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Tiszaújváros hetilapja

120 éve született könyvtárunk névadója

2017. március 30.

XXXV. évfolyam, 13. szám

Mesteri elismerés

A bor szeretete, Hamvas tisztelete

Örökségünk díj

A Bükkaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete és a Hegyaljai
Mesterek Népművészeti Egyesülete minden évben március 15én a népművészetben hosszú ideje kiemelkedően alkotó mestereket Örökségünk díjjal ismeri el.
Idén ezt Füredi Zsuzsanna népi iparművész, a Derkovits Kulturális Központ művelődésszervezője kapta. Mint az ünnepélyes
átadáson Kisgyőrben elhangzott, Füredi Zsuzsanna nem csak
a több évtizeden keresztül végzett magas szintű szakmai tevékenységéért, hanem közösségépítő szerepéért is megérdemelten
vehette át a rangos szakmai elismerést.

Állj közénk!

Katonai toborzó

Hamvas Béla születésének 120. évfordulója alkalmából több rendezvényt is szervez a Hamvas Béla Városi Könyvtár. Legutóbb - az író-filozófus születésnapján, március 24-én - Rátóti Zoltán és Huzella Péter előadásán A bor filozófiájával ismerkedhettek meg az érdeklődők. (Írásunk a 7. oldalon.)

Közlekedésbiztonsági értékelés

Együttműködés a balesetmegelőzésben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság (MBB) március 21-én
Tiszaújvárosban tartotta soron következő ülését, melyen
a közlekedési szakemberek
áttekintették és értékelték a
megye közlekedésbiztonsági
helyzetét.
Az évértékelőn a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberein túl megjelentek a közúti közlekedés biztonságáért felelős, illetve abban érintett további szervek és szakemberek is.
Kovács Béla ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes megnyitó szavai után
Pitkó László alezredes, a Borsod-Aba-

új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője, az MBB ügyvezető elnöke, valamint
dr. Lovassyné Németh Mária alezredes,

Újabb felújítások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. április 3-án újabb helyszínt
adunk át a kivitelező részére az Árpád úti közterületi felújítások lebonyolítása érdekében:
- Az Árpád út déli oldalán lévő járda felújítása a Bolyai közi
bekötő út és az Örösi út közötti szakaszon.
- Az Árpád út teljes hosszában az út vágása a szegélykő mellett.
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közlekedési szabályok betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

az MBB titkára adott tájékoztatást a 2016os esztendő főbb baleseti mutatóiról és a
2017-es esztendő feladatairól.
Az év első bizottsági ülésén ott volt Kalapos István ezredes a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője és Bráz György
polgármester is.
A tájékoztató során többek között elhangzott, hogy a témában érintett szervezeteknek a jövőben is együtt kell dolgozniuk,
a sebességtúllépések, az áldozatok, az ittas vezetők által okozott balesetek számának csökkentése, illetve a biztonsági eszközök használatának növelése érdekében. A közlekedés biztonsága ugyanis közös érdek, hiszen mindenki számára fontos, hogy, aki reggel elindul az este haza is érjen.

Egy érettségivel rendelkező 150 ezer, annak hiányában 125 ezer
forint nettó havi kezdőfizetést kap az, aki önkéntes katonai szolgálatra jelentkezik. A Magyar Honvédség évente két alkalommal, tavasszal és ősszel toboroz munkavállalókat. Őket, - elsősorban a regisztrált munkanélkülieket - tájékoztatják országszerte a katonaságnál betölthető munkakörökről, az anyagi juttatásokról és a felvételi eljárásról. Borsod megyében 32 településen szerveznek toborzót, városunkban március 27-én, kedden
volt a rendezvény.

Emlékérmes karatés

Adótraffipax
A NAV megyei igazgatóságának revizorai március 27-től
április közepéig kiemelten ellenőrzik a kondi- és fitnesztermeket, masszásszalonokat és szoláriumokat. Az ellenőrzések célja az online pénztárgép használatára újonnan kötelezett szolgáltatók működésének, a pénztárgéppel kapcsolatos
előírások betartásának vizsgálata. Az érintett szolgáltatóknál
a foglalkoztatás szabályszerűségét is ellenőrzik a revizorok.

Dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára adta át az elismerést.
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség emlékülésen ünnepelte alapításának 110. évfordulóját. Az eseményen számos díjat adtak át. Az egyetemi sport támogatásáért Elek Ilona Emlékéremben részesült többek között dr. Mészáros János 7. danos Shito-ryu karate mester, a Magyar Karate Szakszövetség és a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke, a Justitia Fuji-Yama SE alapítója.

Sokféle
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Észlelhetőség, figyelem, megfelelő hely

A gyalogos balesetek megelőzése

A nem hivatalos adatok alapján a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2016-ban hat olyan közlekedési baleset történt, melynek okozója vagy részese gyalogos volt. Talán nem tűnik túl
soknak, de ez a bekövetkezett
sérüléses közlekedési balesetek számának közel 10 százaléka, és a gyalogosok és járművek ütközése során a gyalogos
szinte biztosan megsérül.
A balesetek megelőzése érdekében mik
azok, amikre a gyalogosoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk?

ról érkező járműveket.” Ezt követve a saját
testi épségünket is megvédhetjük.

Megfelelő helyen
közlekedés

Észlelhetőség
A járművezetők járműveik fénycsóvái mögül, azon keresztültekintve figyelik az úttestet és annak környezetét, ezért lényegesen
kevesebbet látnak, mint az úttesten haladó
gyalogos. A járművezető számára a fénycsóván kívüli tárgyak, személyek alig észlelhetőek, míg a gyalogos ennek többszörösére is viszonylag jól elláthat. Ez igaz a lakott területen belüli, de gyengébb közvilágítással ellátott útszakaszokra is. Éjszaka és
korlátozott látási viszonyok között a fényvisszaverő ruházat életet menthet, és bár
nem kötelező, semmiképpen nem fölösleges egy kerékpárlámpa használata a kellő
észlelhetőség érdekében.

Figyelem
A KRESZ szerint függetlenül attól, hogy elsőbbsége van vagy nincs, a gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak

A gyalogos közlekedés veszélyes „üzem.”
veszélytelenségéről. Sajnos gyakran előfordul, hogy a gyalogos a mobiltelefon készülékébe feledkezik, fiatalabbak esetleg fülhallgatóval hangosan zenét hallgatnak, ezzel egyik érzékszervüket kizárva az esetleges veszélyhelyzet észleléséből, az úttestre lépnek és áthaladnak. A figyelem az áthaladás során ugyanilyen fontos. Ha a lelépést megelőzően, majd az áthaladásos során
megfelelően figyeljük a közeledő járműveket, akkor a gyalogos által nagyon gyakran
a közvetlen veszélyhelyzet is elkerülhető,
hiszen felismerhető, hogy az érkező jármű
nem kellően lassít, nem biztos, hogy észlelte őt, és még az elélépés előtt a gyalogos
megállhatna, ezzel szükséges távolságot
biztosítva közte és a jármű között. A gyermekeinknek megtanítjuk: „Lelépés előtt
nézz balra, nézz jobbra, újra nézz balra, ha
nem jön semmi, leléphetsz, majd még mielőtt elérnéd a felezővonalat, figyeld a jobb-

Ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Az MSZP tiszaújvárosi szervezete és nőtagozata játék- és ruhaadományokat gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján
bútort és egyéb háztartási eszközöket közvetít.
A szervezett gyűjtés 2017. április 3-tól 12-ig, minden nap 9

Színlelt
Ezzel a rejtvénnyel ér véget márciusi sorozatunk. A megfejtéseket április 4-igvárjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

Az úttesten csak akkor gyalogoljunk, ha
nincs más választás. A szabályok szerint
amennyiben a gyalogos az úttesten közlekedik, lakott területen lehetőség szerint, lakott területen kívül mindig a menetirány
szerinti bal szélen kell haladnia. Mi azt tanácsoljuk, mindig az úttest bal szélén. Ennek oka nagyon egyszerű, szemből érkeznek azok a járművek, amelyek veszélyt jelentenek ránk, így szükségszerűen észlelnünk kell őket. Ha észleljük a lehetséges veszélyhelyzetet, meg is tudjuk előzni, el tudjuk hárítani. Az úttest bal szélén haladva lényegesen nagyobb esélyt adunk magunknak a veszélyhelyzetből menekülésre.
Ha van a közelben egy olyan hely, ahol a
járművezetőknek fokozottan figyelni kell a
gyalogosokra, lassítaniuk kell, elsőbbséget
kell biztosítani a részükre, akkor élni kell
ezzel a lehetőséggel. Nem mellékesen, kötelező is ott áthaladni.
Sajnos időnként mindenki hibázik. A kerékpárosok, a buszvezetők, személygépkocsi vezetők és a gyalogosok is. Önmagában
a jogi felróhatóság nem feltétlenül jelenti
azt, hogy csupán az egyik fél magatartásának eredménye a baleset. Gyalogosok esetén viszont nagyon gyakran felmerül a kérdés: „Ha kellő figyelemmel és óvatossággal
közlekedik, megtörtént volna a baleset?”
Kérjük, ne feledjék, a közlekedés veszélyes!
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

órától 18 óráig tart vasárnap kivételével (Tiszaújváros, Tisza
út 2/c, - a Városgazda Kft. telephelyén).
A hátrányos helyzetben lévők is jelentkezhetnek, bejelentve,
hogy mire lenne szükségük. A gyűjtési akció ideje alatt személyesen, vagy a következő telefonszámokon jelezhetik igényüket: 70/333-8122, 49/333-910.
A szervezők

2017. március 30.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot április 2-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052),
majd április 3-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-19
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szentmisék
templomunkban. Nagyböjti időben minden héten, pénteken
szentmise előtt háromnegyed 8:00-tól keresztúti ájtatosságot
végzünk a templomban. Mindenkit szeretettel várunk.

Görögkatolikus

Pénteken 17:30 Utrenye, benne az Akathisztosz Hymnoszt
énekeljük az Istenszülő Szűz Mária tiszteletére (a görög
akathisztosz szó jelentése: nem ülve). Szombaton 11:00 Szent
Liturgia, megemlékezés elhunyt hozzátartozóinkról. 17:00
vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia,
17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden 17:30 vecsernye. Szerdán
17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Húsvét előtti
lelkigyakorlatunkat április 7-én és 8-án, Virágvasárnap előtti
pénteken és szombaton tartjuk. A szertartások 17:30-kor
kezdődnek. Vezeti, és a gyóntatásban segít Kovács Endre atya,
diósgyőri esperes-paróchus.

Református

Csütörtökön 17:00 órakor bibliaóra, 18:00 órától Tiszaújvárosban egyházlátogatási istentisztelet lesz.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban
11:00 és 16.00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni alkalmat követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Galovics Imréné
(szül.: Ferenczi Gizella)
89. éves korában hosszú betegség után elhunyt. Temetése
2017. március 30-án (csütörtök) 13 órakor lesz
a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Tóth Albert

a TVK Villamos Hálózati Üzem volt dolgozója
életének 79. évében rövid, súlyos betegségben elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. március 30-án 15
órakor lesz a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában. Előtte 14 óra 30 perckor gyászmise lesz.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Varga Károlyné
(szül.: Tóth Erzsébet)

a TVK Központi Labor volt dolgozója
életének 76. évében elhunyt.
Temetése március 31-én, pénteken
14.30-kor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben, urnasírban.
Előtte 13.45-kor gyászmisét tartunk
a tiszaújvárosi római katolikus templomban.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Benke József

temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
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Tavaszi rágcsálómentesítés

Vándorpatkányokat
irtanak

Tolnai János már több mint húsz éve irtja a patkányokat városunkban.
Megkezdődtek a tavaszi rágcsálómentesítési munkálatok városunkban. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken és a csapadékvíz-hálózaton kutatja fel a patkányfészkeket és kijáratukat, az ÉRV Zrt. a szennyvízcsatorna-rendszert rágcsálómentesíti.
Európában a vándorpatkányok honosodtak meg, amelyek évente kétszer váltanak lakóhelyet, így előfordul, hogy egy adott helyen télen még nem, tavasszal viszont már találkozunk patkán�nyal. A rágcsálók amellett, hogy igen szapora állatok, felettébb
intelligensek is, a nyugalmas helyeket kedvelik, ahol természetesen megfelelő minőségű táplálékot találnak. Így olyan helyeken lehet leginkább találkozni velük, ahol állatokat tartanak, hiszen a nekik szánt termény a patkányoknak is jó minőségű táplálék.
Sokan kerestek az elmúlt időszakban rágcsálóirtó szereket Tiszaújvárosban is.
- Többféle irtószert tartunk - mondta Huszár Tímea, a Kertész
Áruházak Kft. tiszaújvárosi üzletének vezetője -, vannak a natúr granulátumok, a csávázott búza, vagy a pépes irtószerek. Az
újabb típusúak már aromazáró tasakban vannak, ki se kell bontani őket, csak letenni oda, ahol a patkányok járnak.
A rágcsálókat évente kétszer irtják városunkban. Kell is, hiszen
ezek az állatok szeretik a városi környezetet, a kukákba dobott
élelmiszerekkel táplálkoznak.
- Állítólag itt van - mondja a Bartók Béla úti kilencemeletes házak egyikének lakója, Rontó Katalin -, többen láttak már patkányokat. Én nem, de hallottam, hogy itt a környéken sokan láttak
már. Örülünk neki, hogy irtják.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. évente kétszer szervez rágcsálómentesítést.
- Most a fenntartó kezelés zajlik - mondta Krajnyák László, a
cég műszaki vezetője -, a felszíni gócterületeken, illetve a csapadékvíz-hálózaton zajlik az irtás. 100-150 helyszínre helyezik ki az irtószert, egy hónap múlva pedig visszaellenőrizzük,
hogy mennyire volt hatékony, rágcsálómentesnek tekinthető-e
az adott terület.
Az irtást már több mint húsz éve Tolnai János végzi a városban, jól ismeri azokat a helyeket, ahol elszaporodnak a rágcsálók, tudja, hogy hol kell nagyobb figyelemmel felderíteni a patkányokat. A Bartók Béla úton, a kilencemeletes házaknál találkozunk, onnan az Árkád sorra vezet az út. Szinte emlékezetből
mutatja már a patkányok járatait, apró lyukak ezek, amikbe véralvadásgátló szert tesz, majd betemeti a kijáratot.
- Rendszeresen visszamegyek oda, ahol korábban nagyobb
mozgást tapasztaltam - mondta Tolnai János -, ezeket a területeket addig kezeljük újra és újra, amíg teljesen patkánymentesnek
nem találjuk. A megyében nagyon sok helyre járok, de szinte Tiszaújváros az egyetlen település, ahol az önkormányzat rendszeresen gondoskodik a patkánymentesítésről. Pedig törvény írja
elő, hogy minden tulajdonos köteles a saját területén védekezni
ezek ellen az egészségre veszélyes kártevők ellen.
- Milyen patkányok szaporodnak el a városi környezetben?
- Európában csak vándorpatkányok élnek. Nagyon intelligensek és szaporák, az ösztöneik alapján évente kétszer változtatnak lakóhelyet, mi ehhez igazodva végezzük az irtásokat tavas�szal és ősszel. Ilyenkor indulnak neki a vándorpatkányok, hogy
új életterületet keressenek, így bárhol előfordulhat, hogy télen
még nem volt patkány, tavasszal viszont megjelenik. A patkányok szinte bármit megesznek, azonban szeretik a minőségi táplálékot, ezért fordulnak elő olyan helyeken, ahol állatokat tartanak - tette hozzá Tolnai János.
Nem csak a közterületen irtanak, hanem a város szennyvíztelepén, a szennyvízátemelőknél és a csatornahálózaton is. Az ÉRV
Zrt. által megbízott vállalkozó áprilisban ütemezetten végzi az
irtást, összehangoltan a Városgazda Kft. által koordinált irtással.
FP
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Talajvíz-tisztítás Tiszapalkonya határában

Hetven kúttal, három kilométeren

Talajvízvédelmi rendszert épít
ki a MOL és a MOL Petrolkémia Zrt. Tiszapalkonya határában. A munkálatok folyamatosan zajlanak a falu nyugati és északi határánál, a
rendszer a tervek szerint az
év második felében kezdi meg
működését.
A Tiszapalkonyán élőket már hónapokkal
ezelőtt tájékoztatták a rendszer kiépítéséről. Szekeres Barnabás a faluban él, mint
mondta, ez a beruházás sokat jelent a településnek.
- Nekem is vannak gyümölcsfáim, ahogy
nagyon sokaknak. A fák sokszor voltak
betegek, eddig nem tudtuk, hogy miért,
most már tudjuk. A fúrt és a régi ásott kutakból nyert vizet is sokan használják, hiszen többen tartanak állatokat. Ha megtisztítják a talajvizet, és ha kiépülne a
szennyvíz-csatorna rendszer, akkor lenne
igazán tiszta a falu - mondta.
- A legfontosabb cél az egészséges környezet biztosítása, a talajvíz minőségének
javítása és az itt élő emberek egészségének megőrzése - mondta lapunknak Lasztóczi László Attila, Tiszapalkonya polgármestere. - Több éve tartó folyamat már
ez, a monitoring kutakból vett vízminták eredményei azt mutatják, hogy a talajvízben oldott ipari szennyező anyagok
a Tisza irányába - így településünk irányába - mozdultak el, a szennyező anyagok koncentrációja a Tiszához közeledve
csökken, emellett a szennyeződés a település irányába haladva függőleges mozgást is végez és jól behatárolt a kiterjedése is. A hetven kútból álló rendszer kivitelezése már elkezdődött, önkormányzatunk is megadta az úgynevezett telki szolgalmi jogot az érintett önkormányzati tulajdonban lévő területekre. Álláspontom,
és a képviselő-testület többségének álláspontja szerint a jogutód cégeknek mindent meg kell tenniük, milliárdokat sem
sajnálva, hogy biztosítsák az egészséges
környezetet a lakosság számára. Önkormányzatunk stratégiai kapcsolatba került
a cégcsoporttal, a jogutód cégek kiemelt
partnerként tekintenek Tiszapalkonyára.
Megvan a reményünk arra is, hogy a cégek által nyújtott támogatási forrásokból
mi is részesülünk majd, ugyanolyan vagy
akár nagyobb mértékben, mint az elmúlt

A hetven kútból álló rendszer egyike, ez 17 és fél méter mély.
miai tevékenység során - a mindig aktuális jogszabályok és vonatkozó előírások
betartása mellett is - ipari eredetű szen�nyezőanyagok jutottak a talajba és a talajvízbe - mondta Ládi András. - A szen�nyezőanyagok a talajvíz lassú áramlásával együtt eljutottak az ipari komplexumon kívüli területekre is.
- Milyen szennyezőanyagok, milyen koncentrációban és honnan kerültek a talajvízbe?
- A felszín alatti vízben a szénhidrogének
finomításához és feldolgozásához kapcsolódó szennyezőanyagok vannak jelen.
A részletes vizsgálati eredmények alapján Tiszapalkonya határában a talajvízben
domináns szennyezőanyag az MTBE.
Koncentrációja jellemzően a szennyezettségi határértéket nem haladja meg. A települések belterületén a talajvízben meg
lehet találni a kommunális szennyvizekből eredő oldott szennyezőanyagokat is például nitrát és szulfát - esetenként a határértékeket meghaladó koncentrációban.
Ezek a szennyeződések azonban nem ipari eredetűek, a csatornázottság hiányával
vannak összefüggésben.
- Mekkora területen zajlik majd a tisztítás?
- A talaj- és talajvíz tisztítása több, egymástól elkülönült térrészen és projektben
jelenleg is folyamatban van, illetve megkezdődik 2017-ben. A szóban forgó beru-

A falu határában már végeztek a régészeti vizsgálatokkal, hamarosan kezdődhet a fúrás.
években - tette hozzá a polgármester.
A talajvízvédelmi rendszer hetven vízkitermelő kútból és az azokat összekötő
vízvezeték-hálózatból áll majd. A kutak
segítségével termelik ki a talajvizet, melyet csővezetéken keresztül a MOL Petrolkémia szennyvíztisztítójába juttatnak.
Az automatikusan működő rendszer feladata, hogy megakadályozza a szennyezettség terjedését és várhatóan évekig kell
üzemeltetni, mire a javulás érzékelheti lesz a talajvíz minőségében. Ládi Andrást, a MOL Petrolkémia Zrt. FF és EBK
vezetőjét a rendszer kialakításáról és működéséről kérdeztük.
- Mi indokolta a munkálatok elkezdését?
- A több évtizedes olajipari és petrolké-

házásban az iparterületen, valamint a Tiszapalkonya nyugati határában mintegy 3
km hosszan elhelyezkedő, jelenleg kiépítés alatt álló kútsorral történik a talajvíz
tisztítása.
- Mikorra épül ki a víztisztító rendszer és
mennyi ideig tart majd a talajvíz megtisztítása, milyen módszerrel?
- A környezetvédelmi beruházás az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásával és a szükséges engedélyek beszerzésével elindult. A kivitelezés várhatóan
2017. június 30-án fejeződik be, és ezután
kezdődik a beüzemelése. Az ipari eredetű
szennyezőanyag-csóva több évtized alatt
alakult ki, várhatóan évekbe telik, amíg

a javulás érzékelhető lesz a talajvíz minőségében. A kutak üzemeltetésének időtartamát az első néhány év tapasztalata
után tudjuk megbecsülni. A tisztítást vízkitermelő kutakból álló kútsor, valamint
a hozzá kapcsolódó vízvezeték-hálózat és
víztisztító végzi majd. Működésének lényege, hogy a kutakba telepített szivat�tyúkkal kivett talajvíz a kutakhoz kapcsolódó csővezetékeken keresztül a MOL területén levő víztisztítóba, majd tisztítás
után az MPK-ba kerül.
- A lakosságot mennyiben érintik a munkálatok, le kell-e a zárni a fúrt kutakat?
- A talajvízvédelmi rendszer kiépítése során kútfúró és egyéb munkagépek dolgoznak, melyek nem jelentenek jelentős és tartós terhelést a környezetükre.
Az üzemelés során nem várhatók zavaró környezeti hatások, úgymint zaj, rezgés vagy szaghatás. A vízkitermelő rendszer üzemeltetése az előzetes számítások
alapján nem okoz talajmozgásokat sem.
Így a kútsor közelében nem kell tartani épületek süllyedésétől, megrepedésétől. Ugyanakkor az elővigyázatosságra
törekedve a MOL és a MOL Petrolkémia
megbízása alapján statikai felmérés készült a kútsor közelében lévő ingatlanok
állapotáról. Értelemszerűen csak ott, ahol
ehhez a tulajdonos hozzájárult. A szen�nyezettség terjedésének megállításához
vízkivételi tilalom elrendelése is szükséges a kútsor közvetlen közelében lévő utcákban, tehát az itteni kutakat le kell majd
zárni. A tilalmat a környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott intézkedési terv
alapján lehet bevezetni. A kutak lezárásának költségeit a MOL viseli, az a lakosokat nem terheli. A kutak lezárása miatt
a MOL az érintettek részére kompenzációt nyújt. Ennek módjáról, mértékéről az
érintettekkel egyeztetünk.
- A talajvíz szennyezés okozhat-e károkat
a kertekben termelt növényekben, megbetegítheti-e a gyümölcsfákat?
- A legtöbb gyümölcsfa gyökérzete jellemzően 1-3 méterre hatol le, a sekély talajvíz pedig 3-4 méter mélységben található meg, ebben a mélységben Tiszapalkonya belterületén eddig nem volt kimutatható ipari eredetű vegyi anyag. Kommunális eredetű (szennyvíz szikkasztásból származó) vegyi anyagok viszont jelen vannak ebben a mélységben, amelyeknek már lehetnek negatív hatásai a
növényzetre. A gyümölcsfák egészségi
állapotára számos tényező hat, gomba- és
vírusfertőzések, egyéb növényi megbetegedések, rovarkártevők, időjárási tényezők és a talaj tápanyagtartalma egyaránt
befolyásolja egészségüket és terméshozamukat. Az ipari jellegű szennyeződés
valószínűleg nem okozott károkat a gyümölcsfákban.
Fodor Petra

Mozaik

4. oldal

A lepkegyűjtő

Pszichothriller a színpadon

Hétfőn, március 27-én volt a
színházi világnap. Ez alkalomból mutatták be a Derkovits Kulturális Központban
John Fowles egyik híres regényének színpadi adaptációját Bereczki Zoltán és Ágoston Katalin főszereplésével.
A felkavaró darab - hatásvadász módon - szünet nélkül,
90 percen keresztül tartotta
fogva a nézőket.
A darab alapjául szolgáló könyvet, A lepkegyűjtőt hatvan évvel ezelőtt írta John
Fowles. A thrillernek mindössze két szereplője van. Egy nő és egy férfi. Egy fogoly és egy fogva tartó. Kettőjük viszonya tárul a nézők elé, egy szerelmes pszichopata emberrabló és foglya kapcsolatának borzalmai.
Színházban ritka a thriller, mint műfaj,
Horgas Ádám mégis ehhez nyúlt, nem
akármilyen érzékenységgel. Nem csak
nézőknek kell „letenniük” az ijesztő, borzalmakkal teli darabot a színházteremből kifelé menet, maguknak a színészeknek is.
- Egy ilyen szerep után a színésznek
nyomnia kell magán egy „reset” gombot,
vagy a színész az színész, és a színfalak
mögé érve otthagyja, leteszi a darabot,
egy ilyen pszichothrillert?
Ágoston Katalin: - Igen, ez így van, de ez
is egy tanulási folyamat. A darab próbái
során ezzel kel és ezzel fekszik az ember,
nehezebb kikapcsolni, ha mindig ott jár a

Világnapi üzenet

A színházi világnapot a Nemzetközi
Színházi Intézet közgyűlésének határozata alapján 1962 óta tartják meg március 27-én, annak emlékére, hogy 1957ben ezen a napon volt a Párizsban működő Nemzetek Színházának évadnyitója. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet - és tágabb
értelemben a kultúra - fontosságára,
tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét
és támogatását.
A színházi világnapot előadásokkal ünnepelték szerte a világon. Hagyomány,
hogy a bemutatók előtt felolvassák azt
a nemzetközi üzenetet, melyet minden
évben más színész tolmácsol. Az ideit, a neves francia színművész, Isabelle Huppert (képünkön) fogalmazta meg.
Üzenetében arról ír, hogy a színház mindig újjászületik. A színházi konvenciókat újra és újra le kell rombolni, mert
a színház csak így maradhat eleven. A
fejében, aztán ez változik. Ezt tanulnom
kellett, hogy a színházból kilépve kitöröljem az agyamból.
Bereczki Zoltán: - Én Freddie-t alakítom,
aki szerelmes Mirandába, a darab női szereplőjébe. Freddie a rabja Miranda szépségének, Miranda rabja Freddienek egy
pincében, ahol fogva tartja szerelme tárgyát. A történet nem más, mint egy küz-

Ágoston Katalin
delem. Küzdelem az életben maradásért
egy izgalmakkal teli thrillerben, miközben észrevétlenül elmosódik a határ fogoly és fogva tartó között.
- Amikor az ember néz egy jó thrillert a
tévében, a félelmet megtöri félóránkként
a reklám, ami valljuk be, olykor nem jön
olyan rosszul a lelkünknek. Nos, itt most
nincs ilyen, 90 perc tömény borzalom, izgalom, megszakítás nélkül. Ez gondolom
nem véletlen rendezői „kellék”?
Á.K.: - Az emberek ingerküszöbe szerintem ma már máshol van, mint a hatvanas
években, amikor megfilmesítették ezt a
történetet, amikor a regény csontig hatolt.
Éppen ezért az izgalmas, fordulatos sztori végén mégis változtattunk egy kicsit,
hogy a regényhez képest nagyobb csatszínház gazdag, átível téren és időn, a
kortárs művek az elmúlt századok alkotásaiból is inspirálódnak, ha egy klasszikus színdarabot napjainkban mutatnak
be, az mai és modern lesz. A színésznő
hangsúlyozza: a színház erős, mindent
túlél, háborút, cenzúrát, pénzhiányt.
„Elég egy üres tér és a színész. Vagy színésznő. Mit csinál, mit mond? A közönség figyeli, és soha ne feledjük, közönség nélkül nincs színház. Egyetlen néző, közönség. De azért ne legyen túl sok
üres szék a nézőtéren” - írja a művész.

tanó legyen a végén. Az emberek szeretik megtapasztalni a dolgokat a saját bőrükön, és a színház mindig élőbb dolog,
mint amit a filmen látnak, hiszen itt egyszerre élik át velünk a pillanatokat és ez
egy közösségi élményt is jelent.
B. Z.: - Az eredeti történet, a regény egy
ké részes napló. Egyszer a fiú, másszor a
lány szemszögéből van leírva. Terveztük

a két felvonást, de egyszerűen nem tudtuk hol elvágni a történetet, így úgy döntöttünk, marad egyben.
- Ha már a tévét említettük, több, Miranda és Freddie történetéhez hasonló, hátborzongató esetet láthattunk a híradásokban az elmúlt években eltűnt lányokról,
meggyilkolt szerelmekről, megbomlott elméről, szerelemféltésről. Itt van például Natashca Kampusch története. Mintha a lány elrablója olvasta volna Fowles
könyvét. Sajnos a borzalom okán is igencsak van aktualitása a darabnak.
B.Z.: - Maga a regény 60 éves, de a film is
több, mint 50 éves, úgy tudom, akkor beszéltek róla először, ekkor kezdtek el foglalkozni ezzel. Megdöbbentő, hogy men�nyi ehhez hasonló valódi történet jött velünk szembe a próbafolyamat alatt. Pont
akkoriban volt egy olyan eset, amikor egy
exférj, el akarta rabolni a feleségét, de a
Szoba című film is ekkortájt készült. Persze a történeten túl mesélünk másról is;
két világnézet összeütközéséről, miközben személyiségfejlődésen mennek keresztül a szereplők, és sehogyan sem tudnak egymással zöld ágra vergődni.

2017. március 30.

kronika@tiszatv.hu

Humán- és reál
versenyek

A Bod Péter könyvtárhasználati versenyen szép eredményt
elért tanulók felkészítőjükkel. Stadler Bettina, Lovász Evelin, Markovics László - Veres Andrásné felkészítő tanár
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói az elmúlt időszakban a következő eredményeket érték el
megyei és regionális tanulmányi versenyeken:
Bod Péter könyvtárhasználati verseny megyei forduló : 1. Stadler Bettina 7/1., 7. Lovász Evelin 7/2., 9. Markovics László 7/1.
Felkészítőjük: Veres Andrásné.
Simonyi helyesírási verseny megyei forduló: 9. Borjus Virág
5/1. Felkészítő: Tankó Lászlóné.
Zrínyi matematikaverseny megyei forduló: 13. Eperjesi Tímea
7/2. Felkészítő: Drotárné Tamás Hermina.
Szép magyar beszéd verseny megyei forduló: 7. Varga Bence
6/2. Felkészítő: Szabóné Gubányi Éva.
Jedlik verseny regionális forduló fizikából: 8. Eperjesi Tímea
7/2. Felkészítő: Drotárné Tamás Hermina.
Hok Csaba
intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Népzene a Hunyadiban

Bereczki Zoltán
- A színházi napnak minden évben van
egy aktuális üzenete, idén Isabelle Huppert színésznő gondolatait olvasták fel világszerte. Bereczki Zoltánnak milyen üzenete van a közönségnek, a szakmának?
B.Z.: - Nem csak a világnapon van üzenete egy színésznek, minden előadással, hiszen a darab mondanivalóján, a játékunkon keresztül tudunk értékeket, jó értékeket közvetíteni az embereknek. Azon
túl, hogy szeressenek minket az is nagyon fontos, - legalábbis, akibe szorult
egy kis küldetéstudat - hogy a meséinken, történeteinken keresztül elültessünk
az emberekben valami kis magot, ami
majd virágba szökkenhet. Húsz éve vagyok a pályán, a színháznak van jobb és
rosszabb időszaka. A művészi kifejezésnek van mindig olyan ideje, amikor egy
kicsit hangosabban kell beszélni, amikor
egy kicsit másról kell beszélni. A színházaknak ezért is van aktualitása napjainkban is, hiszen fontos, hogy értékrendet
adjunk, mutassunk.
berta

A gyermek-filharmóniai koncertsorozat keretében intézményünk vendége volt a Maros táncegyüttes szólótáncosa és a
Zagyva zenekar. Ízelítőt kaptunk a Maros-menti népdalokból és
népzenéből, a hozzájuk illő néptáncból. Megismerkedtünk a népi zenekar hangszereivel, majd közös daltanulás után szapora
csárdást járva zártuk a jó hangulatú délutánt.
Magyarné Hadzsi Katalin
DÖK-segítő tanár
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Sikeres zeneiskolások
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Eötvösösök az Eötvösön

Minden évben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
(ELTE) ad otthont informatikából az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) és a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny (NTOITV) országos döntőinek.
Gimnazistáink már évek óta ott vannak az ország legjobbjai között és szép sikereket értek el. Így van ez ebben az évben is.
Programozás kategóriában Karikó Csongor Csanád 10.b osztályos tanuló (NTOITV) a 18. helyen végzett és meghívást kapott a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI) válogatóversenyére. Felkészítő tanára: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna.
Alkalmazás kategóriában három tanulónk jutott be az országos
döntőbe. Karikó Csongor Csanád, Kanda Dániel 11.b (OKTV)
felkészítő tanára: Takácsné Pelles Erika, valamint Nagy Máté
12.b (OKTV), felkészítő tanára: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna.
Eötvösös döntősök: Nagy Máté, Karikó Csongor Csanád és
Kanda Dániel a képen.
Erdélyi Lajos intézményvezető

Március 28-án rendezték meg Emődön az I. Regionális Klasszikus Könnyűzenei Találkozót.
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája növendékei két nívódíjat kaptak.
Balla Eszter fuvolista és Tóth Balázs zongorista duója, Bodri
Brigitta zongorista szólója nyerte el a zsűri tetszését. Siró Bálint
szaxofonos növendék is szép teljesítményt nyújtott. A zeneiskola a három növendék színvonalas előadásáért és felkészítésért
külön dicséretben részesült. Felkészítő tanárok: Dudás László,
Lakatos Veronika, Sára Jenő István. Gratulálunk a résztvevő tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak!
Hok Csaba intézményvezető

Gyermekeink
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A Hunyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért Alapítványa és nevelőtestülete idén is megrendezi a már hagyományos Hunyadi-bált, melyet ebben az évben április 21-én 19 órától az Arany
Holló étteremben tartunk. Szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre! A belépőjegyek elővételben az iskolában megvásárolhatóak 4.500 Ft-ért, amely egy pohár pezsgőt és egy finom
vacsorát foglal magában. A jó hangulatról élőzene, valamint a
fellépő jelenlegi és egykori hunyadis diákok gondoskodnak. A
megváltott jegyekkel az alapítványt támogatják, s az összegyűlt
pénzt gyermekeink oktatási körülményeinek jobbítására szeretnénk fordítani. Várjuk az egykori kollégákat, szülőket és tanítványokat is!
Hok Csaba
intézményvezető

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói március 21-én Szerencsen vettek részt a két tanítási nyelvű iskolák számára szervezett Regionális Angol Nyelvi Tanulmányi Versenyen. A 4.a
osztályosok csapata: Eke Laura, Gál Gréta Vivien és Kiss Hunor első helyezést
ért el. Felkészítő tanáraik: Zimmermanné
Fekete Judit és Soltészné Szörfi Anikó. A
felsősök egyéni versenyében Molnár Elizabet (7.a) II., Tóth Csenge (7.a) III., Pékó Laura Cecília (8.a) II. és Nagy Nelli
(8.a) IV. helyezést ért el. Minden felsős
tanuló felkészítő tanára Magyarné Simon
Anita.
A Törd a fejed! Tehetséggondozó matematikaverseny országos döntőjében Tö-
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Kazinczys versenydömping

Hunyadi-bál
az évforduló jegyében

mösközi Dalma 1.a I. helyezés (Tibáné
Mészáros Éva), Kiss Hunor 4.a II. helyezés (Gál Csabáné), Kiss Gábor Botond
6.a I. helyezés (Tölgyesiné Liktor Mária), Kanyó Viktória 7.a I. helyezés (Magyarné Simon Anita), Nagy Levente 8.b
II. helyezés (Tölgyesiné Liktor Mária).
A csapatversenyben iskolánk I. helyezést
ért el. A csapat tagjai: Tömösközi Dalma
1.a (Tibáné Mészáros Éva), Kovács Veronika 2.a (Csernikné Nagy Mária Krisztina), Szlávik Levente 3.a (Marjánné Bacsó Csilla), Kiss Hunor 4.a (Gál Csabáné), Borza Eszter 5.a (Majoros Lászlóné),
Kiss Gábor Botond 6.a (Tölgyesiné Liktor Mária), Kanyó Viktória 7.a (Magyarné Simon Anita), Nagy Levente 8.b (Töl-

gyesiné Liktor Mária).
Mezőcsáton a Dr. Enyedi Andor Református Általános Iskolában rendezett Bibliai történetmondó és zsoltáréneklő versenyen az alábbi eredmények születtek:
Bibliai történetmondásban Fekete Gergő 3.a osztályos tanuló és Bagdi Hanna
6.b osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Felkészítőik: Boros Gáborné és Nagy István Károly. Kosina Réka 6.b osztályos tanuló különdíjban részesült. Balogh Nóra
8.b osztályos tanuló a Berzéki Református Gyülekezet képviseletében szintén III.
helyezést ért el. Az eredményekhez szívből gratulálunk!
Dorony Attiláné
igazgató

Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
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Név

Tantárgy

Osztály

Dátum

Óra

Név

Tantárgy

Osztály

Dátum

Óra

Iványiné Burai Éva

matematika

4/b

2017.04.03

1.

Homródi Zsolt

testnevelés

5/c

2017.04.04

4.

Nagyné Tar Erzsébet

matematika

3/a

2017.04.03

1.

Pípoly István

irodalom

5/b

2017.04.04

4.

Lendvay Viktor

technika

6/b

2017.04.03

1.

Petrikné Kiss Edina

matematika

2/b

2017.04.04

4.

Szabóné Tóth Irén

magyar nyelv

2/a

2017.04.03

1.

Vad Gertrúd

angol

2/a

2017.04.04

4.

Kéki Zoltánné

óvodai magyar

1/a

2017.04.03

2.

Biri Ferencné

technika

3/b

2017.04.05

1.

Kurucz Gábor

testnevelés

5/b

2017.04.03

2.

Böröcz Léda

informatika

1/c

2017.04.05

1.

Lente Lászlóné

irodalom

4/c

2017.04.03

2.

Deák Etelka

magyar nyelv

3/a

2017.04.05

1.

Lovász-Tóth Beáta

matematika

1/b

2017.04.03

2.

Homródi Zsolt

testnevelés

8/c

2017.04.05

1.

Majoriné Veres Éva

magyar nyelv

2/c

2017.04.03

2.

Lovász-Tóth Beáta

matematika

1/b

2017.04.05

1.

Petrikné Kiss Edina

matematika

2/b

2017.04.03

2.

Réthi Zoltánné

irodalom

7/b

2017.04.05

1.

Rácz Zita

matematika

4/a

2017.04.03

2.

Bana-Bátori Judit

testnevelés

1/a

2017.04.05

2.

Szendi Adrienn

matematika

3/c

2017.04.03

2.

Béke Magdolna

etika

3/c

2017.04.05

2.

Zolnai Éva

óvodai matematika

1/c

2017.04.03

2.

Biri Ferencné

etika

3/b

2017.04.05

2.

Vad Gertrúd

angol

3/b

2017.04.03

3.

Böcsödiné Hadházi Anikó

biológia

7/b

2017.04.05

2.

Agárdi Helga Ditta

magyar nyelv

2/b

2017.04.03

3.

Iványiné Burai Éva

matematika

4/b

2017.04.05

2.

Baloghné Fodor Ágota

történelem

8/a

2017.04.03

3.

Kovácsné Pintér Éva

matematika

6/a

2017.04.05

2.

Kassainé Kovács Anett

matematika

6/b

2017.04.03

3.

Rácz Zita

matematika

4/a

2017.04.05

2.

Kristályné Medgyesy Andrea

rajz

5/a

2017.04.03

3.

Csapó Csabáné

etika

2/a

2017.04.05

3.

Kurucz Gábor

testnevelés

7/a

2017.04.03

3.

Gulyás Sándorné

német

6. o

2017.04.05

3.

Makrai Marianna

magyar nyelv

6/a

2017.04.03

3.

Komlós Barnabás

úszás

3/b

2017.04.05

3.

Böröcz Léda

informatika

1/c

2017.04.03

4.

Kovács Emese

matematika

4/c

2017.04.05

3.

Kiss Piroska

irodalom

3/b

2017.04.03

4.

Kurucz Erzsébet

természetismeret

5/b

2017.04.05

3.

Lendvay Viktor

technika

7/b

2017.04.03

4.

Tóthné Sándor Matild

környezet

1/c

2017.04.05

3.

Makó Éva

angol

6/a

2017.04.03

4.

Bóna Anikó

környezet

2/c

2017.04.05

4.

Slezák Istvánné

ének

5/b

2017.04.03

4.

Kassainé Kovács Anett

matematika

5/c

2017.04.05

4.

Agárdi Helga Ditta

irodalom

2/b

2017.04.04

1.

Kovácsné Pintér Éva

informatika

6/a

2017.04.05

4.

Bóna Anikó

matematika

2/c

2017.04.04

1.

Kristályné Medgyesy Andrea

földrajz

8/c

2017.04.05

4.

Dózsa Imre

matematika

8/a

2017.04.04

1.

Kéki Zoltánné

magyar

1/a

2017.04.06

1.

Kiss Piroska

matematika

3/b

2017.04.04

1.

Kun Albertné

magyar

4/a

2017.04.06

1.

Makrai Marianna

irodalom

6/a

2017.04.04

1.

Bacsóné Bajzáth Éva

magyar nyelv

1/b

2017.04.06

2.

Réthi Zoltánné

magyar nyelv

7/b

2017.04.04

1.

Baloghné Fodor Ágota

történelem

6/a

2017.04.06

2.

Szabóné Tóth Irén

irodalom

2/a

2017.04.04

1.

Böcsödiné Hadházi Anikó

természetismeret

6/b

2017.04.06

2.

Árkosi Adrienn

angol

4/a

2017.04.04

2.

Csapó Csabáné

környezet

2/a

2017.04.06

2.

Bacsóné Bajzáth Éva

óvodai magyar (komp.)

1/b

2017.04.04

2.

Gulyás Sándorné

német

5. o

2017.04.06

2.

Kun Albertné

környezet

4/a

2017.04.06

2.

Bana-Bátori Judit

óvodai környezet

1/a

2017.04.04

2.

Nagyné Tar Erzsébet

környezet

3/a

2017.04.06

2.

Kovács Emese

matematika

4/c

2017.04.04

2.

Pípoly István

irodalom

8/b

2017.04.06

2.

Ruzsányi Éva

angol

4/a

2017.04.04

2.

Szabó Éva

magyar nyelv

4/b

2017.04.06

2.

Tóthné Sándor Matild

óvodai környezet

1/c

2017.04.04

2.

Szendi Adrienn

magyar nyelv

3/c

2017.04.06

2.

Béke Magdolna

környezet

3/c

2017.04.04

3.

Zolnai Éva

matematika

1/c

2017.04.06

2.

Ruzsányi Éva

angol

4/c

2017.04.04

3.

Árkosi Adrienn

angol

2/c

2017.04.06

3.

Slezák Istvánné

ének

6/a

2017.04.04

3.

Komlós Barnabás

úszás

3/c

2017.04.06

3.

Szabó Éva

irodalom

4/b

2017.04.04

3.

Kurucz Erzsébet

természetismeret

6/c

2017.04.06

3.

Árkosi Adrienn

angol

4/b

2017.04.04

4.

Lente Lászlóné

testnevelés

4/c

2017.04.06

3.

Deák Etelka

irodalom

3/a

2017.04.04

4.

Majoriné Veres Éva

irodalom

2/c

2017.04.06

4.

Dózsa Imre

matematika

8/b

2017.04.04

4.

Makó Éva

angol

4/b

2017.04.06

4.

Ideológia/Történet

6. oldal

„S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

Nagyböjti gondolatok

Most, hogy nagypénteket az országgyűlés ünnepnappá nyilvánította, talán nem
árt feleleveníteni, hogy mire is emlékeznek a keresztény-keresztyén egyházak
ezen a napon.
Máté evangéliuma szerint Jézus, az Isten
fia, az Istenember így kezdi a működését:
Akkor a Lélek a pusztába vitte Jézust,
hogy a Sátán megkísértse. Negyven nap
és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így
szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy
ezek a kövek változzanak kenyérré.” Azt
felelte: „Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással
is, amely az Isten szájából származik.”(
Mt 4,1-4)
A Sátán három fő fegyvere közül az egyik
a gazdagság vágyának felkeltése, amit Jézus - átlátva a szitán - visszautasított. Ha
ugyanis a köveket kenyérré változtatná,
amit, mint Isten fia kétségtelenül megtehetne, akkor mai szóhasználattal egy
igencsak jövedelmező vállalkozás vehette volna kezdetét.
Most a szent városba vitte a sátán, és a
templom párkányára állította. „Ha Isten
Fia vagy - mondta -, vesd le magad, hiszen írva van: Parancsot adott angyalainak, a kezükön hordoznak majd, nehogy
kőbe üsd a lábad.” Jézus így válaszolt:
„Az is meg van írva: Ne kísértsd Uradat,
Istenedet.” (Mt 4,5-7)
Elutasította a második, a hírnévre való
törekvés kísértését is. Ha levetette volna magát, nyilván sértetlenül megússza,
és az esetnek messze földre is híre ment
volna.
Végül egy igen magas hegyre vitte a sátán, s felvonultatta szeme előtt a világ
minden országát és dicsőségüket.. „Ezt
mind neked adom - mondta -, ha leborulva imádsz engem.” Jézus elutasította:
„Távozz sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!” (Mt
48-10)
Elutasította a hatalomra való törekvés kísértését is.
Jól indult: „Tanításával ámulatba ejtett

A húsvétot megelőző pénteken emlékezünk meg Jézus kereszthaláláról.
mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók.” (Mk 1,22) Csodái, és főleg gyógyításai istenségét tanúsították, és az elesettek testi és lelki épülését szolgálták.
Ugyanakkor talán épp ezek voltak azok,
amik a nép szemében elhomályosították
a legfontosabbat, az Isten Országáról szóló tanítását. A fordulatot az utolsó vacsora előtti beszéde jelentette a sokaság előtt:
„Rövid idő, s már nem láttok, ismét rövid
idő, s viszontláttok.” A tanítványok közül néhányan elkezdtek tanakodni: „Mit
akarhat ezzel mondani...? (Jn 16,16-17)
Azt, hogy tudta, a Sátán meg akarja torolni kísértései visszautasítását, mert veszélyeztetve látta hatalmát a Földön. Ellene fordította ezért nem csak a pozícióikat féltő zsidó és római vezetőket, de azt
a népsokaságot is, akik Jeruzsálembe való bevonulásakor még hozsannát kiáltva,
pálmaágakkal köszöntötték, mint szabadító Messiásukat. A zsidó húsvétot (Pészah) megelőző széder esti vacsora után
aztán Pilátus emberei az olajfák hegyén
elfogták, megkínozták és másnap keresztre feszítették. Gyötrő szenvedés után, kilenc óra tájban (mai időszámításunk sze-

rint délután három órakor) végül kilehelte
a lelkét. Az előkészület napja, azaz szombat előtt való nap volt. Ezért ma is a húsvétot megelőző pénteken emlékezünk
meg Jézus kereszthaláláról, amely napot
a keresztény-keresztyén egyházak nagypénteknek neveznek. A Sátán azonnal rádöbbent, hogy veszített. Ő már tudta, amit
még a tanítványok sem sejtettek, hogy Jézus nem csak él, de övé minden hatalom
égen és földön. Ezt, vagyis Jézus feltámadását, a keresztény hit lényegét ünneplik
templomainkban húsvét vasárnap. Ezért
is a húsvét a keresztény-keresztyén egyházak legnagyobb ünnepe.
Feltámadása után még negyven napig
megdicsőült testében tanítványai közt
maradt. Mennybemenetele előtt az apostoloktól így búcsúzott Máté evangéliuma szerint: „Én kaptam minden hatalmat
égen és földön. 19Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a
Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket
mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,18-20)
Szrogh Károly

Ellenállás Európában

Say no! - Mondj nemet!

Nemzetközi vándorkiállítás
érkezett Tiszaújvárosba. A
második világháborúban működő ellenálló szervezetek
munkáját mutatja be a tárlat. A kiállítás a felszabadulás
70. évfordulója alkalmából
indult útjára az országban.
- A kiállítás üzenete jól látszik ezen a
képen. A ’30-as években Hitlert várják
Hamburgban. Mindenki felteszi a kezét,
egy ember viszont karba teszi, így tiltakozik - e szavakkal nyitotta meg Hanti Vilmos, az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége - Antifasiszta Szervezet elnöke az Ellenállás Európában című kiállítást a Derkovits Kulturális Központ Minigalériájában.
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kronika@tiszatv.hu

Keresztek

Azt tartja a mondás, mindenkinek megvan a magáé. Mindenkinek a maga keresztje. Ki könnyebben viseli, ki összeroskad alatta. Ledobni nemigen lehet, de viselni többféleképpen.
A tanárnő a város egyik középiskolájában tanított. Ő is odajárt,
ott érettségizett anno. Évkezdéskor hirtelen nem lett rá szükség,
kirúgták. A 14%-os „elsöprő többséggel” kinevezett vezetőség
így határozott. Nagyon rosszul érintette, az ég szakadt szinte rá.
Minden ideköti, szülő, lakás, gyerek, barátok, itt nőtt fel. Elkezdett castingolni, négy helyen is, hátha … Három helyről is ígéretet kapott - bíztató jel. A közelmúltban volt a 30 éves érettségi találkozó. Félosztálynyian még összegyűltek, volt, aki Németországból, Ausztriából jött, sőt Baliról hazarepült, s voltak,
akik a környékről sem jöttek el. Kinek milyen a keresztje. Vagy
szégyelli, ahogy kinéz, vagy félrecsúszott az élete, karrierje. Hiszen van köztük feltaláló, cégtulajdonos, menedzser, aki életunt,
nem boldog, de van diplomás tanárnő, aki külföldön takarít, mosogat, de életvidám, boldog. „Hősünk” is szívesen találkozott a
régi társakkal, jó volt egymást látni, „dumálni - hülyülni” egy
kicsit. A délutáni „ebédre” és az esti bulira is elment szívesen.
Csak az iskolába nem volt hajlandó bemenni, oda, ahol így bántak vele. A lába nem engedelmeskedett, nem tudta átlépni a küszöböt. Még hányingere is volt!
Nyugdíjas házaspár. Egyetlen fiuk messze lakik, támasz, segítség nincs. A férfi évekkel ezelőtt lerobbant, nem tud lábra állni. Hej, pedig még jó 10 éve együtt daloltuk a Laza Plázában,
hogy „hajlik a jegenye” meg, „most jöttem én Vácról, kérem”, a
TVK-s nyugdíjas bulikon. Egy ideig, amíg lehetett, az asszony
támogatva, szinte a hátán hordta ki a fürdőszobába. Egy két év
óta ezt sem lehet, pelenkázni kell. Kemény dolog! Súlyos a kereszt! A kérdésre szinte derűsen felel a hölgy: elvagyunk, harcolunk, amíg lehet. Hát igen, mondják mások. Egyébként a kedves
archoz jól illik a hófehér haj. Nem fodrász festette.
60 év körüli házaspár. Mindig együtt járnak mindenhová. Egymásnak vannak, barátaik nemigen akadnak. A szomszédokkal
sincsenek valami jól. Ugyanis szinte üldözik, utálják a gyerekeket. Azok már szinte félnek tőlük, nem mernek lemenni, a szülők meg nem feltétlenül akarnak balhét. Terhükre van a zsivaj, a
labdapattogás, a szaladgálás, a roller zaja. Keresztet hordoznak.
Nekik nincs gyerekük. Lehet, hogy ezért ilyenek, de lehet, hogy
ezért nincs. Pedig egy-két jó szóval, buksisimogatással, visszarúgott labdával oldani lehetne a feszültséget. Hiszen a lurkók eljárják a magukét úgyis. Nem! Ők a maguk életét élik és cipelik
tovább terhüket.
A mama elmúlt 90. Ágyban fekvő, magatehetetlen, zavart is. Éjjeleket átkiabál, vagy éppen napokat alszik. Ilyenkor gyomorszondán át kell táplálni. Egy életet átdolgozott, hét gyereket nevelt fel. Egy törődik vele, gondozza. Ez a lánya most 66 éves,
sokszor kialvatlan, fáradt, attól függően, hogy a Mama milyen
„formában” van. Óriási terhet visel, de emellett megfürdeti a beteg szomszédasszonyt, vigyáz a házbéli lánykára, ha a szülők
műszakolnak. Persze a telket sem szabad elhanyagolni. Mindezeket csinálja, és nem sajnáltatja magát. Energiabomba Ő! Másokon is segít, úgy érzi jól magát. Be van oltva jósággal. Mindig szalad, siet. Hát most is el kell hozni az unokája élettársának
kisfiát a suliból. Ő ezt is, így is bírja, könnyedén viseli a keresztjét. Isten és a sors adjon Neki sokáig erőt hozzá!
K. Tóth Imre

kronika@tiszatv.hu

Egyházmegyei
teremtésvédelmi nap

Belgiumi történészek állították össze a kiállítást.

Hanti Vilmos

Belgiumban az Ellenállók Nemzetközi
Szövetsége, a FIR kezdeményezte, hogy
a kiállítás létrejöjjön. A szervezet tagjaitól beérkezett tényanyagokból belgiumi történészek állították össze a kiállítás
anyagát.
- Ez egy nagyon alapos, igaz kiállítás folytatta Hanti Vilmos.- Érdekessége,
hogy az európai országok mellett a magyarországi ellenállás eseményei is szerepelnek a plakátokon. Bár tudjuk, hogy
hazánkban kicsi volt az ellenállás, mégis fontos eleme volt a nagy egésznek, hiszen ez is hozzájárult ahhoz, hogy 1945ben katonailag legyőztük a fasizmust.
Hangsúlyozom, hogy katonailag győztük
le, hiszen tapasztalhatjuk napjainkban is,
hogy sajnos az eszme tovább él. Pontosan

ezért kell most is nemet mondani a szélsőséges eszméknek, nem szabad sodródni
a tömeggel, mert ha annak idején az antifasiszta ellenállók nem lettek volna eredményesek, bizony most másképp tekinthetnénk a világra. A mai történelem könyvekben egyre kevesebb szó esik ezekről
az eseményekről, pedig mostani létünknek az alapját jelentette a második világháború vége, mivel azután indult meg az
európai integráció. Ha voltak is helyi háborúk Európában, azt azért elmondhatjuk,
hogy már 72 éve békében élünk és ez annak köszönhető, hogy a Hitler ellenes koalíció győzött.
A kiállítás április 13-ig tekinthető meg a
Derkovits Kulturális Központban.
ema

Az Egri Főegyházmegye 2017. március 25-ét, Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepét egyházmegyei teremtésvédelmi napnak
nyilvánította.
Március 24-én a környezettudatosság jegyében a Tiszaújvárosi
Szent István Katolikus Általános Iskola minden osztálya az osztályfőnöke segítségével és irányításával 1 tanórán részt vett városunk és környezete valamely részének szeméttől történő megtisztításában. Célunk a környezettudatos, környezetvédő szemlélet kialakítása, megerősítése, városunk szebbé, komfortosabbá, tisztábbá varázslása.
Gál Benjáminné
igazgató

2017. március 30.

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Április 22. (szombat) A biztonság napja
13.00 óra A résztvevő szervezetek felvonulása
13.30 óra Rendőrmotoros bemutató
14.15 óra Füstsátor, habparti
15.00 óra Karate bemutató
15.30 óra KRESZ-teszt és ügyességi kerékpáros verseny
16.30 óra Tiszaújvárosi védelmi szervek közös mentési bemutatója
Helyszín: Városháztér
Április 26. (szerda) 19.00 óra: Fred-V (Kolosai Fecó). Lemezbemutató koncert.
Helyszín: színházterem.
Városi Kiállítóterem: „Életút” - Sóvári Oszkár képzőművészeti emlékkiállítása. Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható:
2017. március 31-ig.
Derkó Minigaléria: „Ellenállás Európában” című fotókiállítás. Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: április 13-ig
Szederkényi KULT Galéria: Szederkényi Ki Mit Tud? pályamunkák-kiállítás. Helyszín: Tiszaújváros, Bocskai I. u. 33.
Látogatható: április 13-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

2017 – Arany János emlékév - „Ember lenni mindég, minden körülményben”
Kamarakiállítás Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. A kiállítás április 21-ig látható. Helyszín: a
könyvtár földszintje.
Április 4. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba.” Családi mesedélután. Nyuszi Palkó hírneve. Fésűs Éva
meséjének interaktív feldolgozása. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Április 5. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Itt a jó idő! Irány a szabadba hordozott babával is! Előadó:
Kovácsné Tonkó Csilla, a Tiszaújvárosi Hordozós Klub vezetője. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Április 5. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus
Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Kultúra

7. oldal

120 éve született az író-filozófus

A bor szeretete, Hamvas tisztelete

Hamvas Béla születésének
120. évfordulója alkalmából
több rendezvényt is szervez a
Hamvas Béla Városi Könyvtár. Legutóbb Rátóti Zoltán
és Huzella Péter előadásán A
bor filozófiájával ismerkedhettek meg a nézők.
- Hamvas miatt jöttem - mondta Badonics
Sándorné -, másrészt az előadók miatt,
harmadrészt pedig azért, mert egy kellemes, tartalmas kikapcsolódásnak ígérkezik a délután. És az lényeges szempont,
hogy a szórakozás mellett tartalom is legyen.
Hasonló véleményen volt Gondol Károly is.
- Hamvas Bélával kapcsolatos előadáson
még nem voltam, érdekel a téma, és az
előadók is. Pont ráértem, úgy döntöttem,
eljövök - mondta.
Havasi Anikó egészen más miatt döntött
így, a Miskolci Egyetem hallgatójaként
a bükki borturizmus fellendítéséről írja
szakdolgozatát.
- Azt térképezem fel, hogy régen milyen
volt a bükki borvidék, és szeretném felkutatni, hogy manapság miért nem ismerik
annyira az emberek. A szőlőtermesztés,
a borturizmus pedig összekapcsolódik a
kultúrtörténettel is, szeretném ezt megismerni - mondta Anikó.
Dalok, versek, könyvrészletek hangzottak el. Rátóti Zoltán és Huzella Péter évek
óta sikerrel ismerteti meg az embereket
Hamvas e művével.

Rátóti Zoltán a mátravidéki, Huzella Péter a hegyaljai borokat szereti, s mindketten nagy tisztelői Hamvas Bélának.
- Magam is sokat olvastam Hamvas Bélától - mondta Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző -, így A bor filozófiáját is.
Amikor Zoli előállt ennek az előadásnak az ötletével, akkor igyekeztem összegyűjteni olyan verseket és dalokat, amelyek a borral kapcsolatosak. Ahogy Hamvas bejárja a bortermőlő vidékeket ebben
a könyvben, mi is úgy járjuk be a bor kultúrtörténetét. Tinóditól Csokonain és Petőfin keresztül Zalán Tiborig. Magyarország szerencsés helyzetben van, hiszen
nagyon sokféle szőlő megterem, jó minőségben, úgy gondolom, hogy el vagyunk

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Április 4. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Pályázati felhívás!
Kaleidoszkóp – Visszatekintés a múltba
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a
múltba. Minden hónapban kiválasztunk egy eseményt és egy
személyt, amivel és akivel kapcsolatosan kérdéseket teszünk
fel. Az egyik feladatsorban az általunk megadott válaszokból
kell aláhúzni a helyeset (13 + 1 feladat), a másikban a játékosoknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett
hat kérdésre.
Az áprilisi kaleidoszkóp témái:
- Magellán földkörüli útja
- Wesselényi Miklós
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.),
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár
honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán
(www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy az 544552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora

Március 30., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Rágcsálómentesítés - Katonai toborzás Hurkapite fesztivál - Ellenállás Európában - Sport
Hétről-Hétre: A bor filozófiája - Könyvtári aktualitások Közelmúlt: növények a lépcsőházban
Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire
EgészségLesen
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
Április 3., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - Putnok
FC NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Április 5., szerda
18:00 Héthatár: Ülés után - Szederkényi füzetek - Új kenel
a rendőrkutyáknak - Hurkapite Polgáron - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Húsvéti előkészületek - Közelmúlt: egyházi Kazinczy
Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor

Nagy volt az érdeklődés.
Felhívás!
A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár ÉlményBirodalom címmel július 3-7-ig napközis nyári tábort szervez a gyermekkönyvtárban 10-12 éves gyermekeknek.
Kedves Gyerekek!
Szeretnétek mások bőrébe bújva félelmet nem ismerő hőssé
válni? Akkor ebben a táborban a helyetek, ahol olvasni NEM
muszáj… Azonban mi megmutatjuk, hogy ÉRDEMES, mert a
könyvekben rátalálhatunk saját magunkra, választ kaphatunk
belőlük a kérdéseinkre. Sokat játszunk, beszélgetünk, vetélkedünk, mozgunk, és ezek segítségével jobban megismerjük
önmagunkat. Alkalmunk lesz a természetben is kikapcsolódni
egy szórakoztató kirándulás keretében.
Kedves Szülők!
Újonnan induló napközis táborunkba várjuk azoknak az 5-6.
osztályt végzett gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének
új barátokat, új élményeket szerezni, akik szórakoztatóan, de
tartalmasan töltenék a nyári szünet napjait. Ugyanakkor várjuk azokat is, akik eddig szívesen jöttek az olvasótáborunkba, azonban, most, hogy már felső tagozatosok, kicsit úgy érzik, kinőttek belőle.
Tervezett programunk:
• történetek közös megismerése,
• beszélgetések saját élmények alapján,
• szerepjátékok, társasjátékok, önismereti és kommunikációs
játékok,
• vetélkedők,
• író-olvasó találkozó
• kirándulás,
• kreatív tevékenységek.
Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek megoldási lehetőségeket keresni az ebben az életkorban felszínre kerülő érzelmi, etikai, kortárs kapcsolati helyzetekre, problémákra.
Információ kérhető a táborvezetőktől, Kázsmér Ágnes és Ujjné Tellér Gabriella könyvtárosoktól.
Jelentkezni a Gyermekkönyvtárban személyesen vagy az 542-

kényeztetve ebből a szempontból. Sokáig
a somlói juhfark volt a kedvencem, mára
visszatértem a hegyaljai borokhoz, abból
is a fehér, sűrű, nehéz, száraz fajták a kedvenceim - tette hozzá Huzella Péter.
Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas érdemes
művész maga is szereti a finom borokat,
mint mondta, időszakonként változik,
hogy melyik a kedvence, hiszen egy-egy
íz egy-egy érzelemhez vagy személyhez
is köthető. Nagy kedvelője a mátravidéki boroknak, csakúgy, mint a szekszárdinak. A bor filozófiájáról szólva elmondta,
a bor szeretete és Hamvas tisztelete miatt
jött létre az előadás.
- Az ötlet szinte adta magát - mondta Rátóti Zoltán -, nagyon sok hangoskönyvet
készítettem Hamvas műveiből, az egyik
volt A bor filozófiája. Ezt megelőzően
már kiáltott a mű azért, hogy egy estet
csináljunk belőle, úgyhogy nem ez volt
az utolsó löket. Hamvas filozófiáját ezen
a közérthető és populáris módon is lehet
közvetíteni, erre jöttünk rá. A bor filozófiája elgondolkodtató, nem Istenről vagy
ateizmusról szól, hanem egy létezésfilozófiáról.
Véleményem szerint szinte minden jóérzésű ember elgondolkodik azon, hogy hogyan is él, milyen minőségben, és ehhez
azt gondolom, hogy Hamvas segítséggel
is szolgál, tanácsokat is ad.
Fodor Petra

006 telefonszámon lehet. A tábor max. 15 fővel indul, a résztvevőket jelentkezési sorrendben fogadjuk.
Olvasson!
PÖTTYÖZZÖN!
Nyerjen!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár beiratkozott gyermek és felnőtt olvasói számára játékot indít.
2017. április 1. és szeptember 30. között látogasson el hozzánk
minél gyakrabban, és kölcsönözzön bármilyen típusú dokumentumot. A kölcsönzéssel is egybekötött látogatását havonta maximum kétszer pöttyökkel jutalmazzuk.
Tíz pötty összegyűjtésével sorsoláson vehet részt az októberi
Könyves Vasárnapon.
A főnyeremény egy kétszemélyes vacsora a felnőttek részére
és családi fotózás a gyermekek részére.
A játékról bővebb információt a kölcsönzőpultban és a gyermekkönyvtárban kérhet.
Tartalmas szórakozást kívánunk!
Felhívás rajzpályázatra!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár Csukás István 81. születésnapjának tiszteletére rajzpályázatot hirdet „Csukás Birodalom” címmel a tiszaújvárosi általános iskolák tanulói számára.
A pályamunkák Csukás István bármely művének szereplőit,
jeleneteit ábrázolhatják.
Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek. A
munkákat A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük beadni. Az alkotások hátoldalán kérjük feltüntetni az iskola és a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, a kép címét és technikáját. A pályázatokat 2017. április 21-ig lehet leadni a Hamvas Béla Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtárában.
Eredményhirdetés: 2017. április 27.
A beadott munkákat szakmai zsűri értékeli és javasolja kiállításra. A díjazottak értékes könyvjutalomban részesülnek. A rajzokból készült kiállítás megtekinthető április 27. és május 18.
között a könyvtár földszintjén.
Érdeklődni lehet a Gyermekkönyvtárban vagy az 542-006-os
telefonszámon.

Önkormányzat

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
március 30-án, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft-vel
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazási feltételeire
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szó-

ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet
módosítására
2. Javaslat a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások
körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016.
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat az egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
nonprofit gazdasági társaságok 2017. évi
üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazási feltételeire
7. Javaslat a Tisza Média Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
8.Javaslat a Tiszaújvárosi Általános Isko-

Tájékoztatás

Nyílt óvodai délutánok

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai beiratkozás előtt - döntésük megkönnyítése érdekében - nyílt délutánokat szervezünk az
érdeklődő szülők számára.
A nyílt délutánok időpontja: 2017.04.11. (kedd) és 2017.04.12.
(szerda) 15.00 - 17.00 óra.
Ezen időszak alatt lehetőségük lesz betekinteni az egyes óvodai
épületekbe, az ott folyó pedagógiai munkába. Kérdéseket tehetnek fel és beszélgethetnek az ott dolgozókkal.
Az óvodai konyhákat üzemeltető Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pedig - szintén minden óvodai épületben - kóstolóval egybekötött ételbemutatót tart azokból az ételféleségekből, melyek az óvodai étrendben is megtalálhatóak.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Húsvét előtti vásár

la és Alapfokú Művészeti Iskola névváltozásának véleményezésére
9. a. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására
b. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2017. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadására
10. Javaslat energiatakarékosságot célzó
és gépészeti beruházásokat, felújításokat
támogató pályázat kiírására
11. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program” pályázat benyújtására
12. Beszámoló az Épületfenntartási Alap
elmúlt időszaki felhasználásáról
13. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbuszközlekedés 2016. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról
14. Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról
Kérdések

Tájékoztatás

Út-, parkoló- és járda
felújítása

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy folytatódik a Teleki Blanka és Irinyi János utakon az út-, parkoló-, és járda felújítása, mely 2017.
április 3-án az Irinyi-Teleki úti parkoló felújításával veszi kezdetét.
A kivitelezési munkák befejezésének várható ideje június eleje.
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közlekedési szabályok
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújváros, Tisza úti piac és vásár áprilisban a nagypéntekre való tekintettel a
megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje: 2017. április 07-én 07:00 - 16:00 óráig.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 14. héten, 2017. április 5-én (szerdán) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. április
www.tik.tujvaros.hu

ÁPRILIS
03. hétfő
04. kedd
06. csütörtök

13. csütörtök
18. kedd
19. szerda
20. csütörtök
24. hétfő

Helye
Gimnázium
Gimnázium
Hunyadi iskola
Kazinczy Ház I. em. 73/1.
Hunyadi iskola
Tiszavirág Idősek Klubja
Széchenyi iskola
Gondozóház
Széchenyi iskola
Őszirózsa Idősek Klubja
Őszirózsa Idősek Klubja
Tiszavirág Idősek Klubja
Tisza-parti Szabadidő Ház
Központi Étterem
Központi Étterem
Hunyadi iskola

Ideje
7.30 - 14.00
7.30 - 14.00
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
10.00 - 11.00
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 8.00
10.30 - 12.00
9.00 - 12.00
11.00 - 12.00
9.00- 12.00
10.00 - 12.00
7.30 - 11.00
10.30 - 12.00

25. kedd

Tiszaszederkényi Idősek
Klubja
Széchenyi iskola
Gondozóház
Tiszavirág Idősek Klubja

10.00 - 11.00
7.30 - 12.00

Kazinczy Ház I. em. 73/1.
Központi Étterem
Gimnázium
Gimnázium

7.00 - 16.30
12.00 - 13.00
7.30 - 14.00
7.30 - 11.30

10. hétfő
11. kedd
12. szerda

26. szerda
27. csütörtök
28. péntek

7.30 - 11.00

Kinek a részére
Minden étkező
Minden étkező
Gyerek és alkalmazott befizetés
Óvodás gyerek és alkalmazott befizetés
Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
Gyerek és alkalmazott befizetés
„Esély” Napközi Otthon
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Óvodás gyerek és alkalmazott pótbefizetés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
Minden étkező
Minden étkező

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

2017. március 30.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2017. április 3-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Juhos Szabolcs jegyző
2017. április 5-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2017. április 03-án (hétfő) 16.00 órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2017. április 04-én (kedd) 16.00 órától Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái a 2017. március 27. - április 24. közötti időszakban lesznek, a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi
úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész),
a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, VARAT
paraffinos kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005
g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2017. március 27-én reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően a tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2017. április 27-én lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Lakossági gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági gombavizsgálat 2017. április 01-től ismét igénybe vehető a Tiszaújvárosi Élelmiszerpiac vásárcsarnokában.
Nyitvatartási idő:
• Szerda		
18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap
18:00 - 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

Zöld szám

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

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2017. április 5-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2017. március 30.

Pályázat

Parkgondozó
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros,
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló
alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti traktorra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető igazgató

Ebek veszettség
elleni oltása

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az
ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltása és a még végre nem hajtott mikrochip beültetés 2017-ben az
alábbiak szerint történik:
Oltások időpontjai és helyszínei:
Tiszaszederkény városrészben
2017. március 29-e (szerda ) - április 1-je (szombat) közötti időszakban.
Helyszíne: utcánként, külön értesítés szerint.
Tisza-part városrészben
2017. március 31-én (péntek), 13.00-14.00 között.
Helyszíne: révőrs előtti terület.
Tiszaújvárosban
2017. április 2-án (vasárnap), 14.00-16.00 között,
Helyszíne: Tisza úti vásár területe.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége:
3700 Ft/eb.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészségügyi jogszabály szerint veszettség elleni védőoltás az eb 3 hónapos korától, az azonosító chip beültetése 4 hónapos kortól kötelező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek olthatók be. Azon ebeknél, melyek még nem rendelkeznek azonosító chippel, a chip behelyezését 3. 500.-Ft/eb áron a veszettség
elleni oltás alkalmával kell végrehajtani. Elveszett oltási könyv
pótlásának díja 500 Ft.
A veszettség elleni oltás és a chip beültetés bármely hivatalos állatorvosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy 2017. április 5-én (szerdán) 6.00-16.00 óra közötti időszakban lesz a háztartásokban keletkezett lomtalanítás körébe tartozó hulladékok
begyűjtése.
A lomtalanítás során az átadási helyre nem helyezhető ki és nem
adható át építési-bontási törmelék, járműroncs, biohulladék, veszélyes hulladék.
A lomhulladékot az ingatlantulajdonos legkorábban a szállítást
megelőző nap 18 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti közterületre.
Figyelem!
A következő lomtalanítás a harmadik negyedévet követő hónap
első szerdáján, azaz 2017. október 4-én lesz. A két gyűjtési akció
közötti időszakban keletkező lomhulladékok a Perényi úti hulladékudvarban adhatók le.
Polgármesteri Hivatal

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

Önkormányzat

9. oldal

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről
Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők
figyelmét arra, hogy 2015. szeptember
1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az évben, amelynek augusztus
31. napjáig a gyermek betölti a harmadik
életévét.
Fentiek szerint, a 2017/2018. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek,
akik:
2014. 01.01. – 2014. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2013. 01.01. – 2013. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2012. 01.01. – 2012. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2011. 09.01. – 2011. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a gyermekek,
akik harmadik életévüket 2017. december 31. napjáig töltik be.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban
köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén szabálysértési eljárás indítható
a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt
születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem
kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának
kötelezettsége alól annak az óvodaköteles
gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében marad és ellátását a
bölcsőde vezetője, illetve családi bölcsődében való ellátás esetén a családi bölcsőde fenntartója a jegyző felé lejelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján történik.
Az óvodai felvételi kérelmek beadása Tiszaújvárosban egy helyen, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda székhelyén, a
Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2017. április 20. és 21. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás
alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt
indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és
az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését kéri a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, a beiratkozás kezdő időpontjáig, 2017. április 20. napjáig nyújthatja be
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli
felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, 2017. április
21-ét követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai
felvételi kérelem” nyomtatványon történik, melyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem.
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű

mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban
hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos
szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az
ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első
határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a
gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési - tanulási - magatartási
zavarának megállapításáról szóló szakértői/szakvéleményt.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője
dönt, melyről 2017. május 23-ig írásban
értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszaújváros
Város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek
beíratásáról.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata Tiszaújváros Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján tájékoztatja
a Tisztelt Lakosságot, Civil- és Gazdálkodó Szervezeteket,
valamint az Egyházakat, hogy
TISZAÚJVÁROS Településrendezési Eszközeinek
/Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat/
teljes körű felülvizsgálata elindult.
A felülvizsgálattal kapcsolatosan észrevételeiket lakossági fórumon személyesen, vagy jelen felhívástól számítva a lakossági
fórum időpontját követően még 8 napig Durbák György városi
főépítész nevére címezve tehetik meg: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában
a lakossági fórum időpontját 2017. április 5-én (szerda) 16:00
órára tűzöm ki.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácskozó terem.
Bráz György polgármester
/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. §-a szerinti, TISZAÚJVÁROS településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./
Tiszaújváros, 2017. március 24.

Hirdetmény

Veszélyes hulladék gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,

- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja:
2017. április 3. és április 6. között.
Helyszínek: 1.nap – április 3. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – április 4. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban
3.nap – április 5. (szerda)

Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az általános iskola udvarán (Dózsa Gy.
út)
4.nap – április 6. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- Neumann J. utca, a szabadidőházzal
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától
18.00 óráig a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhatják át.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetés/Rendezvények
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Ács, villanyszerelő,
kőműves, sofőr
(B+C+E ), szakmunka
azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel Törökbálinton
(a szállást , utazást a cég állja).
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk.
Jelentkezés
a 06-20-479-9542-es telefonszámon.

Az Augusztus 20. Lakásszövetkezet a Szent
István út 2-4. sz. épület déli oldalának szigetelésére vállalkozót keres. Érdeklődni lehet:
a 70/333-8122-es telefonszámon.
Tiszaújvárosban, a vasútállomásnál garázs
hosszú távra kiadó.
Tel.: 06-20/32-91-555

Tisztelt Nyugdíjas Barátunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már tizenharmadik alkalommal rendezi meg a BALOGH SÁNDOR VERSÍRÓ-VERSMONDÓ GÁLÁT
2017. április 20-án 14:00 órakor az egyesület székhelyén. ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. sz.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset író „szépkorú” társunkat, akik az alábbi kategóriákban szívesen fellépnének.
- Saját vers elmondása.
- Balogh Sándor versének tolmácsolása.
- Kedvenc vers mondása.
Minden kategóriát külön díjazunk, és közönségdíjat is osztunk ki.
Egy fő több kategóriában is jelentkezhet.
Jelentkezni április 11-ig lehet személyesen az egyesület irodájában, e-mailben (tnyugdijasok98@gmail.com), vagy írásban. ( Cím: lásd fent.) A jelentkezéskor a kategóriát meg kell jelölni, és le kell adni a verset. Nagyon szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének, és ezzel méltóképpen emlékeznénk a gála névadójára. Ha a környezetében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, vagy mond, kérjük, tolmácsolja Neki is a felhívást.
Varjas Lászlóné, az egyesület elnöke

Haltelepítés

A Zabos Géza HE 2017. március 30-án (csütörtökön) a halászati üzemtervnek, valamint az alhaszonbérleti szerződésnek megfelelően 2.300 kg kétnyaras pontyot telepít az alábbiak szerint:
Tisza üzemvízcsatorna:		
1.120 kg
Sajó:				230 kg
Nyugati főcsatorna:		
250 kg
Erdészeti tó: 			
400 kg
Tolnai tó:			
300 kg
Mivel ezek a halak méreten aluliak (40-50 dkg átlagsúlyúak) a telepítés után tilalmi időt nem
rendelünk el.
A következő telepítés várhatóan húsvét előtt, 2017.04.14-én lesz, amikor kb.
2.500 kg háromnyaras pontyot helyezünk ki tavainkba.
Balázs Tibor
horgászmester

2017. március 30.

Sport

2017. március 30.

Balaton-maraton

Kosárlabda

Tiszaújvárosi siker is született a 10.
Spuri Balaton és FélBalaton Szupermaratonon. Korosztályában ötödik lett Pap-Csákvári Judit futónő.
A szép helyezésért összesen 193,3
kilométert tett meg 17 óra 40 perc
52 másodperces idővel. Ezzel tavalyi eredményén 1 óra 20 percet javított. Judit jövő héten a Tisza TVbe látogat, ahol elmondja a nézőknek, hogy mi a titka sikereinek, milyen út vezetett idáig, milyen lemondások, esetleg buktatók kísérték az útján. Reméljük, hogy egykét olyan „kulisszatitkot” is elárul majd, ami hasznos lehet minden futónak, és azoknak is, akik még csak kacérkodnak a futás
gondolatával.

Hatalmas küzdelemben, hátrányból fordítva szerezte
meg a győzelmet a Phoenix
KK a legutóbbi bajnokin. Az
Óbudai Kaszások ellen vívott
mérkőzésen az utolsó másodpercekig kérdéses volt, ki
nyeri a találkozót.
TT Phoenix KK - Óbudai Kaszások
93-90 (26-29, 22-25, 24-15, 21-21)
Tiszaújváros, 350 néző. V.: Válé, Bátovszky, Lövei.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK:
Magyar L. (-), Papp (28/12), Hill (12),
Kovács Z. (18), Benőcs D. (14/6), Kilyén
(15/6), Pöstényi (2), Mayer (-), Pongrácz
(2), Szabó N. (2).
Óbudai Kaszások: Van Der Mer (12/6),
Molnár (3), Vámos (28/18), Kollár (7),
Reiter (10/6), Kutrovich (9/3), Keresztesi (4), Baptiszta (4), Sebők (10), Mihályi
(3/3).
Öt másodperc sem kellett, hogy pontot
szerezzünk, ám ezután kellemetlen meglepetést okozott a budapesti alakulat. Távoli dobásaik - az első félidőben összesen 9 - rendre betaláltak. Ekkor Benőcs
Dávid és Papp Bendegúz tartotta elérhető távolságban a vendégeket, de a nem túl
acélos védekezésünk miatt esélyünk sem
volt átvenni a vezetést. A harmadik negyed közepén aztán történt valami, és bár
volt még egy kisebb megingás, a Phoenix átvette a vezetést, és végül, ha mini-

Szuperfutás

Bowling

Nálunk vannak otthon

A bajnoki döntőbe kerülés és ott a feljutás a célja a Cívis Bowling
Team-nak. A debreceni sportegyesület Tiszaújvárosban, az Angyal Sportklubban játssza mérkőzéseit.
Az Ábrók Andrea, Szabó Ilona, Hárnási Ferencné, Tolnai Tibor,
Harsányi Sándor, Hárnási Ferenc összeállítású csapat az NB I.
„A” csoportjában a Cool Ball Vértesszőllős, a Gorter Kecskeméti Bowling SE, az Acapulco Bears (Budapest), az Acapulco
Tiggers (Budapest) és a Siketek SC (Budapest) csapatával verseng.
Az első két találkozót már le is játszották. A mérleg: hazai pályán 12-12-es döntetlen a Vértesszőllős, míg Budapesten 20-4es győzelem a Gorter Kecskemét ellen.
Mindezek mellett az egyesület két csapattal indul a Magyar
Köztársasági Kupában is, ahol hagyományosan jól szerepel.

Labdarúgás

Kitartó tavaszi
veretlenség

A bajnokság 24. fordulójában gól nélküli döntetlent ért el csapatunk az ESMTK otthonában, ezzel továbbra is veretlen és a hatodik helyen áll a
tabellán.
ESMTK - TFC Tiszaújváros 0-0
Budapest 150 néző, Vezette: Szommer, (Varga, Bati)
ESMTK: Bonica - Túri, Tóbiás, Bányai, Horváth L. (Németh),
Murinai, Kozma, Horváth R. (Brkic), Markovics, Madarász.
Tiszaújváros: Tóth - Gál, Fodor, Farkas (Kerekes), Dajka, Nagy,
Viscsák, Orosz (Hussein), Molnár, Fabu, Kristófi (Lukács).
Napsütéses, de szeles időben játszotta le aktuális mérkőzését a
TFCT, amelyen a küzdelem dominált. A találkozóra kilátogató
szurkolók nem láthattak szép futballt, mivel a játék csapkodósra
sikeredett mindkét fél részéről.
Egyedül a rögzített szituációkból adódtak lehetőségek, de igazi gólhelyzetig így sem jutott el egyik fél sem. Pozitívum, hogy
nem kaptunk gólt, és ismét idegenben sikerült pontot szereznünk, amellyel tovább tart a tavaszi veretlenség. Jó hír, hogy
nem történt sérülés, és eltiltás sem fogja nehezíteni a felkészülést a jövő heti Putnok elleni megyei rangadóra.
Túri Zoltán: Egy nagyon küzdelmes és harcos mérkőzést játszottunk, amelyen úgy érzem, hogy mi álltunk közelebb a győzelemhez, de sajnos nem sikerült megszereznünk a 3 pontot.
Gerliczki Máté: Szép játék nem volt a pályán, és mivel egyik oldalon sem volt egyetlen egy igazi gólhelyzet, ezért kell megelégednünk az egy ponttal.
További eredmények
Tállya - Monor 1-0, MTK II. - BKV Előre 3-3, Hajdúböszörmény - Salgótarján 0-3, DVSC-DEAC II. - Újpest II. 0-0, Putnok - Jászberény 1-2, Nyírbátor - KBSC 1-2, REAC - Rákosmente 1-7, Hatvan - DVTK II. 0-1
Következik a 25. forduló
2017.04.01., szombat, 16:30: Tiszaújváros - Putnok, Rákosmente - Tállya, KBSC - REAC, Hatvan - Nyírbátor, 2017.04.02., vasárnap, 11:00, DVTK II. - Jászberény, 2017.04.02., vasárnap,
16:30 Újpest II. - ESMTK, Salgótarján - DVSC-DEAC II., BKV
Előre - Hajdúböszörmény, Monor - MTK II.

Asztalitenisz

Egyetemistákat vertek

Az NB III-ban és a megyei bajnokságban is győzelmet aratott
legutóbbi bajnokiján a TSC.
Észak-Magyarország „B” csoport:
MEAFC - Tiszaújváros 6-12
A győzelmeket szerezték: Virág 4, Temesvári 4, Gulyás 2, Balázs
1 és a Gulyás-Temesvári páros.
B-A-Z megye „A” csoport:
Tiszaújváros II. - MEAFC II 10-8
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 2, Fóti 2, Molnár
1 és a Kavicsánszki-Mag páros.

Erőemelés

11. oldal

Tartalékra tett Kaszások

Papp Bendegúz pincérdobás közben. Végül 28 pontot „szolgált fel”.
mális különbséggel is, de megnyerte a ta- Bendegúzé, aki 28 pontig jutott a mérkőlálkozót.
zésen. De Kovács Zoltán, Kilyén Örs, BeSzendrey Zsombor, vezetőedző: Az el- nőcs Dávid és Jaywuan Hill is 10 pont feső negyedben nem találtuk a helyünket, lett teljesített.
majd védekezést váltottunk, s ez hatott. A A találkozót követően a tabella hatodik
nagyszünet után összeszedtük magunkat helyén áll a Phoenix. A következő mérkőés végül sikerült nyernünk.
zés idegenben, az Eger ellen lesz.
Nagy Bálint, vezetőedző: Tartalékos csaSzáz pont felett
pattal jöttünk, a kezdőötösünk hiányzott
A Phoenix U20-as csapata szokatlan idősérülések, betegségek és munka miatt.
pontban, a nagyok mérkőzését követőMindent megtettünk, hogy győzelemmel
en lépett pályára, de ez nem zavarta meg
tudjuk zárni az idegenbeli mérkőzést, sajőket, és magabiztos játékkal 20 pontos
nos ez nem jött össze, a Tiszaújvárosnak
különbséggel múlták felül a fiatal Kaszánagyobb szerencséje volt a végén.
sokat.
A szerencse mellett kiváló teljesítmények
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK is jellemezték a csapatot. Köztük Papp
Óbudai Kaszások 104-84

Határtalan népszerűség

Soha ekkora tömeg nem vett
még részt a TIFIT SC tavaszi
versenyén, mint a hétvégén.
Mintegy 200 erőemelő nevezett, és a body és fitnesz versenyzők is több mint harmincan voltak.
- Reggel fél nyolcra jöttünk mérlegelni
és még most is (16:00 órakor - a szerk.)
tartanak a felhúzó versenyek - mondta nem kis büszkeséggel hangjában Nánásiné Tóth Ibolya, a verseny szervezője, a TIFIT menedzsere. - Az erőemelők
létszáma megduplázódott az elmúlt évhez
képest. Úgy látszik, jól érzik nálunk magukat a versenyzők, és már nem csak a
határon innenről, hanem azon túlról is érkeztek résztvevők.
A versenyben a kezdőktől a professzionális szintig mindenki képviseltette magát.
Míg a legerősebbek akár 300 kilót is felhúzhattak, de a kezdőnek minősülő versenyzők sem tollpihéket mozgattak. Kővágó Dániel két évvel ezelőtt talált rá a
sportágra, a versenyen már közel 200 kilogrammot húzott fel.
- Azért kezdtem hozzá, mert ki szerettem
volna tűnni a tömegből - mondta Dani. Két év elég ahhoz, hogy már tényleges
látszata legyen, de nem elég csak lejárni
edzeni. A táplálkozásnak és a gondolkodásnak is nagy szerepe van, mert ezzel lehet csak fejlődni.
Nem az erő, hanem a kidolgozott izmok
domináltak a rendezvény vége felé. Ekkor léptek színpadra azok a fiúk és lá-

Hatalmas volt a részvétel.
nyok, akik a body és fitnesz kategóriában
versengtek.
- Egész életemben sportoltam - mondta
Nagy Petra, aki másfél éve kezdte tudatosan formálni alakját. - Mindenkinek ajánlom ezt, mert nagyon jó sport.
Petra is és Dániel is jól teljesített, előbbi body fitness és fitness modell kategóriában is harmadik lett, utóbbi ugyancsak
csak bronzérmet ért el férfi erőemelés tehetségkutató ifjúsági kategóriában és első lett a férfi fekve nyomás tehetségkutató junior kategóriában.
borza
A TIFIT SC eredményei
Női fekve nyomás tehetségkutató ifjúsági I. hely és junior II. hely: Nagy Lívia
Fruzsina
Női fekve nyomás felnőtt I. hely: Szép-Tibád Mária. II. hely: Firtelmeiszter Erika

A Sportcentrum eseményei
Március 25- április 1.
Ukrán utánpótlás labdarúgó csapat edzőtábora
					
Műfüves pálya
Április 1. (szombat)

Triatlon
09.30 Felkészülési verseny		
				
Atlétikapálya, uszoda
Labdarúgás
10.00 U7 Bozsik torna			
Műfüvespálya
10.00 U9 Bozsik torna			
Műfüvespálya
16.30 TFCT- Putnok FC bajnoki mérkőzés
					
Centerpálya

Női fekve nyomás masters II. hely:
Szép-Tibád Mária IV. hely: Firtelmeiszter Erika
Férfi fekve nyomás tehetségkutató junior
I. hely: Kővágó Dániel
Férfi fekve nyomás tehetségkutató felnőtt
III. hely, maters IV. hely: Apostol Csaba
Férfi fekve nyomás tehetségkutató masters II. hely: Bognár István
Férfi fekve nyomás felnőtt VII. hely:
Nagy Róbert, VIII. hely: Finta Attila
Férfi fekve nyomás versenyző, masters I.
hely: Nagy Róbert, IV. hely: Finta Attila
Férfi fekve nyomás, ifjúsági VI. hely:
Szabó Dávid
Férfi fekve nyomás, junior II. hely: Szabó Dávid
Női erőemelés junior és ifjúsági kategória
I. hely: Nagy Lívia Fruzsina
Női erőemelés masters kategória I. hely:
Firtelmeiszter Erika
Férfi erőemelés masters kategória I. hely:
Apostol Csaba (74 kg), I. hely: Bognár
István (105 kg)
Férfi erőemelés tehetségkutató masters I.
hely és felnőtt II. hely: Balogh Miklós
Férfi erőemelés tehetségkutató ifjúsági
kategória III. hely: Kővágó Dániel
Body fitness kategória: Nagy Petra III.
hely
Klasszikus testépítés: Kocsis Gábor III.
hely
Fitness modell kategória: Nagy Petra III.
hely

Április 2. (vasárnap)
Labdarúgás
09.00 TFCT- Kazincbarcika FC U15 bajnoki mérkőzés
				

Füves pálya

11.00 TFCT- Kazincbarcika FC U14 bajnoki mérkőzés
				

Füves pálya

13.00 TFCT- Sajóvölgye Focisuli SE U19 bajnoki mérkőzés
				

Füves pálya

15.00 TFCT- Sajóvölgye Focisuli SE U17 bajnoki mérkőzés
				

Füves pálya

Kézilabda
14.00 TSC - Kazincbarcika KSE bajnoki mérkőzés
				

Játékcsarnok

12. oldal

Rendezvények

2017. március 30.

