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Elballagtak, érettségiznek

Elballagtak a tiszaújvárosi vén diákok. Az Eötvös József Gimnázium és Kollégium 6 végzős osztályából 139 diák 
ballagott pénteken. A Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában pedig 8 osztályból 116 tanuló búcsú-
zott a középiskolai évektől. Ezen a héten pedig megkezdődtek az írásbeli érettségik. Hétfőn magyarból, ked-
den matematikából, szerdán pedig történelemből vizsgáztak a középiskolások. Cikkünk a 3. oldalon.

A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnye 2022. május 12-én délután halad át 
Tiszaújvároson, melynek biztonságos lebonyolításához az alábbi útlezárások és forgal-
mirend-változások lépnek életbe. 
Május 12-én a verseny ideje alatt, várhatóan 15:30 - 16:30 között a térképen jelölt 
útvonalon teljes pályás útlezárás lesz. Május 12-én 11-17 óra között a verseny által 
érintett utcákban az úttal párhuzamosan megállni tilos. A tilalmat megszegő gép-
járműveket elszállítják. 
A verseny által érintett utcákban az útból nyíló várakozóhelyek szabadon használ-
hatóak, de a verseny ideje alatt nincs lehetőség a közlekedésre.

Útlezárások, forgalomkorlátozások május 12-én

Tündérkerti 
családi nap

Két év után ismét megrendezték a Tündérkert óvoda ha-
gyományos családi napját, melyen színes program várta 
az ovisokat és családjaikat. A Tündérkerti nap nyitánya-
ként a gyerekek vidám zenékre tornáztak együtt, majd 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja című népmesét nézték 
meg a Báb- és Drámajáték Munkaközösség előadásá-
ban. Az ovisok egy madárbemutatót is láthattak, de kü-
lönböző népi ügyességi játékokat is kipróbáltak, példá-
ul csigafuttatót, lépegetőt vagy hordó lovaglót. A szer-
vezőknek nem csak a gyerekek önfeledt szórakozá-
sa fontos, a család és az óvoda kapcsolatát is szeretnék 
erősíteni az ilyen programokkal.

A verseny ideje alatt 
az alábbi parkolók esetében 

nem lehetséges a ki- és behajtás:
Szent István út 2-4. parkoló

Tisza ABC parkolója
OTP épület parkolója
Penny üzlet parkolója

Rendelőintézet parkolója
Posta parkolója 

Polgármesteri hivatal
Kormányhivatal parkolója

Phőnix Hotel parkolója
Kazinczy ház parkolója

Sajó áruház melletti parkoló
Barcsay téri parkoló
Árkád sori parkolók

Üzletsori parkoló
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség 
miatt jelentkező betegek ellátása.” 
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szol-
gálatot május 8-ig (vasárnap) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd május 9-től 
(hétfő) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 
49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. 

Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
 Hétköznap  Szombat Vasárnap
Arany Sas 8-17 8-12 -
Borostyán  8-17 - -
Remény 8-17 8-12 -
Tisza 8-20 8-20 8-15

Egyházi hírek 

Római katolikus
Szentmisék a szokott időpontokban: kedd, csütörtök, 
péntek, szombat 18.00, szerda 8.30, vasárnap 11.00. 
Minden vasárnap Sajószögeden 9.30-kor, minden pá-
ros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor, minden páratlan va-
sárnap Nagycsécsen 8.30-kor van szentmise.
Májusi litánia a hétköznapi Szentmisék után kezdődik. 
Május 13-án, pénteken a szentmise után irgalmasság 
órája 18.30-19.30-ig.
Az „Erőtér” előadássorozat 4. előadása május 14-én, 
szombaton lesz 17.00-kor a római katolikus templom-
ban. Előadó dr. Fábry Kornél atya, az OLI igazgató-
ja. Az előadás címe: a Budapesti Eucharisztikus Kong-
resszus és gyümölcsei.
Kérjük az SZJA kétszer 1 %-ának felajánlását az aláb-
bi szervezetek javára: 1. Magyar Katolikus Egy-
ház technikai száma 0011; 2. Főegyházmegyei Ala-
pítvány adószáma: 18573903-1-10; vagy: 3. „Tisza-
újvárosi Katolikusok Jövőjéért” Alapítvány adószá-
ma:18439315-1-05.
Görögkatolikus
Pénteken 9.00 szent liturgia, 17.30 Akathisztosz Hym-
nosz. Szombaton 17.30 vecsernye. Vasárnap 10.00 ut-
renye, 11.00 szent liturgia. Kedden 7.30 szent Liturgia. 
Szerdán 17.30 paraklisz.
Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15 óra.
Angol nyelvű bibliaóra: szerda 17 óra.
Ebben az esztendőben is szervezünk nyári napközis tá-
borokat, részletek a gyülekezet Facebook oldalán.

„Töröktimi”
Csak így ismertem, mint mindenki más, „Töröktimi”. 
Persze tudtam, hogy van két felnőtt gyereke, meg férje és 
a lánykori neve előtt ott a Szilágyiné...
Nem tudtam, hogy a kereskedelemből jött, mert én egy 
másik Timit ismerem meg, egy médiaérzékeny, jó szerve-
ző vénával megáldott perpetuum mobilét. 
Jó tíz évvel ezelőtt bekopogtatott a Tisza tévébe, hirdet-
ni jött a rendezvényét. Céget alapítva magánzóként pódi-
umműsorokat szervezett, humoresteket, interaktív előa-
dásokat, a tévéből, rádióból ismert hírességekkel Ká-
nya Katával, Szily Nórával és a standup comedy-s ne-
vettetőkkel. Ő adta, mi kaptunk rajta. Valamit jól csi-
nált, mert a rendezvényei szinte mindig teltházasok vol-
tak. Jött, ment, szervezett, intézkedett, beszélt és mesélt. 
Lendülettel, odaadással, lelkesen. Nekünk is, sokat, sok-
szor, ha feljött hozzánk a tévébe. Így esett, hogy néhány 
alkalommal hívtuk mi is dolgozni hozzánk, mert esemény 
volt, sok. Ő meg segítőkész. Ott tüsténkedett, amikor ün-
nepeltük a 30 éves Krónikát, vagy ha kellett még két kéz 
a szilveszteri adáshoz, ha nyílt napot szerveztünk újra és 
újra benézett, mert kíváncsi volt a világunkra. Kérés nél-
kül jött, önzetlenül, önként segíteni, mert szerette. Szere-
tett jönni-menni, nyüzsögni, pörögni. Ilyen volt ő. Sze-
retett adni, odafigyelni mindenkire, szeretett mosolyog-
ni, szeretett élni. 

Kicsi volt és erős, küzdött a gyógyulásáért is. Sosem ad-
ta fel, de a másik fél most erősebb volt. 
Drága „Töröktimi”! Én így búcsúzom tőled, egy mosoly-
lyal, szeretettel…

Berta Judit

Tanulás
Ezzel a rejtvénnyel kezdetét veszi 
májusi sorozatunk. A megfejtéseket 
május 31-ig egyben várjuk e-ma-
ilben a kronika@tiszatv.hu címre, 
vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-
ros, Szent István út 16. címre.
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Orliczki Frigyesné

 (szül.: gOmbOs ilOna)
 életének 81. évében 2022. május 1-jén elhunyt. 

Felejthetetlen halottunktól május 9-én, 14 órakor, 
Miskolcon a Vasgyári temetőben veszünk búcsút.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
szilágyiné Török Tímea 

51. életévében elhunyt. 
Búcsúzik tőle szerető családja. 

„Szemed fényének ragyogása szívünkben örökké él.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
 akik szeretett halottunk 
HOrváTH lászlóné 

(szül.: vámOsi kaTalin) 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk 
mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, hogy 
szabó JózseF zOlTán

 az AKZO Műgyantaüzem cso-
portvezetője 2022. április 24-én, 

életének 73. évében elhunyt. 
Búcsúztatója a görögkatolikus 

templomban május 6-án, 
pénteken 16 órától lesz. 

Búcsúzunk tőled: szerető családod. 

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterü-
leteken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkí-
vüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot 
működtet. A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívó-
számra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser 

hibaelhárítást végez, üzenetrögzítő rögzíti. 



Egyedülálló lakásvásárlási támogatás
A Tiszaújvárosban élő, illetve a vá-
rosban letelepedni kívánó fiatalok 
lakáshoz jutásának elősegítése ér-
dekében július 1-jétől új rendelet 
lép életbe. Az első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatását felváltó sza-
bályozás alighanem egyedülálló az 
országban. Egy legalább 5 éve ti-
szaújvárosi lakóhellyel rendelkező 
fiatal 6 millió forintos támogatást 
kaphat, melyből 4 millió kamat-
mentes kölcsön, 2 millió pedig visz-
sza nem térítendő támogatás. Nem 
csak a támogatás összege emelke-
dett jelentős mértékben, nőtt a jo-
gosultság maximális és minimális 
jövedelemhatára is. További újdon-
ság, hogy a tiszaújvárosi lakóhely-
lyel nem rendelkezők is igényelhe-
tik a lakásvásárlási támogatást, és 
megszűnt a pontrendszer, ezzel ösz-
szefüggésben a sávos támogatás.

A képviselő-testület az első lakáshoz 
jutók pénzügyi támogatását szabályo-
zó, többször módosított rendelet hatá-
lyon kívül helyezésével 2015 májusá-
ban fogadta el a jelenleg hatályos ön-
kormányzati rendeletet, mely 2020 
februárjában kedvezően módosult. A 
fiatal generáció lakásvásárlásának és 
családalapításának megkönnyítése ér-
dekében emelkedett a jogosultsági ér-
tékhatár, valamint a visszatérítendő és 
a vissza nem térítendő támogatás ma-
ximális összege. A képviselő-testü-
let annak érdekében, hogy a tiszaúj-
városi fiatalok, illetve a Tiszaújváros-
ban lakást vásárolni szándékozók mi-
nél szélesebb körben és nagyobb ösz-
szegben részesülhessenek támogatás-
ban, most még kedvezőbb új rendele-
tet fogadott el. 
Vegyük sorra a főbb változásokat. 

Nem csak az elsőhöz, 
nem csak helyieknek

A jelenlegi rendelet kizárólag az el-
ső lakás megvásárlásához nyújt anya-
gi hozzájárulást. A lakásvásárlást se-
gítő állami támogatásokkal összhang-
ban az elmúlt évek során a jogosult-
sági életkor is emelkedett, ez jelenleg 
40 év. Az életkor kitolódása azt ered-
ményezte, hogy a kérelmezők a támo-
gatást esetleg már nem az első laká-
suk megvásárlásához igénylik. Az új 
szabályozás mind a két lehetőséget 
biztosítja. Jelenleg a támogatásra való 
jogosultság egyik kizáró oka, ha a ké-
relmező saját maga, házastársa, élet-
társa 2 millió forintot meghaladó la-
kástulajdonnal, vagy tulajdonrésszel 
rendelkezik. Figyelembe véve a ma-
gas ingatlanárakat, ez 5 millió forint-
ra emelkedett, de ez alól kivételt je-
lent, ha a kérelmező a tulajdont, vagy 
a tulajdonrészt öröklés útján szerezte. 
További lényeges újdonság, hogy a 
településünkön történő letelepedés ér-
dekében támogathatóvá válnak a nem 
tiszaújvárosi személyek, családok is. 
Akinek lakó-, vagy tartózkodási helye 
nem Tiszaújváros közigazgatási terü-
letén van, vagy a kérelem benyújtását 
megelőzően nem rendelkezett lega-
lább 2 év folyamatos tiszaújvárosi la-
kó-, vagy tartózkodási hellyel, de Ti-
szaújváros közigazgatási területén kí-
ván lakást, vagy lakóházat vásárolni, 
4 millió forint kamatmentes visszaté-
rítendő támogatásban részesülhet.

Sokkal nagyobb 
támogatás

A hosszabb ideje a városban élő fia-
talok magasabb összegű támogatást 
kaphatnak.
A kamatmentes visszatérítendő támo-
gatás maximális összege most 825 
ezer forint, a vissza nem térítendő tá-
mogatás maximális összege 800 ezer. 
A magas infláció, az egyre súlyosbo-
dó gazdasági válság, és ennek hatásá-
ra a városban is tapasztalható ingat-
lanárak miatt indokolttá vált a visz-
szatérítendő és a vissza nem téríten-
dő támogatás összegének megemelé-
se, egyúttal  a támogatás feltételrend-
szerének átalakítása.
A júliusban hatályba lépő rendelkezés 
szerint a támogatás összege azon ké-
relmező esetében, aki a kérelem be-
nyújtását megelőzően legalább 2 év 
folyamatos tiszaújvárosi lakó-, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkezik, 2 
millió forint kamatmentes visszatérí-
tendő és 2 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatás. 
A kérelem benyújtását megelőzően 
legalább 5 év folyamatos tiszaújvá-
rosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező esetében pedig már 4 mil-
lió forint kamatmentes visszatéríten-
dő és 2 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatás.
A visszatérítendő és vissza nem té-
rítendő támogatás továbbra is csak 
együttesen kérelmezhető. A támoga-
tás azonban csak a vételár 40%-áig 
terjedhet. Amennyiben a támogatás 
ezt meghaladja, mind a visszatéríten-
dő, mind a vissza nem térítendő tá-
mogatás összegét azonos mértékben 
csökkenteni kell a vételár 40%-áig.
A visszafizetés időtartama a 2 millió 
kamatmentes visszatérítendő támoga-
tás esetén 5 év, 4 millió esetén 10 év. 

Megemelt 
jövedelemhatárok

A még hatályos rendelkezés értelmé-
ben nem jogosult támogatásra a ké-
relmező, ha az egy főre jutó havi net-
tó jövedelem egyedül élő, vagy egye-
dülálló esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének az 
1050%-át (299.250 Ft), családos ese-
tén az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének a 850%-át 
(242.250 Ft) meghaladja. A fiatalok 
elvándorlásának megakadályozása, 
illetve a lakáshoz jutásuk segítése ér-
dekében - figyelembe véve az elmúlt 
időszakban bekövetkezett béremelé-

seket is - a támogatás jogosultsági ér-
tékhatára egyedül élő, vagy egyedül-
álló esetén 399.000 forintra, családos 
esetén 342.000 forintra emelkedik.
A jelenlegi szabályozás szerint a tá-
mogatás visszafizetése nem tekint-
hető biztosítottnak, ha a kérelem be-
nyújtását megelőző hónapban a kérel-
mező családjában az egy főre jutó ha-
vi nettó jövedelem nem éri el az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), 
kivéve, ha a törvényben meghatáro-
zott hozzátartozó nyilatkozatban vál-
lalja a törlesztőrészletek megfizeté-
sét, és jövedelemigazolással igazol-
ja, hogy olyan jövedelemmel rendel-
kezik, mely biztosítja a visszafizetést. 
A magasabb összegű támogatás visz-
szafizetésének garantálása érdekében 
a minimum jövedelemhatárt 142.500 
forintra emelte a képviselő-testület, a 
kezes vonatkozásában pedig 199.500 
forintos jövedelemhatárt rögzített.

Pontrendszer nélkül, 
folyamatosan

A támogatás feltételrendszerének át-
alakítása, valamint a jogosultsági fel-
tételek egyszerűsítése miatt megszű-
nik a pontrendszer, az ehhez kapcso-
lódó sávonkénti támogatás. 
A támogatás iránti kérelmek benyújtá-
sára jelenleg 5 bírálati időszakban van 
lehetőség. Ennek megtartása azonban 
már nem indokolt, ezért a jövőben a 
kérelmeket a tárgyév március 1-től de-
cember 31-ig folyamatosan lehet be-
nyújtani. 
A pontrendszer megszüntetése, a tá-
mogatásra való jogosultság feltétele-
inek egyszerűsítése, és a támogatások 
összegének jelentős megemelése le-
hetőséget teremt arra, hogy mind a Ti-
szaújvárosban élő, mind a városunk-
ban letelepedni kívánó fiatalok ottho-
nuk megvásárlásához érdemi segítsé-
get kaphassanak - áll az új rendeletről 
szóló előterjesztésben.
Az önkormányzat kiemelten kezeli 
a szociális ellátások fontosságát, fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri a tá-
mogatások feltételrendszerének he-
lyi életviszonyokhoz történő igazítá-
sát, és amennyiben indokolt, megteszi 
a szükséges intézkedéseket a szociális 
ellátások feltételrendszerében történő 
módosítás érdekében. Így, amennyi-
ben a 2022. július 1-jétől bevezeten-
dő feltételrendszer alkalmazása során 
felmerült gyakorlati tapasztalatok in-
dokolják azt, a képviselő-testület mó-
dosítja a rendeletet. 

Ferenczi László

Nem volt meglepetés 
az érettségin

A diákok bíztak a könnyített feladatokban, mivel a 
„karanténgeneráció” sokáig tanult digitális oktatás-
ban. Két év után visszatért a klasszikus forgatókönyv, 
szóbeli vizsgával és járványügyi szabályozások nélkül 
érettségizhetnek a végzősök. Hétfőn magyarral kezd-
tek, kedden matematika várt a tanulókra, szerdán tör-
ténelemmel folytatódott az érettségi. 

Elégedett mosollyal, higgadtan sétáltak ki az Eötvös gim-
názium épületéből a magyar írásbelit elsőként teljesítő di-
ákok. Többségük nem tartotta nehéznek a megmérettetést.
- Sokan mondták, hogy nem kell félni, és valóban nem 
volt annyira borzalmas, mint ahogy képzeltem - mondta 
Prókai Balázs gimnáziumi tanuló. - Nem volt túl nehéz, a 
második része kifejezetten tetszett.
- Az érvelést és a novellaelemzést választottam - kezdte 
Gyivák Bálint, az Eötvös 12.D osztályos tanulója. - Jól si-
került, semmi meglepő nem volt benne. Az viszont biztos, 
hogy a távoktatásnak lesz hatása az eredményekre, főleg 
a matekra, hiszen mi 11. osztályban szinte végig otthon-
ról tanultunk.
Nem csak Bálint érvelt és elemzett novellát. Mint min-
den évben, most is ezeket választotta az érettségizők zö-
me, tudtuk meg Remeczki Adrienntől, a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium és Kollégium magyartanárától.
- Egy kisepikai alkotásról könnyebben tudnak írni, köze-
lebb áll hozzájuk a témája, a gondolatvilága, és a hosz-
szabb cselekményszála miatt esik erre a választás - mond-
ta. - Egy nagyon diákcentrikus feladatsort kaptak a tanu-
lók. Először egy 1999-es szótár előszavához kapcsolódó 
szöveg kérdéseire válaszoltak, majd opcionálisan az isko-
lai memoriterek létjogosultságáról írtak érvelést vagy diák 
önkormányzati tagként egy osztálykirándulásról formál-
tak szöveget. Ezután vagy egy Szabó Magda novellát ele-
meztek, vagy összehasonlították Janus Pannonius és Ju-
hász Gyula egy-egy művét.
Kedden, a matek írásbeli után valamivel gondterheltebb 
arckifejezés ült a brassais érettségizők arcán. Valószínű-
ségszámítással, kombinatorikával és térgeometriával is 
meg kellett küzdeniük.
- Nagyon izgultam - kezdte Ambrus Bettina, a Brassai 
12.T osztályos diákja. - Az első részben voltak könnyebb 
feladatok, például parabolák, diagramok, viszont a máso-
dik fele nagyon nehéz volt. Remélem, jól sikerült, mert 
nem szeretnék szóbelizni.
- Könnyebb feladatokra számítottam. Ahhoz képest, hogy 
két évig digitális oktatás volt, tettek bele nehéz feladato-
kat. Örülök, hogy szóbelizhetünk, mert így egy kis tanu-
lással sokat lehet javítani az egészen - nyilatkozta Rostás 
Dániel, a Brassai végzőse.
Jakab Kinga, a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum 
és Szakképző Iskola matematikatanára szerint csalódniuk 
kellett azoknak, akik könnyített feladatokra számítottak a 
távoktatás miatt.
- Nem volt könnyű, de megoldhatatlan sem - mond-
ta a tanárnő. - Váratlan feladatot nem kaptak a tanulók, 
csak olyanokat, amiket gyakoroltunk. Gráfok, halmazok, 
egyenletek is voltak benne. Arra panaszkodtak, hogy az 
első részre kevés volt a 45 perc. Azért bízom benne, hogy 
jól teljesítettek, mert egész évben tartottunk előkészítő 
foglalkozásokat, jól felkészültek a diákok.
A diákoknak nincs idejük szusszanásra, szerdán történe-
lemmel folytatódtak a vizsgák, azt követően pedig idegen 
nyelvi érettségi vár rájuk.

venna
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A magyart könnyűnek tartották az érettségizők.

Hatmillió forintra számíthat a legalább 5 éve itt élő tiszaújvárosi fiatal. 



Újabb fejlesztés a MOL Petrolkémiánál
A MOL Petrolkémia Zrt. (MPK) terüle-
tén létesítendő Olefin Konverziós Üzem-
ről (propilén üzemről) közmeghallga-
tást tartottak a múlt héten. Civil érdek-
lődő nem volt, Tiszaújváros képvise-
lő-testületéből azonban kilencen is jelen 
voltak, hogy első kézből tájékozódjanak 
a fejlesztésről.

Dr. Tömösváry Anikó, az MPK hatósági 
kapcsolatok vezetője bevezetőjében arra 
hívta fel a figyelmet, hogy bár nem ez a 
MOL jelenlegi legnagyobb fejlesztése, de 
olyan berendezéseket építenek be, melyek 
indokolják a biztonsági jelentés-kiegészí-
tés elkészítését és az ezzel kapcsolatos el-
járások lefolytatását. Az új üzem szerves 
része lesz a MOL Petrolkémia Zrt-nek, en-
nek megfelelően a műszaki- és iparbizton-
sági jellemzőket feltüntették a dokumen-
tációban.
A projekt gazdasági jelentőségéről, a mű-
szaki paraméterekről, az önkormányzat 
számára fontos tényezőkről Raisz Csaba, 
az MPK gazdasági vezérigazgató-helyet-
tese és Gulyás Zsolt, az MPK projektveze-
tője adott tájékoztatást.
Raisz Csaba elmondta, hogy egy 180 mil-
lió euró összértékű beruházásról van szó. 
A 100 kt éves névleges kapacitású propi-
lén üzem a tiszaújvárosi telephelyen a két 
meglévő olefin üzem között, mintegy 3 
hektáros területen valósul meg, és illesz-
kedni fog a már meglévő gyártási infra-
struktúrába, alapanyagot biztosítva a po-
liol üzemnek. Mindezzel a MOL csoport-
szinten önellátóvá válik a propilén alap-
anyaggyártás területén. A MOL Petrolké-
mia Zrt. koordinálja a beruházást, a kivite-
lezésben 300-400 fő fog részt venni, emel-
lett a beszállítókkal együtt a dolgozói lét-
szám eléri a több ezres létszámot. Vélhe-
tőleg 2024-ben készül el az üzem, amely 
mintegy 40 főt fog foglalkoztatni. Előnye 
az üzemnek, hogy széles terhelési sávban 
üzemeltethető, így jobban tud balanszíroz-
ni a polimer termelés és az alapanyag-be-
szerzés között, mint az olefin üzemek. CO2 
kibocsátása 40%-kal kisebb, mint az olefin 
üzemeké, a szennyvíz kibocsátása pedig 
minimális - hangsúlyozta a vezérigazga-
tó-helyettes. 
Gulyás Zsolt arról tájékoztatta a jelenlé-

vőket, hogy az Olefin Konverziós Üzem 
földrajzilag a technológia közepén fog el-
helyezkedni egy 65x110 m-es területen. 
Kapcsolata lesz az erőmű üzemegységgel, 
az olefin 1 és olefin 2 üzemekkel, a buta-
dién üzemmel, a tartályparkkal és az eti-
léntárolóval. Alapvetően a butadién üzem-
hez fog tartozni, onnan történik a vezér-
lése is egy már működő technológia irá-
nyítóhelyiségéből. A régi butadién fák-
lyát fogja használni, tehát nem lesz szük-
ség újabb fáklya telepítésére. A projektve-
zető kitért arra is, hogy az üzem szervesen 
illeszkedik a technológiához, a létesítésé-
vel nem kerül új anyagáram a MOL Pet-
rolkémia rendszerébe, hanem a meglévő-
ket fogja hasznosítani az olefin konverziós 
gyáregység, egy magasabb értéket képvi-
selő alapanyagot termelve a poliol üzem-
nek. 
A kiviteli tervezés már zajlik, jelenleg 60 
%-os készültségi szinten van. A technoló-
gia 4 db kompresszort, 25 db nyomástar-
tó tartályt, 3 db nyomás alatti kolonnát (a 
legmagasabb közel 80 m), 27 db szivatty-

út, 8 db nyomás alatti reaktort/adszorbert 
foglal magába. A legmagasabb nyomás 35 
bar lesz az üzemben. A C4 alapanyag-el-
látást a Dunai Finomító (éves szinten 95 
kt C4 vasúti beszállításával, a vasúti lefej-
tés bővítésével), illetve a butadién és MT-
BE üzemek biztosítják majd. A tervezésre 
és kivitelezésre elsősorban magyar vállal-
kozókat kívánnak alkalmazni - tette hozzá 
Gulyás Zsolt.
Dr. Tömösváry Anikó hangsúlyozta, hogy 
nagyon komoly hatósági eljárásokon kell 
keresztül mennie a fejlesztésnek a zavar-
talan lebonyolítás érdekében. 2021 no-
vemberében környezetvédelmi konzultá-
ciót kértek a környezetvédelmi hatóság-
tól, s ennek megállapításai alapján a cég 
elkészítette az egységes környezethaszná-
lati engedélyeztetéshez és környezetvédel-
mi hatásvizsgálathoz szükséges dokumen-
tumokat. Ezzel kapcsolatban lesz 2022. 
május 12-én egy online közmeghallgatás, 
melyet a hatóság szervez. Remélhetőleg 
még májusban a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatóság megadja a veszélyes üzem 

építésére vonatkozó engedélyt. Az egyéb 
engedélyeztetési eljárásokat is májusában 
fogják elindítani, melyek várhatóan az év 
végén zárulnak le. A próbaüzemet 2024-re 
prognosztizálják, időtartamát 6-12 hónap-
ra tervezik. 
Dr. Fülöp György polgármester szerint meg-
nyugtató volt az MPK szakembereinek pre-
zentációja, és örömét fejezte ki azzal kap-
csolatban, hogy ennek a beruházásnak is az 
az üzenete a városlakók felé, hogy a város-
nak van jövője. 
- A városvezetés érdeke is az, hogy a helyi 
gazdaság fejlődjön. Megnyugtató, hogy 
a biztonságra nagy hangsúlyt fektet a be-
ruházó, és a létesítmény károsanyag-ki-
bocsátása szinte nulla, vagy minimális. 
Örömteli az is, hogy újabb munkahelyek 
fognak létrejönni, és a cég ezzel a fejlesz-
téssel próbál az önellátásra berendezkedni 
- mondta a polgármester, aki arról is bizto-
sította a jelenlévőket, hogy az önkormány-
zat minden segítséget megad, ami a sike-
res megvalósítást elősegíti. 

F.L.

A jövő gyára összefog a jövő egyetemével
Stratégiai együttműködést kötött a Mis-
kolci Egyetem és a Jabil tiszaújvárosi 
gyára, melynek elsődleges célja, hogy a 
térséget és Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyét továbbra is a fenntartható fejlődés 
pályáján tartsa.
 

Az egyetem és a multinacionális válla-
lat közös felelőssége, hogy a régió gaz-
dasági érdekeit támogassa, hangsúlyozta 
az együttműködés aláírása előtt Prof. dr. 
Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rekto-
ra. Hozzátette, a Jabil tiszaújvárosi gyá-
ra Északkelet-Magyarország meghatáro-
zó vállalata, és szakmai kapcsolat az in-
tézmény és a vállalat között eddig is volt, 
de a stratégiai együttműködés felhatalma-
zást ad arra, hogy a továbbiakban még in-
tenzívebben keressék a közös kapcsolódá-
si pontokat. Nemcsak gyakorlati és duális 
képzések megvalósításában, a jövőben kö-
zös kutatás-fejlesztés projektekben is sze-
repet tudnak vállalni. 
A rektor elmondta, a Miskolci Egyetem 
vállalásai túlmutatnak a klasszikus okta-
tási-kutatási egyetemi szerepen, hiszen a 
harmadik missziós tevékenységekben, a 
társadalmi felelősségvállalásban is élen jár 
az intézmény, és a Jabillal ezen a területen 
is együtt tudnak majd dolgozni. 
A Jabil a megyében a második legnagyobb 
foglalkoztató. Kékesi Sándor gyárigazga-
tó elmondta, a tiszaújvárosi gyárterületen 

egy Jabil Automatizálási Oktatási és In-
novációs Központ épül, amely támogat-
ni fogja a céget abban, hogy továbbra is 
vezető szerepet töltsön be az innováció, a 
technológia és a tudás terén, és több szek-
torban tudja kiszolgálni a partnereit, ame-
lyek többnyire piacvezető világmárkák. 
A Miskolci Egyetemről a tanulmányaik 
alatt érkező fiatal egyetemistákat ez a köz-
pont is segíti majd a szakmai tapasztalatok 
megszerzésében. 
Az igazgató kiemelte, a Jabil Automatizá-
lási Oktatási és Innovációs Központ bizo-
nyítja a Jabil elkötelezettségét a jövőbeni 
fejlődés és előrehaladás iránt. Ezen kívül a 
végzett mérnökök számára a Jabil hozzá-
férést biztosít a legmodernebb technológi-
ákhoz és innovációkhoz, lehetőséget ad a 
tanulásra és felfedezésre. 
Lenyűgöző iparágaik, ügyfeleik és glo-
bális hatásuk révén a fejlődés lehetőségei 
szinte korlátlanok a Jabilnél - foglalta ösz-
sze a gyárigazgató. 
A Miskolci Egyetem és a Jabil között a 
stratégiai együttműködés aláírásával nem 
elkezdődött, hanem folytatódik a közös-

munka. A közeljövőben gyárlátogatáson is 
egyeztetnek majd, hogy konkrétan milyen 
lépésekben valósuljon meg a számos terü-
leten lehetséges együttműködés, mondta 
Prof. dr. Horváth Zita, az intézmény rek-
tora. 

f.l.

4. � Ipar 2022. május 5.

Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.

Kékesi Sándor szólt a Jabil Automatizálási, 
Oktatási, és Innovációs Központról is. 

A tervezett üzem elhelyezkedése és az üzemközi kapcsolatok az MPK területén.



Iskolaérettség, autizmus, kis- és nagy dolog
Pedagógiai szűréseken és szakvizs-
gálatokon, különféle terápiás órá-
kon és fejlesztő foglalkozásokon 
szinte minden gyermekes család 
kapcsolatba kerül hosszabb-rövi-
debb időre a pedagógiai szakszolgá-
lattal. Az intézmény számára fontos 
a szülőkkel és a társintézmények-
kel való hatékony együttműkö-
dés, így április utolsó hetében idén 
is „kinyitották a kaput”, és többfé-
le programra, eseményre várták az 
érdeklődőket.

-  A B-A-Z Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Tiszaújvárosi Tagintézmé-
nye nem először csatlakozott a Szak-
szolgálatok Hete rendezvénysorozat-
hoz, az utóbbi két évben viszont a jár-
vány miatt sajnos nem volt lehetősé-
günk ennek megszervezésére - mond-
ta Tóthné Balogh Ágnes tagintéz-
mény-igazgató. - Idén a korlátozások 
enyhítésével elérkezettnek láttuk az 
időt, hogy ismét nyílt órákat, előadá-
sokat tartsunk, hiszen fontosnak érez-
zük, hogy mind a szülők, mind az ok-
tatásban, szociális szférában és egész-
ségügyben dolgozó szakemberek ala-
posabb betekintést nyerhessenek a 
mindennapi munkánkba. A fejlesztő 
pedagógus, logopédus és gyógytest-
nevelő kollégák nyílt órákat tartot-
tak az érdeklődő szülőknek, és előa-
dások, konzultációs beszélgetések, 
érzékenyítő foglalkozások keretében 
igyekeztünk ismereteket is megoszta-
ni különféle aktuális témákban.
- Melyek tűnnek most a legaktuáli-
sabb témáknak?
- Az iskolaérettség kérdése mindig 
fókuszban van, most a tiszapalko-
nyai óvodában beszélt gyógypeda-
gógus kolléganőnk erről részleteseb-
ben is. A korai fejlesztés diagnoszti-
kájában nagy változást hozott a ja-
nuár 1-jétől életbe lépett új rendelke-
zés, mely szerint szakorvosi javaslat-
tal a járási szakértői bizottság véle-
ménye alapján a kisgyermekek 3 éves 
életkorukig gyógypedagógiai tanács-
adásban, korai fejlesztésben vehet-
nek részt és a gyermekek felülvizsgá-
latát is 3 éves korig a járási szakértői 
bizottságok végzik az eddigi megyei 
szintű, miskolci helyszínű vizsgálat 
helyett. Ez mindenképpen gyorsabb 
diagnosztikai eredményt hoz és köny-
nyebbséget jelent az érintett szülők és 
családok számára. A programok kö-
zött szerepelt továbbá logopédiai te-
rápiás eszközbemutató is, hogy bete-
kintést adjunk a logopédiai fejlesztő 
játék repertoárba és tankönyvi kész-

letbe, amelyet a terápiás foglalkozá-
sokon használunk elsősorban az arti-
kulációs zavar terápiájának foglalko-
zásain és a nyelvi késést mutató gyer-
mekek logopédiai fejlesztő óráin. Az 
előadások témáit is olyan problémák, 
jelenségek köré szerveztük, amelyek 
a tapasztalatok szerint növekvő szám-
ban érintik a gyermeket nevelő csalá-
dokat.
- A tapasztalatok és statisztikák sze-
rint is nő az autista gyerekek száma 
- mondta Szabolcsiné Mecsei And-
rea gyógypedagógus, aki a korai fej-
lesztés szakterületen belül is gyak-
ran találkozik érintett gyerekekkel és 
családjaikkal. - Sokszor a környezet 
csak azt érzékeli, hogy furcsa a gye-
rek viselkedése, nem a szokásos mó-
don reagál az őt ért hatásokra. A tü-
netek azonban rendkívül szerteága-
zóak és bármilyen intellektus mellett 
előfordulhatnak, így a diagnosztizá-
lás folyamata sokszor elhúzódik, pe-
dig így a gyermek a fejlesztés szem-
pontjából értékes éveket veszíthet el. 
Szeretnénk a szülőknek segítséget ad-
ni a tünetek felismerésében és elfoga-
dásában, a környezet érzékenyítésére 
pedig azért van szükség, mert a „tipi-
kus mércék” nagyon sok konfliktus-
hoz vezethetnek. Az autista gyerekek 
egyszerűen másképpen működnek, 
más az ingerfeldolgozásuk, kommu-
nikációjuk, és jó, ha a környezet ezt 
igyekszik megérteni. 
- Miért fontos a szülőcsoport működ-
tetése?
- Az autista gyerekeket nevelő szü-
lőknek sokszor azért is nehéz dolguk 
van, mert a gyerek furcsa viselkedé-
sét látva a környezet hamar rájuk sü-
ti a bélyeget, hogy rosszul nevelik a 
gyermeküket. Szeretném hangsúlyoz-
ni, az autizmus nem nevelési hiba! Ez 
egy állapot, amelynek tünetein sérü-

lésspecifikus módszerekkel lehet eny-
híteni, de maga a probléma nem fog 
megszűnni. A szülőknek minden se-
gítséget meg kell adni, hogy a lehe-
tő leghatékonyabban tudják segíteni 
gyermekük fejlődését. Ehhez a prak-
tikus információk mellett a közösség-
hez való tartozás érzése is hozzátar-
tozik. 
Okváth-Gulyás Mária pszichológus 
előadása témájául bizonyos „kis dol-
gok és nagy dolgok”, vagyis az ürí-
tés problémáit választotta, mivel a ta-
pasztalatok szerint ez is egyre széle-
sebb körben jelentkezik az óvodás, 
vagy akár kisiskoláskorú gyerekek-
nél.
- A vizelet- és székletürítéssel kapcso-
latos gondokat okozhatja elfojtott in-
dulat, agresszió, megoldatlan családi 
konfliktus, vagy természetesen szervi 
ok is állhat a háttérben, de idővel ez 
esetben is mutatkoznak pszichés tü-
netek. A kezelés tehát nagyon fontos, 
nemcsak egészségügyi, hanem pszi-
chológiai értelemben is. Ha a gyerek-
kel sikerül megfelelő feszültségkeze-
lési módszereket elsajátíttatni, azokat 
a későbbiekben is jól hasznosíthatja.
- Vannak-e tipikus okok a háttérben? 
- Ha nem a szervi, hanem a pszichés 
okokra gondolunk, vannak olyan 
helyzetek, amelyekben jellemzőbb az 
ürítési problémák előfordulása. Ilyen 
például a testvér születése, de akár bi-
zonyos nevelési attitűdök is ide vezet-
hetnek. Nem szerencsés, ha a gyere-
ket felnőttként kezeljük, ha soha nem 
szabunk neki határt, nem mondunk 
nemet, de veszélyes az elhanyagolás, 
a túlzott szigor, és a határtalan szere-
tet, a majomszeretet is. A gyereknek 
gyerekszerepben kell lennie a család-
ban, meg kell tanulnia, hogy vannak 
bizonyos szabályok, és azt is, hogy a 
kudarc az élet része. Csak így válhat 
lelkileg egészséges felnőtté.
- Mit tehet a szülő, hogy segítse az 
ürítés problémáinak enyhítését?
- A gyereket soha ne szégyenítsük 
meg, bármilyen kellemetlen helyze-
tek adódnak a kisebb-nagyobb „bal-
esetek” miatt. Meg kell próbálni elfo-
gadni, hogy ez most egy ilyen perió-
dus, amelyen a türelmetlenség, a düh 
csak tovább ront. Olyan környezetet 
kell teremteni a gyerek számára, hogy 
ki tudja fejezni a vágyait, indulatait, 
ne legyen bűntudata az érzelmei miatt 
még akkor sem, ha például épp „utál-
ja” a kistestvérét. Általánosságban azt 
tudom mondani, a biztonságos, elfo-
gadó, szerető családi légkör nagyon 
fontos a gyerek problémáinak megol-
dásához.   

Rézfúvósok sikere

Sárospatakon rendezték meg a XVII. Megyei Rézfúvós 
Versenyt, ahol a zeneiskola tanítványai nagyon szépen 
szerepeltek. 
Harsonán Csatlós Olivér Kristóf II. helyezést, trombitán 
Szántó-Haraszi Péter II. helyezést, valamint Fekete Ger-
gely IV. helyezést ért el. Felkészítő tanárok: Dr. Bakos Ti-
bor és Bereznay András. Zongorán kísért: Bakos Irina.

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolá-
ja értesíti a szülőket, hogy a 2022/2023-as tanévre vár-
ja minden korosztályban a zenét tanulni vágyó növen-
dékeket. 
Az általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, 
a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, 
szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, kürtre, 
tenor kürtre, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre vár-
juk. Jelentkezni 2022. május 31-ig lehet a jelentkezési 
lap leadásával a zeneiskolában.
(A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról.)

Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető

Eötvösös diák 
a legjobb tízben

Az informatika alkalmazói versenyeken több száz kö-
zépiskolás méri össze a tudását. Ebben a tanévben a Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gimnázium 6 diákja jutott be 
az OKTV informatika versenyek megyei középdöntőibe, 
ahonnan 2 fő folytathatta a versenyt az országos döntőben.
Bártfai Kristóf Bendegúz 11.B osztályos tanuló az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Verseny alkalmazás kategó-
riájában az előkelő 6. helyet szerezte meg és ezzel a meg-
szerezhető maximális 100 pluszpontot is biztosította az 
egyetemi felvételijéhez.
Elek Petra 9.H osztályos diák a Nemes Tihamér Orszá-
gos Alkalmazói Tanulmányi Verseny országos döntőjében 
a 42. helyen zárta a versenyt. Felkészítő tanáruk: Feren-
czyné Szabó Zsuzsanna.

Szaniszló László
intézményvezető

2022. május 5. Gyermekeink � 5.

Kiválóan fújták a fiúk a rezet.

A képen a középdöntősök: Elek Petra 9.H, Drencsik Daniel-
la 10.B, Bártfai Kristóf Bendegúz 11.B, Cziáky Ádám 9.H és 
Kuruc Levente 9.B.

Többféle programra, eseményre várták az érdeklődőket.

Tóthné Balogh Ágnes 



Nemet mondtak a gyűlöletkeltésre
Az országgyűlési választás zajában kissé 
háttérben maradt az ugyanarra a napra 
kiírt népszavazás eredménye. Az, hogy 
az egyes kérdésekre 3,8 millió érvényes, 
és rekord mennyiségű, 1,7 millió érvény-
telen szavazat érkezett. Így az érvényte-
len szavazatok száma mind a négy kér-
désnél meghaladta a 20%-ot, és maga a 
népszavazás is érvénytelen lett.

Az Amnesty International Magyarország a 
Háttér Társasággal, és 15 másik civil szer-
vezettel azért kampányolt, hogy érvényte-
len szavazásra buzdítsák az embereket.

- Kutatásokat végeztünk azzal kapcsolat-
ban, hogy miért káros az, amit a népsza-
vazási kérdésekhez kapcsolódóan a kor-
mányzat kommunikál - mondja Vig Dá-
vid, az Amnesty International Magyaror-
szág igazgatója. - Milyen károkat okoz a 
gyermekvédelemben, az emberi jogok te-
rületén, és a szexuális és nemi kisebbsé-
geknek. Ezután kidolgoztunk egy stratégi-
át azzal kapcsolatban, hogy azt az üzenetet, 
hogy érvénytelen kérdésre érvénytelen vá-
laszt kell adni, hogyan tudjuk eljuttatni mi-
nél több embernek a közösségi médiában, 
az online és a nyomtatott médiában, illetve 
köztéri akciókon keresztül.
- Mit tapasztaltak a köztéri beszélgetések 
során, hogyan viszonyultak a népszavazás 
kérdéseihez az emberek?
- Azért volt nagyon tanulságos az országjá-
rásunk, ahol több ezer emberrel kerültünk 

személyesen kapcsolatba, mert azt láttuk, 
hogy szülőknek, nagyszülőknek, testvé-
reknek, rokonoknak következetesen az a 
visszajelzése, hogy milyen kártékonynak 
tartják ezt a népszavazást. Gyermekvédel-
mi szakemberek, tanárok, pedagógusok 
jöttek oda hozzánk arról beszélni, hogy mi-
ért gondolják értelmetlennek ezeket a ki-
közösítő kérdéseket. És azóta a népszava-
zás eredményével be is bizonyosodott az, 
hogy ez a népszavazás megbukott, a kor-
mánynak a kiközösítő, gyűlöletkeltő politi-
kája ezzel együtt megbukott. Tehát úgy lát-
szik, hogy ennek a politikának, amit a nép-
szavazás, és ez a kormányzati propaganda 
kampány jelentett, nincs társadalmi több-
sége Magyarországon.
- Mit érzett, amikor látta, hogy érvénytelen 
lett a népszavazás?
- Felszabadító érzés volt, hogy jogi érte-
lemben a magyar társadalom nemet mon-
dott arra a kiközösítő politikára, amit a 
kormány képviselt. Nagyon fontosnak tar-
tom azt a társadalmi üzenetet is, ami az-
zal együtt, hogy ugyanezen a napon tartott 
országgyűlési választáson a Fidesz-KDNP 
kétharmados parlamenti többséget szer-
zett, a népszavazás eredménye azt üzeni 
az új parlamenti többségnek, hogy a ho-
mofób, transzfób, kirekesztő, gyűlöletkel-
tő politikát abba kell hagyni. És még egy 
nagyon fontos dolog van itt, a kormány-
zat képviselői azt mondták a népszavazá-
si kampányban, hogy ez a népszavazás ar-
ról a törvényről szól, amit 2021 nyarán fo-
gadtak el, amiben a homoszexualitást a pe-
dofíliával mossák össze, és a magyar vá-
lasztók többsége elutasította ezt a törvényt 
is. Tehát ebből azt gondolom, hogy arra ke-
letkezett politikai kötelezettség, hogy ezt 
a 2021 nyarán elfogadott propagandatör-
vényt visszavonják.
A Háttér Társaság Magyarország legna-
gyobb leszbikus, meleg, biszexuális, transz-
nemű, queer, és interszexuális (LMBTQI) 
civil szervezete. Az Amnesty mellett ők is 
arra bíztatták az embereket, hogy álljanak 
ki a gyűlöletkeltés ellen.
- Magyarországon hány embert érinthet 
közvetlenül ez a törvény?
- Több kutatás van - mondja Dudits Luca, a 

Háttér Társaság ügyvivője -, ami különbö-
ző számokat ad meg, hogy hány százaléka 
lehet körülbelül a népességnek LMBTQI+, 
még a legkonzervatívabbak is 6-7% közé 
teszik. Magyarország népessége közel tíz-
millió, tehát 6-700.000 ember minimum 
van, akit érint ez a törvény, és természete-
sen az ő családtagjaikat. De az a gyermek-
védelminek hazudott propagandatörvény, 
amit elfogadtak júniusban, nem pusztán az 
LMBTQI+ embereket érinti, hanem min-
denkit, aki a magyar társadalomban él. Az, 
hogy most már az oktatási intézményekbe 
nem mehetnek be olyan progresszív prog-
ramok, amelyek a szexuális felvilágosítás-
ról, vagy emberi jogokról beszélnek - amik 
nemcsak LMBTQI+ szervezeteket érinte-
nek, hanem például a nőjogi szervezeteket, 
és általános emberi jogi szervezeteket is -, 
ez azt jelenti, hogy a fiatalok nagyon sok 
fontos, hasznos tudástól esnek el.
- Az egyik kérdés az volt a népszavazáson, 
hogy akarják-e, hogy gyerekeknek tartsa-
nak nemváltó műtétekről előadást. Tudunk 
egyáltalán olyanról, hogy valaha, valahol, 
valaki tartott ilyen előadást gyerekeknek?
- Két ilyen kérdés volt a népszavazáson. 
Az egyik, hogy nemi átalakító kezelése-
ket népszerűsítsenek, a másik pedig, hogy 
a nem megváltoztatását bemutató média-
tartalmakat jelenítsenek meg. Én nem tu-
dom, hogy ez alatt pontosan mit érthet a 
kormány, ugye ez is egy visszatérő problé-
ma, hogy a gyermekvédelminek hazudott 
propaganda terén is ezekben a népszavazá-

si kérdésekben annyira tág megfogalmazá-
sok vannak, hogy azok jogilag értelmezhe-
tetlenek. Nem tudunk ilyenről. Szerintem 
azt, hogy például egy sorozatban vagy egy 
filmben feltűnik egy transznemű személy, 
ez nem azt jelenti, hogy bármit propagál-
nak vagy népszerűsítenek emberek, hanem 
azt jelenti, hogy a társadalmunkban velünk 
együtt élnek transznemű emberek is, akik 
jelen vannak a társadalomban, és ezért je-
len lehetnek ezekben a sorozatokban és a 
filmekben is.
- Volt egy a reklám, amiben kijött egy kis-
lány az iskolából, és panaszkodott az anyu-
kájának, hogy arról beszéltek neki, hogy a 
fiúk lehetnek lányok, a lányok pedig fiúk. 
Ez is olyan hihetetlennek tűnik, hogy ez va-
laha valamelyik iskolában megtörtént vol-
na.
- Ebben a reklámban azt mondja a kislány, 
hogy azért maradt el a matekóra, mert egy 
bácsi erről beszélt. Magyarországon azért 
maradnak el a matematikaórák, mert nin-
csen matektanár, mert a matektanárok el-
hagyják a pályát, mert nem tudják kifizet-
ni a számláikat ebből a fizetésből, és mert 
az életpályamodell is elárulta a pedagógu-
sokat. Ez egy nem létező probléma, nem 
tudunk olyan emberről, aki népszerűsí-
teni akarna a gyerekek számára káros in-
formációt. Ez egy kitalált probléma, amit 
azért találtak ki, hogy félelmet keltsenek, 
és gyűlöletet keltsenek az LMBTQI+ em-
berek ellen.
- A népszavazáson rengeteg érvényes sza-
vazat is volt. Milyen lehetőségeik vannak 
az emberek oktatására, vagy inkább úgy 
mondanám felvilágosítására?
- Azt hiszem, a kampány sikere azt mutat-
ja, hogy az emberek igenis nyitottak ar-
ra, hogy beszélgessünk olyan kérdésekről, 
amelyekről még nincsen tudásuk, vagy el-
térő véleményük van. Számunkra az, hogy 
társadalmi párbeszédet tudunk folytatni 
ezekről a kérdésekről ahelyett, hogy a ha-
talom megpróbálná elvből elfojtani és kitö-
rölni az LMBTQI+ embereket a nyilvános-
ságból, mi azt gondoljuk, hogy a társadal-
mi párbeszéd erre a megoldás, és ez a jövő-
ben az egyik legfontosabb teendőnk.

Surányi P. Balázs

Közeleg a nyári napközi- és táborszezon
Hamarosan itt a nyár és vele együtt az 
iskolai szünidő. A gyerekek örülnek, hi-
szen végre kipihenhetik a tanév fáradal-
mait, a szülőknek viszont sokszor okoz 
gondot kisiskolás gyermekeik felügyele-
te a vakáció idején. Ebben is segítenek 
azok az intézmények, sportegyesületek, 
melyek színes nyári programokkal, nap-
közikkel, többnapos táborokkal várják 
a lurkókat.

Úszás, kézműveskedés, bicajozás - válto-
zatos tematikájú táborok közül válogatha-
tunk. Ezek a nyári elfoglaltságok ugyan 
nem olcsók, a szabad férőhelyek évről-év-

re mégis egyre gyorsabban fogynak. A tá-
bor időtartamától és a család szociális hely-
zetétől függően az önkormányzat támoga-
tást nyújt, a kérelmeket június 30-ig a Pol-
gármesteri Hivatalba lehet benyújtani. 
A Vízipók Sportnapközit, az egyik legked-
veltebb nyári tábort, július első három he-
tében szervezik meg, tudtuk meg Homródi 
Zsolttól, a tábor vezetőjétől.
- Vannak nálunk olyanok, akik első osztá-
lyosként kezdtek és egészen a középisko-
láig jártak hozzánk minden évben - mesél-
te örömmel a szervező. - Idén rekord gyor-
san, egy hét alatt betelt majdnem mindhá-
rom turnusunk. A tábor célja az, hogy nyá-
ron a gyerekek önfeledten együtt mozog-
janak, sportoljanak. A mai világban sok 
olyan esemény történik, ami miatt foko-
zott igény jelentkezik erre. A fókuszban az 
úszásoktatás van, de hidegebb idő esetén 
másfajta sportprogramokkal is készülünk. 
Egy hét 30.000 forintba kerül, ami tartal-
mazza a strandbelépőt, az úszásoktatást, a 
tábori programokat és a napi háromszori 
étkezést.
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 
szervezésében július 4. és 8. között lesz 
napközis tábor, ezért 25.000 forintot kell 
a szülőknek fizetni. Lapunknak Lukácsné 

Szabó Anikó programmenedzser nyilatko-
zott.
- Szerencsére minden évben vállalkozik 
aktív tanító néni a táborokra, idén Czár 
Judit Biankánál lehet jelentkezni - kezdte 
Anikó. - Szeretjük a gyerekeket, szeretjük, 
hogy itt mozognak, életet hoznak a Sport-
centrumba, és a szülőknek is nagyban segít 
a tábor a gyerekek felügyeletének megol-
dásában. Éppen ezért szervezzük főként az 
alsós korosztálynak, hiszen nekik még fon-
tos a felügyelet. Legfőképpen mozgásos 
játékokkal és strandolással, de kézműves 
foglalkozásokkal is várjuk a gyerekeket.
Június végén a Karakter Alapfokú Táncmű-
vészeti Iskola táborában is nyaralhatnak az 
iskolások. Két turnus indul majd, turnu-
sonként 25 gyerek jelentkezhet. A prog-
ramokról Kolosai Katalint, az intézmény 
igazgatóját kérdeztük.
- Mivel tánciskolaként működünk, első-
sorban a mozgás, a tánc kap kiemelt he-
lyet - mondta Katalin. - Próbálunk minél 
több közösségi programot, játékot szervez-
ni a gyerekeknek. A népdaltól, néptánctól 
kezdve egészen a modern táncig, sok min-
dent beépítünk, hogy minél tartalmasabb 
és élménygazdagabb legyen a tábor. Fő-
ként az általános iskolásokra fókuszálunk, 

hiszen ennek a korosztálynak nehéz meg-
oldani a felügyeletét a szünidő alatt.

Az általános iskolák is szerveznek táboro-
kat. A Hunyadi a Balatonra viszi nyaralni a 
diákokat, a széchenyisek vízi- és kerékpá-
ros vándortáborban üdülnek majd, az egy-
házi iskolák pedig hittantábort szerveznek, 
de a sportegyesületek is rendeznek külön-
féle vakációs programokat. Érdemes szét-
nézni a neten, hiszen a kínálat menet köz-
ben is bővülhet, magánkezdeményezés-
re indul többek között angol tábor Szeder-
kényben, és lovas tábor is lesz a szederké-
nyi lovasudvarban.    

venna
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Szederkényben lovas tábor is lesz.

Bicajra fel!

Vig Dávid

Dudits Luca



Május 5., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

9:00 HétHatár: Érettségi az Eötvösben és a Brassaiban  - Tá-
mogatás lakásvásárláshoz - Árstop? - Hurrá! Nyaralunk? - 

Táborok - Tündérkerti vásár - Sport: foci 
9:15 Hétről-Hétre: Retro majális - Bogaras vagy? - Drága 

mulatság a használt autó is - Ásó, kapa, nagyharang - Szak-
szolgálati napok - Kulissza Játékszín: Húsevők - 

A tánc világnapja 
18:00 A Tiszaújváros - Hajdúszoboszló bajnoki labdarúgó 

mérkőzés közvetítése felvételről
Május 6. péntek
18:00 B4 Híradó

Május 11., szerda
18:00 HétHatár: Folytatódik az érettségi - Szolárállomás az 
Ifjúsági parkban - Pro Urbe Klub - Muhi csata újrajátszva - 

Új Csoport kiállítás - Tour de Hongrie 
18:15 Hétről-Hétre: Epipen - Láthatatlan kiállítás - Kökény 

Tamás koncert - Farkas Zoltán 75 - Labdarúgás  
Május 12., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése  

A Tisza TV műsora

Ásó, kapa, nagyharang
Gábort régóta ismerem, de a fotóit 
még jobban. Szignó nélkül is felis-
merem, ha látom valahol, mert an�-
nyira Ő. Egyedi, művészi, különle-
ges, történetei vannak a fotóinak. 
A fészbukon is rengeteg elismerést 
gyűjtött már be, és a szakmáét is, 
hiszen nem eg� díjn�ertes alkotása 
van már Bartók Gábornak. A Ta-
vaszi Fesztivál eg�ik kiállítását az 
ő esküvői fotógyűjteményéből ren-
dezték be. 

Tóth, Fróna, Sávolyi, Síró, Polonkai, 
Bartók, Kelemen, Varga, Kun, csak 
néhány név a sok közül. Családtag-
ként ölelték körbe fotóstársukat, Bar-
tók Gábort, aki esküvői fotóiból válo-
gatott a kiállításra. Soha ennyi tisza-
újvárosi fotós nem volt még egyszer-
re egy rendezvényen. Szinte minden-
ki a gépével érkezett, de nem hivatal-
ból, tiszteletből jöttek Gábor önálló 
kiállításának megnyitójára. 
- Csodálatosak a fotók, jellegzetesen 
Bartók Gabisak. Más, mint egy meg-
szokott fényképész munkái - mondta 
Sávolyi György fotográfus, aki meg-
nyitotta Gábor kiállítását. - Én is fo-
tóztam rengeteg esküvőt zsinórban, 
abból éltem évekig, van összehasonlí-
tási alapom, ez itt más, ezek már nem 
konzervatív képek, hanem újak, fris-
sek, csinosak. Nagyon észnél kell len-
ni egy ilyen fotózásnál, a párnak nem 
szabad észrevennie, hogy te dolgo-
zol, hanem neked alkotni kell. Szóval 
részben alkotás ez, de minden alkotás 
egy munka is. Ma már nem a beállí-
tott műtermi kép a divat, de a jó kép 
az úgy van beállítva, hogy nem veszik 
észre, hogy az egy beállított kép. Ter-

mészetesen be van állítva, de ne tűn-
jön fel, mert ha látszik rajta, akkor az 
a kép már izzad. Itt is látszik, hogy 
mindegyik kép meg van tervezve, de 
mégis nem azt veszed észre, hogy ez 
egy beállított kép, hanem azt, hogy jó.  
- mondta a fotográfus.
El sem tudom képzelni mennyi fotót 
„lőhetett” Gábor ebben a témában, hi-
szen a jót keresik, veszik és viszik. Ő 
pont ilyen. Gábor minden esküvői fo-
tója egy történet, mert az élet így ke-
retezte. Hol esőt hozott fényképezés 
közben, hol az idő szorítása szőtte a 
szálakat, hol pedig egy hiányzó öl-
tönynadrág kerekítette a pár és kép 
történetét. 
- Levendulamezős, naplementés fotót 
akartak a szerelmesek, fotózás köz-
ben aztán rájöttünk, hogy szorít az 
idő, így egy gyors újratervezés után 
egy útszéli búzamező közepébe hup-
pantak bele, kihasználva a lemenő 
Nap fényeit - meséli Gábor az egyik 

kiállított fotója történetét. - Életem 
egyik legjobb hangulatú fotózása volt 
Anita és Róbert esküvője, mindket-
ten vadászok, az esküvői képeik er-
dőkben, mezőkön készültek, miután 
Anita egy kullancscsípés okozta Ly-
me-kórból hosszú idő után felépült.  
- Esküvőt fotózni élmény vagy ez is 
csak egy a sokféle munka közül?
- Én nagyon szeretek esküvőt fotózni. 
Igazából nem munkának élem meg, 
mert szórakoztat, azt gondolom, hogy 
amint ez változni fog, befejezem. Egy 
esküvőn 14-16 órát vagyok talpon, 
folyamatos figyelemmel, tehát ha ezt 
valaki nem hobbiból vagy szórako-
zásból csinálja, akkor tegye le a gépet 
az asztalra, aztán keressen mást. 
- A beállításokat megtervezed mindig, 
és olyan helyekre mész, ahol lehet 
komponálni, vagy egyszerűen csak jó 
szemed van és szembe jönnek veled a 
helyszínek?
- Ez a kép például a tiszadobi kas-
télyban készült, nagyon-nagyon ré-
gen, 2010 környékén. Igazából min-
dig azt kerestem, hogy hogyan tud-
nánk egy picit másképp bemutatni a 
párt. Úgyhogy találtam egy rést a ti-
szadobi kastély korlátjánál és így adta 
magát a kép. Előzetesen meg szoktam 
beszélni a párral, hogy milyen hely-
színt szeretnének. Nagyon sokszor 
van, hogy nem nagyon van ötletük, 
ilyenkor próbálok súgni nekik, hogy 
ez vagy az talán illik az ő stílusuk-
hoz, személyiségünkhöz, úgyhogy ál-
talában a vége mindig az, hogy közö-
sen beszéljük meg. A fotós barátaim-
tól néha segítséget kérek, néha én fe-
dezek fel egy-egy helyet.
Bartók Gábor kiállítása június 17-ig 
látható az Óvárosi KultGalériában.  

berta

Húsevők a színpadon

Új színdarabot próbál a Kulissza Játékszín. Január-
ban kezdték el a közös munkát Püspöki Péterrel, aki a 
Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesü-
let szakmai vezetője. A Húsevők című darab már kész 
van, a főpróbát is megtartották és a premierre sem kell 
már sokat várni.  

- Matuz János írta ennek a darabnak az első verzióját 1997-
ben - nyilatkozta Püspöki Péter, aki vendégrendezőként 
vesz részt az amatőr színtársulat munkájában. - Ez a klasz-
szikus történet azt gondolja tovább, hogy vajon mi történt 
Trója ostroma után. A mi feldolgozásunkban azt a drámai 
helyzetet vizsgálhatjuk meg, hogy hogyan lehet tovább-
vinni a közös életet egy tragikus krízist követően. Meg-
jelenik a történetben Oresztész, illetve Hermione, tehát a 
következő nemzedék tagjai, mivel Hermione Menelaosz-
nak és Helenának a lánya, Oresztész pedig, mint tudjuk, 
Agamemnon és Klütaimnésztra fia. Őket a mítosz szerint 
már gyerekkorukban egymásnak szánták a szülők anélkül, 
hogy ismerték volna egymást. A szülők élete időközben ki-
siklik, így a gyerekek élete is összekuszálódik, tehát vala-
miféleképpen családi mintázatokról is szól ez a történet.  
Olyan emberekről, emberi drámákról kapunk képet, ami-
ben benne vagyunk mindannyian. A  szomszédaink vagy a 
saját családunk történetére ismerhetünk rá. Ami még fon-
tos, hogy ezt a darabot nem csupán előadásként játsszuk, 
hanem egy pályázat révén suliszínházi, színházi nevelési 
program részeként is használjuk. A középiskolákba visz-
szük el az előadást, amihez beszélgetések is kapcsolódnak 
majd, ahol a darabban felmerülő kérdéseket járjuk körbe a 
diákokkal.
A Kulissza Játékszín idén ünnepli tizedik születésnapját, 
erre a jubileumra készül az új darab. 
- Tavaly keresett meg minket Püspöki Péter azzal a kérés-
sel, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pályázatot hirdetett, 
de a pandémia miatt nem sikerült úgy megvalósítaniuk, 
ahogy szerették volna, és a mi társulatunkra gondolt, hogy 
ha van kedvünk hozzá, akkor együtt színpadra vihetjük a 
Húsevők című darabot - mondta Mátyás Edina, a Kulisz-
sza Játékszín vezetője. - Magasságokat és mélységeket is 
megéltek a szereplők, ahogyan bele helyezkedtek a karak-
terekbe, nagyon sok játékot adtak a jelenetek megelevení-
tése. Figyeltem, hogyan csinálja, mit tudok átvenni, meg-
tanulni tőle. Egy nem mindennapi kirándulás volt a közös 
munka Péterrel, a csapatnak és nekem is. 

ema

2022. május 5. Kultúra � 7.

Egy csokorban a tiszaújvárosi fotósok Gábor kiállításán.

Bartók és Sávolyi (balra), a kiállító és a kiállítást megnyitó.

Csoma Bertalan (Menelaosz) és Püspöki Péter rendező.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
 Pap Zsolt alpolgármester, 

a 6. sz. választókerület képviselője

2022. május 09-én (hétfő) 13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkor-
mányzati tárgyaló. Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes be-
jelentés alapján történik, negyedórás beosztással. Az érdeklő-

dők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Buséter Béla 

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

2022. május 11-én (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

HASZNÁLT SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉRTÉKESÍTÉSE

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az alábbi 
személygépjárművet.

A jármű adatai: 
Rendszám: LRF-530, gyártmány: VOLKSWAGEN, típus: 1KM Jetta. 1,6 benzines, 
hengerűrtartalom: 1.595 cm3, első nyilvántartásba vétel: 2010.02.08., tényleges futás: 
196.500 km, eddigi tulajdonosok száma: 1. A gépkocsi üzemképes, műszaki engedé-
lye 2024. 04. 22-ig érvényes. 

A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló szabad licitálással.

Árverési alapár, kaució, licitlépcső: 

Rendszám Árverési alapár 
(bruttó) Kaució Licitlépcső

LRF-530 1.550.000 Ft 150.000 Ft 10.000 - 100.000 
Ft

Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott 
képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetése és igazolása az OTP 11734114-15726463 számú számlára.

Jelentkezési lapok: 
• Átvehetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában.
• Beadási határideje: 2022. május 19-én 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálati irodájában.
Árverés ideje, helye:
2022. május 20-án 09.00 óra a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 206. számú irodában, Bazsó Gábor 
munkatársnál, tel.: 49-548-043, email: gbazso@tujvaros.hu

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Mecénás ösztöndíjpályázat
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a 2021/2022-es tanév 
II. félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező fiatal, főiskolai, egyete-
mi hallgatók tanulásának támogatására. 

Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2021/2022-es tanév II. félévére ta-
nulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredmény-
től függően.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzés-
ben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, 
vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alap-
képzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2021/2022-es tanév I. félévében, melyet a 
felsőoktatási intézmény hitelesített.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény ál-
tal hitelesített féléves tanulmányi átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe 
olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).

A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2022. május 30. (hétfő).
Helye: a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett MECÉNÁS gyűj-
tődoboz. (Kérjük a pályázatot zárt borítékban a hitelesített eredeti mellékletekkel be-
nyújtani.) vagy elektronikusan: mecenas@tujvaros.hu e-mail címre elküldeni.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• Pályázati adatlap és
• adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; 
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2021/2022-es tanév I. félévé-
nek tanulmányi átlagairól féléves teljesítési igazolás, melyet a felsőoktatási intézmény 
hitelesített,
• a 2021/2022-es tanév II. félévére szóló hitelesített hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és mód-
járól.

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Étkezési térítési díjak szedése 
és ebédjegyosztás

2022. május
Május Helye Ideje Kinek a részére

9. hétfő

Kazinczy-ház (Hunyadi isko-
la)

7.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 "Esély" Napközi Otthon
Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

Kazinczy-ház I. em. 73/3.
7.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Bóbita, Tündérkert, és 
Szivárvány óvodák gyer-
mek és alkalmazott befi-
zetés

10. kedd

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 7.30 - 9.00 Bölcsődés gyerek és al-
kalmazott

11.szerda

Kazinczy-ház (Hunyadi isko-
la)

7.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Őszirózsa Idősek Klub 10.30-
12.00 Szociális étkezők

12. 
csütörtök

Kazinczy-ház (Széchenyi is-
kola)

7.30 - 12.00 
és 
13.00 - 16.00

Gyerek és alkalmazott 
befizetés

Bölcsőde 3.sz. pavilon 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - 
OTP, K&H, MKB Szép Kártyát elfogadunk!
Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1/2016.(I.28.) a gyermekvédelmi és gyermekjóléti el-
látásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati 
rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a városközponti piac és vásárcsarnok te-
rületén a lakossági gombavizsgálat idő-
pontja: szerda 18:00 - 20:00 óra, vasárnap 
18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Kft. 

Tiszteletdíjas gondozó
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) tiszteletdí-
jas gondozó munkatársat keres - lehet nyugdíjas is - jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tás készenléti rendszerben történő feladatellátásra, Tiszaújváros területére.

A tiszteletdíjas gondozó feladata az ellátott személy segélyhívása esetén a krízishely-
zet helyszínére történő 30 percen belüli megjelenése és a segélyhívás okául szolgáló 
probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtétele.

A feladatellátás határozatlan idejű, szakmai végzettség nem előírás, önéletrajz és bár-
mely meglévő bizonyítványmásolat szükséges.

Jelentkezni 2022. május 13-áig lehet személyesen a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ titkárságán, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatt, illetve telefonon érdek-
lődni a 49/548-194-es telefonszámon.

8. � Közlemény 2022. május 5.

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani 
a TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNYNAK 

személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot 
szükséges kitöltenie. Adószám: 18412262-1-05

Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma



Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron biztosítja 
a gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási mun-
kálatok elvégzésének ideje alatt összevont csoportban történik a gyermekek el-
látása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Óvodák nyáron
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva-tar-
tása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az épületek nyitvatartása az 
alábbiak szerint alakul:

Zárva

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.) 2022. június 27. - július 22. között
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2022. július 25. - augusztus 19. között
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva, és összevont ellátást biztosít

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2022. június 27. - július 22. között
Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2022. július 25. - augusztus 19. között
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2022. augusztus 22-étől minden épület teljes nyitvatartással üzemel.

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
Tiszaújváros képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, 
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelete 
alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásra jogosult:
 - az a gyermek, illetve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki Tiszaújvá-
ros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfo-
kú köz-nevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros önkormányzata ál-
tal fenntartott intézmény, valamint állami vagy egyházi köznevelési intézmény, továb-
bá önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szervezett nyári táboroztatásban, 
vagy nyári napközis táborban vesz részt, - feltéve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek 
és az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve 
folyamatos tiszaújvárosi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve a 
gyermek és törvényes képviselője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön élnek.
A táboroztatási támogatás gyermekenként és tanévenként egy nyári táborra, vagy egy 
nyári napközis táborra vehető igénybe.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mértéke:

1. Családban élő tanuló esetén:
A családban az egy főre ju-

tó havi jövedelem
Támogatás mértéke tanu-
lónként a nyári táborozá-

si költség

Támogatás mértéke a nyári 
napközis tábor esetén tanu-

lónként 
0 – 94.050 Ft 70%-a, maximum 

30.000 Ft
12.000 Ft

2. Egyedülálló, gyám által nevelt tanuló esetén:
A családban az egy főre ju-

tó havi jövedelem
Támogatás mértéke tanu-
lónként a nyári táborozá-

si költség

Támogatás mértéke a nyá-
ri napközis tábor esetén ta-

nulónként 
0 – 85.500 Ft 70%-a, maximum 

30.000 Ft
12.000 Ft

A kérelmek benyújtása 2022. június 30-áig lehetséges. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést köve-
tően nyújtható be. 
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető: Polgármesteri Hivatal épülete (Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7. földszint), a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról 
is: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal épületében (Bethlen G. 
út 7.), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Táboroztatási támogatás

Temetői autóbuszjáratok
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

a térítésmentesen igénybe vehető
TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATOK

2022. május 1-jétől 2022. szeptember 30-ig 
keddi és pénteki napokon közlekednek, az alábbi menetrend szerint

Indul Érkezik
16.20 Tisza-part városrész autóbusz váróterem 18.05
16.22 Tisza-part városrész elágazás 18.03
16.27 Tiszaszederkény, Művelődési ház 17.58
16.28 Tiszaszederkény, Kossuth u.
16.29 Tiszaszederkény, Kossuth u. 70.
16.30 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 67. (37.) 17.57
16.31 Tiszaszederkény, Bajcsy Zs. út 37. (67.) 17.56

Tiszaszederkény, Kossuth u. 70. 17.55
Tiszaszederkény, Kossuth u. 17.54

16.32 Tiszaszederkény, Művelődési ház 17.53
16.33 Tiszaszederkény, Bocskai I. u. ált. isk. 17.52
16.36 Tiszaújváros, termálfürdő 17.49
16.37 Tiszaújváros, Brassai középiskola 17.48
16.38 Tiszaújváros, Kazinczy út

Tiszaújváros, Bethlen G. út 17.46
16.40 Tiszaújváros, autóbusz állomás 17.45
16.45 Sajószöged, temető 17.40

Érkezik Indul

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót 

ISKOLAORVOS
munkakör betöltésére

teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, 
határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével. 

Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvostudományi egyetemi végzettség, valamint 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az is-
kola egészségügyi ellátásról 3§ (1) szerinti szakvizsgák valamelyikének megléte, 
- büntetlen előélet, 
- egészségügyi alkalmasság.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: 
- iskolaorvosi feladatok ellátása az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 
(IX.3.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- kamarai tagság igazolása, érvényes működési engedély,
- eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, 
hogy a jelentkező az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 
2. § (4)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel, 
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizottság minden tag-
ja megismerheti.
- Covid védőoltás felvételéről igazolás (Janssen-vakcina esetében a 2. oltás igazolása, 
a többi vakcina esetében a 3. oltás igazolása)
Egyéb információk:
- Illetmény a 2020. évi C. törvény szerint.
- Beérkezési határidő: 2022. 05. 31.
- Elbírálás határideje: 2022. 06. 03.
- Az állás betölthető: 2022. 09. 01.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán: Tiszaúj-
város Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082/2022. vala-
mint a munkakör megnevezését: „ISKOLAORVOS”
- Közzététel helye: Tiszaújváros Városi Rendelő Intézet honlapja, Tiszaújvárosi Kró-
nika, KÖZIGÁLLÁS.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató 

2022. május 5. Közlemény � 9.



A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet 
KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ munkakör betöltésére

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel. 
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpon-
tok, hőfogadó-állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a 
társasházakat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légtelenítések elvégzése) ellátásában. 
Pályázati feltételek: 
központifűtés- és csőhálózat szerelői végzettség (szakirányú végzettség), önálló munkavégzés, magyar állampolgár-
ság, büntetlen előélet
Előnyt jelent: 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, tiszaújvárosi lakhely, B kategóriás jogosítvány 
Amit kínálunk:
• Folyamatos munkavégzés, hosszú távú foglalkoztatás
• Bérezés: megegyezés szerint 
A pályázathoz csatolni kell: 
szakmai, fényképes önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a pá-
lyázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerző-
dés megkötésének időpontjára, oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának módja: 
postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 óráig, 
vagy elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „központifűtés és csőhálózat 
szerelő” feltüntetésével 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 13. 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Németh Ádám távhő üzemvezető 49/341-767

A Tiszaújvárosi  Krónikában  
is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV Képújságában
 legalább 5 napra (2500 Ft) 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

10. � Hirdetés 2022. május 5.



Május 7. (szombat) 
Labdarúgás
10.00 FCT - Encs VSC
U14 bajnoki mérkőzés    Füves pálya
12.00 FCT - Balmazújvárosi FC 
U16 bajnoki mérkőzés   Füves pálya
Asztalitenisz
11.00 TSC - Pegazus-Andornaktálya   
Asztalitenisz-csarnok

Május 8. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál
U7, U9 csapatok részére      Füves pályák

Május 11. (szerda)
Labdarúgás
17.00 Encs VSC - BTE Felsőzsolca
Magyar Kupa megyei döntő       Centerpálya

Csúcsra futottak

ATLÉTIKA. Miskolcon az Egyetemi Atlétikai Cent-
rumban, a DVTK Nyílt Nemzetközi Atlétikai versenyét 
rendezték április 30-án. A Tiszaújvárosi SC atlétái jól 
szerepeltek, majdnem mindenki egyéni csúcsot futott, 
ami azt jelenti, hogy az alapozás jól sikerült.

Fenyves Tamara az U14-esek között 80 m-en első helye-
zett lett 11.66 mp-ces idővel. Nagy Helga 100 m-en az 
U16-os lányoknál egyéni csúccsal (13.16 mp) második he-
lyezést, valamint távolugrásban harmadik helyezést ért el. 
Lindi Márton az ifjúsági korosztályban 100 m-en (11.11 
mp) és 200m-en (22.78 mp) is első lett. Mindkét futása 
egyéni csúcs, s ezzel megerősítette helyét a korosztályos 
magyar válogatottban. Szintén az ifjúsági korosztályban 
Tóth Hunor Ábel 800 m-en egyéni csúccsal (2.06.01 mp) 
a harmadik helyen végzett. Mészáros Liza 100 m-en a fel-
nőttek között harmadik helyezést ért el 12.94-es egyéni 
csúccsal, 200 m-en szintén harmadik lett 27.54-es idővel. 
A férfiaknál Kiss Csaba 100 m-en 11.16-tal és 200 m-en 
22.98-cal egyaránt második helyezést ért el. 

Eötvös sikerek
DIÁKSPORT. Április 23-án és 24-én Szikszó városa 
rendezte meg a XXI. Fekvenyomás Diákolimpia Or-
szágos Döntőjét. Az eseményen a Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium és Kollégiumból 14 tanuló vett részt 
három korcsoportban, nyolc súlycsoportban, egyéni és 
csapatérmeket szerezve.

Országos bajnokok: Kovács Fanni Anikó 9.H (V. korcso-
port, 52 kg-os súlycsoport): 40 kg, Kőhalmi Virág 10.A (V. 
korcsoport, 57 kg-os súlycsoport): 52,5 kg, Utassy Melin-
da 10.D (V. korcsoport, 76 kg-os súlycsoport): 55 kg, Ta-
nyi Attila 11.B (V. korcsoport, 83 kg-os súlycsoport): 110 
kg.
Második helyezést értek el: Viszóczki Flóra 7.H (IV. kor-
csoport, 47 kg-os súlycsoport): 32,5 kg, Macz Benedek Já-
nos 10.H (V. korcsoport, 83 kg-os súlycsoport): 105 kg.
Harmadik helyezést értek el: Hudi Vivien 10.D (V. korcso-
port, 57 kg-os súlycsoport): 47,5 kg, Bolgár Gergely 11.B 
(V. korcsoport, 93 kg-os súlycsoport): 82,5 kg.
Dudás Bence 11.H (VI. korcsoport, 74 kg-os súlycsoport) 
és Suhajda Péter 7.H (IV. korcsoport, 74 kg-os súlycso-
port) ötödik, Galambos István 9.B (V. korcsoport, 66 kg-
os súlycsoport) hatodik, Csatlós Olivér Kristóf 10.H (V. 
korcsoport, 83 kg-os súlycsoport) hetedik helyezést ért el.
Csapatversenyben a fiúk az 1. (V. korcsoport, 83 kg-os 
súlycsoport: Csatlós O.K., Tanyi A., Macz B. J.), a lányok 
a 2. helyezést (V. korcsoport, 57 kg-os súlycsoport: Kőhal-
mi V., Hudi V., Utassy M., Kovács F. A.) szerezték meg.
Köszönjük a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület munkáját és a szülők segítségét.

Daragó Tamás
testnevelő tanár

Mahalek gólja döntött
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti 
csoportjának 33. fordulójában Fü-
zesgyarmaton lépett pályára a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros. A sár-
ga-kékek ezen a mérkőzésen is foly-
tatták jó sorozatukat, ha nehezen 
is, de megszerezték a három pontot.

A tiszaújvárosiak jó előjelekkel ké-
szültek a találkozóra, hiszen az elő-
ző két mérkőzésüket a Kisvárda MG 
II és az Eger ellen megnyerték. A ta-
lálkozó előtt a bemelegítésnél Ga-
lambvári Gergő, az újvárosiak kapu-
sa megsérült, így helyette Herceg ke-
rült a kezdőbe. A házigazdákra is rá-
járt a rúd,  Raducu korai kényszerű 
cseréje felborította előzetes elképze-
lésüket. A Füzesgyarmat a mérkőzés 
első 30 percében ennek ellenére do-
minált, többet birtokolta a labdát, va-
lamint veszélyesebb is volt a Tiszaúj-
város kapujára, de a gólszerzés nem 
sikerült.  Az utolsó negyedórára átvet-
ték az irányítást a tiszaújvárosiak, és 
egy akción belül a kapufa kétszer is 
megmentette a góltól a vendéglátókat. 
Gól nélküli döntetlen állással ért vé-
get az első 45 perc.
A második játékrészben megszüle-
tett a vendégek vezető találata. A 62. 
percben egy szélről belőtt szabadrú-
gásnál Mahalek volt éber, megelőz-
te Fildant, és 8 méterről a kapuba bó-
lintott, 0-1. A Füzesgyarmat a beka-
pott gól után küzdött az egyenlítésért, 
de a veszélyes támadásaik elmarad-
tak. Tovább rontotta a hazaiak helyze-
tét az is, hogy az utolsó 20 percre em-
berhátrányba kerültek. A 71. minutá-
ban Oltean ugyanis megkapta a máso-
dik sárga lapját, így a kiállítás sorsá-
ra jutott. Tíz emberrel is próbált nyo-
mást gyakorolni ellenfelére a házigaz-
da, de támadásaik nem jártak sok si-
kerrel. Az egyenlítéshez legközelebb 
Lippai helyzeténél voltak a vendégek, 
de a meccs ziccerét a hazaiak labda-
rúgója elpuskázta, ugyanis 8 méterről 
a kapussal szemben állva az égbe bel-
sőzte a labdát. A hajrában újabb gól 
már nem született, így a tiszaújvárosi-
ak 1-0-s győzelmüknek köszönhetően 
megérdemelten vitték el a három pon-
tot Békés megyei riválisuktól. A sár-
ga-kékek zsinórban harmadik győzel-
müket aratták, mellyel 60 pontosak és 
az 5. helyet foglalják el. Vitelki Zol-
tán együttese lapzártánk után a köz-
vetlen rivális Hajdúszoboszlót látta 
vendégül május 4-én, szerdán 17 órá-
tól, majd május 8-án, vasárnap 17 órá-
tól a már bajnok Kazincbarcika ottho-
nában vizitál.   

Füzesgyarmat - Tiszaújváros 
0-1 (0-0) 

Füzesgyarmat, 150 néző. V.: Virág. 
Füzesgyarmati SK: Fildan - Radu-
cu (Bartók, Pohl), Nagy N. (Bukor), 
Achim Á., Oltean, Cigan, Popescu, 

Achim S., Lippai, Pataki, Hussein. 
Edző: Szabados Tamás. 

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Her-
ceg - Mahalek, Gelsi, Nagy P., Pap 
(Bussy), Vitelki B. (Géringer L.), 
Tóth S., Bartusz, Lőrincz, Molnár M., 
Nagy D. (Erős). Edző: Vitelki Zoltán. 

Boros Tibor elnök: A házirendet nem 
akarom megsérteni, ezért a bíróval 
nem szeretnék foglalkozni. Három já-
tékosomat sérülés miatt le kellett cse-
rélni, és volt egy kiállítás. A követ-
kező mérkőzésekre az a feladatunk, 
hogy ki tudjunk állni. Gratulálok a Ti-
szaújvárosnak. 
Vitelki Zoltán: Nehéz mérkőzés volt, 
mert az ellenfél folyamatos kellemet-
len, de kiszámítható játékot játszott, 
amire nagyon felkészültek a játéko-
sok, és meg is tudták oldani. Több-
gólos különbség is lehetett volna a ja-
vunkra, de azért nem vagyunk elége-
detlenek.

A Sportcentrum eseményei

További eredmények 

Újpest FC II. - Putnok 1-2
Békéscsaba II. - BKV Előre 1-2

DVSC II. - Jászberény 2-1
Hajdúszoboszló - Eger 2-0

Kazincbarcika - Kisvárda II. 1-0
Tiszafüred - DEAC 2-0

Tállya - Hidasnémeti 1-3
Sényő - Törökszentmiklós 5-1

SBTC - DVTK II. 1-2

Következik a 35. forduló 

2022. május 8., vasárnap 
11:00 Békéscsaba II. - Eger 

Újpest II. - DEAC 
DVTK II. - Törökszentmiklós

17:00 F.gyarmat - Hajdúszoboszló
Kazincbarcika - Tiszaújváros

Kisvárda II. - Tiszafüred 
DVSC II. - BKV Előre

Tállya - Jászberény 
Sényő - Putnok 

Az NB III. Keleti csoport állása

1. Kazincbarcika  33 29   3   1 93-17 90
2. DEAC  33 22   6   5 78-29 72
3. BKV Előre  33 22   4   7 57-33 70
4. Hajdúszoboszló 33 18   8   7 63-31 62
5. Tiszaújváros  33 18   6   9 68-47 60
6. Sényő  33 17   6 10 59-48 57
7. Kisvárda II.  33 15   8 10 53-41 53
8. Putnok  33 13 10 10 48-43 49
9. Békéscsaba II. 33 13   8 12 74-57 47
10. Újpest II.  33 13   8 12 61-50 47
11. Füzesgyarmat 33 10 15   8 43-42 45
12. DVSC II.  33 12   5 16 55-56 41
13. Tiszafüred   33 11   7 15 49-52 40
14. DVTK II.  33 11   6 16 60-69 39
15. Eger  33 11   3 19 41-61 36
16. Jászeberény  33 10   5 18 42-57 35
17. SBTC  33   4 10 19 27-56 22
18. Hidasnémeti 33   5   6 22 32-96 21
19. Tállya   33   4   6 23 23-90 18
20. Törökszentmiklós 33   3   8 22 31-82 17

A Tiszaújváros hátralevő mérkőzései: 
Május 8. Kazincbarcika (idegenben)

Május 15. Békéscsaba II. (itthon)
Május 22. Tiszafüred (idegenben)
Május 29. DVSC II. (idegenben)

Lőrincz (jobbra) igyekszik megtartani a labdát.      (Fotó: Daru Andrea)

Az Eötvös csapata.

A csúcshalmozó tiszaújvárosi különítmény.

Sport � 11.2022. május 5.



12. � Rendezvény 2022. május 5.


	TKRO_001_00_0505
	TKRO_002_00_0505
	TKRO_003_00_0505
	TKRO_004_00_0505
	TKRO_005_00_0505
	TKRO_006_00_0505
	TKRO_007_00_0505
	TKRO_008_00_0505
	TKRO_009_00_0505
	TKRO_010_00_0505
	TKRO_011_00_0505
	TKRO_012_00_0505

