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Farkas Zoltán 75
Hetvenötödik születésnapját ünnepli idén Farkas Zoltán,
városunk egykori, leghosszabb ideig - 16 évig - regnáló
polgármestere. Farkas Zoltánt elődje, Hegedűs György tanácselnök, egykori kollégái és utódai dr. Heiszmann Géza,
Koscsó Lajos, Bráz György és dr. Fülöp György köszöntötték a jubileum alkalmából. A szülinaposnak a Sziget
Csárdában egy közös ebéddel és egy ajándékcsomaggal
kedveskedtek.

Május 12-én, csütörtök délután érkezik Tiszaújvárosba a Tour de Hongrie mezőnye. A Széchenyi úton egy látványos részhajrá lesz a világ kerékpáros mezőnyének világsztárjaival. Összesen 900 kilométer a táv, ekkora szakaszon kell biztosítani az útvonalat, lezárásokat kell szervezni. A forgalomkorlátozásokról lapunk 16. oldalán
találnak információkat. A 14. oldalon pedig a verseny egyik magyar indulója, Orosz Gergő nyilatkozik, aki a helyi gimnáziumban tanult és a Tiszaújvárosi Triatlon Klubban sportolt.			
(Fotó: Vanik Zoltán)

Újabb okos eszköz a városban
Folytatódik az „Okos város program”. A szelfipontnál lévő okos pad
és az okos zebrák után az Ifjúsági
parkba is telepítettek egy szolárállomást.
Az innovációs eszközt a Tiszaújvárosi
Városgazda Kft. telepítette, ami napelemmel töltődik, wifit sugároz, van
benne beépített bluetooth hangszóró,
két USB csatlakozó és vezeték nélkü-

A kosárlabdapálya és a játszótér közelébe telepítették a szolárállomást.

Vezetékkel és vezeték nélkül is feltölthetők a mobiltelefonok.

li töltésre is alkalmas, este pedig automatikusan felkapcsol rajta a világítás.
- Nagyon jó, hogy pont ide tették,
mert délutánonként sokszor itt vagyunk - mondta Pavlóczki Antónia
Kata. - Én örülök neki, mert amikor
lent vagyunk a többiekkel, sokszor lemerülök, de most már fel tudom tölteni a telefonomat.
- Az Ifjúsági parkban a kosárlabda-pálya mellé került a szolárállomás
- nyilatkozta lapunknak Molnár István alpolgármester. - Nagyon sok fia-

tal összegyűlik délutánonként a parkban, ezért úgy gondoltuk, hogy itt
hasznos lehet egy ilyen okos eszköz.
Bárki töltheti a telefonját, akár csatlakozóval, akár anélkül, és a sportoláshoz zenét is lehet hallgatni. Azt fontos hozzátenni, hogy a hangerő úgy
van beállítva, hogy a környéken lakók nyugalmát ne zavarja.
A közel 2 millió forintba kerülő szolárállomás, a Tiszaújváros Jövőjéért
Alapítvány támogatásával valósult
meg.

Virágom, virágunk,
világunk
- Látod ott, milyen fényes?
- Talán, ha a nap megcsillan rajta.
- Milyen kecsesen hajlik a földig, pedig csak a szél ringatja.
- Hajlik? Derékba tört, mert nem kapálták.
- Az a cirkás levelű milyen különleges!
- Vagy inkább valami betegség támadta meg.
- Csupa-csupa színtenger a város!
- Sárga, piros..., hát közel sem teljes a paletta.
- Egy pillangó! Ott! Látod? A szirmokon pihen.
- Csak egy kártékony káposztalepke.
- Csak egy kis eső jönne már rájuk!
- Na, meg a viharos szél, hogy telehordja sziromszeméttel az utcát.
- Nézd! Jönnek a méhek nektárért!
- Meg a fránya szúnyogok is mindjárt özönlenek.
- Érzed ezt? A virágokat.
- Pont ez hiányzik az allergiámnak.
- Allergia? A virágra?
- A világra.
berta

Medencenyitány
A kedvező időjárás jóvoltából május 14-én, szombaton
kinyit a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő kalandmedencéje.
A teljes strandfürdő június 18-án nyílik meg.
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Egyházi hírek

Elismerés
a támogatásért
A megyei rendőr-főkapitányság szakmai munkájának
támogatásáért a Rendőrség Napja alkalmából „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságért
Emlékérem” kitüntetést adományozott dr. Fülöp György
polgármesternek dr. Kiss Attila megyei rendőrfőkapitány. Az elismeréssel Tiszaújváros önkormányzatának
támogatásáért mondott köszönetet, mellyel hozzájárult a
rendőrség színvonalas szakmai munkájához.

Római katolikus

Parkolóátépítés
Javában tart a Szent István úti parkolók átépítése. Az
Opark előtti és a Coop Áruház melletti mozgáskorlátozott parkolóhelyeket akadálymentesítik. A Szent István
út 1-11 számú épület és a Rossmann előtt pedig a merőlegesből ferde állású parkolókat alakítanak ki, ezért a szegélykövezést is módosítani kell. Az átépítés után a parkolóhelyek szélesebbek lesznek ugyan, viszont kevesebb
autó fér majd el. Az átalakítás előreláthatóan május 25ig tart.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség
miatt jelentkező betegek ellátása.”
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 15-ig (vasárnap) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), majd május 16-tól
(hétfő) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/4001952) 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.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat időpontja: szerda 18:00 - 20:00 óra, vasárnap
18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Kft.

Szamár

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik májusi sorozatunk. A megfejtéseket május
31-ig egyben várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.
Áprilisi nyertesünk:
Szutor Istvánné

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

A szentmisék a szokott időpontokban kezdődnek:
kedd, csütörtök, péntek, szombat 18.00, szerda 8.30,
vasárnap 11.00. Május 19-én csütörtökön kivételesen 10.00 órakor lesz a szentmise, amelyet dr. Ternyák
Csaba egri érsek mutat be, az elhunyt Gordos Miklós atya lelki üdvéért. Temetése a szentmise után az
altemplomban lesz. Minden vasárnap Sajószögeden
9.30-kor, minden páros vasárnap Sajóörösön 8.30-kor,
minden páratlan vasárnap Nagycsécsen 8.30-kor van
szentmise. A májusi litániát a szentmisék után közösen imádkozzuk. Az elsőáldozók szüleinek május 17én 16.15, a bérmálkozók szüleinek május 24-én, kedden 16.15 szülőértekezlet lesz. 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 templomban. Előadó dr. Fábry Kornél atya, az OLI igazgatója. Az előadás címe: a Budapesti Eucharisztikus Kongresszus és gyümölcsei.

Görögkatolikus
Pénteken 9 órakor szent liturgia, 17.30 Akathistos,
szombaton 17.30 vecsernye, vasárnap 10.00 utrenye,
11.00 szent liturgia. Hétfőn 17.30 paraklisz, kedden
7.30 szent litrugia, szerda 17.30 paraklisz.

Református
Tiszaszederkény
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 10.00 óra.
Tiszaújváros
Bibliaóra: csütörtök 17.00 óra.
Úrnapi istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Gyermek-istentisztelet: vasárnap 11.00 óra.
Konfirmációi előkészítő: vasárnap 15.00.
Angol nyelvű bibliaóra: szerda 17.00 óra.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Tóth Ferencné
(szül.: Sütő Mária Anna)

80 éves korában elhunyt. Temetése 2022. 05. 13-án
(péntek) 11 órakor lesz a sajószögedi temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Holló Istvánné
(született Sass Irén Emma)

életének 85. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2022. május 13-án 14.30-kor lesz
a hejőpapi temetőben.
A gyászoló család
Lelketek reméljük békére
talált, s ti már a mennyből
vigyáztok ránk. Soha nem
felejtünk, szívünkben szeretünk,
rátok örökkön-örökké emlékezünk.
Fájó szívvel emlékezünk
Édesapánk, Vermes László
halálának 18.,
és Édesanyánk, Vermes Lászlóné
halálának 3. évfordulóján.
Gyerekeik, unokáik
és dédunokáik
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Támogatás
a társasházaknak

A testület 46 társasháznak nyújtott támogatást, a távleolvasó modulok beépítésére 8 millió forintot adott.

Tiszaújváros képviselő-testülete csaknem 14 millió forintot ítélt meg az energiaracionalizálási és gépészeti
támogatásra pályázó társasházaknak. Ebből 8 millió
forintot tesz ki a melegvíz-mérőórák távleolvasását lehetővé tevő modulok beszereléséhez nyújtott támogatás.
A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés elfogadásakor a 2022. évi energiaracionalizálási és gépészeti támogatásra 40 millió forintot hagyott jóvá.

Célok és mértékek
A pályázati kiírás szerint három különböző témakörben
nyújthatnak be pályázatot a lakóközösségek. Az egyik
az energiatakarékosságot célzó felújítások, a szigetelési munkálatok és közös használatú helyiségek nyílászáróinak cseréje, valamint a pincék, garázsok és tetők szigetelésével kapcsolatos beruházások támogatása. A másik
pályázható tárgykör a gépészeti, illetve egyéb felújítások,
beruházások. A harmadik támogatott terület, a melegvízmérő-órák távleolvasást lehetővé tevő modulok lakásokba és közös használatú helyiségekbe történő beszerzésével, beszerelésével és beüzemelésével kapcsolatos projektek támogatása újdonság.
A támogatás mértéke az első két pályázható témakör esetében a korszerűsítés bruttó költségének 1/3-a, de a megítélt
támogatási összeg lakásonként maximum 20 ezer forint, a
harmadik célcsoportban a támogatás összege a kialakítás
bruttó költségének 50%-a, de melegvízmérő-óránként maximum bruttó 6 ezer forint.

A vízmérő a sláger
A pályázati kiírás megjelenése után 46 pályázatot nyújtottak be a lakóközösségek.
A társasházak összesen 13.552.471 forintra pályáztak.
Energiatakarékossági beruházásokra, felújításokra 339.900
forintot (1 pályázat), gépészeti beruházásokra, felújításokra 5.142.571 forintot (8 pályázat), távleolvasást lehetővé
tevő modulok beszerelésére 8.070.000 forintot (37 pályázat) ítélt meg a testület.
Mindemellett az I. sz. Lakásszövetkezet azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy a kezelésében lévő Építők útja 1-5. számú épületnél a lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásainak, felújításainak támogatására vonatkozó pályázat szerinti támogatásnak megfelelő összegű hozzájárulásban részesítse a rendkívüli, halasztást nem tűrő felújítási munkálatait. Az épületben 2021 nyarától 2022 januárjáig négy alkalommal
volt olyan mértékű dugulás, hogy a pincét két helyen is
bokáig érő szennyvíz öntötte el. A csővezeték kamerázása
után kiderült, hogy a rendszer visszafelé lejt, ezért 2022.
március elején ki kellett cserélni a központi szennyvízvezetéket.
Tekintettel a rendkívüli helyzetre, a képviselő-testület a lakóközösséget 319.667 forint rendkívüli vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A 40 millió forintos éves előirányzatból - egy korábbi
rendkívüli támogatással együtt -14.079.682 forintról határozott eddig a testület. A fennmaradó 25.920.318 forintra
is lesz igény, hiszen az áprilisi, májusi társasházi közgyűléseken sorra születtek ilyen jellegű döntések.
F.L.

Pénz az idősekre, pénz a gyerekekre
Tiszaújváros képviselő-testülete áprilisi ülésén hozott pénzügyi tárgyú döntéseivel mintegy 10,2 millió forint sorsáról határozott. Egyebek mellett támogatásban részesült
a református egyházközség, a kajak-kenu és sárkányhajó egyesület,
az Őszirózsa társasház.
A Tiszaújvárosi Református Egyházközség képviseletében dr. Varga István lelkipásztor azzal a kéréssel fordult a polgármesterhez, hogy az egyházközség fenntartásában lévő Nikodémus Idősek Otthonának a 2022 januárjától markánsan megemelkedett
közüzemi díjak kiegyenlítéséhez, az
ellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében a képviselő testület 5 millió forint működési célú támogatást biztosítson.
A kérelemben foglaltak szerint a közüzemi szolgáltatók (gáz, víz, villamos
áram) a 2022-ben szolgáltatási díjaikat az idősek otthonában a többszörösére, például a gáz esetében négyszeresére emelték, s ennek kigazdálkodása az intézmény számára nehézséget okoz.
Tekintettel arra, hogy a támogatás
hozzájárul az idősek tartós bentlakásos ellátását szolgáló egyházi intézmény biztonságos, magas színvonalú működéséhez, a testület úgy határozott, hogy december 31-ig történő
felhasználással biztosítja az 5 millió
forintot. A támogatást - elszámolási
kötelezettség mellett - kizárólag a Nikodémus Idősek Otthonában felmerülő közüzemi számlák kiegyenlítésére
használhatja fel az egyházközség.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület (TKKSE) azzal a
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az egyesület vízisport centruma területén álló régi pénztár-épület felújításához 2.184.657 forint támogatást nyújtson.
Az egyesület kérelmében hangsúlyozta, hogy a Tisza-parti ingatlan
2017. óta zajló fejlesztése, korszerű
versenysport és szabadidősport helyszínné alakítása során mindvégig a
régi értékek megmentésére törekedett. Ez lenne a cél a vízitelep bejáratánál álló pénztár-épület felújításával
is, amely a régi strand emlékét felidéző fotók, relikviák emlékhelyeként
működne.
A képviselők úgy ítélték meg, hogy
a támogatás hozzájárul a Tiszaújváros lakosságának szabadidősportját
is szolgáló vízisport centrum korszerűsítéséhez, valamint helyi értékeink

A Nikodémus közüzemi díjaira 5 millió forintot adott a testület.

megőrzéséhez, ezért a felújításhoz
2.185.000 forint támogatást szavaztak meg.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
vezetője két kéréssel fordult a polgármesterhez. Az elsőben az önkormányzat támogatását kérte a kapitányság épületében kialakított kondicionáló teremben lévő edzőtermi eszközök bővítéséhez. Márciusban a kapitányságon létszámfejlesztést hajtottak végre, a megnövekedett állományi létszám miatt is szükséges a meglévő eszközök bővítése, korszerűsítése.
A rendőrkapitány második kérésében
a Sulizsaru program 2022. évi költségeire biztosított 300 ezer forintos támogatás kiegészítését kérte. Indoklásként arra hivatkozott, hogy az elmúlt évben 4 általános iskola 188 tiszaújvárosi tanulója vett részt a programban, illetve kapott jutalmat, és a
továbbiakban is szeretnének a programban résztvevő minden tanulónak
ajándékot adni.
A testület a Sulizsaru programra további 200 ezer forintot, a kondicionáló eszközök beszerzésére 800 ezer forintot szavazott meg.
Az Őszirózsa társasház közös képviselője egy vélhetően más lakóközösségeket is foglalkoztató probléma miatt fordult az önkormányzathoz. Azt
kérte, hogy az épület külső homlokzatának felújítását egyedi, rendkívüli kérelemként támogassa 5 millió forinttal. Az épület az 1950-es években épült, erősen leromlott állapotban
van. 2020-ban önerőből elvégeztették
a 62 lakásból álló társasház tetőszigetelését. Jelenleg az épület mindkét oldalán nagy darabokban hullik a vakolat, az erkélyek beton talapzata töredezik és leválik, ami balesetveszélyes. Tekintettel arra, hogy energe-

Új árnyékolóhálót kapnak az óvodai focipályák.

tikai célú felújítás nem lesz, kizárólag a vakolat megújítása, ezért a kivitelezés nem támogatható az energetikai pályázat keretén belül. A testület egyedi döntéssel ezért úgy határozott, hogy a pályázati kiírásban meghatározott mértékű (a felújítás költségének 1/3-a, de lakásonként maximum 20.000 Ft) támogatást nyújt,
ami 1.240.000 forintot jelent.
A Bóbita és a Tündérkert óvodákban
pályázati forrásból 2016-ban és 2017ben az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány közreműködésével az Ovi-Sport
Program keretében sportpályákat alakítottak ki. Az árnyékoló hálók az
időjárás következtében használhatatlanná váltak, melyeket a gyermekek
sportolás közbeni naptól való védelme érdekében pótolni szükséges. Az
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány korábbi pályázóinak ismét lehetőségük
van kedvező konstrukcióban beszerezni a tető szerkezetére helyezendő
árnyékoló hálót, ami a legnagyobb
melegben is kellemes hőmérsékletet
és árnyékot biztosít, valamint a káros
UV-sugaraktól is védi a gyermekeket. A háló ára bruttó 304.800 Ft/db,
amelyből a saját forrás 135.000 Ft/db.
Az ár tartalmazza a felszerelés költségét is. A hálócserére a testület 270
ezer forintos előirányzatot biztosított.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda vezetője 499 ezer forint kiegészítő forrást kért a gyermeknap megrendezéséhez. A korábbi években a
járványügyi intézkedések miatt nem
volt lehetőség az óvodai csoportos
rendezvények megszervezésére, ezért
az intézmény 2022. évi költségvetésében sem tervezte a gyermeknap megrendezését. A központi intézkedések
révén azonban időközben megszűnt
a tilalom, ezért a képviselők megszavazták a 499 ezer forintot.
A képviselő-testület felhatalmazás
alapján a polgármester jogosult a testületi ülések közötti időszakban az
önkormányzatot érintő szakmai, illetve beruházások, felújítások meg-valósítására megjelenő pályázati felhívások esetén az önkormányzat nevében pályázat benyújtására, illetve a
szükséges önrész biztosítására.
Dr. Fülöp György a legutóbbi ülésen
arról tájékoztatta a testületet, hogy
pályázatot nyújtott be a Lévay és a
Vörösmarty utat összekötő gyűjtőút
építésére. A projekt tervezett költsége: 61.686.035 forint, a pályázott ös�szeg ugyanennyi vissza nem térítendő
támogatás, tehát a támogatás intenzitása 100%-os, nincs szükség önerőre.
Ferenczi László
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Láttam, amit nem láttam

A Pro Urbe Klub meghívására Marton Zsombor, a
MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója, és Hajdú László, a MOL Magyarország biztonsági igazgatója tartott
előadást a klub tagjainak.

A Láthatatlan kiállítás egy érzékenyítő program, hogy megismerjük, megtapasztaljuk, átérezzük
a látássérültek és a vakok világát.
Mindent csukott szemmel kell csinálni, tapintani, tapogatni, botorkálni egy világos, majd egy vaksötét térben. Ez volt a Tavaszi Fesztivál egyik különleges hétvégi rendezvénye a Derkovits Művelődési
Központban.
Láttam, amit láttam. Talán többet is,
mint gondoltam volna, pedig a szemem csupán annyit érzékelt a világból, mint aki állandó sötétségben él,
mert vak.
Próbáltam elképzelni, mielőtt bementem. Próbáltam odakint szorítani a szemem a napsütésben, de akkor
is érzékeltem a szemhéjam mögött a
sárgás-pirosas fényt. Próbáltam magamra csukni a fürdőszoba ajtót, és
ott a sötétségben átérezni a legsötétebbet, de ez sem az volt. Az a néhány perc is zavart, hogy nincs semmi, hogy túl sötét, hogy nem érzem,
hogy nem érzékelem a világot. Aztán
bementem az ő sötétnek hitt világukba és rájöttem, hogy ez a sötét egy
másik, egy sokkal árnyaltabb, egy
sokkal finomabb, egy sokkal színesebb sötétség, mint amit mi látók elgondolunk.

Vak vezet...
- Fogjátok egymás vállát, itt a szék
ülj le, vigyázz ajtó, akadály, kerüld
ki! - jöttek a segítő vezényszavak Misitől, az idegenvezetőnktől, aki egy
15 perces vaksötét sétára vitt minket. Mi épphogy csak botorkáltunk,
pedig volt segítségünk, ő pedig biztonsággal, határozottan ment előttünk, otthonosan sürgött-forgott körülöttünk. - Én látó voltam, egy betegség miatt ment el a látásom felnőtt
koromban. Egy retinitis pigmentosa
nevű örökletes betegség vitte el a látásomat. Az iskolákat még ki tudtam
járni normál suliban, 28-30 éves koromtól ment el a látásom nagy része.
39 éves koromig rehabilitációra jártam, addigra annyira lecsökkent a látásom, hogy meg kellett fogni a fehér
botot, meg kellett vele tanulni közlekedni - mondja Misi, akit arról kérdezek, hogyan kezdett új életet, hogy
folytatta, ami addig volt?
- Az eleje minden felnőttként megvakultnak baromira nehéz. Ez attól
is függ, hogy ki milyen beállítottságú, milyen életkorú, és az sem mind-

Kéz a kézben mennek

Itt a Braille-írást próbálhatták ki a kiállítás látogatói.

egy, hogy valaki férfi vagy nő. Nekem az a tapasztalatom, hogy általában a nők jobban viselik ezeket a
megpróbáltatásokat, könnyebben kijönnek egy ilyen traumából. Az eleje
senkinek sem egyszerű. Van egy 2-4
éves gyász időszak minden felnőttként megvakultnak és utána, amikor
összeszedi magát, akkor tud választani egy rehabilitációt - mondja Misi,
akivel a vaksötétben szobrokat tapogattunk, próbáltunk tájékozódni, haladni, „látni”. - Gyakorlatilag azt veszi majd mindenki észre, hogy mivel
nincs látása, ezért elkezd figyelni a
többi érzékszervére. Félre is oszlatnék egy tévhitet. Egy látássérült nem
hall jobban, csak egyszerűen másként használja az érzékszerveit. Jobban figyel, jobban fókuszál arra, amit
hall és ebből válogatja ki azokat a neszeket, zajokat, ami neki információt hordoz - mondja Misi, majd a sötét séta egyik látó résztvevője, Orosz
Daniella mesél élményeiről.
- Szerintem borzasztóan ijesztő volt,
én elkezdtem szorongani is. Talán
10-15 percre okés volt, de nem tudom ezt így egy egész életre elképzelni. Szerintem nagyon okos dolog
volt ez a kiállítás, már csak így az érzékenyítés miatt is, hogy lássák az
emberek, milyen a látássérültek világa, és hogy sokkal körültekintőbbek
legyenek és empátiával forduljanak a
látássérült emberek felé.

Világosban világtalanul
A sötét „láthatatlan” mellett volt egy
világos, „látható” része is a kiállításnak a Derkó aulájában, itt a szemeket eltakarva próbálhattuk ki milyen
az, ha nem látunk, természetesen vakok és gyengén látók kalauzolásával.
- Itt az egyik asztalnál megismerhe-

Tájékozódás a térben, vakon, fehér bottal. A labirintus, amiből nem is olyan
könnyű kitalálni.

tik a Braille-írást, kapnak is egy kis
lapot a látogatók, amin rajta van az
ábécé, így akár otthon a gyógyszeres dobozokon lévő feliratokat is el
tudják olvasni. Ezek, amiket itt láttok már elég régi gépek, viszont nagyon drágák, már annak idején a ’70es években is 1400 forintba kerültek, a mostani ára 140 ezer forint körül mozog, mert már muzeális értékük van. Ilyennel írnak a látássérültek, ami már nem annyira divat, most
már számítógépet használunk, leginkább képernyőolvasó szoftverrel, azzal azért már könnyebb a világ, mert
aki tanult gépelni az iskolában, annak
már nem kell megtanulnia a klaviatúrát, hanem csak üti-vágja, használja - mutatja a Braille-írógépet Máté
Gábor, majd egy másik asztalhoz lépünk, ahol Rozi az idegenvezetőnk.
- Itt ennél a játékasztalnál olyan játékokat tudnak kipróbálni, amihez szintén a tapintásra van szükség, megtapasztalják, hogy milyen sötétben tájékozódni, milyen a sötétség, de van
itt egy épített labirintus is, ahol fehér bottal tapogatózva kell megtalálni a kiutat - vezet körbe Laczkó Rozi a kiállítás látható részén. - Én 21
évesen veszítettem el a látásomat, de
az oka nem derült ki sajnos. Nagyon
sokan úgy gondolják, hogy a vakok
sötétet látnak, szokták is kérdezni,
hogy feketét látsz? A született vakok
erre nem tudnak mit válaszolni, persze tudnak, de hát a fekete az már egy
szín, tehát ahhoz ismerni kell a fekete színt. Igazából, amit én látok, az
egy ködszerű, szürkés-fehéres tejszerű anyag, ha mondjuk világos van,
akkor nekem úgy tűnik, mintha ez
világosabb lenne, ha sötét van, akkor
viszont sötétebbnek tűnik.

Láthatatlan programok
A Láthatatlan kiállítást több százan
nézték meg a hétvégén. Az országban több ilyen is van, legközelebb
Egerben. Érdemes egyszer kipróbálni, belépni, megtapasztalni ezt a világot. Az érzékenyítő programok kitalálói nem csak kiállításokat szerveznek, kínálnak láthatatlan vacsorákat, borkóstolókat, csapatépítő programokat, ahol a résztvevők csak az
egyéb érzékszerveikre hagyatkozhatnak. A kiállítások és a programok a
nem látók és a látók világát igyekszik
egymáshoz közelíteni, pozitív élményeken keresztül tanítja meg, hogyan
segíthetjük, hogyan érthetjük meg
őket.
berta

- Ez már egy hagyományos kapcsolat - mondta Koscsó Lajos, a Pro Urbe Klub tagja -, hiszen a város ezer szállal kötődik a volt TVK-hoz, a mostani MOL Petrolkémiához. A
város vezetői segítenek abban, hogy a klub folyamatosan
tájékozódni tudjon az aktuális kérdésekről, és egy kicsit a
jövő kérdéseiről is.
Hajdú László biztonsági igazgató előadásában elmondta, hogy jelenleg nagyjából 2500 ember dolgozik a poliol
üzem befejező munkálatain és 1500 külsős munkavállaló
az Olefin-1 üzem 63 napos felújításán.
Marton Zsombor vezérigazgató a tiszaújvárosi üzemek jelenéről, jövőjéről, a folyamatban lévő beruházásokról, és
karbantartásokról beszélt a vendégeknek.
- Ami számomra a legfontosabb üzenet - mondta Marton
Zsombor -, hogy a MOL Petrolkémiának - vagy korábban
a TVK-nak -, és a városnak csak úgy lehet közös sikere, ha
kéz a kézben mennek. Mindazok az évtizedes alapok, amiket itt a városban dolgozók, és a MOL Petrolkémia közösen letett, most folytatódnak. Amellett, hogy a poliol beruházás a célegyenesében jár, az Olefin 1-es üzem valaha
volt legnagyobb nagyleállását, és élettartam hosszabbítását végezzük jelenleg. Ez a nyár elejére befejeződik, és ezzel párhuzamosan elkezdődik egy új mérföldkő, a propiléngyár építése.
Az előadás végén a vezérigazgató egy későbbi üzemlátogatásra invitálta a Pro Urbe Klub tagjait.
Surányi P. Balázs

Marton Zsombor a vállalat jelenéről és jövőjéről is beszélt.

Új Csoport Újvárosban
A Tavaszi Fesztivál részeként az idei év egyik legmeghatározóbb képzőművészeti kiállítását nyitotta meg Kopin
Katalin művészettörténész május 10-én a Városi Kiállítóteremben. A fotókból, printekből, rajzokból és olajképekből álló tárlat a pezsgő szentendrei kulturális élet kiválóságainak, az Új Csoport tagjainak műveit vonultatja fel.
Többek között az egykor városunkban is tevékenykedő Ef
Zámbó István, feLugossy László és Bukta Imre alkotásait
is megtekinthetik a látogatók június 17-ig.
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A nehezén már túl vannak az érettségizők
A múlt héten, szerdán történelemből írtak, csütörtökön és pénteken pedig idegen nyelvi feladatsorral zárták a hetet a
végzős diákok. Ezen a héten a választható tantárgyakkal folytatódott az idei
érettségi vizsgasorozat, a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskolában pedig megkezdődtek a
szakvizsgák és a szakmai érettségik. Így,
habár a kötelező vizsgákon már túl vannak, továbbra sem lazíthatnak a középiskolások.
Társadalom, gazdaság, művészet és vallás. Ilyen témákat is érintett az idei írásbeli történelem érettségi. Az első részben a
Rákosi- és Horthy korszakról, a zsidó vallásról, és a reformációról is kaptak kérdéseket a tanulók. Esszétémát szabadon választhattak az athéni demokrácia, a Kádár-korszak, az Árpád-kori magyar tör-

ténelem vagy a második ipari forradalom
közül.
- Az idei töri könnyebb volt, mint a tavalyi, szerintem jól sikerült - nyilatkozta
Fehér Lea, a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium és Kollégium 12.D osztályos
tanulója. - Nem ezekre a feladatokra számítottam, de ezeknek sokkal jobban örültem, szerintem ezzel mindenki így van. Az
igaz-hamis feladatok könnyebbek voltak,
mint a válaszadós vagy kifejtős részek.
Az angolból vizsgázók sem jártak ros�szul. Nem mindennapi témákkal találkoztak a diákok, az olvasott szövegértési részben a tokiói vécékről és az online vásárlásról is kaptak szöveget. A nyelvhelyességi feladatban pedig kártyavárépítő versenyről és az M&M’s drazsékról is olvashattak az érettségizők.
A helyi gimnáziumban 103 tanuló érettségizett angolból, közülük 51-en még csak
11. évfolyamosok, ők előrehozott vizsgát

Mosolygós arcok a vizsga után.

Az elmúlt évekhez képest könnyűnek tartották a diákok az idei történelem érettségit.

tettek, tudtuk meg Lőrincz Gabriellától,
az angol munkaközösség vezetőjétől.
- Nekik az a tervük, hogy jövőre emelt
szinten érettségiznek. Mi javasoljuk ehhez a középszintű vizsgát is, ők általában
90% felett teljesítenek ilyenkor. Nekik jövőre már nem kötelező bejárni az angolórára - mondta a tanárnő. - Nem voltak benne meglepő vagy nehéz feladatok, a gyerekek is jó hangulatban jöttek ki az érettségiről, azt kapták, amire számítottak.
- Ezzel megkönnyítem a jövő évemet,
mert eggyel kevesebb vizsgát kell majd
megírnom, ezért érettségiztem most angolból előrehozottan - mondta Deli Benedek Balázs 11. osztályos tanuló. - Elég felkészültnek éreztem magam, hamarabb is
végeztem mindegyik feladattal, 95% feletti eredményre számítok.
A Brassaiban májusban és júniusban szakvizsgák és szakmai érettségik várnak a tanulókra. Barnes Lennon Hartley tizen-

egyedikes diák alig néhány perccel a szóbeli szakvizsgája után, de már jókedvűen
nyilatkozott lapunknak.
- Központifűtés- és gázhálózat szerelést
tanulok, ez egy összetett szakma, van benne hegesztés és forrasztás is, ezért választottam ezt. Hároméves a képzés, nincs
technikum és érettségi, csak szakképesítés - mondta Lennon. - Kicsit túlizgultam
a szóbelit vizsgát, de remélem jól sikerült.
- Több, mint 110 fő vizsgázik ebben a
vizsgaidőszakban Ezen a héten központi fűtésszerelőknek, pénzügyiseknek, ipari gépészeknek, gépgyártás-technológiai technikusoknak és az irodai titkároknak
kell bizonyítaniuk. Sok munkahely küszködik munkaerőhiánnyal, mi abban próbálunk segíteni, hogy ezek a diákok minél felkészültebben léphessenek ki a munka világába - nyilatkozta Páricsi Tamás, a
Brassai igazgatóhelyettese.
venna

Szabadabban, de drágábban nyaralhatunk
Se védettségi kártya, se maszkhasználat! Szabadon utazhatunk a legtöbb mediterrán országba. Görögország, Horvátország és a török riviéra. Továbbra is
ezek a legkedveltebb úti célok a magyarok körében. Annak ellenére, hogy bizony az árak egyik országban sem csökkentek. Sőt! Aki idén külföldön szeretne nyaralni egy 15-20%-os áremelkedésre mindenképp számítson. Nem csak
az utak, hanem a szállások, fakultatív
programok tekintetében is.
Drágább lett a nyaralás, mégis kétszer an�nyi magyar készül a tengerhez, mint tavaly. A charterjáratok szinte már most
megteltek, a buszos utazások viszont már
kevésbé népszerűek, ami többek között a
magas benzináraknak is köszönhető.

Angyal Enikő

- A korlátozások enyhítésével már januárban rohamosan nőttek a foglalásaink.
Ha ez a tendencia marad, akár a 2019-es
számokat is elérheti majd a turizmus. Hatalmas az utazási kedv - mondta lapunknak Angyal Enikő, a Globus Travel Utazási Iroda miskolci telephelyének vezetője.
Kiemelte, az ukrán-orosz konfliktus nagyban befolyásolta az idei szezont. - A háború kitörésekor többhetes megtorpanást tapasztaltunk, aztán újra bizakodóak lettek
az emberek. Most pedig már nem győzzük feldolgozni a megkereséseket, annak
ellenére, hogy magasabb árat kell fizetni az utazásért. Az ukrán-orosz konfliktus
csak bonyolítja a helyzetet, hiszen a repülőgép-kapacitás már nem olyan, mint a háború előtt volt. Ez nagyban befolyásolja,
hogy egyes országok mennyi charterjáratot tudnak lekötni a mediterrán régiók felé. Már most vannak olyan repülős utazások, ahol a július eleji időszakban nem tudunk helyet biztosítani.
Angyal Enikő szerint az üzemanyagárak
emelkedése, a munkaerőhiány és a bérverseny miatt a buszos utak ára is emelkedik
majd.
Horvátországba már nem szükséges a COVID igazolvány, és teszt sem a határátlépéshez. A beutazási korlátozások Görögországban is megszűntek. Emellett nem
lesz kötelező a maszk viselése zárt térben
június 1-től. Szabadabban, de valószínűleg drágábban nyaralhatunk majd a görög
tengerpartokon.
- Hamarosan fellélegezhetünk. Most még
a bankokba, hivatalokba vagy egészség-

Többe kerül majd a csodás meteorák felkeresése is.

ügyi intézménybe csak negatív gyorsteszttel tudunk belépni. Júniustól azonban mindenki szabadon mozoghat. Nem csak a görögök, hanem a turisták is. A helyi turizmus szinte a nullára esett vissza az elmúlt
két évben. Most viszont mindenki nagyon
bizakodó. Pozitívan állnak az idei nyári szezonhoz a vállalkozók - hangsúlyozta Jaskó Emese. A több évtizede Kateriniben élő hölgy szerint csúcsszezonra számítanak a görögök. - Azok, akik a vendéglátásból, turizmusból, idegenforgalomból
élnek nem az idei nyáron akarják majd behozni mindazt, amit az elmúlt két évben
elvesztettek. Nem is lehet. Viszont minimum egy 10%-os áremelkedés itt is várható. Egy gyros Kateriniben 3-3,50, míg egy

hűsítő frappé 3 és 4 euró között van. Egy
adag tintahal eddig 6 euró volt, most viszont már 7 vagy akár 8 eurót is kell majd
érte fizetni. A turisták esetleg a fakultatív programokon tudnak majd spórolni. Az
viszont még a jövő zenéje, hogy egy olümposzi kirándulás vagy a meteorák csodás látványa mennyivel kerül majd többe.
Mint ahogyan az is, hogy mi várható a last
minute, ősz eleji utazások terén. Görögországban ugyanis augusztus 31-ig vannak
érvényben a lazítások. Ha a járványhelyzet úgy hozza, szeptembertől újra komoly
korlátozások lépnek életbe mind a beutazás, mind a maszkhasználat tekintetében.
OK
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Kazinczys sikerek, főleg matekból

A tavaszi időszak mindig izgalmas
az intézmény életében. Megannyi,
korábban megtartott iskolai forduló után idén márciusban és áprilisban is különböző területeken tettek
tanúbizonyságot diákjaink tudásukról, rátermettségükről.
A Hamvas Béla Városi Könyvtár által a költészet napja alkalmából szervezett, „Az irodalom visszavág” című
irodalmi akadályversenyen I. helyezést ért el iskolánk csapata. A csapat
tagjai: Gerőcs Panna Zsófia, Mátyus
Janka, Vass Virág, Vetési Cserne Viktória. Felkészítő: Gyarmati Anikó.
A Gyulán megrendezett országos bibliai történetmondó versenyen Nagy-Vitányi Szofi III. helyezést ért el. Felkészítője: Boros Gáborné. A zsűri Tóth
Léna Zsófia szereplését I. hellyel, Turjanicza Botond Bogdán munkáját III.
hellyel jutalmazta. Felkészítőjük: Alföldi Ildikó.
A Szerencsen tartott regionális két tanítási nyelvű angol tanulmányi versenyen született eredmények: Turjanicza Botond Bogdán II. hely. Felkészítője: Gerőcsné Berkes Judit Katalin. Gerőcs Panna Zsófia III. hely. Felkészítője: Guba Adrienn. Bársony Bálint IV. hely. Felkészítője: Szilvásiné
Bodnár Tímea. Molnár Teodóra Kiara
VI. hely. Felkészítője: Magyarné Simon Anita.
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
megyei döntőjében kis matematikusaink egyéni eredményei: Lénárt Vidor VII. hely. Felkészítője: Tibáné
Mészáros Éva. Kiss Dorina Laura IV.
hely. Felkészítője: Tóthné Lesnyák
Viktória. Tömösközy Hanga Zsófia
III. hely. Felkészítője: Vargáné Takács Judit. Csapatversenyben a 2. és
8. évfolyamos csapatok a képzeletbeli dobogó 3. fokára állhattak fel. A 2.
évfolyamos csapat tagjai: Kiss Dorián Bence, Lénárt Vidor, Vágó Péter
Levente. Felkészítő: Tibáné Mészá-

Lezárult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria
Regionális Pedagógiai Szolgáltató Központ által huszonharmadik alkalommal megrendezett Savaria országos történelem tantárgyi verseny. A 9-10. évfolyam számára szervezett vetélkedőt az OKTV előszobájának is tartják.
Az Eötvös gimnáziumot Bartha Viola és Riczu Zsófia
10.H osztályos tanulók képviselték a megmérettetésen,
akik mindketten továbbjutottak a verseny második fordulójába, melyen Bartha Viola (képünkön) megyei I. helyet
szerzett. Felkészítő tanáruk Tóth Réka.

A legeredményesebb általános iskola díja a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen.

ros Éva. A 8. osztályos csapat tagjai:
Szlávik Levente, Vass Virág, Tömösközy Hanga Zsófia. Felkészítő: Vargáné Takács Judit. Az általános iskolák versenyében iskolánk elnyerte a Borsod - Abaúj - Zemplén megye legeredményesebb általános iskolája címet és az ezzel járó kupát. Iskolánkat Lénárt Vidor 2.a és Tömösközy Hanga Zsófia 8.a osztályos tanulók képviselték az országos döntőben,
ahol eredményesen szerepeltek.
Április végén volt a Megyei Matematikaverseny eredményhirdetése, amelyen az alábbi sikerek születtek: Szamay Anna V. hely. Felkészítő: Csernikné Nagy Mária Krisztina. Tömösközy Dalma Lili V. hely. Felkészítő:
Tóthné Lesnyák Viktória. Csehovics
Marcell VI. hely. Felkészítő: Ruszkai
Gizella. Song Keqiu VII. hely. Felkészítő: Ruszkai Gizella. Tömösközy
Hanga Zsófia II. hely. Felkészítő: Vargáné Takács Judit.
A „Törd a fejed” Országos Tehetséggondozó Matematikaversenyen csapatban mérték össze tudásukat tanítványaink az ország minden területét képviselő tanulókkal. Eredményeik: 1. évfolyam: IX. hely. Csapattagok: Szamay Zsombor, Szemán Ist-

ván, Kiss-Vékony Luca, Lovász Anna Réka. Felkészítők: Kaszásné Farkas Viola és László Éva. 3. évfolyam:
IX. hely. Csapattagok: Fülöp Júlia
Lilla, Szamay Anna, Mezei Botond,
Rem Martin. Felkészítők: Csernikné Nagy Mária Krisztina, Kiss Eszter
Piroska. 4. évfolyam: VII. hely. Csapattagok: Kádár Elise, Tatár Norbert,
Szegedi László, Máté Milán. Felkészítők: Puhl Zsoltné Markovics Tünde és Kaló Krisztina. 5. évfolyam: V.
hely. Csapattagok: Hegyi Kinga, Kerezsi Flóra, Szánóczki Nóra, Varga
Dóra. Felkészítők: Magyarné Simon
Anita és Tóthné Lesnyák Viktória.
6. évfolyam: IX. hely. Csapattagok:
Csehi Panna, Kiss Dorina Laura, Poór
Mira, Tömösközy Dalma Lili. Felkészítő: Tóthné Lesnyák Viktória. 7. évfolyam: VI. hely. Csapattagok: Hatvani Benedek, Turjanicza Botond Bogdán, Song Keqiu, Varga Márk. Felkészítő: Ruszkai Gizella. 8. évfolyam:
IX. hely. Csapattagok: Hanus Máté,
Szlávik Levente, Tömösközy Hanga
Zsófia, Vass Virág. Felkészítő: Vargáné Takács Judit.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Hírek a Széchenyi iskolából
Az elmúlt időszakban két eseményen is részt vettek a Széchenyi iskola diákjai.

A magyar költészet napja
Egy tiszaújvárosi költőnővel, Pocsai
Piroskával ünnepeltük a magyar költészet napját. A felsősök író-olvasó
találkozóját Baloghné Hideg-Nagy
Gyöngyi tanárnő koordinálta. Az 5. c
osztályból 11 tanuló készített illusztrációt az Isten hozott Kikelet című
költeményhez. A munkákat az aulában kiállítottuk. A versek felolvasását
kötetlen beszélgetés követte.
Az alsósokat Hok Csabáné könyvtáros tanár invitálta játékra. A költőnő
verseivel kapcsolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek. Kifejtették
véleményüket a barátságról, sütés-főzést imitáltak, miközben elhangzott a
Piros hímes, süti, ízes című vers.
A gyerekek megismerték a költőnő
életútját is, emlékül pedig dedikált
könyvjelzőt kaptak.
A kedves, életvidám Pocsai Piroskát
hamar szívükbe zárták a diákok. Köszönjük az élményt nyújtó találkozót!

Történelmi tettek
az Eötvösben

Író-olvasó találkozó a Széchenyi aluájában, Pocsai Piroskával.

Zrínyi Ilona
matematikaverseny
A Széchenyi iskola eredményei a megyei fordulóban: 3. osztály: 10. hely Kiss-Kulcsár Marietta, felkészítő: Izsó
Alexa. 5. osztály: 4. hely - Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, 16. hely - Suba Flóra,
felkészítő: Dózsa Imre. 6. osztály: 8.
hely - Veréb Emma, felkészítő: Kassainé Kovács Anett, 12. hely - Papp Csa-

nád Kornél, felkészítő: Nagy Viktória. Csapatverseny: 5. osztály: 3. hely
- Kiss-Kulcsár Zsuzsanna, Suba Flóra, Kosik Kende Benedek. 6. osztály:
4. hely - Veréb Emma, Papp Csanád
Kornél, Dósa Fruzsina.
Döntőbe jutott: Kiss-Kulcsár Marietta
és Kiss-Kulcsár Zsuzsanna.
Farkas Tivadarné
intézményvezető

Eredmények
a katolikus iskolában

Márciusban rendezték meg a BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XXIII. NYELVÉSZ tanulmányi versenyének megyei fordulóját, melyen Mérkőy Luca 8. a osztályos tanulónk I. helyezést
ért el, továbbjutott az országos döntőbe. Felkészítő pedagógus: Bartháné Tamás Mária..
A XXX. Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei
fordulóján a hetedik évfolyamosok között Gulyás Gréta a 9. helyet szerezte meg. A nyolcadik évfolyamosok
mezőnyében Mérkőy Luca a 3. helyen, míg Giák Tekla Éva a 4. helyen zárta a versenyt. Felkészítő pedagógus: Orbán Mónika.
A XXXII. Herman Ottó biológia verseny megyei fordulóján Magera Laura nyolcadikos tanulónk a 14. helyen végzett. Felkészítő pedagógus: Kosnyiderné Rétlaki Ágnes.
Iskolánk első és második korcsoportos labdarúgó csapatai eredményesen szerepeltek a körzeti labdarúgó
diákolimpián. Első korcsoportos csapatunk a dobogó 3. fokára állhatott fel. A csapat tagjai: Császár Hunor, Esenczki Vilmos Hajas Benett, Lédig Ádám, Pólik
Bendegúz és Timár Zalán. A második korcsoportos csapatunk 2. helyezett lett. A csapat tagjai: Bolgár Ádám,
Császár Levente, Gémes Ádám, Kövér Ábel, Lédig Levente, Riczkó Dávid, Suhajda Gábor. Felkészítő pedagógus: Császár Zoltán.
A költészet napja alkalmából a Hamvas Béla Városi
Könyvtár által meghirdetett vetélkedőn a nyolcadikos
tanulóinkból alakult csapat 3. helyezett lett. A csapat
tagjai: Vékony Balázs, Kovács Lili Tóth Edina, Gyetvai Sára, Magera Laura. Felkészítő pedagógusok: Bartháné Tamás Mária és Gruz Lászlóné.
Március 22-én rendezték meg Felsőzsolcán a Magyar
Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi Csoportja által meghirdetett magyar népdal- és nótaversent.
I. helyezett Palkó Veronika (2.b) II. helyezett Szanyó
Flóra (2.b) és Csige Fruzsina (5.b), III. helyezett Szabó
Diána (6.b). Tóth Csenge Szilvia 1. osztályos tanuló különdíjban részesült. Felkészítő pedagógusok: Papp Erika, Tóthné Farkas Szilvia, Siskáné Nagy Ilona.
Koscsó Mónika igazgató
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TeSzedd akció
Sajóörösön

A szemétszedő csapat.

A Sajóörösi Kerek Rét Alapítvány és a Sajóörös Községért Közalapítvány koordinálásával két helyen tisztítottuk meg a Sajó-partot május 7-én 10 órától a korábbi áradások által odahordott szeméttől.
A hulladékgyűjtést a sajóörösi kavicspadon kezdte meg a
nagyon lelkes csapat, majd a partszakasz kb. 1 óra alatt
történő megtisztítása után a Makkos erdőnek nevezett területen folytatódott a munka. A partszakasz megtisztítása
másfél órát vett igénybe.
A Sajó-part összesen 111 zsák szeméttől szabadult meg a
vidám hangulatú TeSzedd akció keretén belül.
A nap fénypontja a hulladék között talált palackposta volt,
amely szerint Nóra valakinek nagyon hiányzik… A csapat
úgy döntött, hogy továbbengedi a palackot, és miután mi
is biztosítottuk Nórát arról, hogy nekünk is hiányzik, a Sajóra bíztuk a kézbesítést.
Köszönjük a közreműködést és a vidám hangulatot minden résztvevőnek! Külön köszönet Geninek és családjának az utánfutóért, és a FishingBoat horgászkajak-bérlésnek a szállításért!
Tolvéth Anna
kuratóriumi elnök

Megújult környezetben várják az olvasókat
Új épületben, új helyszínen várja a
kesznyétenieket a községi könyvtár.
Az átadó ünnepséget április 30-án,
az erre az alkalomra szervezett civil napon tartották.
Kesznyétenben mindig is fontosnak
tartották a kultúrát, azon belül is a
könyvtári ellátást. A helyi igényeket
figyelembe véve gyarapították az állományt, szervezték a kulturális életet. A könyvtár mostantól a közösségi házban, két helyiségben, gyereksarokkal, számítógépekkel áll a község
lakóinak rendelkezésére.
Az átadási ünnepségen Kecső Imre,
Kesznyéten polgármestere kiemelte: a legutóbbi 20 évben 5 helyszínen
működött a könyvtár, mely most méltó helyre került. A település vezetője
köszönetet mondott a szakmai, módszertani és nem utolsósorban anyagi segítségért a II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi könyvtárnak, hiszen munkatársai közreműködésével
2.106.295 forintból újult meg a bútorzat, valamint a technikai eszközök.
A könyvtár mindenkire számít, hiszen

Egy gyermeksarkot is kialakítottak a könyvtárban.

az alapszolgáltatások mellett a helyi
nyugdíjasoknak, színjátszó körnek is
helyet biztosítanak, és itt rendezik a
KönyvtárMozi foglalkozásait is. Varga Gábor, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
hangsúlyozta, fontos, hogy a kistelepüléseken legyen egy olyan könyvtáros, aki szervezi a helyi kulturális életet, mozgatórúgója a szolgáltató hely-

Az Agyagbanda zenekar szórakoztatta a vendégeket.

(Fotó: RFMK)

nek. Szabó Tünde személyében egy
olyan szakember vezeti a könyvtárat, aki - megyénkből egyetlen kistelepülési könyvtárosként - országos
mintaprogramba is bekapcsolódott.
Fontos az is, hogy a helyiek megtöltsék élettel a könyvtárat, igazi közösségi hely legyen. A megyei könyvtár
vezetője átadta a község polgármesterének Szekeres Erzsébet, Magyar
Örökség-díjas textil- és képzőművész
grafikáját. A művész azzal a szándékkal adományozta meseillusztrációit a
megyei feladatokat is ellátó könyvtárnak, hogy minden felújított kistelepülési szolgáltatóhely kapjon 1-1 darabot munkáiból.
A program során a helyi fiatalok rövid
műsorát tekinthették meg az érdeklődők, amelyben idézeteket hallhattak
az olvasás és a könyvtár fontosságáról. Az ünnepélyes alkalomra általános iskolások számára könyvtárhasználati vetélkedőt is szerveztek, melynek helyezettjei most vehették át jól
megérdemelt jutalmukat. A nagyszerű
hangulatról Novák Zoltán előadóművész, valamint az Agyagbanda zenekar gondoskodott.
Brézai

Megelevenedik a muhi csata
Muhi önkormányzata május 14-én az „Emlékhelyek
napja” alkalmából megemlékezést szervez a 35-ös út
mentén lévő muhi történelmi emlékhelynél a Kárpát-medencében tevékenykedő és a XIII. századot hitelesen megidéző hagyományőrző közösségek közreműködésével.

Kedvezményes belépők
Tiszaújváros képviselő-testülete még a költségvetés elfogadásakor úgy határozott, hogy a Tiszaújvárosi Gyógyés Strandfürdőt üzemeltető TiszaSzolg 2004 Kft. december 31-ig nyújtson 50%-os kedvezményt a településkártyával rendelkező hejőkürti, nagycsécsi, sajóörösi, sajószögedi, tiszapalkonyai és oszlári lakosok részére. A mezőkeresztesi lakosok 30%-os kedvezményre jogosultak.
A kedvezményes belépők csak munkanapokon vehetők
igénybe.

A középkori magyar állam a muhi csatában szenvedte el
egyik legsúlyosabb vereségét. A Batu kán vezette sereg
megsemmisítő csapást mért IV. Béla hadaira. A Trauig
menekülő magyar király a mongolok kivonulását követően újjáépítette a kifosztott országot. A rövid, ám pusztító mongol uralom tatárjárás néven vált a nemzeti emlékezet részévé.
Az 1241-ben vívott, s a magyar királyi sereg súlyos vereségével végződött muhi csata nemzetünk történelmében
és emlékezetében kiemelkedő jelentőségű esemény, ennek állít méltó emléket a muhi csata emlékműve, amely
méltán került be az országos történelmi emlékhelyek közé. A szervezők kiemelt célként fogalmazták meg, hogy
a csata emlékét igaz magyarként ápolják és a felnövekvő
generációkkal is megismertessék.
A május 14-én 10 órakor kezdődő esemény során az egykori muhi csata sorsfordító pillanatait idézik fel: a magyarés a tatár táborképet, a szekérvárat, illetve annak pusztulását, a tatár lovasokkal történő összecsapásokat látványos,
élethű forgatag képében.
Lesz gyalogos fegyvergyakorlat, közelharc bemutató, páros és csoportos viadal, hídharc, lovasroham, gyalogos
csatajáték.
f.l.

A muhi csata Vadász György építész és Kiss Sándor szobrász elemi erejű alkotásában tárgyiasult, amelyet 1991-ben
Göncz Árpád köztársasági elnök avatott fel. A sírhalmot
szimbolizáló dombon fakeresztek emlékeztetnek az ütközet áldozataira és a tragikus országvesztésre.
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Tudománnyal és hagyománnyal egészségünk védelmében
A PubliCafe vendégeként Dr. Hajdu
Zsanett gyógynövénykutató és neurobiológus tartott előadást a városi könyvtárban. Az eseményen a gyógynövények
alkalmazásának módjairól és a gyógyszerek világáról egyaránt értékes és érdekes információkkal gazdagodtak az
érdeklődők.
- Hogyan került a gyógynövények közelébe?
- Kalandjaim a gyógynövények világában 21 éves koromban kezdődtek, amikor két társammal elutaztam Bolíviába.
Ott két éven keresztül az indiánok gyógynövényes tudását tanulmányoztam, amely
150 növény vizsgálatát foglalta magában.
Ez az utazás alapozta meg szakmai pályafutásomat, a bolíviai évek eredményeiből
született meg a biológus szakos diplomamunkám. Miután végeztem, ugyanitt, Szegeden, a gyógyszerészkaron doktoráltam,
növényi hatóanyag-kutatásból. Kiválasztottam kettőt a 150 dél-amerikai növényből, és négy éven át a hatóanyagaikat vizsgáltam. Új, idegrendszerre ható vegyületeket kutattam bennük és a hatásaikat is feltérképeztem.
- Mi mindenből áll egy növényi hatóanyag-kutató tevékenysége?
- Elmegyünk a terepre, lejegyezzük a helyiek tudását. Aztán utánanézünk a tudományos adatbázisokban, hogy mit tudunk
az adott növényekről. Az adatgyűjteményekben rengeteg információ megtalálható: földrajzilag hol használják az egyes növényfajokat, a már felfedezett hatóanyagaik listája, nagyon sok állatkísérlet, esetleg már klinikai, embereken végzett vizsgálatok eredményei is. Mindezek alapján
el lehet dönteni, melyik növény tűnik an�nyira ígéretesnek, hogy bevigyük a laborba új gyógyszerhatóanyag keresése céljából. Az én 150 bolíviai növényemből 30
ilyen volt.
- Mi történik a növény kiválasztása után?
- Bonyolult módszerekkel kinyerjük a hatóanyagot. Általában 10 kg növényi alapanyaggal indul egy kutatómunka, míg végül eljutunk néhány milligrammnyi tiszta hatóanyagig. Nagyjából ez a folyamat,
amely sokszor éveket vesz igénybe. Nem
véletlen, hogy számos esetben 10-15 év,
mire egy növényből gyógyszer lesz.
- Mi van akkor, ha egy hatóanyag nem elég
hatékony?
- Ha megtudjuk a vizsgálatokból, hogy
egy vegyület például csak 20 százalékkal
képes csökkenteni egy betegség tüneteit,
akkor a vegyészek módosítanak egy picit
a szerkezetén, hátha így növelhető a hatásosság. Ezt követően a vegyületeknek sok-

féle - úgynevezett félszintetikus - változatát hozzák létre, amelyeket állatkísérletekben tesztelnek addig, míg születik egy hatékonyabb verziója az adott természetes
összetevőnek.
- Biológusként és növényi hatóanyag-kutatóként tökéletesen ismeri a gyógyszeripar
és a természetes orvoslás világát. Mi a véleménye a naturális gyógymódokban és a
szintetikus gyógyszerekben bízók között
húzódó nézetkülönbségekről?
- A gyógyszeripar és a gyógynövények világa együtt egy hatalmas paletta, nem pedig két, egymással ellentétes terület. Ennek
egyik bizonyítéka, hogy a hazai gyógyszerek 67 százaléka növényi eredetű hatóanyagot tartalmaz és egyszerű gyógyteaként is szerepel a hivatalos magyar VIII.
Gyógyszerkönyvben mintegy 170 növény.
A lehetőségek nagy tárháza ez, amit egészében használhatunk. Éjünk a teljes választékkal és tanuljuk meg jól kiválasztani,
hogy mikor, mire van szükség: gyógyszerre vagy gyógyteára. Tudom, hogy egyre
nagyobb az ellenállás az orvostudomán�nyal és a szakemberekkel szemben, és hajlamosak vagyunk inkább a szomszéd tudásában keresni a megoldást a problémáinkra, de ez helytelen. Annyira felkavarodott
a világ, hogy több helyen kilóg a lóláb.
Az orvosoknak nincs mindig idejük a páciensekkel megfelelően foglalkozni és elmélyedni a fitoterápia vagy a természetes

„Kemoterápiás szerekből is már nagyon sokféle van, beindultak a biológiai terápiák, és a célzott daganatterápiák. Minden gyógyszert és gyógynövény-készítményt a várható haszon és kockázat mérlegelése után
hoznak forgalomba.”

gyógymódok világában. Viszont a képzett
természetgyógyászok meg tudják adni a
páciensnek azt a fajta figyelmet, törődést,
amelyre szüksége van. Alternatív módszereik remek kiegészítői a modern gyógymódoknak. Mivel szükségünk van mind a
modern módszerekre, mind az ezeket támogató alternatív terápiákra és a törődésre, fontos, hogy tudjuk, kikhez fordulhatunk, ha baj van. Kialakult betegség esetén
az egyén pozitív hozzáállása, a gyógyulásba vetett hite is nagymértékben képes
növelni a felépülés esélyeit. A megelőzés
szakaszában pedig nemcsak vitaminokkal
erősíthetjük az immunrendszerünket, hanem úgy is, hogy jól érezzük magunkat

Zsanett 21 éves korában kezdett kalandozni a gyógynövények világában.

Az ehető vadnövények leveleit is érdemes fogyasztani.

a bőrünkben. Ha vidámak vagyunk, sokat nevetünk és észrevesszük a bennünket
körülvevő világ legapróbb szépségeit is.
Fontos, hogy ne az internetet vegyük alapul, ha problémánk van, mert ott mindent
össze lehet olvasni és annak az ellenkezőjét is. Amikor beírjuk a keresőbe, hogy
„kamilla” és megnézzük az első tíz találatot, abból hét biztosan tartalmaz nem szakszerű állításokat is.
- Miként dönthetjük el, hogy a természetes gyógymódokhoz forduljunk-e vagy a
gyógyszerekhez?
- A gyógynövényekre általában azt mondjuk, hogy megelőzésre, valamint a kezdődő betegségek gyógyítására nagyon alkalmasak - ha időben felfigyelünk a tünetekre. Ez pedig már rajtunk múlik. Ismét kiemelném, hogy a gyógyszerek között is
rengeteg a növényi alapú.
- A mellékhatások miatt komoly vádakat
fogalmaznak meg a természetes gyógymódok hívei a gyógyszergyárakkal szemben.
Mit gondol erről?
- Az egy tévhit a növényekkel kapcsolatban, hogy nincsenek mellékhatásaik. Minden vegyületnek többféle - elsődleges, másodlagos, harmadlagos, stb. - hatása van.
Attól függően, hogy milyen típusú vegyületek, lehet az elsődleges hatás és a mellékhatás különböző erősségű. Sokszor
szidjuk a gyógyszergyárakat, hogy milyen
komoly nem kívánt tüneteket okozhatnak
az orvosságok, ami igaz is. Amíg viszont
nincs jobb ötletünk, jobb megoldásunk
egy betegség kezelésére, addig olyan szerek is a patikákban forognak, amelyeknek
erős mellékhatásaik vannak. Ha választani lehet, hogy egy éven belül meghalunk
egy bizonyos ellenszer nélkül, vagy élhetünk még tíz évet némi májkárosodással,
akkor lehet, hogy az ember a plusz tíz évet
választja. Általában ez a tapasztalat. Viszont ahogy fejlődik a tudomány a mellékhatások is egyre inkább csökkennek. Kemoterápiás szerekből is már nagyon sokféle van, beindultak a biológiai terápiák, és
a célzott daganatterápiák. Minden gyógyszert és gyógynövény-készítményt a várható haszon és kockázat mérlegelése után
hoznak forgalomba.
- Elérkeztünk a daganatok témájához.
Gyakran felvetődik a kérdés, hogy miért
nem találják a rák ellenszerét.
- Ha azt mondom, hogy rák, az nem egyféle betegséget jelent. Legalább háromszáz
különböző daganattípust ismerünk, azaz legalább háromszázféle betegségre kell
gyógyszert találnunk. Sohasem egyforma
a különböző rákos megbetegedések kezelése, mindegyikre más gyógyszer alkalmazandó.
- Ön milyen gyógynövényeket és fűszereket

használ rendszeresen, és melyeket ajánlja?
- A klasszikusokat, amelyekről tudjuk,
hogy az élvezeti értékük is jó - tehát finomak - és gyógyhatásuk is van. Télen a felső légutakra ható gyógynövényeket ajánlom: kamillát, bodzát, borsmentát, gyömbért. Évszaktól függetlenül rendszeresen fogyasztom a nyugtató hatású teákat:
citromfüvet és levendulát. A borsmentát
is kedvelem. Élénkítő hatású, valaki kávé helyett issza reggel. A szegfűszeg kitűnő vírusölő, nagyon jó száj- és torokfertőtlenítő, ha egyetlen szemet elszopogatunk. Fogfájás enyhítésére is bevethető, ha elrágjuk. Emésztést serkentő hatása
van a fahéjnak és az ánizsnak. Enyhe felső
légúti megbetegedések esetén az édeskömény önmagában való elrágcsálása is hatásos lehet. A kurkuma személyes kedvencem. Ma nem nagyon van olyan növény,
amely csökkentené a daganatok méretét,
de a kurkuma ilyen. Májbetegségek, májtumorok és ízületi problémák esetén fűszerként történő fogyasztása (napi teáskanálnyi mennyiségben) különösen jó lehet.
Csak itt azoknak vigyázni kell, akik véralvadásgátlót szednek, mert a kurkuma fokozza a vérzések kockázatát. A vércukorszint csekély mértékű csökkentésére a fahéj egy jó megoldás. Felfázásos problémák megelőzésére pedig kiválóak a bogyós gyümölcsök, különösen az áfonyafélék, amelyeket télen és nyáron egyaránt szívesen fogyasztom. Tavasszal minden zöld levél nagyon hatékony a fáradtság ellen. A boltokban kapható klasszikusokon - rukkola, bébispenót, madársaláta túl a tavaszi, ehető vadnövényeket is érdemes kipróbálni. Például csalánlevelet, sóskát, pitypanglevelet. Jöjjön egy példa a keleti gyógyító konyhaművészetből is: a sült
zellernek veseerősítő és a felfázások esetén hasznos melegítő hatása is van.
- Fűszereket milyen mértékben ideális fogyasztani naponta?
- Ha a megelőzés a cél, nagyon fontos,
hogy csak olyan mennyiségben vegyük
magunkhoz, hogy még jól essen. Ha eltúlozzuk, két hét alatt elegünk lesz belőlük,
és egy életre elfordulunk tőlük. Azt tanácsolom, hogy sokféle fűszert használjunk
változatosan, a boltok polcairól mindegyikből vigyünk haza egyet és kísérletezzünk a konyhában. Ha gyógyítási céllal,
nagyobb mennyiségben szeretnénk a fűszernövényeket, gyógynövényeket alkalmazni, érdemes tudni, hogy bizonyos fajták csökkenthetik, vagy fokozhatják egyes
gyógyszerek hatását. Mindig konzultáljunk a természetes orvoslásban képzett
szakemberrel, mielőtt elkezdjük használni
bármelyik gyógynövényt.
Ördögh István
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Szépség
és a Szörnyeteg

Rovarfóbiától a bogarasságig

A Tavaszi Fesztivál gyermekprogramjaként május 10-én
egy délelőtti és egy délutáni előadást tartva a Szépség és
a Szörnyeteg című zenés mesejátékot mutatta be a Nektár
Színház társulata a Derkovits Művelődési Központ színháztermében.

Jelentkezés
a zeneiskolába

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

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
új telefonszámai:
Hosszabbítás, előjegyzés: 49-548-430
Tájékoztatás: 49-548-433
Gyermekkönyvtár: 49-548-437
Helytörténeti Gyűjtemény: 49-548-446
Tisza-parti Fiókkönyvtár: 70-452-9104

A Tisza TV műsora
Május 12., csütörtök
9:00 HétHatár: Folytatódik az érettségi - Szolárállomás az
Ifjúsági parkban - Pro Urbe Klub - Nyit a kalandmedence Farkas Zoltán 75 - Elkezdődött a parkolók átépítése - Muhi
csata újrajátszva - Új Csoport kiállítás - Kosárlabda
9:15 Hétről-Hétre: Epipen - Láthatatlan kiállítás - Kökény
Tamás koncert - Tour de Hongrie - Labdarúgás
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Orchidea büszke azokra a gyerekekre, akik leküzdik a viszolygásukat.

Pénz, digitalizáció és fenntarthatóság, ezt a három témahetet rendezte meg nemrégiben a Hamvas
Béla Városi Könyvtár. A témákhoz programokat is szerveztek, legutóbb egy „zöld” kiállítást és egy
élménybiológiai előadást az ízeltlábúakról. A programokon több mint
300 tiszaújvárosi iskolás vett részt.
Dr. Juhász Orchideának nem csak a
neve különleges, a hobbija is, imádja az ízeltlábúakat. Kicsiket, nagyokat, szőröset, páncélosat, rejtőzködőt
és veszélyeset. Kedvenceiből több
ezerrel él együtt, naná, hogy nem fél
tőlük, sokan pedig viszolyognak. Élménypedagógiai előadásain az emberek rovarfóbiáját is le akarja győzni,
miután neki már sikerült réges-régen.
Egy befőttesüveg telis-tele levedlett madárpókkal, mellette preparált csáprágósok, soklábúak és rákok. Egy brazil óriás madárpók is pihent az egyik trópusinak berendezett
terráriumban, a másikban hatalmas
csótányok, odébb méretes, tenyérnyi
sáskákkal néztem farkasszemet. Csodáltam a református iskola alsósait,
akik kézről-kézre adogatták egymásnak a sosem látott óriásméretű ízeltlábúakat, a sor végén aztán és is felbátorodtam - Orchidea unszolására -,
tudtam, anélkül, hogy kézbe venném
őket, nem fogok innen szabadulni,
pedig csak egy riportért jöttem.
Nem csak a lélegzetemet tartottam
vissza, vele együtt a hangokat is,
amik ilyenkor reflexszerűen csúsznak ki az ember száján. A falra nagy-

Május 16., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
- Atomerőmű KSE Bonyhád kosárlabda mérkőzés és a Termálfürdő FC Tiszaújváros - Békéscsaba II. bajnoki labdarúgó
mérkőzés közvetítése felvételről
Május 18., szerda
18:00 HétHatár: Kullancs, allergia - Átlagkereset - Nyit a kikötő - Kaktuszvirág - Térzene - Mennyit ér egy nő?
18:15 Hétről-Hétre: Görög, török, horvát nyár - Muhi csata
újrajátszva - Tour de Hongrie - Foci bajnoki - Kosármérkőzés
Május 19., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Sáskaséta a tenyérben.

betűkkel kiplakátolták, mit nem szabad kimondani, de még suttogni sem.
Fúj, csúnya, gusztustalan… Úrinő
voltam, visszatartottam, sőt a végére
még három sáskát meg is sétáltattam
a tenyeremen, miközben volt lélekjelenlétem riportot készíteni is.
- Orchidea, bejártad a világot, hogy
ilyen különleges ízeltlábúid vannak?
- Ha az egészet nem is, de szerencsém volt olyan országokba is eljutni, ahol ilyen különleges ízeltlábúak
vannak. Többször jártam Indonéziában, Jáván, Szumátrán, a Szulavézi
szigeten, ott a dzsungelekben ugyanilyen cukiságok hemzsegnek mindenfele.
- Ők is onnan jöttek egy repülőúttal?
- mutatok az ízeltlábúakra.
- Nem, ezeket az állatokat mi tenyésztjük otthon, a petéket kigyűjtjük, inkubátorba helyezzük, gondozzuk. Vannak olyan fajok, amelyeknél
egy évig kell a petét gondozni minden nap, amíg elérik a felnőtt kort
és utána, mivel ízeltlábúak, nem túl
hosszú életűek, szóval nekik körülbelül egy évük van maximum kifejlett
állatként.
- Mikor és hogy lettél ilyen bogaras?
- Sok-sok évvel ezelőtt egy családi
hobbiból indult. A kisfiam apukája
nagyon ügyes preparátor és így kerültek hozzánk az első ízeltlábúak, utána elindult az élő állatok beszerzése is, pedig annak idején nagyon rovarfóbiás voltam. Amikor pici volt a
kisfiam, akkor őt küldtem be, amikor
berepült egy lombszöcske a szobába, mert borzasztóan féltem az ízeltlábúaktól, de ahogy sorra érkeztek
hozzánk, megbarátkoztam velük. Az

volt az egyetlen egy kikötésem, hogy
csak olyan ízeltlábú jöhet a lakásba,
ami nem ugrik, nem harap, nem repül, nem rohan, így jöttek elsőként a
botsáskák. Ők a kedvenceim, de már
tartunk madárpókot, skorpiót, ostorlábút, vannak a kiállítási anyagunkban szárazföldi ászkarákok, imádkozó sáskák, már több mint ezer állattal
élünk együtt. Ezeket gyakorlatilag az
élménypedagógiai programjainkhoz
tenyésztjük, nem eladásra.
- Most, hogy egészen közelről látom
őket, némelyik sáskádnak pont olyan
a feje, mint az idegen lények a filmekben. Szerintem róluk mintázták a
maszkmesterek.
- Igen, de azért tegyük hozzá, hogy
ezzel nem tesznek jót a rovarfóbiának. A szakemberek azt mondják,
hogy az erős rovarfóbia egyik oka a
média, ami többnyire negatív kontextusban használja ezeket az állatokat,
mint például horrorfilmekben, meg a
sci-fikben. Valóban nagyon különlegesek, már maga az anatómiai felépítésük is okot adhat arra, hogy viszolyogjunk tőlük. Nagyon sok embernek volt már valamilyen negatív tapasztalata velük, és ez erősödik fel,
meg hát így szocializálódunk, hogy a
szülőktől, nagyszülőktől, környezetünkből is ezt halljuk, hogy fúj, gusztustalan, undorító. A félelmi reakciónk már kicsi kortól kezdve folyamatosan a szocializációnk része.
- Ez az élménybiológiátok egyik küldetése? Hogy ne féljünk, vagy legalábbis próbáljunk meg szabadulni
ezektől a sokszor alaptalan félelmeinktől?
- Igen, hiszen az ízeltlábúaknak varázslatos a világa. Azt próbáljuk átadni a gyerekeknek, hogy az ízeltlábúak nagyon hasznosak, nem tudnánk
nélkülük élni a Földön. Nagyon rövid
életünk lenne, ha nem élnének ízeltlábúak, ha megszűnne például a beporzás, nélkülük nem lenne termőtalajunk, de a táplálékláncban is fontos
szerepük van. Rengeteg teljesen veszélytelen ízeltlábú van, mint például
ezek a botsáskák. Van olyan gyerek,
aki viszolyogva jön be az előadásra,
és 45 perc múlva úgy megy ki, hogy
megsimogatta a madagaszkári bütykös csótányt, vagy egy botsáska sétált a tenyerében. Rájuk vagyok a legbüszkébb ilyenkor, azokra, akik leküzdötték ezt a fajta viszolygásukat.
berta
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Újra együtt verseltek
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy Balogh Sándor amatőr
versíró tiszteletére gálát rendez.
Két év Covid-helyzet miatti kimaradás után az idén április
26-án tisztelegtünk Balogh Sándor emléke előtt. Rendezvényünket évek óta, így az idén is támogatta Tiszaújváros
önkormányzata a civil szervezeteknek nyújtható pénzügyi
keret terhére.
A délelőtti órákban a család képviselőivel együtt az egyesület elnöksége elhelyezte az emlékezés virágait az újtikosi temetőben Balogh Sándor sírjára. A délutáni program az
egyesület nagytermében kezdődött 14 órakor. Színesítette a műsort az, hogy az egyesület amatőr dalköre nyitotta meg a gálát, valamint a szünetben is közösen énekeltek
a résztvevőkkel.
Az idén is a hagyományos, saját vers írása és mondása kategórián kívül a jelentkezők mondhattak Balogh Sándor
verset és kedvenc verset. A két év kihagyás ellenére sokan,
20-an jelentkeztek valamelyik kategóriába, és összesen 25
produkció hangzott el a 3 fős zsűri és a közönség előtt. A
szakértő zsűri - Tompáné Mészáros Hedvig, Oláhné Alföldi Katalin és Halászi Aladár - mind a három kategóriából
egyet-egyet emelt ki és díjazott, valamint a közönség is
szavazhatott a neki legjobban tetsző produkcióra. Könyvvásárlási utalványt kaptak a helyezettek.
Minden résztvevő egy emlékdossziét kapott emléklappal és Balogh Sándor életét bemutató írással, valamint az
Ügyes Kezek Szakkör könyvjelzőjét és egy-egy szál virágot. A zsűrinek egy-egy csokor virággal köszöntük meg a
munkáját.
A közönséget, a zsűrit és a résztvevő szereplőket az egyesület vendégül látta pogácsával, kávéval és különféle üdítő italokkal.
Célunk, az amatőr versírás hagyományainak ápolása teljes
mértékben megvalósult, mivel 9 versíró jelentkezett. A gálán az előadott versek sikerélményt jelentettek a versíróknak, ami további ösztönzést adott tevékenységük folytatásához. Ugyanakkor a gálán résztvevő közönség is maradandó élménnyel gazdagodott.
Varjas Lászlóné
elnök
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Mecénás ösztöndíjpályázat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Csikász Gábor
kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő

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

2022. május 18-án (szerdán) 16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2021/2022-es tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• maximum 35 éves életkor,
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami,
vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 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 által hitelesített féléves tanulmányi átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe
olyan adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2022. május 30. (hétfő).
Helye: a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett MECÉNÁS gyűjtődoboz. (Kérjük a pályázatot zárt borítékban a hitelesített eredeti mellékletekkel benyújtani.) 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. félévének 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 módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma
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

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
Május

Helye

2022. május

Ideje
Kinek a részére
7.30 - 12.00
Kazinczy-ház (Széchenyi isGyerek
és
12.
kola)
és alkalmazott befizetés
13.00 - 16.00
csütörtök
9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Bölcsőde 3.sz. pavilon
8.00 - 12.00
Kazinczy-ház (Gondozóház) és
Szociális étkezők
18. szerda
13.00 - 15.00
9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Központi Étterem
19.
10.00 - 12.00 Szociális étkezők
Központi Étterem
csütörtök
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 ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet értelmében a térítési díjat tárgyhó 10-ig kell befizetni!

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét,
hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat természetbeni ellátásként a - Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül - a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 2022. június 16-tól 2022. augusztus
31-ig valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi
Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztással biztosított. Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek
előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte akadályozza,
a részére biztosított étel elvitelét a szülő, más törvényes képviselő vagy a szülő, törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. A szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2022. június 15-ig,
ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása a
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban, 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

12. � Közlemények

2022. május 12.

Konyhakertek bérlése
Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő lakosságot, hogy
a konyhakertek rekreációs célú használatára vonatkozó, illetve a konyhakertek bérlésére vonatkozó szerződések 2022. május 17-én lejárnak.
A használati- és bérleti szerződések megkötésére az előző évektől eltérően három évre,
azaz 2022. május 18-ától 2025. május 17-éig terjedő időszakra van lehetőség.
A bérleti díj összege: 2.000 Ft/db/év.
A szerződés megkötésére és az első év bérleti díjának befizetésére 2022. május 18-tól
2022. május 30-áig van lehetőség az alábbi helyen és időben.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. emelet 215. szoba).
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-16
Szerda: 8-12 és 13-18
Péntek: 8-12
A bérleti szerződés megkötéséhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges
adategyeztetés céljából. A szerződés létrejöttének feltétele az első részlet megfizetése.
Tiszaújváros Város Önkormányzata
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre,

szociális munkatárs
munkakör betöltésére

az Ezüsthíd Gondozóházba (3580 Tiszaújváros, Bartók Béla út 1-5.).
Feladatai:
• mentálhigiénés feladatok ellátása
• bővebben: 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
• 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
• 1/2000. SzCsM rendelet 3. melléklet - szociális munkatársra vonatkozó főiskolai
vagy egyetemi végzettség megléte
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél
• szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és
(5) bekezdéseinek megfelelően
• adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, mely letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos
információk/állásajánlatok (a honlap alján található)
Bérezés:
• a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben
a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
2011-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. május 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. június 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a NKI honlapján 2011-1/2022. azonosító számon 2022. május 14-én
jelenik meg.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár következő időpontja:
2022. május 13. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Permetezés
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2022. május 13-18. között Tiszaújvárosban
a közterületi vadgesztenyefákon vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria ohridella) ellen növényvédőszeres permetezést végez az esti órákban.
Növényvédő szer megnevezése: Camohrex Neem (hatóanyag: 10 g/l azadirachtin) II.
kategóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem veszélyes szer.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére

esetmenedzser
munkakör betöltésére

a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés.
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész
1. Alapellátások - 1/a. család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó
képesítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján (erkölcsi
igénylő - IV. pontnál a felsorolt törvényeknél nem található, hanem a kérőlapon felsorolt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kell kérni, így a fehér, üres sávba kell beírni a következőt: 10/A. a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény),
- adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat, mely letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos
információk/állásajánlatok (a honlap alján található),
- Gyvt. Nyilatkozat, mely letölthető: www.tiszaujvaros.hu hasznos információk/állásajánlatok (a honlap alján található).
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a
pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát:
2010-1/2022., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2022. május 31.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. június 10.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 2010-1/2022. azonosító számon 2022. május 14-én jelenik meg.
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót
az alábbi munkakör betöltésére:

védőnő
1 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban, határozott időre történő foglalkoztatásban, 4 hónap próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- egészségügyi főiskola, védőnő oklevél
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- önéletrajz
- érvényes működési engedély és érvényes kamarai tagsági igazolás
- végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 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 tagja 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: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása a rendelo@tujvaros.hu e-mail címen, vagy postán Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 5/50082-2/2022, valamint a munkakör megnevezését: „Védőnő”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

2022. május 12.

Hirdetés

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet

KÖZPONTIFŰTÉSÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ
munkakör betöltésére

3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, 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 állampolgárság, 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 pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén
vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 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

Eladó tároló
A TiszaSzolg 2004 Kft. eladásra meghirdeti
a képen látható, kb. 4 négyzetméteres tárolót.
Ár: 100.000 Ft+ÁFA.
Érdeklődni a 70-333-8148-as telefonszámon lehet.
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Csak a kicsik és a csajok
LABDARÚGÁS. A hétvégén az
utánpótlás csapatok a Mezőkövesd,
a Balmazújváros, az Encs, a női
csapat a Szirmabesenyő és az Alsózsolca ellen léptek pályára. A többi
csapat is jól játszott, ennek ellenére
csak az U13-asok és a lányok örülhettek győzelemnek.
U19
Mezőkövesd - Tiszaújváros
1-0 (0-0)
Puskás Tibor: A mérkőzés előtt kiegyeztünk volna ezzel az eredmén�nyel, hiszen az ellenfelünk egy megerősített csapattal állt ki.
A mérkőzés pikantériája a szervezés
volt, ugyanis kivittek minket a repceföld közepén lévő műfüves pályára,
ahol nem tudtunk bemelegíteni, mert
megtámadtak a méhek - több játékosomat megcsípték - és ezek után bementünk a városi pályára játszani.
Lehet, hogy a csípések okozta sokk
miatt, vagy valahonnan előjött a büszkeségünk, de a mérkőzés összképe
alapján nyerési esélyünk volt, mivel
a hazaiak a mezőnyfölényük ellenére
nem tudtak komoly helyzetet kialakítani, nekünk viszont a kontráink rendre veszélyesek voltak és 5-6 ziccert is
elhibáztunk. Egy hibának köszönhetően viszont a Kövesd megszerezte a
győzelmet.
Jók: az egész csapat
U16
Tiszaújváros - Balmazújváros
1-3 (0-1)
Gól: Nótár Z.
Hágen Zsolt: Gratulálok a bajnok Balmazújvárosnak, a legjobb játékoskerettel rendelkező gárda, csapatként is
jól teljesítettek, így megérdemelten
nyerték meg a bajnokságot.
Ezen a találkozón két egyenrangú
csapat küzdelmét láthattuk, csupán
egyetlen mutatóban voltak jobbak a
vendégek, a helyzetkihasználásban,
ez el is döntötte a végeredményt. Voltak olyan periódusok, amikor jobban
és veszélyesebben játszottunk a balmazújvárosiaknál, de a lehetőségeinkkel nem tudtunk megfelelő módon
élni. A mutatott játékkal elégedett vagyok, valamennyi játékosomat dicséret illeti, csapatként is nagyon jó teljesítményre voltunk képesek.
Ha a két hátralévő mérkőzésen 4 pontot szerzünk, bronzérmesek leszünk,

Az U13-asok hét gólt rúgtak Encsen.

ennek tudatában készülünk fel a bajnoki hajrára.
Jók: az egész csapat
U14
Tiszaújváros - Encs
1-4 (0-1)
Gól: Tóth R.
U13
Encs - Tiszaújváros
1-7 (1-4)
Gól: Kiss M. 3, Kopasz B., Hajdu Ö.
B., Tirpák B., Hegedűs Z.
Császár Zoltán: Az első húsz percet
kicsit álmosan kezdtük, ennek ellenére egy szép támadás végén sikerült
megszereznünk a vezetést. A második
húsz perctől a mérkőzés végéig nagy
akarattal és magabiztossággal játszottunk. Nagyon szép megoldásokat láttam a csapatomtól, remélem, hogy ez
a jó forma kitart az utolsó két bajnokira. Gratulálok a csapatnak!
Jók: az egész csapat
Nők
Alsózsolca - Tiszaújváros
3-0 (0-0)
Hágen Zsolt: A mérkőzés hajrájáig
0-0 volt az eredmény, ami óriási dicséret a csapatunknak, hiszen ősszel
hazai környezetben 5-0-ra kaptunk
ki a jóval tapasztaltabb, futsalos közegben is ismert játékosokkal felálló
alsózsolcaiaktól. Jó taktikát választottunk, amit a lányok a fáradtságig
meg tudtak valósítani, fegyelmezetten visszazárva hatástalanítottuk a hazai támadásokat, sőt, kontrajátékból
nekünk voltak nagyobb helyzeteink.
Sajnos nem tudtunk élni a lehetőségeinkkel, ami a mérkőzés végén meg-

bosszulta magát, a találkozó összképe alapján pontot érdemeltünk volna. A mai játékunk megmutatta, képesek a lányok a jó teljesítményre, jelentős tartalékok vannak a gárdában,
nagyobb tapasztalattal, határozottsággal, jóval több pontunk lehetne.
Jók: az egész csapat
Szirmabesenyő - Tiszaújváros
0-1 (0-1)
Gól: Szokol Sztella
Dohány László: Igazi célfutball volt,
amit a csapat bemutatott. Nagyon motiváltan, végig fegyelmezetten, kevés
kockázatot vállalva játszottunk. Ha
kellett csúsztunk-másztunk, egymást
kisegítettük, nem sok lehetőséget engedtünk az ellenfelünknek. Igaz, nagy
helyzetünk nekünk is csak néhány
volt, viszont ezek közül egyet sikerült
kihasználni.
Jók: az egész csapat

Szokol Sztella (balra) édesanyja emlékének ajánlotta a győzelmet jelentő gólját.

Szinte hazajön
a kerékpáros
Orosz Gergő 2018-ban érettségizett a tiszaújvárosi
Eötvös gimnáziumban. Az alsózsolcai fiú második otthonaként tekint Tiszaújvárosra, hiszen 8 éves korától
a TVK Mali színeiben triatlonozott. Időközben sportágat váltott, országúti kerékpáros lett. A magyar válogatott tagjaként rajtolt el szerdán a Tour de Hongrie kerékpáros körversenyen.
- Tizedikes gimis voltam, amikor a Lehmann testvérekkel elmentünk egy Cyclocross versenyre Kazincbarcikára,
megtetszett mindannyiunknak, én viszont többet akartam,
a triatlonklub pedig támogatott, hogy csináljam, mert sikeres voltam benne. Aztán országúton is kipróbáltam magam, bekerültem a válogatottba még 10.-es koromban.
Végül dönteni kellett, hogy melyiket kell nagyobb erőbedobással csinálni és a kerékpár mellett döntöttem - meséli
Gergő a kezdetekről.
- Hol vagy az idei rangos mezőnyben?
- Ez a mostani lesz a negyedik Tour de Hongrie-m, a válogatottal pedig a harmadik versenyem. Valóban egyre nagyobb nevek jönnek el, akiket mindennap látunk az Eurosporton. Jelenleg egy francia profi licensszel rendelkező
csapatban tekerek, de szeretném, ha egyszer majd az én
nevemet is úgy írják le, hogy sztárként érkezek a Tour de
Hongrie- ra.
- Mint egykori triatlonosnak, a pálya ismerős lehet, milyen
lesz a tiszaújvárosi részhajrá?
- A részhajrá ad némi bónusz másodpercet az első 3 helyezettnek, és a zöld trikóhoz némi pontot. A kanyarok miatt
kicsit le fogunk lassulni, így a nézők jobban fogják élvezni, mintha csak a 35-ösön tekernénk. Tiszaújváros szép,
tiszta, sportos város, ezt a versenyt mutatja majd a tévé,
lesz helikopter is.
- A mezőny csak átsuhan a városon, vagy találkozhatunk a
versenyzőkkel, veletek is?
- Csak átsuhanunk a városon, de a rajt-cél területen bármikor lehet majd találkozni a versenyzőkkel. Remélem életem legeredményesebb versenye lesz a mostani. Ez egyéni sport, de csapatban lehet majd elérni nagy dolgokat.
Egyébként, ha itthon vagyok, a mai napig edzek a srácokkal, a Sinko-Uribe és a Lehmann testvérekkel, a klubházba járok erősíteni, szinte hazajövök.
berta
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Szép győzelem után csúnya vereség
LABDARÚGÁS. Az NB III Keleti csoportjában két mérkőzést játszott az elmúlt héten a Termálfürdő FC Tiszaújváros. Vitelki Zoltán tanítványai előbb
szerdán hazai pályán 2-0-ra legyőzték a
Hajdúszoboszló együttesét, majd vasárnap a listavezető, már matematikailag is
bajnok Kazincbarcika otthonában szenvedtek 5-1-es vereséget.
A harmadosztályban ezúttal hétközi fordulót is játszottak. A szoboszlóiak elleni hazai találkozó igazi rangadónak számított,
hiszen a vendégek 2 ponttal álltak a tiszaújvárosiak előtt, így egy sárga-kék siker
esetén fordult volna a kocka, Gelsiék átvették volna a 4. helyet. Jól is indult a csata, hiszen a 18. percben megszerezték a
házigazdák a vezetést. Vitelki nagyszerűen ívelt középre balról egy szabadrúgást,
melyre Mahalek érkezett és a védő 3 méterről a rosszul kimozduló Mészáros felett
a kapuba fejelte a labdát, 1-0. Nem sokkal
később a Hajdúszoboszló előtt adódott lehetőség a 21. minutában, de Herceg a helyén volt. A Tiszaújváros jól kézben tartotta a mérkőzést, nem engedte át a területet a
vendégeknek és többet is birtokolta a labdát.
A második játékrész elején, a 48. percben
a szoboszlóiak Máté révén kerültek helyzetbe, de Herceg ismét jól avatkozott közbe. Mozgalmasan telt ez az időszak, hiszen
az 51. percben már Nagy D. lövését hárította Mészáros, majd ismét az újvárosi kapus hatástalanította a hajdúsági próbálkozást. Több szögletet rúgtak a vendégek, de
ez a fölény a gólszerzésben nem mutatkozott meg. Bartusz többször is ziccert hibázott, talán túlságosan nagy gólt akart lőni,
így vagy nem találta el a kaput, vagy Mészáros védett. Már mindenki elkönyvelte, hogy tipikus egygólos meccsen győznek a Vitelki-legények, de a hazaiak részéről jött a slusszpoén. A 91. percben Géringer indította nagyszerű ütemben Gottfriedet, aki végigvitte a labdát az ellenfél térfelén, majd a tizenhatosan belülre betörve
a kapus mellett éles szögből kilőtte a hos�szúsarkot, 2-0. A házigazdák így magabiztosan nyertek és megelőzve riválisukat, 63
ponttal előre léptek a 4. helyre.
Tiszaújváros - Hajdúszoboszló
2-0 (1-0)
Tiszaújváros, 100 néző. V.: Takács T.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg
- Mahalek, Gelsi, Pap (Bussy), Vitel-

ki B. (Erős), Tóth S. (Géringer), Bartusz,
Lőrincz, Molnár M., Nagy D. (Gottfried),
Nagy P. Edző: Vitelki Zoltán.
AG Hajdúszoboszló: Mészáros - Kónya,
Máté J., Csiki, Szathmári (Éles), Szabó L.
(Fenyőfalvi), Berdó, Vincze, Lukács Zs.
(Somogyi), Barnucz, Sütő (Kis). Edző:
Csillag László.
Vitelki Zoltán: Nehéz mérkőzés volt. Sikerült gólt szereznünk, de ez sajnos nem
nyugtatott meg bennünket. Nem tudtuk
minőségben járatni a labdát, viszont nagyon fegyelmezetten és koncentráltan védekeztünk. A második félidőben kontrákból akár nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, de így is nagyon értékes győzelmet arattunk.
Csillag László: Egy kiegyensúlyozott mérkőzést láthattak a nézők. A kapott gól után
próbáltunk dominálni, megvoltak a lehetőségeink, de sajnos ezeket nem sikerült kihasználni.
A hétvégi bajnokin vasárnap a Kazincbarcika otthonába látogatott a Tiszaújváros. A házigazda a mérkőzés előtti fordulóban matematikailag is bebiztosította bajnoki címét. A találkozón azonban minderre
fittyet hányva a 20. percben az újvárosiak
kerültek előnybe. A kazincbarcikai védők
hátul passzolgattak, egy hazaadást követően azonban Megyeri Géringernek ajándékozta labdát, aki a büntetőterületen belül elhúzta a kapus mellett és a hálóba továbbított, 0-1. Nem sokkal később azonban jött a hazai egyenlítés. A 24. percben
egy barcikai szabadrúgást követően több
hazai játékos is gólt szerezhetett volna, ám
Heil volt a legügyesebb és 5 méterről fejelt a vendégek kapujába, 1-1. A bekapott
gól után a Tiszaújváros játéka kapkodóbbá
vált, mintha elveszítették volna a fonalat a
vendégek. A hazaiak többet birtokolták a
labdát és a félidő hajrájában újabb gólt szereztek. A 41. percben Süttő kapott remek
indítást, beverekedte magát a büntetőterületen belülre és balról, mintegy 7 méterről
Herceg felett a kapuba emelte a labdát, 2-1.
A második félidőben előbb Pálinkás beadását fejelte Ádám mellé, majd a tiszaújvárosiak számára is megvolt az esély az
egyenlítésre, de Bartusz 5 méterről a kapufát találta el. A 67. percben kétgólosra
nőtt a hazai előny. Kovács D. 7 méterről leadott lövését még hárította lábbal Herceg,
ám a kipattanónál Ádám 16 méterről óriási gólt lőtt a bal felső sarokba, 3-1. Ezt követően Nagy D., majd Bussy próbálkozásánál is résen volt Megyeri. A 84. percben
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Labdarúgás
10.00 FCT - Felsőzsolca
U13 bajnoki mérkőzés			
Füves pálya
12.00 FCT - Encs		
		
U19 bajnoki mérkőzés			
Füves pálya
16.00 FCT - Hernádnémeti		
női csapatok bajnoki mérkőzése
Műfüves pálya
Asztalitenisz
11.00 Tiszaújváros - Kömlő			
bajnoki mérkőzés 		
Asztalitenisz- csarnok
Kézilabda
16.00 Tiszaújváros - Sárospatak				
női bajnoki mérkőzés			
Játékcsarnok
Május 15. (vasárnap)
Labdarúgás
17.00 TFCT- Békéscsaba II.
felnőtt bajnoki mérkőzés		
Centerpálya
Kosárlabda
17.00 Phoenix KK- AKSE Bonyhád			
felnőtt bajnoki mérkőzés 		
Játékcsarnok

Mahalek fejese tart a szoboszlói kapuba.

pedig újabb góllal rukkoltak elő a házigazdák. Süttő alapvonalról elvégzett szabadrúgását Pálinkás fejelte közvetlen közelről az újvárosi kapuba, 4-1. És még mindig
nem volt vége. Nem sokkal a lefújás előtt,
a 87. percben Ádám passzolta vissza labdát Mártonnak, akinek lövését Herceg még
védeni tudta, de a kipattanót Pálinkás közelről lőtte a vendégek hálójába, 5-1. A Tiszaújvárosiak súlyos vereséget szenvedtek
és visszacsúsztak a táblázaton az 5. helyre.
Vitelki Zoltán együttese legközelebb május 15-én, vasárnap 17 órától a Békéscsaba
II együttesét látja vendégül. Ez lesz a szezon utolsó hazai találkozója.

Vitelki Zoltán: Felemás érzések kavarognak bennem, először mindig magamban
keresem a hibát, hogy milyen döntéseket
hoztam. Így utólag azt kell mondanom,
hogy valamilyen szinten addig működött a
rendszer, és a játék, ameddig a cserékkel
nem nyúltam bele a meccsbe. Ezt a részét
vállalom, bíztam benne, hogy a friss emberek majd új lendületet tudnak adni. Nem sikerült, egy kicsit szétestünk a második félidő második felére, ami nem nagyon jellemző a csapatra. A mérkőzés amíg tart,
addig kell koncentrálni, ezen is dőlnek el
meccsek, ma is ezen múlott.

Kazincbarcika - Tiszaújváros
5-1 (2-1)
Kazincbarcika, 250 néző. V.: Szigetvári
KolorCity-Kazincbarcikai SC: Megyeri Szemere, Ur, Dvorschák (Keményffy), Heil, Süttő (Kréti), Ádám F., Székely (Kovács
D.), Nagy J. (Márton), Schildkraut (Pinyaskó), Pálinkás. Vezetőedző: Varga Attila.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg Mahalek, Géringer L. (Nagy D.), Nagy P.,
Gelsi, Vitelki (Bussy), Tóth S. (Erős), Bartusz, Lőrincz (Pap), Gottfried, Molnár M.
(Gönczi). Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Varga Attila: Nem kezdtünk túl jól, az első 20 percet követően viszont megvolt a
lehetőségünk, és több gólt szereztünk szép
megoldások után. Az egész csapat remekül
dolgozott, mindenki elkötelezetten hozzájárult a védekezéshez és szervezettek maradtunk. Nagyon jól futballoztunk!

További eredmények
Újpest II. - DEAC 0-1
DVTK II. - Törökszentmiklós 0-0
Békéscsaba II. - Eger 2-1
Füzesgyarmat - Hajdúszoboszló 0-2
Kisvárda II. - Tiszafüred 4-1
DVSC II. - BKV Előre 3-1
Tállya - Jászberény 3-1
Sényő - Putnok 0-5
SBTC - Hidasnémeti 1-2
Következik a 36. forduló
2022. május 15., vasárnap 17:00
Tiszaújváros - Békéscsaba II.
Hajdúszoboszló - Kazincbarcika
Hidasnémeti - DVTK II.
Putnok - SBTC
Jászberény - Sényő
DEAC - Tállya
BKV Előre - Újpest II.
Kisvárda II. - DVSC II:
Eger - Tiszafüred
Törökszentmiklós - Füzesgyarmat

Szoros meccsen vesztettek

KOSÁRLABDA. A május 8-án megvívott idegenbeli mérkőzésen alulmaradt a Phoenix a Bonyháddal szemben.
AKSE Bonyhád - Phoenix KK
65-59
(16-13, 18-17, 14-16, 17-13)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix
KK: Drahos Gábor (-), Bán Tibor
(17/9), Gerőcs Roland Bálint (11/3),
Hegedűs Gergely (5/3), Jordan Madrid-Andrews (21/3). Csere: Drizner
Gábor (-), Hajdu Boldizsár (-), Frikker Marcell (-), Szabó Norbert (-),
Kovács Zoltán (2), Asszú Ádám (3).
Vezetőedző: Siska János.
A Bonyhád kezdett jobban, a Phoe-

nix már nyolcpontos hátrányban volt,
amikor a negyedik percben végre sikeres találathoz jutott. Ettől kezdve
tartani tudta az öt-hat pontos lemaradást, sőt az első negyed hajrájában eljutott az egyenlítés közelébe is.
A második negyed első perce az
egyenlítési kísérletekről szólt, amit
egy erőteljes bonyhádi szakasz követett, 12-1-es rohanással tizenkét egységre növelte a vezetést. Megérkeztek
a tiszaújvárosi válaszok is, és a félidőben biztató, 34-30 volt az állás.
Kiváló harmadik negyedet játszott
a Phoenix. Az ellenfél javarészt „A”
csoportos játékosokból álló keretével
szemben teljesen kiegyenlítetté tette a
mérkőzést, fej-fej mellett haladtak a
csapatok. Végül minimális, kétpontos
bonyhádi vezetéssel zárult ez az etap.

A negyedik felvonásban folytatódott
a kiegyenlített párharc, még a kilencedik percben is csupán két ponttal
vezettek a hazaiak, és csak az utolsó
másodpercekben tudták bebiztosítani
győzelmüket.
Május 15-én, vasárnap hazai pályán
folytatódik a párharc.
Morgen Frigyes: Először is szeretnénk megköszönni minden szurkolónknak a buzdítást, nagy szükségünk
volt rá, rendkívül fontos volt, hogy
behúzzuk az első mérkőzést. Nyilván
óriási a tét, ez látszott a játékon, rengeteg hibával játszott mindkét csapat.
Mostantól a vasárnapi mérkőzésre fókuszálunk.
Siska János: Gratulálok a Bonyhád
csapatának, szoros mérkőzésen tudtak nyerni.
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Útlezárások, forgalomkorlátozások május 12-én
A Tour de Hongrie kerékpáros körverseny mezőnye 2022. május 12-én délután halad át
Tiszaújvároson, melynek biztonságos lebonyolításához az alábbi útlezárások és forgalmirend-változások lépnek életbe.
Május 12-én 13-17 óra között le lesz zárva a Széchenyi út Kazinczy és Béke út közötti szakasza. 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 gépjárműveket elszállítják.
A verseny által érintett utcákban az útból nyíló várakozóhelyek szabadon használhatóak, de a verseny ideje alatt nincs lehetőség a közlekedésre.
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

