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Vezetéklyukadás kétszer is

Fűtés és meleg víz nélkül

2017. április 6.

XXXV. évfolyam, 14. szám

Zárva a hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017-től nagypéntek munkaszüneti nap, ennek következtében 2017. április 14-én,
pénteken a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Az autizmus világnapja

Kék lufik, puzzle

Készül a tenyérlenyomatos puzzle.
Kék lufikkal sétáltak a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói kedden a Városháztérre. Ezzel a sétával és tánccal hívták fel a figyelmet az autizmus világnapjára.
Az autizmus jelképe a puzzle-forma, amelyre a gyerekek által
készített tenyérlenyomatokat rögzítettek, ezzel is hangsúlyozva
az autistákért való összefogás fontosságát.
Ez a vezetékszakasz az elmúlt időszakban többször is kilyukadt. Elérett, megérett a cserére.
Több száz lakás és számos intézmény (köztük a Kazinczy
iskola) maradt fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás
nélkül április 4-én és 5-én városunkban. Az üzemzavarról
Ódor Istvánné, a TiszaSzolg
2004 Kft. ügyvezetője adott
tájékoztatást lapunknak.
- A TiszaSzolg 2004 Kft. távfelügyeleti rendszere az elmúlt napokban jelezte, hogy megnövekedett a rendszerbe betáplált pótvíz mennyisége, ami vezetéklyukadásra, üzemzavarra utal - mondta az ügyvezető. - A fűtésszerelők beazonosították az üzemzavar pontos helyét: a
Bethlen és a Kazinczy utak által határolt
területen található DN 200-as gerincvezetéket.
- Ezen a szakaszon az elmúlt két évben
már több alkalommal történt vezetéklyukadás.
- Igen, ráadásul az érintett vezeték jelentős szolgáltatási területet lát el, ezért az
elöregedett vezeték rekonstrukciója indokolttá vált. A szakasz cseréje szerepel
középtávú rekonstrukciós tervünkben is.
Visszatérve az üzemzavarra, április 4-én

Változás a Vöröskeresztnél

Új vezető

Az új vezető az elődök nyomdokain halad.
A szerelőknek kétszer is munkát adott a gerincvezeték. Kis képünkön a második lyukadás.
az elhárítási munkákat elvégeztük, de a
rendszer feltöltése során egy újabb lyukadás keletkezett néhány méterrel távolabb
az előző meghibásodástól, melynek helyreállítása miatt további üzemzavar elhárítási munkákat kellett végezni április 5-én
is. A szolgáltatáskiesés miatti kellemetlenségekért utólag is köszönjük fogyasz-

tóink türelmét és megértését.
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy
viszonylag meleg volt az idő, így a fűtés
hiányát kevésbé sínylették meg a lakók
és az intézményhasználók. A TiszaSzolg
egyébként a rendelkezésreállási határnap
- május 15-e - után azonnal szeretné folytatni rekonstrukciós programját.

Április elsejétől új vezetője van a Magyar Vöröskereszt Dél-Borsod Területi Szervezetének. Kenyeresné Eged Erzsébet 2015 októberében csatlakozott a Vöröskereszt munkájához, mint területi munkatárs. A korábbi vezető, Laták Kamilla megyei véradásszervező koordinátorként dolgozik tovább.
- Feladataink nem változtak - mondta Kenyeresné Eged Erzsébet -, továbbra is zajlanak a gépjárművezetők egészségügyi
vizsgáztatásai, véradásokat szervezünk és az adománygyűjtéseket, illetve -osztásokat is hasonlóképpen bonyolítjuk le, mint
ahogy azt megszokhatták - hangsúlyozta az új vezető.

2. oldal

Adótraffipax

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod megyei revizorai több
hatósággal együtt összehangolt ellenőrzéseket végeznek a megyében április 13-ig, a húsvéthoz kapcsolódóan. Elsősorban a
füstölt- és húsáru, tojás, édesség, és primőr zöldségek árusítását
végzők számíthatnak a revizorok megjelenésére. A vizsgálatok
során a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, és az áruk eredetét vizsgálják, de forgalomszámlálásra is
számíthatnak a vállalkozások.

Húsvéti hangulat
civilekkel

Sokféle
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.
Elsőpénteken: betegek áldoztatása otthonukban. Nagyböjti
időben minden héten, pénteken a szentmise előtt háromnegyed
8:00-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban.
Mindenkit szeretettel várunk.

Görögkatolikus

Pénteken és szombaton tartjuk húsvéti lelkigyakorlatunkat,
amelyet Kovács Endre atya, diósgyőri paróchus vezet. A
szertartások 17:30-kor kezdődnek. A lelkigyakorlat alkalmat
ad a húsvéti szentgyónásra és szentáldozásra. Virágvasárnap
10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Nagyszerdán 17:00 A
szent kenet szentségének kiszolgáltatása betegeknek, 17:30
Előreszentelt Adományok Liturgiája.

Református

Csütörtökön: 17:00 órától bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00, Tiszaújvárosban 11:00 órától istentisztelet,
Tiszaújvárosban 16.00 órától evangélikus istentisztelet lesz.
A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban
gyermek istentiszteletet tartunk. Délután a városban 15:00
órától konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

„Nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék.”
2017. április 13-án (csütörtökön) 16 órakor a házasságkötő terem melletti téren tartjuk hagyományos húsvéti programunkat.
- kézi készítésű hímes tojásokkal ékesítjük tojásfánkat
- tavaszköszöntő dalokkal készülnek a Szivárvány Együttes tagjai
- Nyuszi-süti kóstolás
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne részese lenni a húsvéti ráhangolódásnak.
Remény Klub, Guzsalyas Szakkör, Lisztérzékeny Csoport,
Esély Napközi, Szivárvány Együttes
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 április 13ig Durbák György városi főépítész nevére címezve tehetik
meg: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7.
Bráz György polgármester

Élet

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

2017. április 6.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 9-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd április 10-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Bán Józsefné
(szül.: Potyka Erzsébet )
61 éves korában hosszan tartó súlyos
betegség után elhunyt. Temetése 2017.
április 07-én (péntek) 12.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le.
Két lánya és családjaik
„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Oláh József

hosszan tartó, súlyos betegség után életének 70. évében
elhunyt.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Görömbei István

temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Köszönjük mindenkinek, aki méltó módon, részvétét kifejezve búcsúzott el
szeretett hozzátartozónktól,

Ábrók Imrénétől
(Jolikától)

Ezzel a rejtvénnyel kezdődik áprili-

Ábrók Imre és családja

si sorozatunk. A megfejtéseket április 4-ig várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

Varga Károlyné
(szül.: Tóth Erzsébet)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára,
amikor

Kiss Istvánné Nagy Ibolya

egy éve örökre eltávozott közülünk.
A gyászoló család
Az idő múlik, a fájdalom nő
Nem hoz enyhülést a múló idő
Sírodra hiába visszük a virágot
Veled temettük el az egész világot

Ruzicska Nándor
(1947-2007)

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb - 2007. április 1. - 10 éve elmúlt vasárnapjára.
Szerető feleséged, lányaid, vejeid és négy unokád
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Russmedia Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Elismert gondozó

Tiszaújváros
szolgálatáért

Újabb nyugállományba vonult személy, Nyikes Tivadar Sándorné szociális gondozó vette át a képviselő-testületi ülésen a „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” önkormányzati kitüntetést.
Nyikes Tivadar Sándorné több mint 30 éve kötelezte el magát
a beteg, elesett, segítségre szoruló emberek gondozása mellett,
mely hivatást nyugdíjba vonulásáig fáradtságot nem ismerve
gyakorolt.
1983-ban a Leninvárosi Tanács Rendelőintézetében kezdett dolgozni, mint az alkoholbetegek gondozó asszisztense. 1990-ben
az Éltes Mátyás Általános Iskolában megalakult az utógondozási csoport, és kezdettől fogva gyógypedagógiai asszisztensként
szervezte, segítette a csoportba járó enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek foglalkozásait.
2014-ben az intézményi átszervezés miatt a csoport átkerült a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Esély Napközi Otthonába. Az intézményegység kialakításában, a csoport átköltöztetésében aktív szerepet vállalt, munkája nagyban hozzájárult az
új intézményegység zökkenőmentes és sikeres indulásához, működéséhez.
Feladatait mindig nagy odaadással, empátiával és elkötelezettséggel végezte. Sokszor segített a szülőknek munkaidőn túl is,
és rendszeres résztvevője, szervezője volt a különböző fejlesztő
programoknak, és a nyári táboroknak is. Szabadidejében gyakran végzett segítő, támogató, karitatív munkát.
Példamutató szakmai munkájával és emberi helytállásával jelentősen hozzájárult a gondozási csoport kiemelkedő színvonalú működéséhez. Szakmai igényességével, legendás türelmével,
áldozatkész, humánus munkavégzésével kivívta a gondozott
gyerekek szeretetét és hozzátartozóik nagyrabecsülését.
A város érdekében végzett több mint három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, gyermekközpontú, példaértékű munkavégzése, elhivatottsága és emberi helytállása elismeréseként
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

„Névváltoztatás”

Ismét Hunyadi lesz
a Hunyadi

Tiszaújváros képviselő-testülete - élve véleményezési jogával úgy határozott, hogy a véleményezésre jogosult közösségek támogatása esetén támogatja a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola nevének Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola névre történő változtatását.
Az önkormányzatot - mint az ingatlan tulajdonosát - a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója kérte fel a véleményezésre. A megkeresésben foglalt indoklás szerint a névváltoztatás a
pedagógusok, a szülők és a diákok közös igénye.
A testület méltányolta az igényt, hiszen a város valamennyi iskolájának hivatalos nevében van egyedi név is. A további indoklás szerint a Hunyadi Mátyás egyedi név közel áll az iskolahasználókhoz és a közhasználatban lévő megnevezése is ez az intézménynek. (Az intézményi integrációt megelőzően is így nevezték az iskolát. - A szerk.)
Mindezek alapján a testület úgy foglalt állást, hogy amennyiben
azt a véleményalkotásra jogosult közösségek is támogatják, támogatja a névváltoztatást.
f.l.

Aktuális

3. oldal

Ülésezett az önkormányzat

Közlekedés, szálloda, pénzügyek

Egy híján húsz napirendi pontot tárgyalt március 30-án
tartott ülésén Tiszaújváros
képviselő-testülete.
A grémium elfogadta a helyi autóbusz-közlekedésről szóló beszámolót, elbírálta az egyesületek, civil szervezetek
támogatási kérelmeit, módosította a szociális ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló rendeleteit. A városatyák határoztak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveiről és az
ügyvezetők jutalmazási feltételeiről is,
és elfogadták a polgármester elmúlt félévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót.
A sok meghívottra, érintettre tekintettel
az előzetes javaslattal szemben nyilvános
üléssel kezdte munkáját a testület.

Közlekedés, civil szféra
A helyi személyszállítási feladatok elvégzésére 2016-ban két midi, egy csuklós és
szükség szerint több szóló autóbuszt biztosított az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK Zrt.) - állt a
testületi ülésre készített beszámolóban. A
járatok négy viszonylatban közlekedtek,
a vonalhálózat teljes hossza 12,8 km. A

Két midi és egy csuklós rója rendszeresen az utat.
járatok száma munkanapokon 70, szabadnapokon 32, munkaszüneti napokon 30,
az átlagos utazási távolság 3,4 km volt.
A helyi autóbuszmegállók száma 19 a városban. Az utasszámlálások alapján megállapítható, hogy a diákokat szállító és a
kora délutáni járatok kivételével jelentős
mértékben kihasználatlanok a járatok, az
utaskilométer és a férőhelykilométer hányadosaként számolt kihasználtsági mutató mindössze 22,6%.
Az értékesítés nettó árbevétele 23.122
ezer forint, míg az indokolt költség
50.316 ezer forint volt tavaly. A központi
költségvetésből a helyi közlekedés támogatására 527 ezer forint állami támogatást
kapott az önkormányzat, melyet átutalt
az ÉMKK számára. A támogatási igény
azonban 27.672 ezer forint, így a korábban nyújtott 19.027 ezer forintos támogatást most 8.118 ezer forinttal kiegészítette a testület.
Egészen más jellegű támogatásokról is
határozott a testület, elbírálva az egyesületek, civil szervezetek pályázatait. A
határidő lejártáig szociális és egészségügyi témában 10 szervezet 18, a köznevelés, kultúra és sport területén 25 szervezet 66 pályázatot nyújtott be, a támogatási igény összesen 39.084 ezer forint volt.
A költségvetésben 15 millió forintot különített el a testület erre a célra, melyből
most 12.680 ezer forint sorsáról döntött, a
fennmaradó 2.320 ezer forint felhasználását pedig az év közben jelentkező igények kielégítésére polgármesteri hatáskörbe utalta. (A támogatások részletesen
a 9. oldalon.)

A leendő szálloda az egykori MHSZ bázis és a Termál Hotel helyén épül fel.

Ingatlanok, szálloda
Zárt üléssel folytatta munkáját a testület, melyet követően Bráz György polgármester adott tájékoztatást a történtekről.
A képviselő-testület újabb két nyugállományba vonult személynek adományozott Tiszaújváros Szolgálatáért Díj kitüntetést, továbbá több ingatlannal kapcsolatos kérdésről döntött. Egy terület tulajdonjogának rendezésével hosszú távon
rendezhető Tiszaszederkényben a csapadékvíz elvezetése, a jogi rendezést követően lakóingatlanok alakíthatók ki egy
másik területen, parkoló épülhet a Szederkényi út mellett, és az önkormányzat
árverésen értékesít több, zártkerti művelés alól kivett ingatlant.
A legjelentősebb fejlemény azonban az
volt, hogy a polgármester bejelentette, a
testület felhatalmazást adott a TiszaSzolg
2004 Kft-nek, hogy a megfogalmazott
feltételek mellett szerződést köthet szállodaépítésre az erre kiírt pályázat nyertesével. Bráz György közölte azt is, hogy a
pályázat iránt 7 érdeklődő volt, de csak
egy pályázott. A polgármester szólt arról
is, hogy a szerződéskötés, illetve a vételár rendezése után a TiszaSzolg 2004 Kft.
ügyvezetője tájékoztatja a közvéleményt
a részletekről.
Amit már most tudni lehet, hogy a Termál
Hotel és a volt MHSZ bázis helyén megépítendő szállodának minimálisan 140 férőhelyesnek kell lennie, benne 12 apartmannal és egy 200-250 fő befogadására
alkalmas étteremmel.
A polgármester hangsúlyozta, a szállodalétesítés jó a gyógy- és strandfürdőnek, a
gyógyászati részlegnek, a Sportcentrumnak, végső soron Tiszaújvárosnak, hiszen
igényesen kialakított szálláshelyekkel bővül a város kínálata. Bráz György hozzátette, várhatóan 2019 nyarára megvalósulhat a beruházás.

Szociális ellátások,
pénzügyi döntések
A testület módosította a szociális ellátásokról, a fizetendő térítési díjakról szóló
rendeleteit.
A leglényegesebb információ, hogy a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása nem
eredményezi a fizetendő térítési díjak
növekedését. Nem emelkedik - a 2012es szinten marad - a bölcsődei gondozói
díj is, mely 100 Ft/nap, amennyiben az
egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a 48.450 forintot, egyedülállók esetén
az 54.150 forintot. Azon családok esetében, ahol a jövedelem ennél alacsonyabb,
az ellátás továbbra is térítésmentes.
A felnőttek esetében is csak minimális
a 2014-ben megállapított térítési díjak
emelkedése. A szociális érkeztetésnél 10
forinttal, az ebéd házhoz szállításánál 15
forinttal, a házi segítségnyújtásnál 5 fo-

rinttal emelkedtek az intézményi térítési
díjak, s ennek nyomán a személyi térítési
díjaknál hasonló mértékű emelkedésre lehet számítani május 1-jétől.
A szokásoknak megfelelően pénzügyi tárgyú döntéseket is hozott a testület. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület 8.080 ezer forint támogatást
kapott az egyesület tulajdonában lévő Tisza-parti sportlétesítmény további felújítási munkálataihoz. Az összegből az ingatlanon feljáró, térburkolat, valamint
egy acélszerkezetű kapu épül.
A testület úgy határozott, hogy idén is
csatlakozik a „Tiszaújváros jövőjéért”
Alapítványhoz és a MOL Petrolkémia
Zrt. által nyújtott támogatással megegyező összeggel, de legfeljebb 15 millió forinttal járul hozzá az alapítványi célok
megvalósításához.
A városi rendelőintézetnek 825 ezer forintot biztosított a testület egy fejlesztési pályázat előkészítéséhez, a dokumentumok elkészítéséhez. A Derkovits Kulturális Központ költségvetését 751.832
forinttal egészítette ki a tervezettnél nagyobb terjedelemben megjelent Tiszaújváros évkönyv nyomdai többletköltségének fedezetére.
A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság a Tokaj rendőrörs tiszaújvárosi szolgálati helyének további épületfelújítási és
karbantartási munkáira, valamint a rendezvények alatti járőrszolgálatra 600 ezer
forint támogatást kapott.

Tervek, értékelések
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
általa megfogalmazott irányelvei alapján
elkészített üzleti terveit, és az ügyvezetők
jutalmazásának feltételrendszerét.
A jutalom mértéke egységesen maximum
a havi bruttó alapbér háromszorosa lehet.
A kifizethető összegről a testület dönt, értékelve a 15-20 pontból álló feladatrendszer végrehajtását.
Bráz György elmúlt félévi munkáját
most értékelte a testület. Mégpedig jóra, hiszen elfogadta a polgármester tájékoztatóját, aki ezzel jogosultságot szerzett a háromhavi bruttó bérének megfelelő jutalomra. Dr. Fülöp György alpolgármester pedig kéthavi bruttó bérének megfelelő jutalmat kap, mivel az ő
írásos beszámolóját szintén elfogadta a
polgármester. (A tisztségviselők elfogadott tájékoztatójához kötött éves jutalma
az érintettek javaslatára - mivel bérük
emelkedett - idén 6-ról 3, illetve 5-ről 2
havira csökkent.)
A 2016. szeptember 1. és 2017. február 28. közötti időszakról szóló tájékoztató 10 tevékenységi körbe csoportosítva szemlélteti a polgármester munkáját,
kezdve a testülettel, a bizottságokkal kapcsolatos tevékenységgel, a tulajdonosi
feladatokon át, az önkormányzati érdekszövetségekben végzett munkáig.
Ferenczi László
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24 órás esetkocsi, 112-es hívószám

Változott a segélykérés

104, 105, 107 - mentő, rendőrség, tűzoltóság. Április elsejétől bármelyiket hívjuk,
már a 112 segélyhívóra kapcsol a rendszer. Minden hívásnál az általános segélyhívó diszpécserei jelentkeznek
a vonal végén. Lovas Attilát a
Tiszaújvárosi Mentőállomás
vezetőjét kérdeztük a részletekről.
- Hogy működik a rendszer?
- A 112 Európában egy általános hívószám, Magyarország is vállalta, hogy bevezeti, ennek most jött el az ideje. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy miden
segélyhívószám - 104, 105, 107- automatikusan átkapcsol a 112-re, ott a diszpécsernek 40 másodperce van arra, hogy
a telefonáló kikérdezése után eldöntse,
merre, melyik védelmi szervhez irányítja tovább a feladatot. Ott újra kikérdezik,
felveszik az adatokat. A beérkező hívásokat sorba rendezi a gép, a telefonálónak
végig kell várnia azt a percet, másfél percet, amíg odakapcsol a diszpécserhez. Viszont ha türelmetlenül letesszük és újratárcsázunk, - a hamarabbi kapcsolás reményében -, azt érjük el, hogy a sor végére kerülünk, tehát megint csak messzebb
leszünk a bejelentés idejétől.
- Ez első hallásra hosszadalmasnak tűnik.
- A bejelentések felvételének ideje valószínűleg meghosszabbodik, ezért a la-

Eboltás

A veszettségről
A vadállatokra a szokatlan szelídség jellemző, viszont bármilyen ingerhatásra
előtörhet belőlük az agresszivitás.
Az állatoknál a veszettség főbb tünetei:
nyálcsorgás, lógó állkapocs, kancsalság,

A lyssa vírus.

Kajak-kenu

Egyesülésre fel!

A felújítási munkálatok már javában zajlanak.

A diszpécser dönti el, hogy melyik védelmi szervhez irányítja a feladatot.
Képünk illusztráció.
kosságnak türelemre lesz szüksége. Több órás mentőautó lesz szolgálatban az év
ember fog kérdezni a vonal végén, többet 365 napján. Azt reméljük, hogy éjszaka
is fognak kérdezni. Két 112-es központ és hétvégéken így biztonságosabbá válik
van Magyarországon, az egyik Szombat- a betegszállítás és a mentés. Eddig naphelyen, a másik Miskolcon. Ide fut be az közben hétköznap négy kocsival, hétvéország összes hívása. Már feltöltötték az
gén csak kettővel dolgoztunk, az új intézállásokat, rengeteg új diszpécser van, nekedés hatására óraszámban is megnövekkik is tanulóidőszak ez, de reméljük jó
szik a teljesítményünk. Nem csak Tiszafog működni a rendszer.
- Április elsejétől átszervezték a mentőál- újvárost, Borsod megye több települését
is érinti ez az intézkedés, például Sároslomás szolgálati rendjét is, miért?
- A statisztikák szerint a hétvégén és éj- patakon, Sátoraljaújhelyen és Tokajban is
szaka több mentőautóra lenne szükség, megnövelik a gépkocsik számát.
berta
így az a döntés született, hogy három 24

Veszettség elleni védelem

Magyarországon az évenkénti kötelező védőoltások bevezetésével a kutyák és macskák által terjesztett veszettség minimálisra csökkent.
Nagy gondot okoz viszont az
erdei állatok (pl. vörös róka)
terjesztette veszettség.
Bár a vadon élő állatokat is igyekeznek
kezelni, a háziállatok gazdáinak pedig
kötelessége, hogy kedvencük megkapja a védőoltást. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30
napon belül veszettség ellen beoltatni. Az
oltást 6 hónapon belül, majd ezt követően évenként meg kell ismételni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor a tulajdonos szabálysértést követ el, és akár 50
ezer forintra is megbüntethető.
Az ebek veszettség elleni védőoltása a
múlt héten volt Tiszaújvárosban. A gazdiknak az állatorvos által kitűzött időben
kellett vinni a kutyákat az adott településrész meghirdetett területére. Amennyiben a kutya gazdájának nem megfelelő az
időpont, telefonos egyeztetés után az állatorvos a megbeszélt időpontban házhoz
megy és beoltja a kutyát.
Fazekas Krisztina néhány éve az utcáról
fogadta örökbe mostani házőrzőjét. Azóta minden évben be is oltatja.
- Bár az én kutyám kicsit fél - mondja Krisztina - mégis természetesnek tartom, hogy ilyenkor elhozom. Az oltás

2017. április 6.

Közgyűlést tartott a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és
Sárkányhajó Egyesület. Az eseményen az éves beszámolók mellett az idei és jövő évi tervekről, a két
tiszaújvárosi kajak-kenu egyesület fúziójáról is szó
esett.
- A fennállásunk legeredményesebb versenyszezonján vagyunk
túl - mondta Betlenfalvi István, a klub edzője. - A bajnoki pontversenyben a nyolcadik helyen végeztünk, a vidéki egyesületek
közül csak a Győr és a Szeged előzött meg bennünket.
Egyéniben korosztályos gyorsasági világ-, és Európa-bajnokságon, az Olimpiai Reménységek Versenyén, a maratoni világbajokságokon gyűjtöttek érmeket.

Célok, tervek
A következő versenyszezonra tovább emelnék a már most is magasan lévő eredményességi szintet, hiszen az U23-as és a felnőtt
korosztályban is érdekeltek lesznek. De nem csak a versenyek
tekintetében vannak komoly tervek. A klubház és környezete is
jelentős átalakulás előtt áll. Ennek munkálatai már zajlanak.
- Az épületünk előtt a földmunkák már elkezdődtek, - mondta
Béke László, a TKKSE elnöke. - Közel 500 négyzetméter térkövezése történik meg. Ez a munkálat mintegy nyolcmillió forint értékű és teljes egészében az önkormányzat finanszírozza.
Április végére aláírják azt a szerződést is, mely az épület teljes külső felújítását foglalja magában az egykori büfével, és a
feljáró alatti vizesblokkal együtt. Ez már nem csak az élsportot, hanem a vízi turizmust is kiszolgálja majd, egyfajta fenntartható fejlődésre állítva az egyesületet és létesítményeit. De
nem csak ez…

Egyesületek, egyesüljetek!
Hat évvel ezelőtt, amikor megalakult az egyesület, sokakban
felmerült a kérdés, vajon mi lesz az akkori kettéválás következménye. Most úgy tűnik, hogy egyesülés. A TKKSE közgyűlése
legalábbis a Tiszaújvárosi Vízi SE-vel való egyesülési tárgyalások megkezdésére hatalmazta felé a klub elnökét.
- Rövid távon az volt a célunk, hogy bizonyítsuk, az az elképzelés, amit mi megálmodtunk, az működőképes - mondta az elnök. - Úgy gondolom, ezt bizonyítottuk. Ebből mindenképpen
előnye származott a városnak és a sportágnak is, de közép- és
főleg hosszú távon az egy egyesület a célravezető.
A közgyűlés ezt átgondolva felhatalmazta az elnököt az egyesülési tárgyalások megkezdésére.
- Az önkormányzat is azt szeretné, ha egy egyesület lenne a jövőben - mondta Béke László. - Amennyiben megvalósul, akkor
egy kimondottan erős egyesülete lesz Tiszaújvárosnak, amiben
mind a két csapat, az összes edző és sportoló megtalálja a számítását és azt a feladatot, amit szívesen és eredményesen tud benne végezni.
A tárgyalási folyamatról - amennyiben elkezdődnek - természetesen beszámolunk a Tiszaújvárosi Krónika hasábjain.
borza

Borzi jól tűrte az oltást.
csak egy pillanat, és egy évre védettséget
nyújt. Nagyon fontos, hogy beoltassuk a
kutyánkat, hiszen nem csak őt védi, hanem minket is.
- A veszettség egy vírus - mondta Pap Imre, állatorvos. - A lyssa elnevezésű vírus
harapással jut a véráramba. Megtámadja a központi idegrendszert és akkor már
nincs menekvés. Ez minden melegvérű
állatra és emberre is halálos veszélyt jelent.
2013 óta kötelező mikrochipet tetetviselkedészavar (agresszió), kóborlási
hajlam, emészthetetlen tárgyak (kő, kavics, fadarab) lenyelése, majd nyelészavar. Jellegzetes a rekedtté váló hang (a
hangszálakat ellátó ideg bénulása miatt), víziszony, ugyanis a bénulások előtt
a nyelés, melyet reflexszerűen már a víz
látványa is kiválthat.
Emberek esetében a veszettség tünetei: a
marás vagy fertőződés helye viszket, égő
fájdalom ezen a területen, általános lehangoltság, rosszullét. Később fokozott
ingerlékenység, nyugtalanság, görcsrohamok, dührohamok, nyálzás, nyelési nehézségek, tarkómerevség, majd bénulások.

Bodri már védett veszettség ellen.
ni négy hónapos kortól a kutyákba. Az
évenkénti oltás során az állatorvos ellenőrzi a chipet.
A macskák veszettség elleni védőoltása nem kötelező. Az állatorvosok viszont
ajánlják (14 hetes korban az elsőt, majd
évenkénti ismétlését), főleg a kint tartott
macskák esetében.
ema

Béke László (középen, állva) felhatalmazást kapott az
egyesülési tárgyalásra.
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Hurkapite Polgáron

Március 18-án Budapesten, a Honvédelmi Minisztérium Stefánia palotájában rendezték a Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület által szervezett országos tanulmányi versenyek
döntőjét, melyen a Brassai középiskola két csapata is részt vehetett.
Az „Örökségünk ’48” elnevezésű történelmi vetélkedőn Balla
Bátor, Nótár Erik Márk és Széplaki János 10.G osztályos tanulók a 11. helyen végeztek. Felkészítő tanáruk Kiss Éva.
A „Magyarország az én hazám” címmel megrendezett komplex honismereti versenyen a 9.TG osztályos diákok a 14. helyet
szerezték meg. A csapat tagjai: Boros Marina, Laczai Balázs és
Lovas Laura, felkészítő tanáruk Pázmándi Henriett.
Köszönjük a Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület, valamint Rakusz Éva és Csapó Noémi tanárnők segítségét!

Aki nem a kakasszóval ébredt szombat reggel, az lemaradt a polgári disznóvágásról. Kárpótlásul délelőtt egy
másik hízót is leszúrtak, hogy
azoknak is bemutassák a malacáldozatot, akik csak a hétvégi bevásárlás után értek ki
a Hurkapite fesztiválra.
A böllérek közrefogták a több mázsás állatot, leszúrták, megperzselték, feldarabolták. A malac halála volt a fő attrakció
Polgár város főterén. A látvány-disznóvágás a hagyományokat idézte. Húsából
sültek készültek, a belsőségekből, hurka,
no és hurkapite, a település egyedi, elmaradhatatlan gasztrofogása. Ezt készítette
nagy tételben a polgári Életvirága Egyesület is.
- Hurkaalapanyagot készítünk, a nagy részét bélbe töltjük hagyományos hurkának. A pitét a maradékból gyúrjuk, csak
vérrel, tejjel elkeverjük, utána tepsibe
töltjük három centiméter vastagságban,
majd felszeleteljük, olyan négyszer hat
centis metszésekre - mutatja a készülő fogásokat Tóth Balázs, az egyesület tagja.
A szomszédos asztalon húsgombócnak
tűnő formákat csomagoltak fehér, pókhálószerű, vélhetően disznó részbe.
- Májas pogácsát csinálunk kolbászhúsból, hurkából és májból, ezt a hármast
összegyúrjuk gombóccá és belecsomagoljuk a fodorhájba, így sütjük ki - magyarázza a folyamatot, miközben meg is
mutatja az ételkülönlegesség készítését
Sándori Nagy Jenőné egyesületi elnök.
Az újtikosiak voltak az idei fesztivál díszvendégei. Hatalmas üstökben gyújtottak alá a toros káposztának, mellette le-

Brassaisok sikerei
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Ütős örömzenélés

Március 28-án „Ez egy ütős nap” néven rendezett jubileumi
ütőhangszeres hangversenyt és a volt növendékek számára találkozót az idén 50 éves Miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium.
A kiemelkedő hangulatú találkozó jellegű koncerten együtt
örömzenéltek a Miskolc környéki zeneiskolák ütőhangszeres
növendékei, köztük a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolájából Ladányi
Kitti, Ferencsik Soma Attila, Kondrák Bálint, Lucz Levente, Ferenczi Viktor. Felkészítő tanáruk Virágh Márk, a kamaraegyüttest Rogl Béláné kísérte zongorán.
Gratulálunk a fellépő gyerekeknek és a felkészítő tanárnak.
Hok Csaba
intézményvezető

5. oldal

Ettek, ittak, jót mulattak

A malac halálát kétszer adták elő a böllérek.
már megyünk is sorba állni a kóstolójegyekért, hiszen nem akarunk lemaradni
semmiről - nyilatkozta lapunknak Mátyus
Gáborné.
Odébb a „Felnőttek játszóháza” feliratú
sátornál is sokan álltak, tokaji borokat és
zamatos pálinkákat lehetett kóstolni, sőt
versenyezni is, hiszen aki felismerte a kupicába töltött ízt, az nyerhetett is.
A főutcát lezárták a forgalom elől. Ahol
máskor autók sokasodnak, ott most árusok kínálták portékáikat. A húsvéti vásár
standjaira sokfélét kipakoltak: kézműves
holmikat fából, gyékényből, kerámiából,
sajtkülönlegességeket, lekvárokat, savanyúságot, fürjtojást, a malacságok mellett
töltelékkel megrakott vasaltlángost, húsvéti füstölt húsokat kínáltak, a hortobágyi
halsütőnél friss, ropogós hal piroslott.
Vásári komédiások járták a főteret, a szín-
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Ifjú nyelvészek

A XVIII. nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Verseny megyei
fordulóját március 17-én rendezték városunkban. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola ifjú nyelvészei kiváló eredményeikkel bizonyították rátermettségüket és tudásukat. A versenyen a következő eredmények születtek: 1. évfolyam: 2. Mészáros Anna (felkészítő tanár: Zolnai Éva). 5. Molnár Dóra Laura (felkészítő tanár: Kéki Zoltánné). 3. évfolyam: 8. Tóth Kende
(felkészítő tanár: Deák Etelka). 6. évfolyam: 6. Vámosi Marcell
(felkészítő tanár: Makrai Marianna).
Zolnai Éva
munkaközösség-vezető

A kolbász, a hurka fűszerezése az egyik legfontosabb momentum.
ves rotyogott a tűzön, beljebb, a sátorban
fateknőben pihentek a hurka hozzávalói.
- Toros káposzta, hurka, kolbász, ezeket kínáljuk, meg egy kis reggelit disznóságokból és persze pitét is a versenyre - mondja Juhász Margit, az újtikosiak képviselője. - Most vagyunk itt először, de nagyon tetszik, rengetegen vannak, csodálatosan jó idő van, a rengeteg
munka mellett kellemes szórakozás is ez
a mai nap.
Fej, fül, máj, tüdő, lép, szív, vese, fodorháj, tokaszalonna és dagadó elegye pihent egy hatalmas fateknőben. Ezekből
a disznóságokból keverték a hurkát, fűszerekkel ízesítve. Közben medvehagymás pogácsát, réteseket kínáltak a polgáriak, akiknek már 10 óra tájban aranylott
a bográcsban a zöldségben gazdag húsleves. Egymást érték a sátrak, kolbász, tepertő, pörc, szalonna, sültek illata terjengett mindenütt.
- Tiszaújvárosból jöttünk át, először vagyunk itt, de nagyon tetszik minden. Nem
főzünk otthon, ma szabadnapot adtunk
magunknak a lányommal és az unokámmal. Megkóstolunk mindent, amit lehet,

padon pedig egymást váltották a népzenészek, néptáncosok, a gyerekek kézműves
játszóházakban ügyeskedhettek.
Hatalmas tepsikben hozták a frissen sült
hurkapitét, a vendéglátók 1500 adaggal
készültek.

Munka után „édes” az evés-ivás.

Kapós volt a pite.
- Vettünk pitejegyet, kaptunk hozzá egy
nyakba akasztható kis kupicát, amit háromszor lehet újratöltetni a Felnőttek játszóházában - mondja Kovács István.
Ha nem lett volna elég óvatos, egy pár óra
alatt elcsapja a hasát a város polgármestere, Tóth József, akit próbakóstolásra kértek fel, tömérdek étel és italféleségből is.
- Jó házigazdaként járom körbe a helyszíneket és örömmel tapasztalatom, hogy jókedv, jó hangulat van mindenhol - mondja. - Fantasztikus élmény látni, hogy a
polgáriak és a környékbeliek eljönnek,
elfogadták és szeretik ezt a rendezvényt.
Tiszagyulaházától, Folyáson át Újtikosig rengeteg településről érkeztek most
hozzánk. Azt hiszem nem kérdés a folyatás. Az elsőt kísérleti jelleggel szerveztük
meg, folyamatosan kiegészítjük, bővítjük
a palettát újdonságokkal. Most így körbenézve, azt hiszem ez az igazi, az eddigi
legjobb. Jövőre jubilálunk, hiszen az ötödik Hurkapite fesztivált fogjuk megrendezni, hasonló jó programokkal, mint az
idei.
berta
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Pataki Katalin új könyve
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Generációk találkozása

Kötelesség, felelősség, meghatározottság Szederkényi füzetek

Amerikát is megjárta, ott
próbált szerencsét az elmúlt
években Pataki Katalin. A
tengerentúlról már nem Borsodba, hanem Budapestre
jött haza, azután Mezőcsátra költözött. A helyi közösségi házban dolgozik, rendezvényszervezéssel, városmarketinggel, újságírással foglalkozik. A Cathlyn Brook néven író Katalin legújabb kötete, a Lili könyve is elkészült.
- Tudom, még csak nemrég jött ki a nyomdából, de ahogy ismerlek, a fejedben már
megvan a következő is.
- A Lili megírása nagyon nagy lelki munka volt, úgyhogy most azt gondolom, a
következő könyvemnek muszáj nagyon
vidámnak lennie. De ez csak akkor lenne
érvényes, ha ma kezdenék hozzá a megírásához. Minden könyvemnél az volt a
legnagyobb örömöm, hogy a magyar irodalom élő ikonja, Székely Dezső véleményezte őket. Nekem ő a mértékem az írásban, a megjelenésben. Ha valamire azt
mondaná, hogy nem elég jó, akkor biztos,
hogy nem engedném nyomdába. Egyébként a Lilit valamiért a többitől is jobban szereti, és ez azért nagy megnyugvás, mert szerintem is ez lett eddig a legmélyebb írásom. Az ő versei örök kísérői a köteteimnek, most egyenesen négy
sorával kezdődik, és másik négy sorával
végződik a Lili. Nem azért, mert szeretem Dezsőt, hanem azért, mert mindig kiderül, hogy pontosan egyformán érzünk
és gondolkodunk sok mindenről. Ő egyegy versszakában képes megfogalmazni
mindazt, amit én például egy egész kisregényben fejtegetek, de hát a vers erről szól: boldogságos sűrítménye a világ lényegének. Számomra az írói lét három fontos elemből építkezik. Nagyon,
de nagyon sokat kell olvasni, ismerni mások munkásságát - jelzem, nem ismerem
eléggé - azonosulni stílusokkal, mondanivalókkal, vagy elhatárolódni tőlük.
- Kiknek az írásait olvasod szívesen?
- Most a legújabb szeretett íróm Mikszáth
Kálmán. A múltkor egy hétvégét töltöttem a Börzsönyben, ahol meglátogattam
az utolsó lakóhelyét, az ottani kiállítást.
Azóta elolvastam Mauks Ilona visszaemlékezéseit, és egy egészen új szemszögből ismerhettem meg a nagy adomázót.
Olyan szépeket írt és mondott az írói hivatásról, meg egyáltalán az élet dolgairól. A másik, amit igazán fontosnak tar-

Pataki Katalin, alias Cathlyn Brook.
tok, az, ami talán nemcsak az írókra érvényes: állandóan, megtorpanás nélkül
építeni kell a személyiségünket, mert abból dolgozunk, és mert ha felszínes vagy,
azok lesznek az írásaid is. A Liliben nekem öt év érzelmi-értelmi munkája van,
és elsősorban nem a könyv, hanem saját
kedvemért kellett rendbe raknom a gondolatokat, viszonyulásokat magamban.
A harmadik nagy dolog, amivel szembe
kell nézni, a tehetség kérdése. Én most
már nem engedhetem meg magamnak,
hogy azt mondjam, amit korábban: ó, én
csak én vagyok, de néha írok egy könyvet. Székely Dezső kényszerített rá - a
maga végtelen szelíd módján -, hogy fogadjam el az írói sorsot. Egyáltalán nem
könnyű. Amíg csak azt gondolod magadról, „írkálgatok”, nem kötelez semmi, de
ha egyszer íróvá válsz, ezer kötelességed,
felelősséged, meghatározottságod van, és
azoknak meg kell felelned, különben eltékozoltad a kapott tehetségedet. Van egy
csodálatos pap barátom - az ő személyét
szétbontva, három figurában írtam meg a
Liliben -, ő minden létező alkalmat megragad arra, hogy figyelmeztessen: a Nagy
Számonkérésben meg fogják kérdezni tőlem, mi lett a rám bízott talentumokkal.
És nem mondhatom, hogy viccel, és nem
mondhatom, hogy nevetni tudok a figyelmeztetésein. Az adottságok tehát meghatározzák az életedet, s ha megpróbálsz
nem gondolni rájuk, akkor még inkább,
mert még gyötörnek is, ha nem teljesíted
az általuk kijelölt pályát.
- Lili története a te történeted?
- A Lili könyve végül is nem egy bonyolult történet. Van egy nő, aki beteg lesz,

Csak óvatosan a gyűlölettel!
Annak kapcsán mondom ezt, hogy érkezett egy levél a szerkesztőségünkbe. Azaz több is jött ebben a témában, és a fészbukon
is születtek bejegyzések a hajléktalanokról. Csak úgy általában,
hogy itt is, ott is felbukkannak, részegen zaklatják a békés járókelőket, kéregetnek. Az egyik bejegyzésben az állt, hogy a köztéri padokon ülnek(!) jelenlétükkel irritálva(!) a békés városlakókat. Aztán voltak olyan beszámolók is, amelyekben kukázók és hajléktalanok egy kalap alá kerültek. Egy mondatban
összefoglalva a tartalmukat: a hajléktalanok gonosz, kötekedő,
alkoholista személyek, akik zaklatják a békés városlakókat, és
akiken nem érdemes segíteni, mert nem méltók rá! Sőt! És most
idézek egy levélből: „Mert, még ha gyerek nélkül vagyok, addig
ütöm, míg mozog, abba biztos lehet mind...”
Ha nem a saját szememmel olvasom ezeket a leveleket, bejegyzéseket, akkor nem hiszem el, hogy kedves kis „szigetemen”, Tiszaújvárosban íródtak. Abban a városban, amit mindig is a béke, a tolerancia, a humánum és az együttérzés városának tudtam. Távol a rosszindulattól, és a manapság sajnos oly divatos kirekesztéstől. Halkan kérdezem, családban, meleg otthonban élők között nincs alkoholista? Nincs drogos? Nincs bűnöző? Nincs zaklató? Vagy őket más mércével mérjük, mint a fedél nélkülieket?
Gyönyörű természeti kincsekkel megáldott, ám annál szegényebb
észak-magyarországi régiónkban a nyomor legmélyebb bugyra is

próbál készülni a halálra, aztán valami
módon meggyógyul, boldog lesz - bár
mindig is az volt -, és kész. De ez a történet csak ürügy arra, hogy elmondhassam,
mit gondolok életről, halálról, családról, szerelemről, hivatásról, magyarságról. Igen, a magyarságomról is. Ez nem
azért fontos, mert hazajöttem Amerikából, hanem azért, mert már előtte is próbáltam tisztába jönni vele, meg persze a
többi felsorolt viszonyulással is. Dinamikus korban élünk, amikor változik minden, tehát a kapcsolódási pontjaink és a
környezetre való válaszadásaink is, így
bizonyos vagyok benne, hogy lesz még
okom rá, hogy újrafogalmazzam kapcsolataimat a dolgokhoz, illetve új kérdéseim is legyenek, amelyekre válaszokat kell
keresnem. Az író élete erről szól. Mint
mondtam: nem lazíthatsz, túl sok gyengeséget, gyarlóságot nem engedhetsz meg
magadnak, mert fel kell építened a következő könyvedet, amiben megint csak nem
lehetsz felszínes.
- Milyen most Pataki Kati élete, hétköznapjai, mitől boldog, mi okoz neki szomorúságot, milyen tervei vannak?
- A terveimről nehéz lenne beszélni, inkább vágyakról, ha lehet. Utazni már nem
vágyom, Amerika megerősített abban,
amit itthon is tudtam: magadat mindenhová magaddal viszed, a boldogságod nem
a változatos környezetben keresendő. Én
most nagyon elégedett vagyok az életemmel, mert dolgozhatom, írhatok, mert rengetegen örülnek velem együtt az új könyvemnek. Nagyon rosszul viselek mindenféle fenyegetettséget, erőszakot, és most
több van a világban, mint amit meg lehetne érteni. De azért remélem, megengedhetek majd idővel magamnak egy-két érdekesebb utazást is - például Grúziát, talán. Végül egy személyes üzenet. Amikor
visszaköltöztem a fővárosból Borsodba
és először mentem át Tiszaújvárosba, azt
hittem, megszakad a szívem. Több mint
két évig nem láttam a várost, ahol a gyerekeim felnőttek, ahol az első könyveimet írtam, ahol annyi mindent szerettem.
Aztán lassan rájöttem, hogy semmi nem
változott: megmaradtak a barátaim, az ismerőseim, a volt kollégáim, és ugyanúgy
szerethetek ott is mindent és mindenkit,
mint a mostani lakóhelyemen. És boldog
vagyok, ha most a Krónika segítségével
mindenkinek elmondhatom: megírtam az
új könyvemet, szeressétek!
berta

fellelhető. Komplett falvak munka és megélhetés nélkül, kilátástalanság, uzsorakamatos kölcsönök ördögi köre, és modernkori rabszolgaság. Nem, nem írtam félre semmit, a munkám során
jártam olyan településen, ahol rabszolgaként tartottak fogva egyegy kiszolgáltatott embert. Ólban tartva, mint egy állatot, munkára kényszerítve egy tányér ételért. Bizony, könnyű lecsúszni.
Volt dolgom hajléktalan emberekkel is. Mindegyikük más és
más okból került az utcára. A beszélgetésekből furcsa sorsok
rajzolódtak ki. Volt közöttük diplomás, aztán olyan is, aki „jó
családból” való, mégis hajlék nélkül maradt, mert nem segített
rajta a rokonság. Biztosan megvolt rá az ok… Biztosan? Nem
tudom. Volt, akit tragédia, hozzátartozó feldolgozatlan halála
sodort az utcára. Láttam elfagyott, üszkös lábakat mínusz 10
fokban, és igen, láttam az üveg bort is a kivörösödött kezekben.
Akkor, bevallom, megfordult a fejemben, hogy ezt az életet nem
is lehet másképp élni... Hisz nincs hova hazamenni! Lefürödni. Lepihenni.
Félreértés ne essék! Nem pártolom a zaklatókat, az utcán kötözködőket, a részegségükben maguk alá piszkítókat és a bűnözőket, akár hajléktalanok, akár nem azok. Csak az általánosítástól óvnék mindenkit.
Mi egy közösség vagyunk. Vannak köztünk ilyenek is, olyanok
is. Gyengék és erősek. Gazdagok és szegények. Házakban élők
és fedél nélküliek.
A pad a parkban mindannyiunké.
Radácsi Zsuzsa

Fonott kosarakban, szakajtókban tartott tojások, népi szőttesek,
nádfedeles házak, feledhetetlen gyermekkori emlékek. Hogy
kik, mikor és miként készítették el ezeket a tárgyakat, hogyan is
éltek együtt a múlt század közepén egy borsodi kistelepülésen,
minderre ad választ Füredi Zsuzsanna, hétfő délután bemutatott
Szederkényi füzetek című sorozatának első kiadványa.
Diavetítéssel és élménybeszámolókkal egybekötött könyvbemutatón vehettek részt az érdeklődők hétfő délután a Tiszaszederkényi Művelődési Házban. Szederkény kézműves kultúrája és a családok élete a 20. század közepén. Ez az alcíme, annak az új kiadványnak, mely az óváros egykori életét hivatott bemutatni.
Füredi Zsuzsanna hosszú hónapokon keresztül folytatta a kutatómunkát, hogy minél részletesebb és hitelesebb leírást tudjon
adni arról; anno hogyan is éltek, mivel foglalkoztak a szederkényi emberek. Zsuzsanna 11 éve vezeti a Szederke Díszítőművészeti szakkört. Elsősorban a Szederkényben született, máig itt
élő, idősebb tagok voltak segítségére a gyűjtésben. Hosszú órákon át tartó beszélgetések, nosztalgiázások. Szép, kedves régi
emlékek a 20. század közepéről.
- Életem talán egyik legszebb élménye volt az a néhány hónap,
amíg ezt az anyagot összegyűjtöttem. Ez egy fantasztikus közös
munka volt. Habár nem volt gazdag a település, szegénységben
éltek az emberek, mégis nagy szeretetben. Előfordult, hogy egy
lakószobában 3-4 generáció is együtt élt. Nagyszülők, szülők,
gyerekek. A ma emberének ez egy megterhelő helyzet lehet, ám
azok, akik ebben nőttek fel, nekik ez volt a természetes. Mindenki csillogó szemekkel, boldog gyermekkorról mesélt - emelte ki Füredi Zsuzsanna.
A tervek szerint a szederkényi történeteknek lesz folytatása. Az
idei év végén, valamint a 2018-as esztendőben az óvárosi néphagyományokról és a helyi gasztronómiáról jelenik majd meg
újabb kis könyv. A Szederkényi füzetek első kiadványát már ki
lehet kölcsönözni, vagy akár meg is lehet vásárolni korlátozott
számban, kétezer forintért a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
O.K.

Illemtan, protokoll

Gyűrűk, nyakláncok

Hogyan viseljük az ékszereket? A régi illemszabályok lazulni
látszanak ebben a témában. Mégis, jó, ha felidézzük az illem
szerinti ékszerviselést.
Az arany viselése elegáns és tetszetős. Az ezüstékszerek inkább
alkalmiak. Mára már azt mondják, az arany a férfi princípium,
az ezüst pedig a női viselet. Ez összefüggésben van a Nap és a
Hold nemekhez társított mivoltával.
Alapszabályként ismert: ha ízlésesen kívánjuk használni a kiegészítőket, akkor egyszerre csak hét ékszert lehet viselni. Például gyűrűt csak a gyűrűs ujjon hordjunk. Az urak nyakláncot egyáltalán nem viselhettek, viszont ékszernek bizonyult az óra lánccal. A férfiak a karikagyűrűjükön kívül csak egy pecsétgyűrűt
viselhettek. További férfi kiegészítőként hordható: mandzsettagomb, karóra bőr szíjjal, nyaklánc, minden esetben az ing alatt.
Bármennyire is elterjedt, de a nyakkendőtű nem volt ajánlatos.
A hölgyeknek egy kicsit több lehetősége van. Maximum három
gyűrű viselése volt az elterjedt, amelyből az egyik a karikagyűrű, a másik az eljegyzéskor kapott kísérő gyűrű és harmadikként, ha valamilyen szakmához járó női pecsétgyűrű tulajdonosa. Karóra vagy karlánc viselése. Nyaklánc egyszerre csak egy,
és fülbevaló, amely a nők tekintetét „fényesítik”. A blézeren egy
bross a hetedik tündöklő kiegészítő. Persze, igyekezzünk ezeket
ízlésesen egymáshoz kiválasztani. Például egy szélesebb karkötőhöz már ne vegyünk fel nagy medálos nyakláncot.
A színes bizsuk is megengedettek, de alapos megfontolást igényel a kiválasztásuk.
Arra is oda kell figyelni, hogy mely napszakra és milyen alkalomra választunk ékszereket.
Manapság a tetoválás, mint testékszer is számottevő. A munkahelyen ezeket öltözködésünkkel takarjuk el.
Ezeket a szabályokat a diplomáciában és az üzleti életben még a
mai napig is használják. Más munkahelyeken is a jó ízlés határain belül találjuk meg a kiegészítők viselésében az egyéniségünket.
Manapság azonban a divat és a mindent elsöprő reklámok teljesen a feje tetejére állították ezeket a szabályokat. Mára már minden megengedett, ami tetszik.
Két dologra azonban érdemes odafigyelni: a munkahelyünkön
szabályozzák-e az öltözködést és az ékszerviselést, valamint a
sok ékszer miatt nem kell-e félnünk támadóktól vagy rablóktól.
Medina

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Április 26. (szerda) 19.00 óra: Fred-V (Kolosai Fecó)
Lemezbemutató koncert
Helyszín: Színházterem
Április 28. (péntek) 18.00 óra: A tánc világnapja 2017
A Derkovits Kulturális Központ majorette csoportjainak műsora két felvonásban.
Helyszín: Színházterem
Jegyek a kulturális központ jegypénztárában 600 Ft-os egységáron kaphatók.
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

Április 11. ( kedd) 14.00 óra: A költészet napja
VÁROSI SZAVALÓVERSENY az Arany János emlékév
tiszteletére
Kategóriák:
- általános iskola felső tagozat
- középiskolások
- felnőtt korosztály
- énekelt vers, megzenésített vers.
A zsűri tagjai:
Máhr Ági, a zsűri elnöke, Jászai-díjas színművész
Tokaji Edit, pedagógus, önkormányzati képviselő
Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója
Helyszín: a könyvtár aulája
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
Közlemény
A Hamvas Béla Városi Könyvtár április 11-én, kedden rendezvény miatt 10-től 12 óráig tart nyitva.

Francophonie

A világ legszebb nyelve

Az ötórai tea rendezvénysorozaton legutóbb Francophonie címmel a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium diákjai tartottak előadást
a Derkovits Kulturális Központ tükörtermében.
A francia nyelv és kultúra napja alkalmából összeállított műsorukon megjelent Raymond Lardellier a Miskolci Alliance Francaise vezetője, a gimnázium vezetősége, s a sorokban szép számmal foglaltak helyet pedagógusok, szülők, „egyszerű” érdeklődök is. A diákok felváltva,
hol francia, hol magyar nyelven szóltak a
közönséghez, előadásuk témája pedig a
francia divat volt.
Híres francia divattervezők élettörténetét
rövid prezentációval mutatták be, melyet
versekkel, és zenei betétekkel színesítettek. A bemutatót olyan ötletesen állították össze, hogy akik egyáltalán nem beszélik a francia nyelvet, azok is megérthették miről is folyt a szó a színpadon. A
műsor után Francophonie 2017. címmel
kvízjátékot hirdettek, melynek nyertesei
egy-egy tábla csokoládéval lettek gazdagabbak.
Ezután a gimnázium ifjoncai, a 9-10.-esek
következtek, akik hangos újságot szerkesztettek a 2017-es divatgála megnyi-

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Április 11. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár a húsvéti ünnepek alatt április 14-e (péntek) és április 17e (hétfő) között zárva lesz. Nyitás: április 18. (kedd) 10.00 19.00.

7. oldal

A francia divat volt az előadás témája.

A diákok hol franciául, hol magyarul szóltak a közönséghez.
tójára, és szó esett a francia a konyháról, ki Fanni és Szmicsek Adrienn 10. A., 2.
a madlen sütemény történetéről, sportról, Hangó Alexandra 10. A., 1. Kaszás Gréta,
autóiparról, sőt, az egyes csillagjegyek Bukovinszki Blanka 10. H. 11. évfolyamon: 3. Fülöp Enikő 11. H., 2. Baráth Lilhoroszkópjáról is.
Végül a esemény alkalmából kiírt rajz- la 11. H., Stelkovics Réka 11. B., 1. Mepályázat eredményhirdetését tartották zei Zsolt 11. B.
meg, melyen három kategóriában díjaz- - Mit jelent számotokra az, hogy az iskotak. 7. és 9. évfolyam: 3. Vitányi Klau- lában francia nyelvet tanulhattok? - kérdia 9. H., Galovics Dóra 9. A. 2. Gáspár deztük két résztvevőtől.
Emese 9. A., 1. Szűcs Lívia 9. H., Sán- - Én most kezdtem a franciát - monddor Luca 7. H. 10. évfolyamon: 3. Kere- ja Hüse Dorina 9. H.-s tanuló -, egyelőre még kevés a tapasztalatom. Úgy gondolom viszont, hogy ez a nyelv sok lehetőséget rejt magában, az élet sok területén fel tudom majd használni, amit elsajátítottam. A tanárunk nagyon jó, de be kell
vallanom, a nyelv így is nehéz. Bár az is
igaz, nagyon dallamos.
- Nehéz bizony! - kapcsolódik be Nagy
Fanny 9. H.-s tanuló -, de a világ legszebb nyelve. A rokonságom is szereti a
franciát, a távolabbi rokonaim beszélik
is a nyelvet. Ötös vagyok ebből a tárgyból, bár a helyes kiejtés okoz még némi
gondot. Még van időm gondolkodni, de
már megfordult a fejemben, hogy nyelvtanár leszek. A másik ok ez volt, amiért
a franciát választottam. Nem tudok mást
mondani: nagyon dallamos, nagyon szép
nyelv a francia.
Tamás Mariann

Felhívás rajzpályázatra!

A Tisza TV műsora

Április 6., csütörtök
9:00 Héthatár: Testületi ülés után - Tiszaújváros Szolgálatáért Díj - Szederkényi füzetek - Eboltás - Mindennapos testnevelés - Változott a segélyhívás - Biztonság napja - Az autizmus világnapja - Sport
9:15 Hétről-hétre: Hurkapite fesztivál - Húsvéti előkészületek - Közelmúlt: egyházi Kazinczy – Szuperfutás a Balatonnál - Sport
Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Április 10., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
- PVSK Kronosz Kiadó NB I/B-s bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
Április 12. , szerda
18:00 Héthatár: Önkéntes gimisek - Húsvét előtt - Lomtalanítás és veszélyes hulladék Nyertes civilek - Sport
18:15 Hétről- hétre: Érdekességek, aktualitások az elmúlt
hét eseményeiből - Városi szavalóverseny - Közelmúlt: szoboravatás - Sport
Április 13., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

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 pályá-

Szederkényi Ki Mit Tud?

Köszönet
a szponzoroknak

A Derkovits Kulturális Központ Tiszaszederkényi Művelődési Háza szervezésében 2017. március 18-án sikeresen lezajlott a Szederkényi Ki Mit Tud? vetélkedő és kiállítás.
A rendezvény lebonyolításához hozzájárultak a szponzorok
is, akiknek köszönettel tartozunk:
BCB Computer Számítástechnikai Bt., Bölcs Bagoly Könyvesbolt, Castello Cukrászda, Florentin Virágbolt, ICE GLOBE Kft., Nádas Csárda, Óra Ékszer, Otthon Lakástextil, Pitypang Virág és Enteriőr, Scarpa étterem és pizzéria, Sztrohár
Képkeretezés, TEAharmónia TEAbolt, Tisza Média Kft., Tiszaújvárosi Gyógy - és Strandfürdő, Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi Triatlon Klub, Tiszaújvárosi
Vízi Sportegyesület, Zsákfalva Kft..

zatokat 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.

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 kétszemélyes vacsora a felnőttek részére és
családi fotózás a gyermekek részére.
A játékról bővebb információt a kölcsönzőpultban és a gyermekkönyvtárban kérhet.
Tartalmas szórakozást kívánunk!

Önkormányzat

8. 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 betöl-

téséig 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

Lakóépületek energiatakarékossági
és gépészeti pályázata

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak
részére lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásainak,
felújításainak 2017. évi támogatására.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és
társasházak tulajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot eredményező
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lépcsőházakban és a közös használatú helyiségekben található külső nyílászárók cseréjének, valamint gépészeti beruházásoknak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonostársainak
közössége, amelyek a lakóépületeik homlokzati és végfal-felületeinek, tetőinek,
valamint a panellapok dilatációs hézagainak utólagos hőszigetelését kívánják elvégezni, a lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni,
illetve gépészeti felújításokat, beruházásokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető
A./ Szigetelési munkálatokra és közös
használatú helyiségek nyílászáróinak cseréjére:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső
végfal-felületének utólagos hőszigetelési
munkáinak elvégzésére,
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjéhez,

- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a lakóépületek közös használatú helyiségeiben található külső nyílászárók
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dilatációs
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már megtörtént,
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.)
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (lapostető)
hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat
együttes elvégzése esetén),
- lakóépületek első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának hőszigetelése,
amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre
való cseréjére,
• hőleadók és fűtésszabályozók korszerű-

sítésére, energiatakarékos berendezésekre
történő cseréjére (amennyiben az az ös�szes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására
(víz, szennyvíz, gáz),
• épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőző rendszerek felújítására, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseréjére,
• csapadékvíz elvezetési problémák kezelésére,
• zárható közterületi hulladékgyűjtő konténertárolók kihelyezésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezet és társasház részére, amelynek
60 napot meghaladó megállapított köztartozása van.
Megkezdett beruházásra, felújításra támogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt
a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályon, valamint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 30-ig folyamatos.

2017. április 6.

Pályázati kiírás

Az év praxisa

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2016 decemberében hirdette meg „Az év praxisa a Kárpát-medencében„ pályázatot, melyben keresik a tavalyi év legjobb, a betegeivel legtöbbet törődő háziorvosát, nővérét, egyszóval praxisát.
A díjat 10-10 háziorvos nyerheti el - munkatársaival, a nővérekkel együtt - határon innen, és határon túl. Idén is, csakúgy,
mint tavaly, a hazai családorvosok mellett a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek
a díjazottak közé. Elsősorban a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idős otthonok javaslatait
is várjuk, a határon innen és a határon túl.
Még másfél hónapig ajánlhatja háziorvosát!
Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét a http://www.evpraxisa.hu/
ajanl ajánló oldalon küldhetik be 2017. május 10-ig.
Bővebb információ a http://www.evpraxisa.hu oldalon található, ahol a pályázat indulása óta beérkezett történeteket is elolvashatják.

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok (lehullott lomb, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. április 12-én
(szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákok az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Húsvét előtti vásár

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

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

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. választókerület képviselője
2017. április 12-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2017. április 6.
A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet az alábbi idényjellegű munkakörök betöltésére, 2 hónap időtartamú próbaidő
kikötéssel
Munkakör megnevezése: 1 fő recepciós
Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Termál Kemping**
Pályázati feltételek:
• szakirányú végzettség
• legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete
• jó kommunikáció és problémamegoldó képesség
• rugalmasság, megbízhatóság
• önálló munkavégzés
Előnyt jelent :
• recepciós munkakörben szerzett tapasztalat
• Hostware program ismerete
• további idegen nyelv ismerete
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajz
• bizonyítványok másolata
• a borítékon fel kell tüntetni „recepciós munkakör”
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 07.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 12.
Az állás betölthető: 2017. április 18 – október 31.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet:
személyesen: Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2., Hotel Termál, Kovács Nikoletta
postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza
út 2/F.
elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu
A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet az alábbi idényjellegű munkakörök betöltésére, 2 hónap időtartamú próbaidő
kikötéssel
Munkakör megnevezése: 3 fő takarító
Munkavégzés helye: TiszaSzolg 2004 Kft idegenforgalmi tevékenységet ellátó egységei
Pályázati feltételek:
• legalább általános iskolai végzettség
• megbízhatóság
• rugalmasság
• terhelhetőség
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Feladat:
• a létesítmények nyári szezonra történő felkészítésének takarítási feladatai
• a szezon ideje alatt takarítói feladatok ellátása
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajz
• bizonyítványok másolata
• a borítékon fel kell tüntetni „takarító munkakör”
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 07.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10.
Az állások betölthetőek: 2017. április 11 - szeptember 30.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet:
személyesen: Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2., Hotel Termál, Kovács Nikoletta
postai úton: TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza
út 2/F.
elektronikus úton: tiszaszolg@tszolg.hu

Pályázati felhívás

Villanyszerelő
munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő
villanyszerelői munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• épületvillamossági szerelő képesítés (szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség)
• szakmai gyakorlat, minimum 3 év
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismeretek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
• labdajátékok szabályismerete
• informatikai képzettség
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai készülékek üzemeltetésében való jártasság,
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatokat.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Önkormányzat
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Kultúra, egészség, sport

Egyesületek, civilek a pályán

Tiszaújváros képviselő-testülete megtárgyalta az egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására vonatkozó javaslatot és
a pályázatra beérkezett kérelmeket az alábbiak szerint
támogatja.
- Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesülete: az egészséges életmód elterjesztésére ösztönző
akciók megvalósításához 200.000 Ft.
- Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért: működési feltételek
biztosításához, nyomtató, projektor vásárlásához 100.000 Ft, „Életmódtábor túlsúlyos gyerekeknek Bükkszentkereszten
és/vagy Baskón” programhoz 200.000
Ft, „Életmódnap az egészségért” elnevezésű programhoz 100.000 Ft, „Testi-lelki egészségünk” előadássorozat folytatásához100.000 Ft.
- Rákbetegek Országos Szervezete 106.
Remény Klub, Tiszaújváros: „Derűs
szívvel egészségben” című programhoz
200.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Esélyegyenlőségért
Ifjúságért és Gyermekekért Civil Szervezet:” Ifjúság, gyermekek kulturális
rendezvénye” programhoz 100.000 Ft.
- Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete: a tiszaújvárosi lisztérzékeny csoport működéséhez, a
lisztérzékeny betegek segítéséhez és tájékoztatásához 200.000 Ft.
- Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány: „Egészségünkért” napközis tábor
programjához 150.000 Ft.
- Mozgáskorlátozottak, Egészségkárosodottak Tiszaújvárosi Egyesülete: a
2017. évi működés kiadásaihoz 350.000
Ft.
- Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom: 2017. évi működési kiadásokra 100.000 Ft, gyereknap megrendezésére 100.000 Ft, Masina fesztiválra 100.000
Ft, Roma karácsony rendezvény megvalósításához 100 000 Ft.
- Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete: 2017. évi működéshez 150.000 Ft, Családi napok programra 100.000 Ft, a 2017. évi kiránduláshoz
100.000 Ft.
- Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület: a „Mozdulj az egészségedért az Etka jógával” című programhoz 100.000 Ft.
- Football Club Tiszaújváros: labdarúgó napközis tábor megszervezéséhez
200.000 Ft, a IX. Dr. Alaitner István kispályás labdarúgó torna megrendezéséhez
100 000 Ft, szenior- és utánpótlás labdarúgó torna a Sportfesztiválon programhoz
200.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: „Tisza-Kupa” erősember tehetségkutató versenyhez 100. 000 Ft, „PE-teszt” „Tiszaújvárosi Kupa” erőállóképességi bajnokság megrendezéséhez 100. 000 Ft, „Tisza-Magyar Kupa” női, férfi és gyermek fitness és testépítő magyar bajnokság megrendezéséhez 300.000 Ft, csúszókorong országos bajnokság V-VIII. kupasorozat döntőjéhez 100.000 Ft, a tavaszi
és őszi erőemelő, fekve nyomó, testépítő, fitness területi bajnokság és „PE-teszt”
fekve nyomó bajnokságra 250.000 Ft.
- Száraz Old-Boys SE: által tiszaújvárosi nemzetközi öregfiúk kosárlabda tornára 200.000 Ft.
- Tücsökzene Alapítvány: A zenei tehetségek felismerése és fejlesztése, sérült
gyermekek integrálása és zenei képzése
Tiszaújvárosban programhoz 150.000 Ft.
- Z-32. Postagalambsport Egyesület:
a 2017. évi magyar bajnokságon és külföldi versenyeken való részvételhez és az
egyesület működési költségeinek támogatásához 200.000 Ft.
- Armenia Magna Egyesület: „Egészséges életmód és gyógynövények hasz-

A TSC természetjárói által rendezendő
három eseményt 100 ezer forinttal támogatja a testület.
nálata” elnevezésű programsorozathoz
80.000 Ft, az örmény nemzetiségi kultúrát bemutató színházi előadásra 150.000
Ft, működéshez 100.000 Ft támogatást
biztosít, kőkereszt avatásához és a nemzeti találkozó megvalósításához 100.000
Ft, kulturális hét és kiállítás megvalósulására 100.000 Ft.
- Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület: az augusztus 20-ai ünnepségen
történő közreműködéshez 50.000 Ft, a
Mamma mia színházi előadás megrendezéséhez 380.000 Ft, a Hősök napja megemlékezéséhez 50 000 Ft, technikai berendezések vásárlásához és egyéb éves
fenntartási költségek kiegyenlítéséhez
300.000 Ft.
- XXI. Század Ifjúságáért Alapítvány:
Tisza cserkészcsapat működési kiadásaira 300.000 Ft.
- Napsugár Kulturális Egyesület: működési költségekhez 250.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete - TIFO Baráti Klub: a Határon túli magyar városok és várak történelme
nyomában programon való részvételhez
150.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: „Retró- és aranylakodalom” programhoz 200.000 Ft, a „Balogh Sándor”
Amatőr Versíró-Versmondó Gála programra 100.000 Ft, „Szépkorúak Nemzetközi Találkozója” programra 250.000 Ft,
a „História” kirándulás a reformáció évében Sárospatakra programhoz nem nyújtott támogatást a testület.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete – Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub: pedagógusnapi XVIII. Határon Túli Magyar Baráti Találkozó 4 napos
rendezvénysorozathoz 250.000 Ft, „Barangolás őseink nyomában” 2 napos autóbuszos kirándulás Miskolc – Aggtelek
– Betlér – Krasznahorkaváralja elnevezésű programhoz 200.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete - TVK Nyugdíjasok Baráti Köre: az
egynapos kirándulás Nagyváradra programhoz 80.000 Ft, a „Testvérvárosunkkal közös túra, szalonnasütés Jávorkúton”
programjhoz 80.000 Ft.
- Zabos Géza Horgász Egyesület: „A
természetes környezet és az egészséges
életmód kapcsolata (gyermeknapi horgászverseny, horgász napközi)” programok költségéhez 100.000 Ft, „A természetes környezet és az egészséges életmód kapcsolata (horgászversenyek, Zabos Géza emléknap)” programsorozat
költségéhez 200.000 Ft.
- Wass Albert Kulturális Egyesület:
a „Wass Albert Napok” irodalmi és történelmi témájú előadásokra és a „Rendhagyó történelemóra” előadássorozatra
100.000 Ft.
- Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány: az értelmi fogyatékos, autista,
Down szindrómás gyerekek zenei nevelése programra 80.000 Ft, a zeneiskolás

gyerekeknek a város és környéke zenei
életében való részvételéhez 150.000 Ft.
- Napraforgó Alapítvány a sajátos nevelést igénylő gyermekekért: „Makk
Marci” egészségmegőrzési programsorozathoz 250.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Sport Club: az Ördög
István és a Kőszegi György súlyemelő
országos emlékversenyekre 300.000 Ft,
a városi tájékozódási verseny, a Tiszaújvárosi Turista Triatlon /TTT40/, a Tisza
gátak teljesítménytúrák megrendezéséhez 100.000 Ft, a regionális újonc-serdülő-ifjúsági asztalitenisz versenysorozatra
és a kapcsolódó edzőtáborozásra 150.000
Ft, a XVI. Tiszaújvárosi nemzetközi verseny - Atlétikai világnap rendezvényre
300.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Református Énekkar
Egyesület: a koltói vendégszereplésre 100.000 Ft, a Birtalan József jubileumi énekkari hangversenyre 150.000 Ft,
a zene világnapján rendezendő koncertre 100.000 Ft.
- Tisza-Szivárvány Alapítvány: a Kreatív gyermekműhelyek működése a Szivárvány óvodában programra 150.000
Ft, a Szivárvány óvoda évszakokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvényeire
100.000 Ft.
- Justitia Fuji-Yama Sportegyesület: az
egészséges életmódra törekvés programhoz kapcsolódó terembérleti díjra, versenyekre felkészüléshez, egységes sportruházat beszerzéséhez 150.000 Ft, karate
edzőtáborhoz 200.000 Ft.
- Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület: a „Sulisárkányok”
iskolai sárkányhajó bajnokság tavaszi/
nyári fordulójához 100.000 Ft, a „Sulisárkányok” őszi fordulójához 100 000 Ft,
a „Sprint-Aréna” utánpótlás kajak-kenu
versenyhez 100.000 Ft, a VI. Sárkányhajó-Fieszta megrendezésére 100.000 Ft, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megye bajnoksága kajak-kenu versenyre 150.000 Ft.
- KreAktív Szabadidős és Kulturális
Közhasznú Egyesület: a KreAktív nap,
és az egyesület céljainak egész éves megvalósításához 200.000 Ft.
- Tisza Repülő Klub: a Tiszaújváros címerét hordozó hőlégballon felújításához,
a klub céljainak egész éves megvalósításához, a szomszédos országok hőlégballonos rendezvényein való részvételhez
200.000 Ft.
- Énekszó Baráti Kör: a 2017. évi működési kiadásokhoz 400.000 Ft, a Tiszaújvárosi kórusfesztivál tiszaújvárosi kórusok
és barátaik koncertje megvalósításához
100.000 Ft, az „Ének és szó” elnevezésű
koncertre 100.000 Ft, a XXVIII. Miskolci
nemzetközi kamarakórus fesztiválon való
részvételhez 150.000 Ft, a Keszthelyi Dalünnep 2017. amatőr kórusok fesztiválján
való részvételhez 280.000 Ft, a Magyar
dal napja alkalmából szervezendő koncertre 100.000 Ft.
- Rivalda Kulturális Egyesület: a 2017.
évi működési kiadásokhoz 100.000 Ft, az
Erdélyi Kultúr-Híd programhoz 200.000
Ft.
A 3. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítványnak az Egy nap „Csoda-Vár” programhoz, valamint az „Ügyes
kezek - kismesterségek kézműves délutánja” című rendezvényhez, továbbá a
Karakter Alapítvány számára a Karakter
nyári napközi 2017. - „Városi gyerek –
Falusi élet” megvalósításához nem nyújtott támogatást a testület, mivel a pályázatok a beadási határidőn túl érkeztek be.
Az egyesületek, civil szervezetek 2017.
évi támogatási keretének felosztása után
fennmaradó 2.320 000 Ft felhasználásáról, év közbeni felosztásáról a polgármester átruházott hatáskörben dönt, döntéséről tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

Hirdetés/Rendezvények
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A Tiszaújvárosi
Krónikában is
megjelenik lakossági
apróhirdetése,
amennyiben azt
a Tisza TV Képújságában legalább 5 napra
(2500 Ft),
legkésőbb kedden 12
óráig feladja.

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.

Tagfelvétellel egybekötött ingyenes bemutató!
Kezdő csoport indul!
Bemutató ideje: 2017. április 10., hétfő 17.00-tól.
Bemutató helye: Tiszaújváros, Szederkényi út 15.
Elérhetőségek:
Fekete László 5. fokozatú WING-TSUN KUNG-FU
MESTER, megyei vezető, sportoktató,
a magyarországi WING-TSUN KUNG-FU Egyesület
alapító tagja.
Tel.: 70/313-5497.
26 éve Nyíregyházán!
www.wingstun-nyf.hu

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is megrendezzük a JABIL 3 próba tömegsport sorozatot. Az egészséges életmód példamutatásán túl, ahogyan már megszokhatták, az egyes próbák
teljesítésével egyedi emblémázott ajándékokat kapnak a teljesítők, továbbá pontokat is gyűjtenek. Az elegendő pontot gyűjtő indulók között értékes ajándékokat, és fődíjként 2 fő részére
szóló wellness hétvégét sorsolunk ki. Ugyanez a díjazás külön vonatkozik a JABIL Circuit Magyarország Kft dolgozóira.
Az ajándéksorsoláson való részvételhez minimum 12 pontra, a fődíj elnyeréséhez minimum 15
pontra van szükség.
AZ INDULÁS FELTÉTELE:
Az indulás feltétele, hogy próbafüzettel rendelkezzen minden induló, melyet az alábbiak szerint lehet ingyenesen kiváltani:
• Kerékpár próbát megelőzően a helyszínen
• Úszás próbát megelőzően a helyszínen
A JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozóinak továbbá a belépőkártyájukat is magukkal kell
hozniuk, amivel igazolják munkahelyüket.
Fontos: A 3. próbán (futás próba) már nem áll módunkban próbafüzetet kiadni. A JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozói részére az indulás minden esetben ingyenes.

Próba

Távok

Szintidő

Megszerezhető pontok száma
2017. május 14. - Kerékpár - Tiszaújváros, Ipari Park (Jabil parkoló)
kispróba
15 km
1 óra 30 perc
3 pont
nagypróba
45 km
3 óra
6 pont
2017. június 11. - Úszás - Tiszaújváros, Sportcentrum Uszoda
kispróba
400 m
20 perc
3 pont
nagypróba
1000 m
40 perc
6 pont
2017. július 15. - 1/3 Maraton - Tiszaújváros Bethlen Gábor út
kispróba
3,5 km – váltó,
30 perc/fő,
3 pont
egyéni
2 óra/csapat
közepes próba
7 km – váltó, egyéni
60 perc/fő,
4 pont
2 óra/csapat
nagypróba
14 km – egyéni
2 óra
6 pont

2017. április 6.

Sport

2017. április 6.

Asztalitenisz

Élen a megyében

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Asztalitenisz Szövetség március elején a
Miskolci Egyetem tornacsarnokában
rendezte meg a 2017. évi újonc, serdülő és ifjúsági megyei bajnokságot. A Tiszaújvárosi SC fiataljai kiemelkedtek a
mezőnyből.
A 11 éves Köllő Ábel megnyerte saját
korosztályának (U11), az U13-asok, a
serdülők (ahol 15 év a felső korhatár) és
az ifjúságiak versenyét is (ahol 18 év a
felső korhatár), továbbá csapattársával,
Molnár Marcellel a serdülők páros versenyét is. Marcell emellett bronzérmet szerzett az U13-as korosztályban.
Fónagy-Árva Zsófia (képünkön) 9 évesen megnyerte az U13-as
leány versenyt, majd az U11-es fiúk (!) mezőnyében második
helyezést ért el Ábel mögött.
Az ifjúságiak versenyében Köllő elsősége mellett a dobogó második és harmadik fokára Takács Zoltán, illetve Molnár Marcell állhatott.

Újabb győzelmek

Hengerelt az NB III-ban a Tiszaújváros, a vendég Sárospataknak egy játékot sem adott, így magabiztos 18-0-s győzelemmel
vette a fordulót. A Brassai DSE csapata idegenben, a Boldva otthonában szerzett győzelmet a megyei bajnokság „B” csoportjának 15. fordulójában.
Tiszaújváros - Pataki ASC 18-0
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Vécsei 4, Balázs 4, Gulyás 4 valamint a Vécsei-Balázs és a Temesvári-Gulyás páros.
Boldva KSE - Brassai DSE Tiszaújváros 8-10
A győzelmeket szerezték: Tóth 4, Lovász 3, Koncsik 2 és a Koncsik-Lovász páros.

Erőemelés

Felhúzták magukat

Április 1-jén rendezték az I.RAW felhúzó magyar bajnokságot
Hajdúszoboszlón. A Tiszaújvárosi Fitnes SC kiváló eredményeket ért el egyéniben és hosszú idő után csapatban is.
Eredmények: Nagy Lívia Fruzsina -52 kg kat.: 90kg II. hely.
Firtelmeiszter Erika -72 kg kat.: 112,5 kg VII.hey. Pabar Imre -66kg kat.: 180 kg II. hely. Szabó Dávid -66 kg kat.: 170 kg
IV. hely. Apostol Csaba -72 kg kat.: 150kg VII.hely. Finta Attila -105 kg kat.: 180 kg V.hely. Nagy Róbert -120kg kat.: 270 kg
III. hely. Csapatverseny: TIFIT SC II. helyezés.

Rallye

Miskolci szezonnyitó

11. oldal

Labdarúgás

Nem tréfa: mentek a pontok Putnokra
Megszakadt idei veretlenségi
sorozata a bajnokságban az
FC Tiszaújvárosnak. A megyei rangadónak kikiáltott
mérkőzésen az első helyzetét
kihasználó Putnok vitte haza
a három pontot.
Tiszaújváros - Putnok 0-1 (0-0)
Tiszaújváros 300 néző, vezette: Böcskei
(Csóra, Albert)
Tiszaújváros: Tóth – Gál (Orosz), Fodor,
Farkas (Bussy), Dajka, Nagy (Lukács),
Viscsák, Hussein, Molnár, Fabu, Kristófi.
Putnok: Botló-Tóth, Zimányi, Fehér, Kovács (Sápi), Czető, Illés, Katona, Szalai
(Bocsi), Zimányi (Nagy), Csiriszki.
67. perc: Hosszú bedobást követően a
16-oson belül a fejjel megtolt labdára a
védőjéről levált Tóth csapott rá, és mintegy 10 méterről a hálóba lőtt. (0-1)
Küzdelmes, így szokták jellemezni azokat a mérkőzéseket, melyeken a kapuk
nem, vagy csak nagyon keveset forognak
veszélyben. Nos, a 67. percig gyakorlatilag küzdelmes mérkőzést láthatott a legutóbbi bajnokira kilátogató közönség.
Mindkét oldalon számtalan hiba, eladott
labda, kisebb nagyobb fault tarkította a
játékot. Az első félidőben gyakorlatilag
nem történt kapura lövés és a második félidőben is alig, igaz ekkor már valamivel
többször jutottak el a csapatok a kapuig.
Az 56. percben egy szabadrúgást követően egy 16-oson belüli kezezés után jutha-

Felemás eredmények
Az elmúlt három fordulóban felemás
eredményekkel hagyták el a pályát utánpótlás csapataink.
Az U19 előbb a Nyírbátort fogadta és
győzte le 4-1-re, majd idegenben a Debrecentől szenvedett 0-3-as vereséget, ezt
követően a Sajóvölgyétől kapott ki hazai pályán 1-6-ra.
Ezzel az U19 jelenleg a kilencedik.
Az U17 jobban teljesített az elmúlt fordulókban. Ugyancsak legyőzték a Nyírbátort (1-0) egy nehéz mérkőzésen,
majd a DEAC ellen 1-1es döntetlent értek el, de a Sajóvölgyével ők sem bírtak
(1-2). A fiúk a vereség ellenére a Debre-

A Putnok egy pontért jött - három lett belőle.
tott volna büntetőhöz a Tiszaújváros, ha
ezt Böcskei bíró is így látja, de nem látta.
Aztán jött a gól és a hazai csapat megtáltosodott. Ha nem is jól, de a kapura veszélyesen játszott, és az ekkor már minden porcikájával a játékidő végét sürgető, a játékot lassító ellenfél több alkalommal is gólt kaphatott volna. Az eredmény
azonban nem változott. Ha az első perctől
az a tűz lett volna a csapatban, mint ami
a gól után, valószínűleg a hibák ellenére is győzelmet arathatott volna. Persze a
sportban a „ha” ismeretlen fogalom, ros�sz napot pedig mindenki kifoghat. Folycen és a Kisvárda mögött a harmadikok
a tabellán.
Az U15-ös és U14-es csapataink közül a
nagyobbak teljesítettek jobban az elmúlt
fordulókban. Mindkét csapat először a
Tállya ellen lépett pályára. Az idősebbek 8-2-re győztek idegenben, az U14
4-3-ra nyert. A következő fordulóban
Egerbe látogattunk és sajnos egyik csapatnak sem sikerült legyőznie a hevesi
alakulatot. az U15 3-1-es, míg az U14
5-0-ás vereséget szenvedett. A legutóbbi fordulóban Kazincbarcika csapatát
fogadta a két alakulat. Az U15-ösök ismét sok gólt rúgva 7-3-ra hozták a mérkőzést, az U14-es csapat 1-1-es félidőt
követően 3-2-re kikapott.
Mindkét csapat hatodik a tabellán.

tatás idegenben, a 2. helyen álló Jászberény ellen. A Tiszaújváros a tabella 7. helyét foglalja el.
Gerliczki Máté: A Putnok érzékelhetően
végig 1 pontra játszott. Mi szerettük volna megnyerni a mérkőzést, nagyon sok
helyzetünk kimaradt, de mivel az ellenfél
talált egy gólt, így el tudta vinni mindhárom pontot.
Koszta Péter: Tipikus egygólos mérkőzésen szerencsére nekünk sikerült bevinni a
győztes találatot.
További eredmények
Rákosmente - Tállya 0-2
KBSC - REAC 2-1
Hatvan - Nyírbátor 0-2
DVTK II. - Jászberény 0-1
Újpest II. - ESMTK 1-3
Salgótarján - DVSC-DEAC II. 1-1
BKV Előre - Hajdúböszörmény 3-0
Monor - MTK II. 1-0
Következik a 26. forduló
2017.04.08., szombat, 16:30
Jászberény - Tiszaújváros
Hajdúböszörmény - Monor
REAC - Hatvan
Tállya - KBSC
2017.04.09., vasárnap, 16:30
DVSC-DEAC II. - BKV Előre
ESMTK - Salgótarján
Putnok - Újpest II.
MTK II. - Rákosmente
Nyírbátor - DVTK II.

Kosárlabda

Hatvanhat, de jól hat!
Jól sikerült a szezonkezdet, de a remények szerint jobb is
lesz a Bütösi – Radványi párosnak.
A hétvégén megtartották a Hell 23. Miskolc Rallye-t a magyar
bajnokság nyitó futamát. A mezőnyben ott volt a Bütösi - Radványi páros is, akik a saját kategóriájukban Ladájukkal a hatodik helyen végeztek.
- Volt kaland, hiszen az első napon egy defekt, a másodikon pedig a rosszalkodó kuplungunk lassított minket - mondta Bütösi
Zsolt a futamot követően. - Ha nincs a defekt - a gyorsasági szakaszon - akkor a harmadik hely is benne lett volna a teljesítményünkben.
A páros nem csak a 21074-es Ladával indul idén. Terveik szerint minél több bajnokin rajthoz állnak, a murvás futamokon egy
EVO VI.-os Mitsubishi-vel.

A Sportcentrum eseményei

Április 8. (szombat)
Labdarúgás
10.00 U13 Bozsik torna		
Fű III. pálya
10.00 U11 Bozsik torna		
Fű III. pálya
Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK - PVSK Kronosz Kiadó
		
Játékcsarnok

Győzelemmel búcsúzott az
alapszakasztól a Tiszaújvárosi Phoenix KK. Az idegenbeli mérkőzésen két ponttal
múlta felül az Eger gárdáját.
EKE Eger KOK - Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub 64 - 66 (21-15,
7-25, 17-18, 19-8)
Eger, Eszterházy-csarnok, 100 néző, V.:
Józsa A., Győrki I., Szilágyi B.
Eger: Tóth Z. (11/3), Fülöp G.(-), Illés B.(), VARGA I. (11), Csákvári (11) Csabák
(4), SZABÓ G. (21/15), Megyes Á.(-), Ungi (6), Jakab Zs. (-), Frey (-), Veres D (-).
Phoenix: Hill J. (21), Pöstényi Z. (2),
Papp B. (12), Kilyén Ö. (2), Szabó N. (5),
Szilasi B. (3/3), Pongrácz G. (3/3), Máyer
Á. (4), Kovács Z. (6), Benőcs D. (6), Katlan R. (-), Magyar L. (2).
A Phoenix már az előző fordulóban bebiztosította az alapszakaszbeli hatodik
pozícióját, míg az Eger számára már az
előző fordulóban kiderült, hogy jövőre
egy osztállyal lejjebb folytatják. Gyakorlatilag így tét nélküli volt mindkét csapatnak a találkozó.
A mérkőzést az Eger kezdte jobban, ám
a második negyedben egy kiadós pofonba futott, amiből már nem is tudott talpra

állni, igaz, az utolsó másodpercben a hazaiak legeredményesebb játékosa, Szabó
próbálkozott még egy hárompontossal elhódítani a győzelmet.
Váczi Péter: - A lehető legrosszabbkor,
az alapszakasz végén kerültünk hullámvölgybe, és ezúttal is kevés volt a jó egyéni teljesítmény. Ennek az is a háttere lehet, hogy próbáltam mindenkinek sok lehetőséget adni, ezért akadtak a találkozónak olyan periódusai is, amikor szokatlan
felállásban játszottunk.
Szendrey Zsombor: - Az első félidőben

nagyon szépen játszottunk. Amin elkezdtünk másfél hónapja változtatni, az kezdett kijönni, el tudtunk lépni az ellenféltől. A harmadik negyedben ezt tartottuk,
a negyedikben azonban a játékvezetői tévedések miatt sok faultot nem kaptunk
meg, és fejben ez megzavarta a csapatot,
kevés pontot szereztünk. Örülünk, hogy
így is meglett a siker fiatal kosarasunknak, Mayer Ákosnak köszönhetően. Jó
ilyen szájízzel befejezni az alapszakaszt,
köszönjük a buzdítást a maroknyi szurkolótábornak.

Az NB I/B Keleti csoport alapszakasz végeredmény
1. DEAC		
22
17
5 1937-1472		
22
17
5 1854-1631		
2. MEAFC		
3. Nyíregyháza Blue Sharks		
22
16
6 1748-1609		
4. Vásárhelyi Kosársuli		
22
14
8 1959-1750		
5. Budapesti Honvéd SE		
22
12
10 1621-1586		
6. Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub 22
12
10 1620-1693		
7. Calle Pubfood Békés		
22
9
13 1707-1826		
8. Nagykőrösi Sólymok KE *		
22
10
12 1585-1708		
9. EKE Eger KOK		
22
8
14 1520-1635		
10. Salgótarjáni KSE		
22
7
15 1593-1705		
11. Óbudai Kaszások		
22
6
16 1745-1888		
12. MAFC		
22
4
18 1604-1990		

39
39
38
36
34
34
31
31
30
29
28
26

12. oldal

Rendezvények

2017. április 6.

Tavaszi nagytakarítás
és családi nap
A közelgő Föld napja tiszteletére a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetben található Szamárháti Látogatóközpontban 2017. április 8-án,
szombaton 10:00 órától tavaszi nagytakarítással egybekötött családi
napot rendez a Tiszatáj Közalapítvány.
A néphagyományok felidézéseként, valamint a közelgő Föld napja tiszteletére közös tavaszi környezetszépítésre, a szabadban töltött családias hangulatú egész napos rendezvényre invitálunk minden kedves érdeklődőt. Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen részt vennének a látogatóközpont és környezetének kicsinosításában, továbbá, akik szeretnének megismerkedni a hellyel és eltölteni egy kellemes napot kint a szabadban.
Tervezett programok:
- Muskátlis ládák felújítása
- A fűszeres és virágos kertek ápolása
- Hulladékok összegyűjtése
- A tanya körüli egyéb munkák
- Madárodú-készítés
Egyéb, szabadidős lehetőségek:
- A bemutató-gazdaság megtekintése
- Állatsimogatás (kiskecske, boci, szamár, ló, stb.)
- Pásztorkodáshoz kötődő játékok, íjászat
- Kézműveskedés
- Ismerkedés a pásztortülökkel, szarufaragó bemutató
- Eső esetén természetfilmek megtekintése
Részvételi díj: nincs, de előzetes jelentkezés szükséges az anyagok,
eszközök biztosítása és a főzés tervezése végett! Jelentkezni a Tiszatáj Közalapítvány honlapján (http://tiszatajkozalapitvany.hu) található űrlapon, vagy telefonon (30/324-7797) lehet legkésőbb 2017.
ápr. 7. 12:00 óráig. További infó: http://tiszatajkozalapitvany.hu
Tiszatáj Közalapítvány

