztani. Ilyen erősen
áramló vízben nem lehetett volna biztosítani az egyenlő esélyeket. Ezért úgy gondoltuk, hogy a fair-play fontosabb, mint-

Szép látványt nyújt ilyenkor is a Tisza vidéke.

Kántor László nem fél vízre tenni hajóját.
hogy rendezzünk egy olyan versenyt, ahol
esetleg nem tudunk objektíven bíráskodni
- teszi hozzá Béke László.
Hogy mi a helyzet most a folyókon, és
legfőképp mi várható az elkövetkezendő
napokban, hetekben, arra Siklós Gabriellától, az Országos Vízügyi Főigazgatóság
szóvivőjétől kaptunk választ.
- A Tisza felső szakaszai mindenütt apadnak, de ez egy nagyon-nagyon lassú apadás, hiszen ha nem is kimagasló men�nyiségben, de azért az eső újra meg újra esik a vízgyűjtő területeken. Arra számítunk, hogy egy hosszan elnyúló tetőzés és egy nagyon lassú apadás következik be a Tiszán. Egyébként most már
Szolnok térségében jár az árhullám, az
alatt gyakorlatilag nem valószínű, hogy
el kell rendelnünk készültségi fokozatot.
Igaz, hogy a Szolnok alatti szakaszon is,
főleg a Kőrösök vízrendszeréből elég
komoly mennyiségű víz érkezik most a
Tiszába.
- Hogy áll a Sajó vízszintje?
- A Sajó felső és középső szakaszán folyamatosan csökkennek a vízállások és a
mederteltség is most már alacsony. Hétfőn a torkolat közelében is bekövetkezett
a tetőzés és megindult egy lassú apadás.
A mederteltség itt is közepes. A következő napokban sem várható területi átlagban jelentős csapadék, ugyanakkor a kis
vízfolyásokon képződhetnek újabb árhullámok a helyileg kialakuló záporokból,
zivatarokból. A Sajón komolyabb árhullámra egészen biztosan nem kell számítani a következő hat napban - mondta Siklós Gabriella.
Fodor Petra

Mindenes
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A környezetünkért, magunkért

Műanyag-csomagolásmentesen

Évtizedekkel ezelőtt nagy innovációnak számított a műanyag.
Hamar elterjedt, hiszen megkönnyítette a háztartások életét. Mára megfordult a világ.
A műanyag megjelenése előtt a tejet üvegben, vagy kannában vásárolták az emberek, amit mindig el kellett mosni és magukkal vinni. Szatyrokat sem lehetett venni a boltokban, mindenkinek volt vászontáskája és abba vásárolt. Majd megjelentek
a szép, színes reklámszatyrok. Aki hozzájutott nagy becsben tartotta, vigyázott rá.
Emlékszem, nagymamám ki is törölgette
néha, ha valami belefolyt. Majd teltek az
évek és a ’90-es évek végén megjelentek
az áruházláncok és a vásárláskor kapott ingyenszatyrok. Bármit vásároltunk, kérdezés nélkül került a nejlonokba. Néhány hónap alatt elöntötte a környéket az ingyenszatyor, vagy -zacskó. Mindenhol ott volt:
a fákon, az erdőben, az utcákon, a játszótereken. Szerencsére hamar felismerték,
hogy erre nincs szükség, így először jelképes 5 forintért, majd később egyre drágábban adták a szatyrokat.
Mára megfordult a világ. Az egykori kincset, úgy tűnik a 21. század száműzni készül. Ugyanis májusban az Európai Parlament képviselői megszavazták az egyszer
használatos műanyagok gyártásának korlátozását 2021-től.
- Teljes mértékben egyetértek ezzel a
döntéssel - mondta Varga Imre. - A TESCO háta mögött van a kertem és rengeteg
műanyag van ott eldobálva, a zacskókat
visz a szél. Szörnyű látvány. Az emberek
egy része nagyon trehány, nem törődik a
környezetével és ez nagyon szomorú, hiszen ennek az anyagnak több száz év kell,
hogy lebomoljon.
Az európai uniós döntés alapján az egyszer használatos műanyag evőeszközök,
tányérok, poharak, szívószálak, fültisztító pálcikák és léggömb pálcikák kerültek tiltólistára. Ám ez csak az első lépés.
2029-re az összes műanyag flakont össze
kell gyűjteni, 2030-ra pedig a flakonok 30
százalékának újrahasznosított műanyagból kell készülnie.
- Először is fontosnak tartom tisztázni
ezt a dolgot - nyilatkozta lapunknak Fülöp Ferenc Krisztián, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat (DEHÖK)
Környezetvédelmi Bizottságának tagja. - Amiről döntöttek az Európai Parlament képviselői, az egy irányelv, javaslat a tagországoknak. Nem beszélhetünk
betiltásról. Ez a következőképpen működik, az Európai Unió javaslatot tesz a tagországoknak arra vonatkozóan, hogy az
egyszer használatos műanyagokat jelentős mértékben csökkentsék. Ez azonban
minden tagországnak mást jelent és minden tagország maga dönti el, hogy milyen
intézkedéseket tesz az ügy érdekében.
Hogy mire számíthatunk itthon? Ugyan
szóba került a termékdíjemelés, azonban a kormány ezt nem támogatta, egyelőre az az álláspont, hogy amíg az Európai Unió nem tesz kötelezővé intézkedéseket, változás nem várható. Éppen ezért,
mivel látjuk, hogy várhatóan felülről nem

Áradnak a műanyagpalackok.

Szentpéteri-Nagy Veronika sok praktikát ismer a műanyag kiváltására.
fog érkezni nagymértékű korlátozás, ami
komoly hatást érhetne el, így mindenképp
egy alulról jövő kezdeményezés szükséges ahhoz, hogy visszaszorítsuk ezeket
a termékeket. Az jelenthet megoldást, ha
mi magunk úgy döntünk, hogy nem használunk egyszer használatos műanyagokat. A hétköznapi ember tud a legtöbbet

Fülöp Ferenc Krisztián
tenni azért, hogy csökkentsük a megtermelt csomagolási műanyag mennyiségét.
Szerencsére egyre többen gondolkodnak
így. Dr. Pető Gabriella több mint egy éve
vásárol csomagolásmentesen.
- Az első és legfontosabb, az előregondolkodás - mondta Gabriella. - Nálam mindig van vászon szatyor, ha boltba kell
mennem, véletlenül se kelljen műanyagot
vásárolnom. Emellett vannak a szatyromban vászontasakok, amibe a zöldséget,
gyümölcsöt tudom csomagolni, így sem
a boltban, sem a piacon nem kérek nejlon zacskót. Egy átlagos vásárláskor kb.
négy-öt műanyag csomagolóanyagot spórolok meg. Igyekszem minél több megoldást találni, arra, hogy kevesebb szemét keletkezzen otthon. A mosogatószert
magam készítem, a mosáshoz mosódiót vagy mosószódát használok. Ezekkel
a módszerekkel látványosan kevesebb az
összegyűlt hulladék.
Szentpéteri-Nagy Veronika is már több
éve bevezette saját háztartásában a csomagolóanyag mentességet és egy internetes közösségi oldalon meg is osztja tapasztalatait, tanácsait másokkal.
- A műanyag palack helyett szerezzünk be

egy jó minőségű kulacsot, papírszalvéta
helyett mosható textil szalvétát, az eldobható műanyagtányér helyett használjunk
többször használatos műanyag vagy üvegdobozt, műanyag szívószál helyett bambuszból vagy fémből készültet vásároljunk. A fürdőszobában is vannak jó megoldások. Használjunk bambuszból készült
fogkefét, arctisztításra mosható pamutkorongot, mosakodásra kézműves, természetes alapanyagokból készült szappant.
Nem csak a lakosság feladata, hogy a környezet védelemért kiálljon, nagy szerepük van ebben az üzleteknek, áruházláncoknak is. A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. két évtizede dolgozik azon,
hogy a környezettudatos és a fenntarthatóbb működést helyezze előterébe.
- Az idén nagyon sok olyan új kezdeményezésünk indult el, ami elsősorban a műanyag
bevásárló- táskák kiváltását célozza - tudtuk
meg Maczelka Márktól, a Spar Magyarország kommunikációs vezetőjétől. - Az a tervünk, hogy még az idei évben kifuttassuk a
maradék műanyag készleteket és a jövő évtől kizárólag újrahasznosított vagy környezetbarát anyagból készült bevásárlótáskát
árusítsunk. Komoly eredményt értünk el,
mert tavaly a vásárlóink több mint 40 %-a
már környezetbarát táskát, szatyrot választott bevásárlása során, tehát javuló tendenciáról számolhatok be. Az a tapasztalatunk,
hogy nyitottak a vásárlók a környezetbarát
megoldások felé.
Bár jó hír, hogy az emberek többsége már, ha teheti - lebomló csomagolóanyagot választ, sőt egyre elterjedtebb a szelektív hulladékgyűjtés is, de igazán az
lenne a megoldás, ha kevesebb szemét
keletkezne. Hiszen egy nem környezetbarát nejlonszatyor lebomlási ideje több
száz, akár ezer év is lehet, de egy papírzacskónak is egy hónap kell a lebomláshoz. Tehát valamennyire minden csomagolóanyag terheli a környezetet.
- Ha kimegyünk az utcára szinte biztos,
hogy látunk nejlonzacskót, üres flakont
eldobva - folytatta Fülöp Ferenc Krisztián. - Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy
nem feltétlenül a műanyag a környezet
fő ellensége, hanem inkább az emberek.
Természetesen az egyszer használatos
műanyagok használatát korlátozni kell,
de maga a műanyag, ha ésszerűen használnánk, nem lenne ennyire veszélyes.
Nagy problémát jelent például, ha bekerül a folyókba. Vegyük, mondjuk a Dunába dobott műanyag szemetet, ami 2700
kilométert utazik a Fekete-tengerig. Ezen
az úton süti a nap, elkezd porladni kicsi
mikroműanyag részekre. Ezek a táplálékkal bekerülnek a halakba, amit mi megeszünk, a műanyag pedig már ott is van
bennünk. Az egészségesnek vélt halat mi
szennyezzük és vele együtt magunkat is.
A műanyagnak egyébként semleges hatása van, viszont többnyire kezelik valamilyen vegyszerrel, attól függően milyen tulajdonságot szeretnének neki. Arra pedig
nincsenek egyelőre vizsgálatok, kutatási
eredmények, hogy amikor a műanyag elkezd aprózódni, és a vegyi anyagok kioldódnak belőle, akkor milyen hatással van
az élő szervezetre, így az emberre.
Ema
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Mindent
a gyermekeinkért

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában a hétköznapokban is igyekszünk mindent gyermekeinkért tenni, még ha
ezt ők nem is mindig így élik meg. Ahhoz, hogy boldog, elégedett, a világban érvényesülni tudó emberek legyenek, hozzátartozik mindaz, amit közvetíteni kívánunk feléjük: elődeink tiszteletét, keresztyén értékeinket, társaik felé való odafordulást, a
tudás erejét, a jó értelemben vett alázatos, szorgalmas munka
becsületét.
A múlt pénteki nap viszont tényleg csak az önfeledt szórakozásé, a játéké volt. A 3.b osztályosok zenés reggeli aerobikjával történt a bemelegítés. Ezt követően körforgásszerűen több
helyszínen várták érdekes tennivalók az osztályokat. A vetélkedőszobában szórakoztató tévés képrejtvények megfejtésében
ügyeskedhettek, iskolaudvarunkon nagy sikere volt a papírsárkány készítésnek, lufidekorálásnak.
A 6.a osztályos lányok ügyes kezének köszönhetően változatos
frizurák készültek, és csillámtetoválástól ragyogott az iskola apraja-nagyja; a fotósarokban ezek meg is örökítődtek. A művészi
tehetségek az aszfaltrajz versenyben mutatkoztak meg. Az alsósok kidobóban, a felsősök streetball-ban versenyeztek. A malomjátékban való részvétel is sokakat vonzott. A nap fénypontja
a Holdviola együttes színvonalas koncertje volt, amely kicsiny
és nagy szívet egyaránt megdobogtatott. A hatalmas óriáscsúszda nem csak a gyerekeknek okozott örömet, a nap végeztével a
felnőtt „gyermekek” is kipróbálhatták azt, tanítványaik legnagyobb örömére. Jót játszottunk!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató
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Tudásbajnokság

Véget ért a „Tudásbajnokság” szeptember óta tartó versenysorozata. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanítványai több tantárgyból bizonyították felkészültségüket és a
megyei döntőben is sikeresen szerepeltek.
Eredmények: Pöttör Milán 3. b környezetismeret 27. hely, matematika 42. hely, felkészítő: Siposné Jantek Mária, Bodnár Kiara
4. a anyanyelv 26. hely, felkészítő: Rácz Mária, Suhajda Péter
4. a irodalom, szövegértés 8. hely, matematika 28. hely felkészítő: Rácz Mária, Horváth Tünde, Mérkőy Luca 5. a irodalom 2.
hely, anyanyelv 4. hely, felkészítő: Gyarmati Anikó, Tóth-Bajusz Márton 5.a természetismeret 2. hely, matematika 11. hely,
felkészítő: Orbán Mónika, dr. Fedákné Simon Mária.
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Döntős az Eötvös

Az Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
8.H osztályos tanulója, Mészáros Márton Zsolt május 31. és június 2. között rangos megmérettetésen, a Hevesy György Kárpát-medencei kémiaverseny országos döntőjén vett részt.
A háromnapos feszített tempójú versenyen a diákoknak írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokat kellett teljesíteni. A rendezvénynek az egri Eszterházy Károly Egyetem adott otthont. Marci a 35 döntőbe jutott diák közül a 22. helyet szerezte meg. Felkészítő tanára: Barabás Katalin.
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Gyermekeink

2019. június 6.
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Kazinczys matekguruk

Szeptember óta izgatott érdeklődéssel várták a tanulók, hogy
az előzetes fordulók és a területi döntő eredményei alapján vajon bekerülnek-e a Míg Megnövök Akkreditált Kiváló Tehetségpont által szervezett Matekguru matematika csapatverseny Kárpát-medencei döntőjébe. Ötödikes diákjaik után az alsó tagozatosok is megnyugodhattak. Ezen a versenyen fontos volt, hogy
a diákok megismerjék a közös munka, az együttgondolkodás élményét is. A kétnapos döntő különlegessége az volt, hogy a második napon az Állatparkban oldották meg a fejtörő matematika feladatokat és az ottani állatokra vonatkozó kérdésekre a válaszokat a helyszínen kellett megtalálniuk. Mindkét alsó tagozatos csapatunknak sikeres volt a megmérettetés. A gyerekek emlékezetes élményeket és sok-sok tapasztalatot csomagoltak el a
poggyászaikba. Jövőre is megpróbáljuk bevenni és meghódítani a Míg megnövök Alapítvány várát. Az igen erős mezőnyben a
4.a csapata IV. helyezést ért el. Csapattagok: Csehovics Marcell,
Fónagy-Árva Zsófia, Ispán Gergely János, Kovács Veronika, felkészítő: Csernikné Nagy Mária Krisztina. Iskolánk 3.b osztályos
„Szuper négyes” csapata sikeresen teljesített, III. helyezést értek
el. A csapat tagjai: Kerékgyártó Anna, Poór Mira, Kártik Alexa,Varga Richárd. Felkészítő tanítójuk Bacó Csilla. A kiváló eredményhez szívből gratulálunk!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

De mi lesz a gyerekkel a szünetben?

Táborok, napközik, programok

A nyári szünet közeledtével a
gyerekekbe öröm és várakozás, a szülőkbe némi aggodalom költözik. A két és fél hónapos vakáció bizony a legtöbb családnak gondot okoz.
A tiszaújvárosi és környékbeli intézmények, szervezetek igyekeznek megkönnyíteni a szülők dolgát. Táborokat, napköziket szerveznek,
elsősorban iskoláskorú gyerekeknek.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár idén is
Élménybirodalomba várja a felső tagozatosokat.
- Mint ahogy a neve is mutatja, elsősorban élményeket szeretnénk adni a hozzánk jelentkező gyerekeknek - nyilatkozta lapunknak Kázsmér Ágnes, a Hamvas
Béla Városi Könyvtár vezetője. - Különböző önismereti foglalkozásokkal és játékokkal várjuk a kiskamaszokat, valamint vendégünk lesz Zalka Csenge Virág,
nemzetközi mesemondó is, aki pont ennek a 10-14 éves korosztálynak tart előadásokat. A napközis jellegű foglalkozás
július 8-ától július 12-éig tart majd, a városi könyvtárban. Az ára 12.000 forint,
ami tartalmazza a gyerekek étkezését is.
A Zabos Géza Horgász Egyesület is készül a nyári szünetre. A korábbi évekhez

A lovas táborban egy turnusban 10-15 gyereket tudnak fogadni.
Tervezünk kézműveskedést, íjászkodást
és megismerkedhetnek a bőrműves munkájával is. Az egyik nap lovas kocsizást is
szervezünk Kesznyétenbe. Az utolsó napon pedig bemutatják a gyerekek a szüleiknek, mit tanultak, mennyit fejlődtek a
tábor alatt.
Az egyhetes lovas táborért 35.000 forintot kell fizetni, ami tartalmazza a gyerekek napi háromszori étkezését. A foglalkozások hétfőtől péntekig 8 órától 17 óráig tartanak majd.
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Széchenyi-mozaik

Sok mindent megtanulhatnak a gyerekek a horgász napköziben.

Matekguruk
Május végén rendezték meg Nyíregyházán a Míg Megnövök
Alapítvány által szervezett MatekGuru Kárpát-medencei matematika csapatverseny országos döntőjét. Az intézmény „Számhősök” csapata a 3. évfolyamon az 5. helyezést érte el (Herbák
István, Mura Dávid, Rauch Ferdinánd, Szabó Martin, felkészítő:
Czakóné Tanka Nikoletta), a „Furfangos Fókák” csapata 2. évfolyamon a 9. helyezést érte el (Csikász Áron, Czinege Botond,
Katona Laura, Makkai Rebeka, felkészítő: Rácz Zita).
Lovász-Tóth Beáta
munkaközösség-vezető

Alapműveleti matematika
Az alapműveleti matematikaverseny megyei fordulóján 4. osztályos kategóriában 5. helyezést ért el Hadobás Örs 4. a (felkészítő
tanára Izsó Alexa); 7. osztályos kategóriában 1. helyezést ért el
Fedák Botond 7.a (a felkészülést segítette Dózsa Imre); 8. osztályos kategóriában 2. helyezést ért el Fedák Zsombor 8. a (a felkészülést segítette: Kovácsné Pintér Éva).

Kémia
A Hevesy György kémiaverseny megyei fordulójának 7. osztályos kategóriájában 4. helyezést ért el Fedák Botond 7. a osztályos tanuló (a felkészülést segítette Kovácsné Pintér Éva).
Kovácsné Pintér Éva
munkaközösség-vezető

7. oldal

hasonlóan, idén is a sajószögedi Erdészeti tavon tartják a horgász napközit, ahová két turnusban várják az utánpótlás horgászokat, július 1-től 5-ig és július 8-tól
12-ig.
- Kifejezetten azzal a céllal indul, hogy a
gyerekeket egyrészt a környezetvédelemre tanítsuk, másrészt horgászkötésre, horogkötésre, különböző horgásztechnikák
elsajátítására - tudtuk meg Kiss Bélától,
a Zabos Géza Horgász Egyesület elnökétől. - Rendezünk majd horgászversenyt,
megismerkednek a halfajokkal, csónakázást szervezünk és az egyik napon kirándulást is egy-egy arborétumba vagy tanösvényre. Fontos, hogy a jelentkezőknek
legyen területi engedélyük, kell, hogy
egyesületünk tagjai legyenek. Egy új szabály szerint viszont nincs szükség orvosi igazolásra, a tábor kezdetén a szülőnek
kell nyilatkozni a gyermek egészségi állapotáról.
A horgász napközit az önkormányzat és a
MOHOSZ is támogatja, így 7.500 forintba kerül az egy- hetes foglalkozás.
Tiszaszederkényben is várják a gyerekeket a nyáron. Ott lovas napközis tábort
szervez az egyik egyesület, összesen három turnust indítanak, június 17-21.,július 1-5. és augusztus 12. és 16. között.
- Egy turnusban 10-15 gyereket tudunk
fogadni - mondta Nánási Ilona, a tábor egyik szervezője. - Hétéves kortól
jelentkezhetnek az iskoláskorú gyerekek. A lovagoltatás három pályán történik majd, így felváltva közel egyórás intervallumokban lovagolnak majd a gyerekek. Akik éppen nem a lovakon ülnek,
egyéb, lovakkal kapcsolatos foglalkozásokon, versenyeken vesznek majd részt.

Néhány kilométerre a várostól, Kesznyétenbe a Szamárháti tanyára pedig igazi ottalvós tábort szervez a Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány.
- Először rendezünk tábort itt a tanyán mondta Lenner Ádám, a közalapítvány
természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzsere. - A tábor június 19. és 23. között lesz. Elsősorban iskolásokat várunk
elsőstől a nyolcadikosokig, akik eddig jelentkeztek többségében 8-10 évesek. A
létszámot maximum 20 főben határoztuk
meg. A tábor elnevezése: Kobold tábor,
nem csak koboldoknak. A népszerű bivalyunkról kapta a nevét. A gyerekek megismerkedhetnek majd vele is, ezen kívül
úgy szervezzük a programokat, hogy a táborlakók megismerkedjenek a pásztorkultúrával, a betyárvilággal, a környezetés természetvédelemmel, Az a célunk,
hogy ne csak halljanak ezekről a dolgokról, hanem meg is tapasztalják. Gondolok
például arra, hogy reggelente hárman-négyen segítenek majd a gulya kihajtásában, de lesz madárgyűrűzés, kézműveskedés, íjászkodás, esténként beszélgetés,
élménybeszámoló a tábortűz körül.
Az ötnapos táborért 25.000 forintot kell
fizetni, de ha testvérpár jelentkezik, akkor
22.000 forintba kerül fejenként.
Elek-Makkai Anett

A kesznyéteni tábor névadója Kobold, a bivaly Lenner Ádámmal „beszéli meg”
a tennivalókat.

A lovas és a bivalyos táborban is lesz íjászkodás.
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Írjál és szeressél!

Irodalom/Zene/Történelem

Levelek az örökkévalóságnak

A Hamvas Béla Városi Könyvtárban ünnepi
könyvhetet és gyermekkönyvnapokat tartanak.
A rendezvénysorozat egyik állomása volt Nyáry Krisztián legújabb könyvének, az Írjál és szeressél! bemutatója. A szerző a kötetben 125 levelet
gyűjtött össze, amelyek a szerelemről szólnak, de
nem feltétlenül szerelmes levelek.
- Az összegyűjtött levelek egy párkapcsolat minden fázisát képviselik, a lángoló első látásra szerelemtől a titkos viszonyon át a
szakító levelekig - lapozott legfrissebb könyvébe Nyáry Krisztián. - A magyar kultúrtörténet elmúlt évszázadaiból kerültek elő
ezek a levelek. A legelső 1526-ban a mohácsi csata előestéjén
keletkezett, a gyűjtemény utolsó darabja pedig az 1970-es évekből való.
- Kiknek a leveleibe kukkanthatunk be?
- Zömmel híres emberek levelei. Írók, költők, művészek, politikusok. Például Kossuth Lajos, Széchenyi István vagy Petőfi
Sándor magánleveleibe is beleolvashatunk.
- Kicsit olyan, mintha az ajtó mögül kukucskálnánk az emberek életébe.
- Bizonyos értelemben igen, de ha olvassuk az írásokat, olyan
érzésünk támad, hogy a levél írója számított arra, hogy az utókor olvasni fogja a sorait. Van egy levél, amit Karinthy Frigyes
írt a titkos szeretőjének, amiben azt írja a hölgynek, „Drágám,
lehet, hogy egyszer érettségi tétel leszünk”. Ezeket olvasva sokszor érezzük azt, hogy ezek az írások az örökké- valóságnak is
szólnak. Például megtehették volna, hogy nem őrzik meg ezeket a leveleket, vagy az örökösök nem hozzák nyilvánosságra,
de úgy döntöttek, hogy ezek a történetek ránk is tartoznak, hiszen ezeket a leveleket nem levéltárban vagy magánházak elrejtett zugaiban találtam, hanem ezeket az írásokat már egyszer kiadta valaki.
- Sok mindent megtudhatunk a levelek íróiról, hiszen a gondolatainkat sokszor könnyebb leírni, mint elmondani.
- A szerelmes levélnél őszintébb műfaj nem igen létezik, ugyanakkor a leghazugabb is lehet, hiszen annak, aki fontos nekünk,
mindig a szebbik, tökéletesebbik oldalunkat szeretnénk mutatni, főleg a kapcsolat elején. Emellett még elmondható, hogy a
leggyakoribb írásos műfaj is a levél, mert nem feltétlenül azért
írunk, mert távol van tőlünk a szerelmünk, lehet, hogy ott ül a

Tegnapi történelem 1.

Nyári Krisztián
szomszéd szobában, de könnyebb megfogalmazni írásban az érzelmeinket.
- Van a kötetben kedvenc levele?
- Kétféle kedvencem van. Az egyik, amikor a levél tartalma és
a levél írója teljesen önazonos, azaz az író személyisége tökéletesen megegyezik azzal a képpel, amit alkottunk róla. Ilyen
például Krúdy Gyula. Rengeteg asszonynak írt rengeteg szerelmes levelet, és mindegyikben az őszinte szerelmét bizonygatta.
A stílusa pedig olyan lebilincselő volt, hogy a hölgyek ezt szinte minden alkalommal el is hitték. A másik kedvencem, amikor
a levélíróról alkotott kép teljesen ellentétes azzal a személlyel,
akiről a levélben olvashatunk. Ilyen Kossuth Lajos, akiről van
egy képünk, hogy egy erős, határozott államférfi, aki után tömegek mentek, a leveleiben pedig egy kifejezetten érzékeny ember
köszön vissza ránk. Kossuthról tudni kell, hogy 80 éves korában
beleszeretett egy fiatal lányba. Kétségei voltak a szerelem érzésével kapcsolatban, nem is igazán értette, hiszen ilyen idősen
egy évtizedekkel fiatalabb lányba… Azonban az érzések annyira a hatalmukba kerítették, hogy nem tudott ellene tenni. Kicsit
mosolyogtató ez a helyzet, hiszen az öregúr az ifjúkori szerelem hálójába gabalyodott, ugyanakkor megható is, mivel életének ebben az időszakában már senki nem volt mellette és valószínűleg ezekbe az érzésekbe menekült a magány elől.

- Ma már egyre ritkábban fogunk tollat, hogy leírjuk bárkinek
is a gondolatainkat, érzelmeinket. Ilyen szempontból is nagyot
változott a világ.
- Igen, a szemünk láttára történik a változás. Évszázadokig
ugyanúgy leveleztek az emberek, mindegy, hogy papírra, kőre, fára vagy bármire vetették gondolataikat. A mechanizmus
ugyanaz volt, megírta, elküldte, a címzett napok múlva megkapta. Mivel ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, így a levelek is hosszabbak voltak, hiszen két levélváltás között napok,
hetek teltek el. A mai világban ez úgy néz ki, hogy írunk valamit, lenyomjuk az entert, a másik fél pedig már olvassa is. Éppen ezért a hosszú levelek ideje is lejárt, ma már inkább írásbeli párbeszédek folynak a digitális térben. Ez az egyik változás.
A másik, hogy a régi levelek, mivel papírra íródtak, fennmaradtak az utókornak, a számítógépen tárolt levelezésünket egyrészt
jelszavakkal védjük, így senki nem férhet hozzá, másrészt an�nyira gyorsan fejlődik a technológia, hogy a mondjuk 10 évvel
ezelőtti dokumentumot nem biztos, hogy a mai gépen meg tudjuk nyitni. Nem irigylem a jövő történészeit, filológusait, hiszen
nagy rejtély, hogyan fognak a mai kor dokumentumaihoz hozzáférni.
ema

Sokan érdeklődtek az „Írjál és szeressél!” kötet iránt.

Húszéves a zeneipari forradalom

1981-ben ültem az elektroncsöves, monó lemezjátszó előtt, és ragadt a kezem az epres-tejszínhabos
sütitől. Éppen vége lett a Piramis lemeznek, ezért
úgy, eperhabbal a kezemen megfordítottam, ami
nagyon érdekes dolgot eredményezett - Révész Sanyi hangja megnyúlt, és a rockzenéből belassult
dub reggae lett. Ez volt a hátránya az analóg technikának - mindenre érzékeny volt.
Ezt mások is észrevették, mert a Sony és a Philips cégek elkezdtek azon kísérletezni, hogyan lehetne a hangot digitalizálni, és
egy olyan lemezt készíteni, ami jobban bírja a süteményt. 1983ban előálltak egy kompakt lemez (Compact Disc - CD) nevű találmánnyal, amin nagyjából 74 perc zene fért el, digitalizálva,
vagyis a hang nullák és egyesek sorozatából állt. Eleinte nem
sok jövőt jósoltak neki, mert drága volt a lejátszó, és a CD is
sokkal többe került, mint a hagyományos, analóg lemezek. De
végül beindult az üzlet, és 1999-ben, abban az évben, amelyről
ez a cikk szól, már 2,4 milliárd darabot adtak el világviszonylatban. Persze a CD ára nem lett olcsóbb, ennek eredményeképpen
a lemezkiadók és a sztárzenekarok szó szerint úsztak a pénzben.
Nézzünk át egy kicsit a személyi számítógépek (Personal Computer – PC) világába. A `90-es évek elején a PC már egyre több
ember számára megfizethetővé vált, és a Microsoft cég Windows 95 operációs rendszerével olyan egyszerűen kezelhető
lett, hogy a titkárnőknek két szövegszerkesztés között még pasziánszozni, a főnököknek pedig aknakeresőzni is volt idejük. A
fiatalok kedvéért elmondom, ez volt az a két beépített játék, ami
a Windows 95-tel jött. Ekkor, 1995-ben, még floppy diszk nevű
lemezeken tároltuk, illetve cserélgettük a dokumentumokat, na-

A CD 1983-ban „született meg”.

2019. június 6.

A `90-es évek elején kezdte hódító útját a PC.
gyon ritka volt, ahol már hálózatba voltak kötve a gépek. Ez a
floppy diszk 1.44 megabyte adatot tudott tárolni, ami azt jelenti, hogy a Windows 95 installálásához 21 darab ilyen lemezt kellett használni. Ez óriási költséget jelentett a Microsoftnak - 21
darab lemez ára, ezekre felírni az adatokat, és kiszállítani a vevőkhöz, ami súlyra és terjedelemre is egy nagy doboz volt. Ezért
kitalálták, hogy ha már van ez a CD nevű bigyó, ami 650 megabyte adatot, vagyis több, mint 450 floppyt tud tárolni, akkor
használják ezt. Így lett a CD meghajtó a PC alaptartozéka. Csak
érdekességképpen, a Windows 98 installálásához már 38 floppy
diszk kellett, ha nem volt CD meghajtónk.
A harmadik dolog, amiről beszélnünk kell, mielőtt forradalmat
csinálunk, az a számítógépek nemzetközi hálózata (International Network – InterNet). Ez is, mint a mikrohullámú sütő, katonai műszaki fejlesztésből indult ki, majd 1969-ben már amerikai
egyetemek számítógépei is rácsatlakoztak, hogy kutatási eredményeket osszanak meg egymás között, illetve unatkozó rendszergazdák egymásnak írogassanak. Ez zárt világ volt jó sokáig, aztán ahogy elterjedtek a PC-k, egyre több ember kapott hozzáférést.
Én 1996 nyarán mentem be a tiszaújvárosi postára előadni, hogy
MATÁV-os internet hozzáférésre szeretnék előfizetni. Legnagyobb meglepetésemre a hölgy egyből tudta miről beszélek,
elém rakott egy űrlapot, és néhány nap múlva már működött is a
hozzáférésem. Ez úgy nézett ki, hogy egy hosszú telefonzsinór
ment a számítógéptől a telefoncsatlakozóig. A számítógéppel
felhívtam a 06-51-401-401 telefonszámot, megjelent egy terminálablak, bepötyögtem a felhasználónév-jelszó kombinációmat,
és máris száguldottak az adatok – akkoriban 1 megabyte-ot va-

lami 7 percig tartott letölteni, persze közben szigorúan fizettem
a telefonos percdíjat is. Aztán ez is fejlődésnek indult, az évezred végén már kezdett elterjedni az ADSL széles sávú hozzáférés, nem kellett többé a telefonon lógni.
Na, most akkor rakjuk össze ezt a CD - PC - internet hármast!
Kezdjük a CD - PC vonalon. Képzeljük el, hogy ott ül egy kocka
a számítógépe előtt, és túl sok kávé után gondolkozni kezd. CD
lemezgyűjtemény - CD meghajtó a gépben... CD lemezgyűjtemény - CD meghajtó a gépben... mi lenne, ha beraknám a zene CD-met a számítógép CD meghajtójába, tuti tudnék írni egy
olyan programot, ami beolvassa a zenét, és akkor itt lenne a gépen minden.
Ezt nem tartott sokáig megcsinálni, minden unatkozó infós tud
ilyen programot írni. A probléma ott kezdődött, hogy a tárhely
még mindig drága és véges volt, egy CD album pedig nagyon
sok helyet elfoglalt a számítógép merevlemezén. A következő
feladat tehát az volt, hogy ezeket az óriási hangfájlokat le kellett kicsinyíteni, hogy minél több album elférjen a gépen, és nem
utolsó sorban kisebb fájlokat kelljen átküldözgetni a hálózaton,
ha cserélgetni akarnak, mert hiába volt gyorsabb az ADSL, mint
a telefonos modem, ezeket a hangfájlokat még mindig sokáig
tartott volna továbbítani. Na igen, de valami olyasmi tömörítési módszer kellene, ami szabványos, univerzális, így bárki használni tudja, illetve tud rá lejátszó programot írni a specifikáció
alapján. A Motion Picture Experts Group (Mozgókép Szakértők Csoportja - MPEG) 1988 óta dolgozott ilyen szabványokon.
Hangtömörítésre 1994-ben jelent meg az MPEG 1-Layer III, rövidítve MP3 szabványuk, ami a hangfájl lebutításával, vagyis
bizonyos minőségbeli veszteséggel, de tört részére tömörített
hangfájlokkal. Ezt használták fel az infós kollégák - tehát innentől zenei CD-ket lehetett beolvasni a számítógépbe, majd MP3
formátumban tömöríteni - végeredményben albumok százait lehetett felhalmozni.
Térjünk vissza kocka barátunkhoz. Ott ül az egyetemen a koliban, a számítógépe tele zenékkel, MP3 formátumban. Ugyanez
van a haverjaival, az összes csoporttársával, valamint más egyetemek hallgatóival az egész világon. Itt jön be a PC - internet vonal. Kocka barátunkat meg is tudom nevezni, úgy hívják, hogy
Shawn Fanning, és Bostonban, a Northeastern Egyetemen tanult. Azon gondolkodott, hogy egy olyan programot kellene írni, ami listát készít a számítógépen tárolt MP3 fájlokról, ezek
között keresni tud, és meg tudja osztani a többi felhasználóval,
így egyszerűvé téve a zeneszámok keresését, cseréjét, letöltését.
Na, itt kezdődik a forradalom - és végződik a cikk első része. Innen folytatjuk.
Surányi P. Balázs

Kultúra

2019. június 6.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
Horváthné Szegedi Beáta kézműves alkotásai
Látogatható: június 7 - július 5-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Stark István festőművész „Érfestés” című grafikai kiállítása
Látogatható: június 22-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Június 8. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakos egyetemi hallgatók vezetik
Június 14. (péntek) 17.00 óra
Az ember, ahogy én gondolom
Az ember, mint egy energiarendszer - Vitaindító beszélgetés
A beszélgetést vezeti: Szigeti Péter, nyugdíjazott vegyipari
gépészmérnök

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Június 14. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Június 22. (szombat)
15.45 óra Kapunyitás
16.00-17.00óra
Várostörténeti busztúra idegenvezetéssel
(Barcsay tér - Tiszaszederkény - Barcsay tér útvonalon veterán autóbusszal)
20.30-21.00 óra
Máglya meggyújtása, illatos füvek égetése
sámán vezetésével zajló pogány tűzszertartás
20.20-20.50 óra
Ónodi Enikő (Nefer, a boszorkány) szerelmi jóslás
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK:
Történelmi kávéház
Mini kiállítás a helytörténeti gyűjtemény anyagából
Gyermekfoglalkoztató (rajzolás, színezés, puzzle)
Kézműves foglalkozások: levendula kölni és illatosító készítése, levendula sütemény és szörpkóstoló
Fényfestés

A Tisza TV műsora
Június 6., csütörtök

9:00 Héthatár: Támadás a nyílt utcán - Ülésezett az önkormányzat - Tiszaújváros szolgálatáért - Babaváró támogatás Árvízhelyzet - Strandnap - Karakter évzáró Ünnepi könyvhét
9:15 Hétről-Hétre: Tiszaújvárosi Underground Műhely - Tábormustra - Közelmúlt - Sportfesztivál előtt Karakter évzáró
Utána: Fogadóóra Dr. Fülöp György alpolgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
Június 12., szerda
18:00 Héthatár: Foglalkoztatási Tanács - Kátyúzás - Sok
eső, kevés gyümölcs - Nyársparty
18:15 Hétről-Hétre: Sportfesztivál - Halászi Aladár: Esszék
Comenius és Kazinczy életművéről - Közelmúlt
Június 13., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

9. oldal

Első Tiszaújvárosi Underground Műhely

Földalatti koncert

A kilencvenes évek elején Budapest VIII. kerületében, a
Ganz Művelődési Ház pincéjében volt egy Fekete Lyuk
nevű klub. A Keletitől a Mező
Imre úti temető mellett kellett gyalogolni, aztán egy sötét parkon átvágni, hogy végül a föld alatt, a művelődési ház pincéjében kössön ki a
szórakozni vágyó fiatal.
Abban az időben ez volt az a hely, ahol
felléphettek olyan zenekarok, akik nem
rádióbarát zenét játszottak, és szövegeikkel kicsit megpiszkálták a hatalmat. Itt
kezdett a Kispál és a Borz, a Pál Utcai Fiúk, a Sziámi, és sokszor játszott a Tankcsapda, az Auróra, a VHK és Waszlavik
Gazember is. Ennek a hangulata jutott
eszembe, amikor kigyalogoltam a Perényi Péter úti garázssorra, a Lordok Házával szemben, a régi körforgalomhoz. Két
helyi zenekar, a $zerzeTesek Ferrarival és
a Reborn szervezett ide egy kalózkoncertet a hétvégén, hogy egy kicsit felkavarják a várost.
- Nem akarunk beállni a panaszkodók sorába, hogy itt nincs semmi, hanem meg
akarjuk mutatni a fiataloknak, hogy ha
valami nincs, akkor azt meg kell csinálni,
és meg lehet csinálni - mondta Fazekas
László, a Reborn zenekar dobosa. -Van a
városban sok raktár, műhely, garázs, ahová befér egy zenekar - vagy akár DJ pult,
ha valaki az elektronikus zenét szereti -,
és lehet egy nagyobb házibulit csinálni.
Úgy terveztük az egész bulit, hogy ne zavarjon senkit. Kint a város szélén, két zenekar játszott egy-egy órát héttől kilencig, utána még beszélgettünk egy kicsit,
és úgy láttam, mindenki nagyon jól érezte magát. Találkoztak rég nem látott haverok, láttak két helyi zenekart, és most
mindenki azt mondja, hogy legyen folytatás, szervezzünk még hasonló bulikat.
Nagyon örülök, hogy sikerült, fogalmunk
sem volt, hogy egyáltalán eljön-e valaki,

A $zerzeTesek Ferrarival nyitották a kalózbulit.
és nagyon meglepődtünk, amikor hét órakor megjelent a tömeg, egyszer csak itt
volt 70-80 ember, és tele lett a műhely.
Érdekli az embereket az élő zene, és azt
szeretnénk, hogy más is csináljon hasonló bulikat - ha valaki mondjuk a hip-hop
vagy rap zenét kedveli, az csináljon hiphop bulit - mindegy, csak ne üljön otthon
arra várva, hogy majd hátha valaki valamikor szervez valamit. Sok munka van
benne, a két zenekarból nyolc ember két
napig egyfolytában dolgozott, kipakolták
a műhelyt, raklapból színpadot építettek,
a hangosítással és a lámpákkal megint elment két nap, de a végén mindenki azt
mondta, hogy megérte.
- Koncert előtt egy hátizsákos fiatalember
jött megnézni, hogy mi ez a zaj. „Rockzene?” – kérdezte. „Igen, két zenekar fog
játszani, gyere nézd meg őket.” „Nem lehet, mennem kell dolgozni, de nagyon jó
lenne, ha lenne ilyen, mert itt vagyunk hetekig, és nem tudunk hová menni.” „Hová valósi vagy?” „Ukrajnába. Nem tudok
hazamenni minden hétvégén, legközelebb szóljatok, és eljövök.”
Odabent nem sokat hallottam a hangerőtől, a terem végében próbáltam beszélni

Színpadon a Reborn.

70-80 fős közönség jött össze.
az emberekkel. „Nagyon jó a hely, klubhangulata van, sokan vannak, tele van a
műhely, jól érezzük magunkat. Jól szól
a cucc, mindent jól lehet hallani. Két zenekar tulajdonképpen egy mini-fesztivált
szervezett, önerőből, remélem, hogy folytatják, és lesz még több ilyen koncert.”
„Én Londonban élek, ott nagyon mennek
az ilyen bulik. A város távolabbi pontján
keresnek egy raktárat, bepakolják a hangfalakat, és több százan eljönnek. Vagy van,
aki kiviszi a puszta közepére, a semmibe.
Építenek egy kis színpadot, egy generátorról pedig meg lehet hajtani a hangosítást.”
„Ti nem nézitek meg a második zenekart?” - kérdeztem két kint ácsorgó sráctól. „De, csak kijöttünk cigizni, de megyünk is vissza, mert annyi a szúnyog,
hogy egyfolytában csapkodni kell őket.”
„Hetvenen biztosan vannak odabent.” mondja egy Budapestre elszármazott tiszaújvárosi kolléga. „Jó találkozni a régi
ismerősökkel, akikkel régen is koncertekre jártunk.”
Már teljesen besötétedett odakint, mire a
második zenekar végzett. Kibotladoztam
a garázssorról, elindultam haza, és újra 17
évesnek éreztem magam.
Surányi P. Balázs

Pom-Pom meséi a nagyhéten

Rajzpályázat gyerekeknek

Kedves Gyerekek!
Közületek már egészen biztosan csak kevesen tudják, hogy ki
is volt Gombóc Artúr, az „enyhén molett” madár, a csokoládék
nagy szerelmese! Neki aztán mindegy volt, hogy kerek vagy
szögletes, töltött, vagy töltetlen, kicsi, vagy nagy volt a csokoládé, odáig volt mindegyikért. Olyannyira, hogy mesesorozat is született történeteiből, Pom-Pom meséi címmel. PomPom, aki általában Picur fejére huppant és úgy mesélt, így vallott magáról: „ ha akarom, olyan vagyok, mint egy szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyujjas kifordított bundakesztyű,
vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutbojt. Most
leginkább szőrsapkához hasonlítok, ahogy ülök az ágon, egy
szép hosszú ágon, föl-he-he-he, le-he-he-he, mivel egy szellő
hintáztatja az ágat”.
Nos, azért volt ez a hosszú bevezető, hogy meginvitáljunk benneteket legújabb rajzpályázatunkra, Pom-Pom és Gombóc Artúr a nagyhéten címmel. Várjuk bármilyen technikával készített alkotásaitokat A3-as méretben, július 4-én 15 óráig a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztőségében. Kérjük, írjátok rá a rajz
hátoldalára a neveteket, valamint hogy hány évesek vagytok,

és az elérhetőségeteket. Eredményhirdetés július 11-én a Városháza előtti téren. A nyertesek értékes jutalomban részesülnek!
A behozott rajzokért - ahogyan eddig is - mindenkit apró meglepivel várunk, de most mással, mint tavaly!
Nagyon várjuk a rajzokat!

Közlemények

10. oldal

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2019. június
6-10. közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtást végez Tiszaújváros belterületén.

Tájékoztató

Óvodák nyáron

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától

Szederinda Óvodája
(Tiszaújváros,
Dózsa u. 9.)

2019.
június 24. - július 19. között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)

2019.
július 01. - július 26. között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros,
Pajtás köz 13.)

2019.
július 29. - augusztus 23. között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)

2019.
június 24. - augusztus 23. között

hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít

06-46/477-104

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

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

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

2019.
június 24. - június 28.
között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2019.
július 01. - július 19.
között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019.
július 22. - július 26.
között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019.
július 29. - augusztus
23.
között

Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

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

Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

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

Tájékoztató

A Tiszaújvárosi Református
Óvoda nyári zárva tartásáról

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot,
hogy a karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Tiszaújvárosi Református Óvoda nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

ZÁRVA

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A

2019. július 22. - augusztus 16.
2019. augusztus 05. - 16.

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

Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője
2019. június 12-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita épülete biztosítja az összevont ellátást.
NYITVA

2019. augusztus 21. - 31.

Nyitva és összevont ügyeletet
biztosít a Tiszaújvárosi Református Óvoda.

Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadságuk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben
értesíteni szíveskedjenek.
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

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. június 6-án
(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

2019. június 6.

Tiszaújváros babát
vár program
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a miskolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró programot indít útjára, melynek keretében az újszülöttek családja
megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él,
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően született.
Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyarország Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22.,
24., 27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:
• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózkodási helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő átvételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
kiállításától számított 30 napon belül jogosult.
Bráz György polgármester

Közterület-felügyelői
munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője pályázatot
hirdet 1 fő közterület-felügyelői munkakör betöltésére határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Képesítési előírás:
- A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 30. pontjában foglaltak
szerint.
Bérezés és juttatások a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014.
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.
Az állás 2019. június 17-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
A pályázat teljes szövege megtalálható a Polgármesteri Hivatal honlapján: (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu).

Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés a
nyári szünetben, 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig
valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe, helyben történő elfogyasztással. A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2019. június 14. napjáig, ezt követően a
nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
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
gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
2019. június 13-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2019. június 6.

Uszodamester
munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő uszodamester munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
Képesítés hiánya esetén a szakképzést támogatjuk.
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Klórgáz-kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés-kezelői képesítés
• Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolnia kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot
• Bizonyítvány másolatokat
A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 13.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft
székhelyén ( Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám
alatti címre.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

Városi kalandozás
a Sportfesztiválon

Ismét egy kellemes, feladatokkal és versennyel tarkított játékos túrára és megmérettetésre invitálunk kicsit és nagyot, fiatalt, szeniort, családot, ezzel a sporttal most ismerkedőt!
Jól tudunk tájékozódni a városban? Ismerjük a várost? Itt a
lehetőség a tájékozódási ismeretek gyakorlati kipróbálására,
bővítésére, Tiszaújváros szépségeinek megismerésére, felismerésére, a feladatok megoldására.
Tavaly több mint 20 csapat tette próbára magát és minden kategóriában szép eredmények születtek. Itt a lehetőség a bizonyításra, avagy a trónfosztásra!
Versenyünkkel szeretnénk népszerűsíteni a tájékozódási sportot, illetve lehetőséget biztosítunk azoknak, akik eme
szabadidős elfoglaltságra érdeklődést, lelkesedést mutatnak.
Időpont: Tiszaújváros, 2019. június 9. vasárnap.
Rajt: Március 15. park Petőfi szobor melletti padsor, 09.0010.00 között.
Cél: a Sportcentrumban a színpad előtt
A benevezett csapatok indulás előtt 1-1 térképet, ill. a feladatokat részletesen leíró menetutasítást kapnak, a verseny
„pontbegyűjtő” jellegű.
5 kategóriában várjuk a csapatokat:
- Kiscsaládos (legalább 1fő 6 év alatti gyermek)
- Családos (legalább 1 fő 6-16 év közötti gyermek)
- Nagyszülők (legalább 1 fő 60 év feletti)
- Ifjúsági (csak 19 év alattiak)
- Felnőtt (bármilyen korosztály)
A csapatlétszám 2-5 fő, de ha valaki egyedül szeretne indulni, megteheti!
A menetidőt mindenki magának osztja be, aki túllépi a megadott időt, hátra kerül!

Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő
bérlői számára

A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben felajánlotta az arra jogosultak számára, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják. A megvásárlásra a bérlőknek egy összegben vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is, hogy továbbra is bérlőként laknak az ingatlanban változatlan feltételek mellett.
Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át és olvassák el figyelmesen. A levél a döntési lehetőségek szerint háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz:
1. Nyilatkozat egyösszegű kedvezményes visszavásárlásról,
2. Nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról,
3. Nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek melletti fenntartásáról
Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilatkozatot, és kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől számított 60 napon belül. Kérjük bérlőinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet a három lehetőség közül, és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mivel ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.
Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az állampolgárságukat
és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája hátoldalán található 11 tagból álló számsor) is.
A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak az alábbi táblázatban megadott ügyfélszolgálati irodáinkban.
Fővárosi és megyei ügyfélszolgálati irodáink:
Területi iroda
Területi iroda címe				
Területi iroda telefonszáma
Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11.			
06 30 165 4963
Debrecen
4026 Debrecen, Darabos utca 9-11.			
06 30 165 4964
Eger		
3300 Eger, Deák Ferenc út 51.			
06 30 165 4966
Győr		
9021 Győr, Király utca 6.				
06 30 165 4967
Kaposvár
7400 Kaposvár, Dózsa György utca 16.		
06 30 165 4969
Kecskemét
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. II. emelet 06 30 165 4968
Miskolc		
3530 Miskolc, Rákóczi út 12.			
06 30 165 4981
Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Arany János utca 7.		
06 30 165 4982
Pécs		
7621 Pécs, Ferencesek u. 9-11.			
06 30 165 4984
Szeged		
6722 Szeged, Rákóczi tér 1. I. em. 112.		
06 30 165 4986
Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Várkörút 6.			
06 30 165 4991
Szekszárd
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.			
06 30 165 4990
Szolnok		
000 Szolnok, Baross út 20.				
06 30 165 4970
Szombathely
9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2/B.		
06 30 165 4962
Tatabánya
2800 Tatabánya, Győri utca 13.			
06 30 165 4989
Veszprém
8200 Veszprém, Mártírok útja 11.			
06 30 165 4977
Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.		
06 30 165 4983
Budapest
1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.		
06 1 795 5100
Felhívjuk figyelmüket, hogy az irodákban csak a visszavásárlással kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség!
További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-795-5100-as telefonszámon, vagy írjon az info@netzrt.hu e-mail
címre, illetve látogassa meg honlapunkat a www.netzrt.hu. címen.
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. június

JÚNIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

06. csütörtök

Hunyadi iskola

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

11. kedd

Széchenyi iskola

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

Hunyadi iskola

7.30-10.00 és 14.00-16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

20. csütörtök

Központi Étterem

10.00- 12.00

Szociális étkezők

24. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30- 12.00

Szociális étkezők

25. kedd

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

26. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Alkalmazotti étkezés megrendelés

12. szerda

Előzetes pályaadatok: Táv: kb. 4,0 km, versenyidő: 2,5 óra.
A verseny díjazása
A kategóriájában legtöbb pontot elért csapat elnyeri kategóriájának kupáját, az I-III. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
Minden résztvevő a célba érkezéskor hűtött italt, csokit kap.
Eredményhirdetés: 13.00 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Tiszaújvárosi Sportcentrum és a Természetjáró Szakosztály vezetősége!

11. oldal

13. csütörtök

19.szerda

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

Hirdetés/Rendezvények

12. oldal

2019. június 6.

MEGHÍVÓ
A MOL és a „BOROSTYÁN” ALAPÍTVÁNY szeretettel meghívja NYUGDÍJASAIT

a 2019. június 29-én (szombaton), 10.00-16.00 óra között,
a Tiszaújvárosi Sportcentrum területén tartandó,
MOL Családi Napra, „MOL Piknik”-re.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje

pünkösdhétfőn, azaz 2019. június 10-én nem változik.
A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat
a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

2019. június 10-én (hétfőn) az ügyfélszolgálati irodáink

Hagyományainkhoz híven ismét megrendezzük - a korábban Juniálisként ismert - MOL Családi Napot,
„MOL Piknik”-et. A résztvevő nyugdíjasainknak és családtagjaiknak a regisztrációnak megfelelő létszámban ebédjegyet biztosítunk.
Akik viszont szívesen főznének, azok jelentkezését is várjuk 10-15 fős csapatokban. (Az étel elkészítéséhez a szervezők minden eszközt és alapanyagot biztosítanak.)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2019. JÚNIUS 12., a következő telefonszámon: 49/341-784 vagy
30/179-2065
A programok között szerepelnek játékok, különféle gyermekfoglalkozások, egészségszűrés, fizikai állapot
felmérés, kulturális, szórakoztató műsorok.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a regisztráció során – a jelenleg hatályos rendelkezések szerint – adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni. Ezt előzetesen a klubvezetőktől vagy a VDSZ Irodán (Tiszaújváros, Tisza út 2/C) lehet beszerezni és hozni kell magukkal.
A rendezvényre való belépéshez személyi igazolvány szükséges.
A rendezvény napján MOL-os autóbuszjárat vehető igénybe, ami 9.30-tól minden óra 30 perckor indul. A
busz útvonala: Tiszaújváros autóbuszállomás – Széchenyi úti (üzletsori) megálló – Sportcentrum. Visszafelé pedig 10:00-től 17:00-ig minden egész órában indul a busz a Sportcentrumtól.

és a hulladékudvarok ZÁRVA tartanak.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a tiszaújvárosi hulladékudvar

2019.06.08-án (szombaton) zárva tart.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

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

A Football Club Tiszaújváros
egyesület
a 2019/2020-as évadra keres
csapatmasszőrt és 20 fő mérkőzés
A Tiszaújvárosi Krónikában
is megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben azt a Tisza TV
Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft)
legkésőbb
kedden 12 óráig feladja.

közreműködőt.
Jelentkezni lehet
az iroda@fctiszaujvaros.hu címen,
illetve a 20/968-2213 telefonszámon
2019.06.14-ig.

2019. június 6.

Rendezvények

13. oldal

Sport plusz

14. oldal

Miniszteri elismerések

2019. június 6.

Két remek sportember kitüntetése

Tiszaújváros önkormányzatának felterjesztésére Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést vehetett át nemrégiben Pogonyi Sándor és Simkó Gyula, ez alkalomból köszöntötték őket a városatyák
legutóbbi ülésükön. Mindkettőjüknek elévülhetetlen érdemei vannak Tiszaújváros sportéletében.
Sportolóként jöttek az akkori Leninvárosba és itt
maradtak. Voltak játékosok, edzők, sportvezetők,
szervezték az utánpótlást, és minderről még ma
sem beszélhetünk múlt időben, hiszen mindketten aktív résztvevői választott sportjuknak. Pogonyi Sándor a kosárlabdának, Simkó Gyula pedig
az asztalitenisznek.
„Pogonyi Sándor 1971-ben került Tiszaújvárosba és a város
sportegyesületének kosárlabda szakosztályában kezdett kosarazni. 1971-től 1981-ig aktív játékosként, ezzel párhuzamosan a női és férfi utánpótlás és felnőtt korosztályú csapatoknál
1998-ig edzőként tevékenykedett.
A felnőtt kosárlabda csapat 1972-ben az NB-III-ban bajnokságot nyert és bekerült az NB-II-be. Az utánpótlás edzőjeként
1987-ben a női kosárlabda csapattal megyei bajnokságot nyert.
Edzősége alatt a felnőtt férfi kosárlabda csapat 1995-ben az
NB-II-be került, és az NB-I-B-ben is szerepeltek. A TSC-nek
1993-tól 1997-ig elnökségi tagja. A Phoenix Kosárlabda Klubnak 1997-ben alapító tagja és megalakulásától hosszú évekig
elnökségi tagjaként segítette a klub működését, rendezvényeinek lebonyolítását. A mai napig nem szakadt el a kosárlabda
klubtól. Ő szerkeszti a klub honlapját, és önkéntes segítőként
járul hozzá mind tapasztalataival, mind szervezési munkával
a klub sikeres működéséhez. Tiszaújváros képviselő-testülete
2004-ben a kosárlabda sportágban nyújtott kimagasló sporttevékenységét „Tiszaújváros Sportjáért” Életműdíj kitüntetéssel ismerte el. Tiszaújváros kosárlabda sportjának fejlődéséhez hozzájáruló több mint három évtizedes kiemelkedő játékosi és edzői tevékenysége, a kosárlabda népszerűsítésében végzett munkája, emberi helytállása elismeréseként Tiszaújváros
önkormányzatának felterjesztésére Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.”
- Nem is olyan régen volt egy értesítő, egy meghívólevél a postaládádban Sanyi bácsi, egy olyan ünnepségre, ahol te voltál az
egyik kitüntetett sportember, akinek évtizedes munkáját miniszteri oklevéllel ismerték el. Milyen gondolatok forogtak akkor a
fejedben?
- Bevallom, meghatódtam, amikor kezembe vettem a levelet,
amiben az elismerésről értesítettek. Nagyon jó érzés volt, és
az is, amikor átvehettem a miniszteri oklevelet, egy csodálatos
helyszínen, sok fiatalabb, idősebb sportoló között feledhetetlen
volt számomra. Ezúton is szeretném megköszöni Tiszaújváros
önkormányzatának a felterjesztést, munkatársaimnak, edzőtársaimnak, játékosaimnak, akik ehhez munkájukkal segítve hozzájárultak.
- Sanyi bácsi emlékszel még, hogy és hol kezdődött a kosárszerelem?
- Hogyne! Tavaly volt 60 éve, hogy először fogtam kosárlabdát
a kezembe, 1958-ban. Ide Tiszaújvárosba 1971-be kerültem, a
Földes Ferenc Gimnáziumban ismerkedtem meg a sportággal,
néhai mentorom, edzőm, játékostársam Osgyányi Zoltán csodálatos játékba vezetett be engem, ezt a játékot értékelve szerettem volna továbbadni ennek a csodálatos játéknak a szeretetét.
- Mit adott neked ez a sport és a kosárlabdás közösség?
- Nagy szerencse, hogy sikerült idekerülnöm Tiszaújvárosba,
pláne egy felszálló ágban lévő sportéletbe, jó edzők, jó játékostársak közé, ráadásul a hetvenes évek elején, akkor, amikor a
sportélet kiteljesedőben volt. Csodálatos élmény volt, nagy szeretettel gondolok vissza azokra az időkre, az elmúlt sok-sok évtizedre.
- A te labdád pattog még?
- Hát, ma leginkább a pattogtatást nézem a lelátóról. Aktívan
sajnos már nem kosárlabdázom, hiszen az idő vasfoga bizony

Pogonyi Sándor
kikezdi az embert, bár igyekszem ellene harcolni, de már nem
pattogtatok.
- Ellenben kint vagy szinte minden városi kosárlabda mérkőzésen, nemcsak a bajnokin, az utánpótlás meccseken is, sőt te tartod kézben a Phoenix honlapját, te vagy a klub krónikása. A lelátón figyelve a kosárlabda sportéletet, ilyen jövőt szerettél volna látni magad után?
- Azt hiszem igen, és örömmel nézem. A csapatszellem itt Tiszaújvárosban kiemelkedő, előtte Miskolcon és Debrecenben
az egyetemen játszottam, szerencsém van, hiszen mindenhol jó
kollektívával, ragyogó játékostársakkal játszottam, de itt Tiszaújvárosban különösen. A Phoenix KK-ban a 22 évvel ezelőtti
megalakulása óta még magasabb szintre emelkedett ez a kollektív szellem. Jó ezt látni, megélni és valóban igyekszem ott lenni minden mérkőzésen, de nem mindig rajtam múlik, hiszen az
ember öregszik, kopik, de amikor csak tehetem, ott szurkolok a
lelátón.
„Simkó Gyula 1976-ban költözött Tiszaújvárosba, és igazolt az
akkori Olefin SC-hez, mint játékos és edző. Átvette a női asztalitenisz csapatot, akikkel az NB II-be került. Részt vett a férfi
csapat felkészítésében is, akik az NB II-be, majd az NB I/B-be
jutottak. Irányításával a női csapat 1999-től NB I/A csoportban versenyzett. 1999-ig aktív játékos, majd évtizedekig tartalék játékos volt, és közel négy és fél évtizede a szakosztály
vezetője. Mindig nagy hangsúlyt helyezett a fiatalok nevelésére, csapatba állítására. Több fiatal tehetséges játékos került ki
az irányítása alatt lévő szakosztályból. Nagy lelkesedéssel foglalkozik ma is a fiatalokkal, a fiatal tehetségek felkutatásával.
Hagyományossá vált az általa indított regionális újonc, serdülő és ifjúsági verseny. Megtalálta az összhangot a korosztályok
között, igyekezett úgy kialakítani a szakosztályt, hogy minden
életkorú játékos lehetőséget kapjon a versenyzésre. Tiszaújváros képviselő-testülete 2007-ben Tiszaújváros sportéletében
nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként Szent István
Emlékérem kitüntetésben részesítette. Az asztalitenisz sportág
területén kifejtett kimagasló teljesítménye, több évtizedes kiemelkedő edzői tevékenysége, az asztalitenisz népszerűsítésében, az utánpótlás nevelésében szerzett elévülhetetlen érdemei
elismeréseként Tiszaújváros önkormányzatának felterjesztésére Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült.”
- Egy sportolónak, egy edzőnek, egy szakosztályvezetőnek az a
legnagyobb siker, ha érmeket hoznak versenyzői, most viszont
önnek, a Tiszaújvárosi Asztalitenisz Klub még ma is aktív sportvezetőjének hozott egy elismerést az a sok energia és munka,
amit belefektetett ebbe a sportágba az elmúlt közel 50 esztendőben. Láttam az ünnepségen, hogy meghatódott.
- Igen, valóban őszinte öröm nekem ez a kitüntetés, és bevallom,
meglepődtem, hiszen itt a városban nem nagyon osztogatták a

miniszteri kitüntetéseket. Ez annak a 45 évnek a munkája, amit
itt töltöttünk, azóta dolgozok és tevékenykedek itt.
- Sok idő eltelt, oly régen volt. Simkó Gyulával kezdődött anno a
városi asztalitenisz történelem?
- Á, dehogy! Az asztalitenisz a labdarúgás után a második legidősebb sportág a városban. Valamikor a ’60-as években volt
már a városnak csapata, egyik kedves ismerősöm Léka László
volt az első csapat élén, de sajnos azóta már ő sincs közöttünk.
- Hogy került Tiszaújvárosba? Hívták, vagy kinézte magának
akkoriban ezt a fiatal, épülő várost?
- Játékos-edzőnek hívtak ide, aztán itt ragadtam. Szívesen jöttem, viszont aki hívott, az cserben hagyott, itt maradtam egyedül, én pakoltam az asztalokat is, minden munka rám hárult,
mindamellett, hogy főállásban a TVK műanyaggyárában dolgoztam.
- Visszatekintve, hogy érzi, jó helyre jött?
- Igen, jó helyre. Mindig nagyon jól éreztem itt magam, bár a
nejem, mivel hegyvidéki lány, sokat mondta, hogy menjünk innen, mert itt nincs más csak síkság, szóval ő ment volna, de maradtunk. Jó volt mindig a társaság, a csapat, és az önkormányzat
is mindig odafigyelt ránk, nagyon sok támogatást adott, de nemcsak az asztalitenisznek, hanem minden sportágnak.
- Népes tábora van, volt a helyi asztalitenisz klubnak?
- Bizony nagyon sokat szerették, megszerették és űzték ezt a
sportot, több százan voltak, akik szerették a ping-pongot, ám
amikor asztalitenisznek hívják, akkor már leszakadoznak, mert
akkor ám már kegyetlen kemény munka van. Főleg, amikor már
középiskolába kerülnek, vagy egyetemre mennek, akkor szakadoznak le nagyon sokan. Annak idején Fülöp alpolgármester úr
is itt pingpongozott nálunk, valahol a fiókban még biztos megtalálnám a sportolói igazolványát.
- Szokott még olykor játszani, vagy inkább már a szakosztályvezetői feladataira koncentrálva űzi ezt a sportot?
- Á, már nem! Sajnos volt egy komoly gerincműtétem, ezután
az orvosom nem ajánlotta, hogy hirtelen mozdulatokat tegyek, márpedig ez a sport ilyen - mert egy rossz mozdulat és lebénulhatok végleg. Ezért is mondtam 60 évesen a fiúknak, hogy kettétört a karrierem. Inkább vigyázok magamra, és nem ping-pongozom.
- Az asztalitenisz szakosztály vezetőjeként milyen tervei vannak?
- Szeretnék szerezni magam után valakit, aki segítene nekem,
vagy inkább, akinek én segítenék újraépíteni, szervezni az egész
szakosztályt, mert jelenleg sajnos nincs edzőnk nagyon, és sajnos anyagilag sem állunk olyan jól, nagyon drága minden felszerelés, egy labda is 500 forint, ami akár percek alatt eltörhet.
berta
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Az utánpótlás is
befejezte

Az utolsó hét sűrű volt a TFCT utánpótlás csapatai számára, hisz
az U19 és U17 két mérkőzést is játszott egy hét alatt, az ellenfél
az Alsózsolcai KSC és a Sajóvölgye Focisuli SE volt. Az U15
szintén a Sajóvölgye együttese ellen lépett pályára.
U19
Alsózsolca - Tiszaújváros
1-0 (1-0)
Tiszaújváros - Sajóvölgye
0-3 (0-1)
Czerva Zoltán: A mai mérkőzésen a bajnok és veretlen vendégek ellen jól helytálltunk, egy tőlünk sokkal jobb ellenfél ellen viszonylag kiegyenlített mérkőzést játszottunk. A mai mérkőzésért, és az egész tavaszi szezonért nincs szégyenkezni valónk. Az őszi szezonban sajnos nagyon gyengén teljesítettünk,
de mentségünkre legyen mondva, nyáron 5-6 minőségi játékos
távozott tőlünk, akiket nem sikerült pótolnunk. A jövő szezonban remélhetőleg ez a nyári történet még egyszer nem fordul
elő, és remélhetőleg egy, az FC Tiszaújvároshoz méltó U19-es
csapatot tudunk majd szerepeltetni. A tavaszi szezonért köszönetet mondok a játékosoknak, ők tudják, hogy ez a tavasz a szűk
keretünk miatt nem volt egyszerű, de az eredmény jelen helyzetünkben vállalható volt.
U19
1. Sajóvölgye		
2. Balmazújváros		
3. Felsőzsolca		
...
9. Tiszaújváros		
10. Sajóbábony		

27
27
27

24
21
18

3
2
0

0 181-19 75
4 148-26 65
9 92-48 54

27
27

4
2

4 19 32-107 16
1 24 15-242 7

U17
Alsózsolca -Tiszaújváros
4-1 (2-0)
Gól: Illés D.
Tiszaújváros - Sajóvölgye
4-8 (0-5)
Gól: Baga D., Balogh G., Bartal G., Balog Sz.
U17
1. Balmazújváros		 27

24

1

2 190-33 73

2. Sajóvölgye		 27

22

1

4 211-54 67

3. Felsőzsolca		 27

17

2

8 70-68 53

4. Tiszaújváros		 27

16

1 10 113-65 49

U15
Sajóvölgye - Tiszaújváros
3-1 (1-0)

Gól: Illés R.
Császár Zoltán: Gratulálunk a Sajóvölgye ezüstérméhez! A mai
mérkőzéssel egy hároméves „utazás” zárult le, hiszen a csapat
nagy részével három éve kezdtük a közös munkát. Nagyon jó
utazás volt, hiszen csak jó és nagyon jó dolgok történtek ezen
idő alatt! Ebben a szezonban is sikerült elérnünk a célunkat,
megszereztük a negyedik helyezést. Több mint száz gólt rúgtunk, ezt nagyon nagy dolognak tartom! Minden játékosomnak
köszönöm az egész szezonban nyújtott teljesítményét, munkáját. Szeretném a szülőknek is megköszönni az egész éves kitartást és segítséget! Mindenkinek kellemes nyarat és jó egészséget kívánok!
U15
1. Balmazújváros		 27

25

2

0 200-29 77

2. Sajóvölgye		 27

19

0

8 128-61 57

3. Miskolc		 27

18

2

7 167-46 56

4. Tiszaújváros		 27

16

3

8 104-44 51

U14
Az U14-es csapatnak az előző hétvégén befejeződött a
2018/2019-es szezon.

1. Balmazújváros		
2. Miskolc		
3. Sajóvölgye		
4. Tállya		
5. Tiszaújváros		

27
27
27
27
27

U14

26
23
19
18
10

1 0 282-13
1 3 181-19
3 5 141-31
1 8 137-72
3 14 60-107

79
70
60
55
33
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Szezonzáró győzelem idegenben

A labdarúgó NB III. Keleti
csoportjának 30. fordulójában
Füzesgyarmaton szerepelt a
Termálfürdő FC Tiszaújváros.
Gerliczki Máté együttese a szezon zárásaként győzött és tavaszi eredményei alapján harmadik, összességében a hetedik helyen zárta a 2018/2019es évadot.
Füzesgyarmat - Tiszaújváros
1-3 (1-1)
Füzesgyarmat, 200 néző. V.: Borbás.
Füzesgyarmati SK: Fildan - Kis, Lukács
(Faggyas), Székely (Urbán), Villand,
Kinczel, Popescu, Toca, Pataki, Szász,
Pölöskei (Ivicevic). Edző: Boros Tibor.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. Bokros, Burics, Papp, Lippai, Pap, Hussein, Orosz, Illés, Kertész (Tóth S.), Molnár M. Edző: Gerliczki Máté.
Az őszi utolsó fordulóban a két együttes
gól nélküli döntetlent játszott Tiszaújvárosban. A kék-sárgák a Gyöngyös elleni
4-1-es, míg a füzesgyarmatiak a putnoki
7-1-es győzelemmel hangoltak a mec�csre. A mérkőzés első félideje lendületes játékot hozott, mindkét csapat bátran
vállalta fel a támadófocit. A 16. percben
a hazaiak kerültek előnybe. Kinczel húzta meg a jobb szélt, az alapvonal közeléből mintaszerűen játszott középre, ahol
Popescu közelről betalált 1-0. A Tiszaújváros hátrányban sem adta fel, felvette
a kesztyűt és a második negyedóra végén
egyenlítettek a vendégek. Hussein lépett
ki középen, Toca szerelte, de a labda a
támadó előtt maradt, aki két lépés után
10 méterről a bal sarokba lőtt, 1-1. A 36.
percben újból rés nyílt a gyarmati védelem tengelyében, Fildannak a 16-oson
kívülre kifutva, kiszolgáltatott helyzetben kellett kézzel hárítani, amiért a játékvezető piros lappal büntette. Tíz emberrel sem szeppent meg a hazai együttes, de érthetően kevesebbet kockáztatott.
A második játékrészben már a 49. percben nagy esélyt kapott a Tiszaújváros.
Pap Zsolt végzett el nagy partdobást jobbról, Toca vállal meglökte Lippait, amiért
a játékvezető büntetőt adott. A 11-est Pap
Zs. végezte el, de a bal sarokba tartó lövést Ivicsevics megfogta. Az 58. percben
egy gyors akció végén Székely emelte át
a kapust, de a védők a gólvonal elől szögletre mentettek. A másik oldalon Hussein a 61. percben 25 méterről védhetetlen
lövést küldött a bal sarokba, 1-2. Vezeté-

Jól sikerült a füzesgyarmati kiruccanás.
se birtokában az újvárosi együttes igyekezett tartani az eredményt, a házigazdák
viszont amolyan minden mindegy alapon
rákapcsoltak, hogy legalább az egyenlítő gólt megszerezzék. A mérkőzés újabb
gólját azonban a vendég együttes szerezte meg. A 81. percben a középen kiugró Pap Zsolt helyezett 13 méterről a kapu bal sarkába, 1-3. A 86. percben a vendégek is 10 emberre fogyatkoztak, ugyanis a Patakit szabálytalanul megállító Bokros is a kiállítás sorsára jutott. A hátralévő percekben az eredmény már nem változott és a Tiszaújváros megérdemelten
nyert.
Boros Tibor: A kapusunk kiállítása után
fölénybe került a vendégcsapat és megérdemelt győzelmet aratott. Célunkat ettől

függetlenül elértük, de igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy jövőre előre tudjunk lépni.
Gerliczki Máté: Ezzel a szép győzelemmel feltettük a koronát a tavaszi
teljesítményünkre, hiszen tavaszi harmadikok lettünk. Felteszem a költői
kérdést magunknak, mi lesz, ha egyszer végre az őszi szezonunk is hasonlóan sikerül?
A forduló további eredményei
ESMTK - Cigánd 4-0
Gyöngyösi - Nyírbátor 0-0
Eger - Putnok 0-0
DEAC - SBTC 2-3
Szolnok - Sajóbábony 2-0
DVTK II. - Tállya 1-2
Sényő - Jászberény 1-3

Az NB III. Keleti csoport végeredménye:
1. Szolnok		

30

20

5

5

61-31

65

2. Jászberény 		
3. ESMTK		
4. Füzesgyarmat		
5. Putnok		
6. Sényő			
7. Tiszaújváros		
8. Nyírbátor		
9. DEAC		
10. Eger			
11. DVTK II.		
12. Gyöngyös		

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
18
17
15
14
14
13
13
10
9
8

1
6
4
4
7
6
7
5
6
3
6

8
6
9
11
9
10
10
12
14
18
16

75-31
50-28
65-32
49-50
56-46
54-37
39-39
57-58
33-43
36-59
40-52

64
60
55
49
49
48
46
44
36
30
30

13. Tállya		
14. SBTC		
15. Cigánd		
16. Sajóbábony		

30
30
30
30

8
8
6
7

5
5
4
4

17
17
20
19

27-47
33-60
30-58
33-67

29
29
22
21

Diáksport

Ismét döntősök a Széchenyi lányai

Szép sikert ért el a Széchenyi
Általános iskola leány D 4-es
korcsoportos kosárlabda csapata, a május 24-én Szolnokon megrendezett országos
elődöntőn.
A reggeli sorsolást követően csapatunk
a második mérkőzésen lépett pályára
az esélyesnek tartott Szolnoki Széchenyi Körúti Általános Iskola csapata ellen. A mérkőzés ritmusán és színvonalán
látszott, hogy aki itt nyer, az valószínűleg a döntő mérkőzést is megnyeri. Ennek
megfelelően a pontok is felváltva estek. A
szünetre még nem dőlt el semmi, de a végén csapatunk örülhetett a 96-81-es győzelemnek és készülhetett a döntő összecsapásra.
A döntő mérkőzést csapatunk a Kecskemét Bányai csapatával vívta. A várakozásnak megfelelően sima 59-19-es győzelmet arattunk és ezzel bejutottunk a június 21-24-ig Egerben megrendezendő 8
csapatos országos döntőbe.
A 2018-as év után tehet ismét döntős a

Egymás után kétszer is döntősök a Széchenyi-lányok.
Széchenyi leány csapata!!!!
A csapat tagjai: Katona Leila, Bonta Réka, Nagy Alexandra, Kovács Éva, Lenke
Adél, Oláh Boglárka, Mikó Dorina, Nagy

Alexandra, Csirmaz Fanni, Szemán Anna, Nagy Noémi, Virág Emma,Virág Sára. Edzők: Benőcs Zoltán és Benőcs Viktor.
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