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Közmeghallgatások
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete közmeghallgatásokat tart az alábbiak szerint:
Tisza-part városrészben 2017. május 09-én (kedden) 16,30
órakor a Tisza-parti Szabadidőház ifjúsági klubjában (Neumann János u. 1.).
Tiszaújváros Városházán (III. emeleti tanácskozó terem)
2017. május 10-én (szerdán) 16,30 órakor (Bethlen G. út 7.).
Tiszaszederkény városrészben 2017. május 11-én (csütörtökön) 16,30 órakor Derkovits Kulturális Központ Tiszaszederkényi Művelődési Ház nagyterme (Bocskai út 33.).

Rendkívüli ülés

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli
ülést tart május 10-én a közmeghallgatás után a Városháza III.
emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda átszervezéséhez kötődő döntések meghozatalára

Ünnep és táborozás

Az idősebb testvérnél

Az egykori MHSZ épület és a Termál Hotel helyén új szálloda épül. Az erre kiírt pályázatot a DOMINVEST 2000 Kft. nyerte.
A szálloda arculata a kivitelezés során némiképp változhat, mindenesetre a pályázathoz csatolt látványterv tetszetős. Az
adásvétel, a birtokbavétel már megtörtént. A tervek szerint 2019 nyarára készül el a hotel. Írásunk a 3. oldalon.

A katasztrófavédelem tájékoztat

Tűzgátló ajtók a társasházakban

A Társasházak, Lakásszövetkezetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi
Egyesülete megkeresésére a
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség egy általános tájékoztatót adott ki a
beépített tűzgátló ajtók legfontosabb használati szabályairól.
Az elmúlt években a „Panelprogram”, illetve az „Otthon Melege Program” beruházásainak köszönhetően Tiszaújváros
lakásállományának több mint egyharmadán hajtottak végre energiamegtakarítást
eredményező felújításokat. A munkálatok során tűzgátló ajtókat is építettek be,
melyek a társasházak lakóinak védelmét
szolgálják.
A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja, hogy lakó rendeltetés esetén a tűzvédelmi osztálynak megfelelően a zárt folyosóra, menekülési útvonalra
vagy lépcsőházba nyíló lakossági tárolók
ajtajait, új beépítés, vagy a régi vasajtók

Tűzgátló ajtók.
cseréje esetén megfelelő tűvédelmi teljesítményű ajtókra kell cserélni.
A tűzgátló nyílászáró fogalma a szabályzat szerint: a tűzgátló ajtó, ablak, kapu,
függöny, redőnykapu zsalu és a technológiai szállítópálya átvezető nyílását lezáró tűzgátló lezárás, amely csukott állapotban a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja.
A tűzgátló nyílászárókkal szemben a jogszabályok három követelményt definiálnak: tűzvédelmi osztályba sorolás, tűzállósági határérték, önzáródás. A követelmények meghatározzák a beépítés és a

mindennapos használat feltételeit, melynek betartásával a tűzgátló ajtók biztosítani tudják az elvárt védelmi szintet. A
tűzgátló nyílászáróknak önműködően és
akadálytalanul be kell csukódniuk. A csukódás területét, vonalát semmilyen tárgy
nem akadályozhatja. Az automatikus záródást biztosíthatja az egyes típusokon alkalmazott rugós pántszerkezet, melynek
megfeszítéséről a beépítés után nem szabad megfeledkezni.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
megköveteli a tűz- (és füst-) gátló ajtók
rendszeres ellenőrzését. Üzemeltetői ellenőrzés során az ajtók önműködő csukódását havonta, időszakos felülvizsgálatukat 6 havonta kötelezően el kell végezni.
Karbantartásukat az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg végzik el. Az ellenőrzés tényét írásban, a tűzvédelmi üzemeltetési naplóban kell rögzíteni. Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés
során tapasztalt hiányosságokat, hibákat
soron kívül szükséges javítani és a javítás
elvégzését írásban kell igazolni.

Tiszaújváros lengyel testvérvárosa, Swietochlowice idén ünnepeli
várossá nyilvánításának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból kapott meghívást Bráz György polgármester Swietochlowice képviselő-testületének 2017. április 26-i ünnepi ülésére, amelyen Tiszaújváros polgármestere jókívánságait fejezte ki a vendéglátóknak.
Az erre az alkalomra készült emléklap mellett átnyújtotta a hagyományosan testvérvárosaink részére alkotott tűzzománc képet. A
partnerkapcsolatok elmélyítésének folytatásaként júliusban 20 fős
tiszaújvárosi diákcsoport táborozhat Swietochlowice-ben.

Közlemény

Elkezdődött az Olefin-1
karbantartása

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a MOL Petrolkémia Zrt.
Olefin-1 üzemének karbantartási munkálatai a terveknek megfelelőewn 2017. május 2-án reggel elkezdődtek. A technológiai egység
ütemezett leállása és a rendszerek leürítése fáklyázással jár együtt,
esetenként intenzív fényhatással és erős hanghatással kísérve.
Környékünk lakóitól a nyugalmuk esetleges megzavarása miatt
ezúton is elnézést kérünk. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a leállási fáklyázás során egészségére káros anyag nem kerül a levegőbe az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációban.
Az üzem újraindulása a jövő hét második felében várható.
Megértésüket köszönjük!
MOL Petrolkémia Zrt.

Sokféle

2. oldal

Újabb díjazottak

Tiszaújváros szolgálatáért

Újabb két nyugállományba
vonuló személy - Szőke Lászlóné és László Mihályné - vehette át a képviselő-testület
ülésén az önkormányzat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
kitüntetését.
Szőke Lászlóné
dajka
1986-ban kezdett el dolgozni Leninvárosban, a 3. sz. Napközi Otthonos Óvodában, ahonnan 1991-ben áthelyezéssel a mai Katica óvodába került, és egészen nyugdíjba vonulásáig itt látta el dajkai feladatait.
Elvégezte a dajkaképző tanfolyamot annak érdekében, hogy szakmailag megalapozott tudással rendelkezzen. Munkáját a
gyermekek szeretete, kollégái tisztelete, a
szerénység jellemezte. Aktívan közreműködött nem csak a gyermekek körüli gondozási feladatok ellátásában, hanem a nagyobb óvodai rendezvények megszervezésében és lebonyolításában is. Mindig
számíthattak segítőkészségére, lelkiismeretes, pontos munkavégzésére.
Munkája nagyon sokrétű volt, hiszen legfontosabb feladataként segítette az óvodapedagógusokat a mindennapi nevelési-fejlesztési programok megvalósításában, és az
ő feladata volt a takarítás, a mosás, az udvarrendezés és a virágoskert gondozása is.
Az intézményben eltöltött 30 év alatt nagyon sok gyermekkel és szülővel került
kapcsolatba, akik a mai napig tisztelettel,
szeretettel veszik körül.
Kedves, megnyerő egyénisége, szorgalma, szakmaszeretete példamutató minden
munkatársa számára.
Tiszaújváros érdekében végzett több,

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

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 7-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd május 8-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.

FELHÍVÁS

László Mihályné (balra) portásként, Szőke Lászlóné dajkaként vonult nyugdíjba.
mint három évtizedes kimagasló tevé- sággal végezte az intézmény nyitását, zákenysége, gyermekközpontú, példaértékű rását. A kollégiumi programok rendezémunkavégzése, elhivatottsága és embe- sekor lelkesen vett részt a megnövekedett
ri helytállása elismeréseként „Tiszaújvá- feladatok ellátásában is.
ros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben ré- Szívesen adta át szakmai tapasztalatait a
fiatal kollégáknak. Feletteseivel, a kollészesült.
gium szakmai vezetőivel, pedagógusaival
László Mihályné
az intézményben élő tanulókkal is jó kapportás
Közalkalmazotti jogviszonya 1985-ben csolatot ápolt.
kezdődött a Brassai Sámuel Szakmunkás- Munkáját az intézmény érdekében, minképző Intézetben. 2008. július 1-jén került denkor a legjobb tudása szerint, lelkiismea Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz- retesen végezte. Munkavégzésében köpont állományába, ahol portás munkakört vetkezetes, rendszerető, határozott egyélátott el a kollégium épületében. Felada- niség. Kimagasló tevékenységével előseta a személy- és áruforgalom ellenőrzése, gítette az intézményi feladatok mindenaz eseménynapló vezetése és a napi szintű napi gördülékeny ellátását.
A város érdekében végzett több mint háportaszolgálati feladatok ellátása volt.
Feladatait mindig kiválóan és nagy pon- rom évtizedes kiemelkedő szakmai tevétossággal végezte. A munkához való hoz- kenysége, lelkiismeretes, pontos munkazáállása példaértékű volt, lehetett rá szá- végzése, önzetlen magatartása elismerémítani az iskolai rendezvények előkészü- seként „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
leteiben is. Nagy odafigyeléssel, gondos- kitüntetésben részesült.

Kedves Szülők, Támogatóink!
Köszönjük szépen eddigi felajánlásaikat, melyekkel tehetséges és rászoruló
diákjainkat segítették. Örömmel vennénk, ha adójuk 1%-val idén is támogatnák az Eötvös gimnázium tanulóit. Adószámunk: 18420070-1-05
Köszönjük!
Pogonyi-Simon Edit
az Eötvös Alapítvány kuratóriumának elnöke

Ezzel a rejtvénnyel kezdődik máju-

Gyógyszertári ügyelet

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete a Tiszaújvárosi Rendőrkapitánysággal közösen ELŐADÁST SZERVEZ
BALESET-, ILLETVE BŰNMEGELŐZÉS TÉMAKÖRBEN, melyre minden Tiszaújvárosban élő időskorút meghív.
Előadó: Dr. Kalapos István rendőr alezredes, kapitányságvezető.
Az előadás helye, ideje: 2017. május 24. (szerda) 1430 A
Központi Étteremben ( Tiszaújváros, Kazinczy út 2.)
A téma fontosságára való tekintettel megjelenésedre feltétlenül számítunk !

Egy százalék

Jövő

2017. május 4.

Véradás

Véradást szervez a Vöröskereszt 2017. május 1112-én, csütörtökön és pénteken 8.00-tól 16.00 óráig a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
A szervezők minél több önzetlen véradót várnak,
hogy a közelgő nyáron is megfelelő mennyiségű
vérkészlettel tudják segíteni beteg embertársaink
biztonságos ellátását.

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban. Első pénteken betegek áldoztatása otthonukban.
Májusban a hétköznapi szentmisék után májusi litánia.
Azoknak a fiataloknak, akik idén kívánnak házasságot kötni,
a jegyesoktatás május 7-én és május 14-én 15.00 órától lesz a
plébánia közösségi termében.

Görögkatolikus

Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia. Vasárnap 10:00
utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Hétfőn 17:30
paraklisz. Kedden 8:00 Szent Liturgia.

Református

Csütörtökön 17:00 órától bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00 órától istentisztelet,
Tiszaújvárosban 16.00 órától a református általános iskola diákjainak anyák napi ünnepi műsorával egybekötött istentisztelet lesz. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Novákné László Mária

a Gépgyár egykori adminisztrátora
életének 68. évében elhunyt. Temetése május 5-én
(pénteken) 15 órakor lesz a tiszavasvári köztemetőben.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Nemes Andrásné
(szül.: Szabó Magdolna)

2017. április 29-én, életének 72. évében elhunyt.
Végső búcsúztatója 2017. május 8-án (hétfőn) 13.00 órakor lesz Miskolcon a Mindszenti temető ravatalozójában.
Gyászolják: férje, testvére, lánya, veje és unokái
Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, hogy

Papp Gyula

a Tiszai Finomító volt dolgozója életének 62. évében
rövid betegség után hirtelen elhunyt.
Temetése 2017.05.05-én 12.00 órakor lesz
a hejőkürti temetőben.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Fenyves János

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Váji László

70 éves korában elhunyt. Temetése 2017.
május 5-én (péntek) 15 órakor lesz
a mezőcsáti temetőben.
A gyászoló család
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Ülésezett az önkormányzat

Az új szálloda a szobákon túl 12 apartmannal is rendelkezik
majd. Étterme 200-250 vendéget tud fogadni.

Pénzügyi tárgyú döntések,
rendeletmódosítások szerepeltek többek között napirenden Tiszaújváros képviselő-testületének április 27én tartott ülésén. A grémium
rendeletet alkotott a 2017. évi
téli igazgatási szünetről és
határozott két pályázat benyújtásáról is.
Az ülés kezdetén Bráz György polgármester bejelentette, hogy aláírták a gyógyés strandfürdő melletti ingatlanegyüttes
adásvételi szerződését, rövidesen megkezdődhet a bontás, illetve az építés, és
remélhetőleg 2019 nyarára elkészül ott
egy új szálloda. (Lásd „Kezdődhet a szállodaépítés” című írásunkat.)

Kezdődhet
a szállodaépítés

Néhány napon belül fizikai értelemben is megkezdődik Tiszaújváros új szállodájának építése. Ehhez azonban először bontani kell, hiszen a hotel az
egykori MHSZ épület, illetve a Termál Hotel helyén létesül. Az előzményekről és a jelenlegi helyzetről Ódor Istvánné, az értékesített ingatlanok
korábbi tulajdonosa, a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatta lapunkat.
- A képviselő-testület 2016. októberi ülésén döntött a Hotel Termál és az MHSZ épület értékesítésére és egy új szálloda építésére vonatkozó pályázat kiírásáról. A döntésnek azonban több évre visszanyúló előzményei vannak, a testület nem először foglalkozott ezzel a kérdéssel.
- A korábbi években meghozott határozatok is az értékesítés útján történő fejlesztést támogatták - mondja az ügyvezető igazgató. - A 2016. évi döntés konkrétan a jelenlegi hotel és a volt
MHSZ épület pályázat útján történő értékesítése, egy új korszerű, nagyobb befogadó kapacitással rendelkező szálloda megépítésének vállalására vonatkozott.
- Milyen szempontokat mérlegeltek a pályázati kiírás összeállításakor?
- Többek között vizsgálni kellett az egyik ingatlanrész állandó
bérlője, a TIFIT SC máshol történő elhelyezésének lehetőségét,
illetve a hotel jelenlegi munkavállalóinak további foglalkoztatását, az új szálloda megépítésére vonatkozó biztosítékok körét,
a szállodával kapcsolatos elvárásokat. A pályázónak vállalnia
kellett, hogy 36 hónapon belül megépíti a legalább háromcsillagos besorolású, korszerű üzleti célú szálláshely céljára szolgáló ingatlant a gyógy- és strandfürdő közvetlen szomszédságában és a látványterveket Tiszaújváros főépítésze is jóváhagyja.
A megépítésre vonatkozó vállalás jelentős összegű ajánlati biztosíték megfizetésével kap garanciát, ez az összeg, az ingatlan
használatbavételi engedélyének kiadásáig letétként a TiszaSzolg
2004 Kft-nél marad.
- A pályázati kiírást több internetes felületen, a helyi médiában,
valamint honlapjukon is közzétették. Milyen volt az érdeklődés?
- A pályázat beadási határideje 2017. február 28-a volt. A pályázati dokumentációt hét érdeklődő részére küldtük meg, az ajánlattételi határidő lejártáig egy pályázat érkezett.
A benyújtott pályázatot a TiszaSzolg 2004 Kft. és a Polgármesteri Hivatal munkatársai egymástól függetlenül értékelték, abból
a szempontból, hogy megfelel-e a kiírásban foglaltaknak, majd
a véleményeket egyeztettük. Két formai hiányosság pótlása után
a TiszaSzolg 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága és a képviselő-testület jóváhagyása következett.
E szerint a pályázat megfelel a kiírásban foglaltaknak, így a pályázat nyertese a helyi érdekeltségű gazdasági társaság, a DOMINVEST 2000 Kft. Elkészítettük az adásvételi szerződést, ennek részleteiről azonban az üzleti titok körébe tartozó szempontok miatt további információt nem áll módomban adni.
- A leendő szálloda a fürdő tőszomszédságában létesül. A bontási-, majd az építési munkálatok mennyire zavarják majd a vendégeket?
- Nem csak térben gondolkodtunk el ezen. Közel van a nyári
szezon indulása is. Tekintettel arra, hogy Tiszaújvárosban kevés a szálláshely, megállapodást kötöttünk a pályázat nyertesével a szezon időszakára történő üzemeltetésről. Augusztus végéig tehát még működtetjük a hotelt, ezzel is segítve a városi turizmus és a rendezvények szálláshely-igényének kielégítését. Sikerült megoldást találni a TIFIT SC elhelyezésére is, melyhez a
városvezetés aktív segítséget nyújtott. (A sportegyesület a Világ
Virága épületében kapott helyet. - A szerk.) Jelenleg egyeztetést
folytatunk a munkavállalók továbbfoglalkoztatásáról, bízom abban, hogy erre is megoldást fogunk találni. Összefoglalva a jelenlegi állapotot, megkötöttük az adásvételi szerződést, a vételárat a vevő átutalta. Aláírtuk a nyári szezonra vonatkozó üzemeltetési szerződés. Május első napjaiban megtörténik az ingatlanok birtokba adása és a vevő első lépésként megkezdi az MHSZ
épület bontási munkáinak előkészítését, melyet a rövidesen induló strandszezonra tekintettel, egyeztetett feltételek mellett
folytathat. A Termál Hotel épületének bontási, átépítési munkálatai csak a strandszezon zárását követően kezdődhetnek meg.
f.l.

3. oldal

Támogatások, beszámolók, rendeletek

Pénzügyek
Pénzügyi tárgyú döntésekkel kezdte munkáját a testület. Elsőként nem adott, hanem kapott az önkormányzat. A Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. ugyanis a
„Zöldülő Tiszaújváros” program megvalósításához 4,5 millió forint támogatást
nyújtott, ennek átvételéhez volt szükséges a testületi döntés. A programmal ös�szefüggésben további „pénz áll a házhoz”, ha nem is sok. Az Ifjúsági parkban
kitermelt 256 fából 378 m3 a hasznosítható, ezt - a faipari üzemek igénye alapján - ipari célú hasznosításra értékesíti az
önkormányzat. A befolyt összegből úgynevezett egységes tűzifát vásárol az önkormányzat, amit természetbeni segélyként a szociálisan rászorulóknak juttat.
A döntések sorából kiemelkedik a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság két szerállásának átalakítási munkálataihoz megszavazott - a kivitelezési költség összegével megegyező, de maximum
14.760.000 forint - támogatás. A parancsnokság ugyanis két új gépjárműfecskendőt kap, ezek azonban magasabban mint a
szertár be- és kijáratai, ezért a szerállásokat és a be- és kijáratokat mélyíteni kell.
Más szempontból tarthat érdeklődésre számot a TIFIT SC-nek nyújtott
1.280.000 forintos támogatás. Ebből a Világ Virága épületében lévő bérleményének közüzemi díjait fedezi az egyesület.
(Az MHSZ épületében lévő korábbi bérlemény a szállodaépítés miatt megszűnt.)

A testület két pályázat benyújtásáról is határozott.
gyorsan megszüntetni - egyedi döntéssel
879.924 forintos támogatást nyújtott.

Vízirendészeti rendőrőrs
A testület elfogadta a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2016. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót. A grémium azért tűzte napirendre a témát, mert az őrs működési területe kiterjed a Tisza Tiszaújvárost
érintő szakaszára is.
A rendőrőrs illetékességi területéhez a
Tisza 128 folyamkilométernyi szakasza
tartozik, 4 megyét, 7 várost és 26 községet érint. A tiszaújvárosi körzethez 22
folyamkilométer tartozik, egy fő állandó körzeti megbízott és egy fő motorcsónak-vezető teljesít itt szolgálatot.
A körzeti megbízotti iroda az önkormányzatnak köszönhetően a 2015. évi külső felújítás után tavaly belül is megújult.
Ami a vízirendészeti tevékenységet illeti,
2016-ban egy vízbefulladás történt, feltehetően öngyilkosság miatt. Pozitívum,
hogy vízből mentésre nem volt szükség és vízi közlekedési baleset sem történt 2016-ban. Büntetőeljárás azonban 31
alkalommal folyt, ez 14%-kal több mint
2015-ben. Főleg orvhalászat, vagyon elleni bűncselekmények, ittas vízi járművezetés miatt indultak eljárások. Szabálysértések főleg hajózási, kikötő- és fürdőrendészeti, ár- és belvízvédelmi témakörökben történtek. Az intézkedések közül

A koromgyár 4,5 millió forintot adott a
„Zöldülő Tiszaújváros” programra.
és szilveszter között 3 munkanapot - december 27-28-29. – érint. Hosszú évek tapasztalata ugyanis, hogy a hivatali dolgozók a folyamatos leterheltség miatt nem
tudják maradéktalanul kivenni évi rendes szabadságukat, ugyanakkor a két ünnep között minimális az ügyfélforgalom.
Az igazgatási szünet alatt a hivatal zárva lesz, anyakönyvi ügyekben azonban
ügyelet működik majd.
A képviselő-testület jóváhagyta a Derkovits Kulturális Központ 2016. évi tevékenységéről szóló munkajelentést. Az intézmény a fenntartó elvárásainak és a lakosság igényeinek megfelelően nyújtotta szolgáltatásait, végezte munkáját, ami
- tekintettel a várossá nyilvánítás 50. évfordulójára - különösen sok volt. Mindeközben az intézményegységek sikeresen
szerepeltek a pályázati eljárásokban, így a
magyar kultúra napján átvehették a „Minősített Közművelődési Intézmény” és a
„Minősített Könyvtár” címeket.

Pályázatok

A Világ Virágába költözött TIFIT-nek az év végéig 1.280.000 forint támogatást
nyújt az önkormányzat a közüzemi díjak rendezésére.
Két - pontosabban három - gázos téma
is napirenden volt. A testület támogatta a
Vörösmarty és az Arany János társasház
gázhálózat-felújítását, ennek összegéről a
kivitelezés után, a teljes költség ismeretében határoznak a képviselők. A II. sz. Lakásszövetkezet a Tisza út 18-22. sz. épületben végrehajtott - gázszivárgást megszüntető - felújításához kért támogatást
az energiatakarékosságot célzó és gépészeti beruházásokat, felújításokat támogató pályázati alapból. Megkezdett, elvégzett felújításra azonban nem lehet pályázni, ezért a testület - figyelembe véve,
hogy egy életveszélyes állapotot kellett

185 volt Tiszaújváros területén, ez az ös�szes intézkedés csaknem negyede. A tájékoztató kitért az önkormányzati támogatásokra is. Üzemanyagköltségre 600 ezer,
internet előfizetésre 73.152, míg az említett felújításra 2,4 millió forint támogatást
adott 2016-ban az önkormányzat.

Igazgatási szünet,
szakmai beszámoló
Törvényi felhatalmazás alapján a képviselő-testület rendeletet alkotott a 2017.
évi téli igazgatási szünetről. Ez karácsony

A testület két pályázat benyújtásáról is
határozott. Az önkormányzat megpályázza a Bartók Béla út teljes körű felújítására
nyújtható mintegy 12 millió forintos támogatást - melyhez azonos nagyságú önrészt biztosít. Azért esett éppen a Bartók
Béla útra a választás - bár nem a legleromlottabb állapotú -, mert a pályázat elbírálásánál előnyt élvez a tömegközlekedés által igénybe vett új felújítása, s ez az
út a helyi autóbuszok által igencsak megterhelt, ráadásul az önkormányzat már
rendelkezik az útszakaszra vonatkozó tervekkel.
A testület hozzájárult ahhoz is, hogy a
rendelőintézet is pályázatot nyújtson be a
szakellátások fejlesztésére.
Az igényelt támogatás összege minimum
50 millió, maximum 300 millió forint lehet. A rendelőintézet 16 - főleg diagnosztikai - műszert kíván beszerezni, mintegy
140 millió forintért.
Ferenczi László

Aktuális

4. oldal

Éljen május elseje!
Mazsorettek és fúvósok minden mennyiségben. A reggeli ébresztés után a délutáni programokat is ők nyitották.

Le a fideszes igazságtalanságokkal!

Utcafórum Botkával

Közösen díszítették fel a májusfát.

Készül a ...
Közösen díszítették fel a májusfát.

Tüzeskedéssel zárult a majális.
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Helyi tánccsoportok is felléptek.

Van ok ünnepelni!

Egész nap közel háromezren fordultak meg a Laza
Pláza Klubház területén, a Mol Petrolkémia szakszervezetei a hagyományokhoz híven itt rendezték
meg a munka ünnepét.
- Van mit ünnepelnünk - mondta Varga Mihály, a PKDSZ elnöke -, a mai nap minden bérből és fizetésből
élő, dolgozó ember ünnepe. Szakszervezetünk jelenleg mintegy 24 kft.-nél van jelen a MOL Petrolkémián kívül. Az idei évben elég jó béremelési sikerek
születtek. Ez annak is köszönhető, hogy elfogytak a
munkavállalók, elfogyott a munkára fogható, szakképzett, megbízható munkaerő. Így azt kell megbecsülni, aki jelenleg van, és nem szabad hagyni, hogy
továbbálljon. Gond még nincs, de lehet, hiszen több
száz szakképzett embert kell előkeríteni az új beruházásoknak köszönhetően. Ez nehéz lesz, hisz közben meg kell tartani a jelenlegi munkavállalókat és
ide kell valahogy csábítani a fiatalokat is. Most jó ebben az ágazatban gondolkodni, itt biztos jövőképük
lehet a fiataloknak - mondta az elnök.

Botka László több mint három tucat városba látogat el május 11-ig.
Pap Zsolt, a szocialista párt tiszaújvárosi elnöke
köszöntötte Molnár Gyulát, az MSZP elnökét és
Botka Lászlót, a párt miniszterelnök jelöltjét csütörtökön a Tisza ABC előtt tartott utcafórumon.
A rendezvényre sokan voltak kíváncsiak, a politikusok beszéde
után személyes beszélgetésre is volt lehetősége az érdeklődőknek. Botka László a Fidesz-kormány igazságtalanságaira hívta
fel a figyelmet, és az új baloldal igazságos programjáról is beszélt.
- Nagy az elégedetlenség szerte az országban, már a kormánypárti szelek fújta településeken is egyre inkább hangot adnak
nemtetszésüknek az emberek. Mit tapasztal országjáró körútja
során?
- Március 14-e és május 11-e között mind a 19 megyébe ellátogatunk, több mint három tucat városba, nemcsak megyeszékhelyekre - mondta Botka László. - Azt tapasztaljuk, hogy napról-napra erősödik az érdeklődés, a támogatás és a bizalom az új
baloldali program iránt. A magyar emberek a legnagyobb problémának a fideszes igazságtalanságokat érzik. Igazságtalanságot
a kormány politikájában, a munkahelyeken, az egészségügyi ellátásban, az oktatásban, de sorolhatnám az élet szinte minden területét. Az új baloldali programot, aminek a fő üzenete az, hogy
„Tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok!” egyre nagyobb
érdeklődéssel és pozitív visszajelzéssel fogadják, bárhol járunk
az országban.
- Nyilván a kormányváltás a cél, milyen feladataik vannak még
jövő áprilisig?
- Az összefogás fontos egy évvel a választások előtt, de nem
elégséges feltétele a választások megnyerésének, mert ha összeszámolom így egy évvel a választások előtt az összes baloldali demokratikus párt támogatottságát, az jelenleg alig több, mint
fele a Fidesz jelenlegi támogatottságának. A feladat, hogy vis�szanyerjük több száz olyan magyar ember bizalmát, támogatását, akik elveszítették bizalmukat a 2010 előtti kormányzás miatt. Pozitív tapasztalat, hogy mindenhol, ahol járunk, jönnek az
emberek és mondják, hogy ők is azon több százezer ember közé
tartoznak, akik csalódtak a baloldalban, a 2010 előtti kormányzás hibái miatt, most azonban nagyon nagy szimpátiával fordulnak felénk, az új baloldali program felé, s megköszönték, hogy
újra visszahozzuk a reményt, és újra elkezdtek bennünk bízni.
Azt gondolom, ezt kell folytatni a következő hónapokban a választásokig.
berta

Bűnmegelőzési előadások

Lépni alig lehetett, annyian voltak a vásárban már kora délután. Nem csak vásárolni lehetett, a mini vidámpark is megnyitotta kapuit - a gyerekek
nagy örömére.

Településről
településre

A Kazinczy Közösségi
Ház udvarán ünnepeltek
a szépkorúak. A nyugdíjas majális már hagyomány, ahogy az ebéd
utáni műsor is. Idén
operettslágerek hangzottak el Újvári Marika
tolmácsolásában.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság idén minden
illetékességi területéhez tartozó településen bűnmegelőzési előadásokat szervez. Az első állomás
Sajóörös volt.
Dr. Kalapos István rendőr ezredes, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője május elsején tartott komplex baleset- és bűnmegelőzési előadást Sajóörösön. Az aktuális és a további ilyen
jellegű előadások célja olyan kötetlen légkör kialakítása, ahol a
szakemberek hatékonyan át tudják adni azokat az ismereteket,
amelyekkel elkerülhető az áldozattá válás.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője az elkövetkező hetekben, hónapokban további településeken tart majd fiataloknak,
időseknek olyan kurzusokat, melyek hasznosításával a rendőrség hatáskörébe tartozó korosztályos problémák megoldhatóak, kezelhetőek.
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Illemtan, protokoll

Étkezéshez illő italok

Minden ételnek megvan a maga itala.
Szerencsére az elmúlt néhány évben újra reneszánszát éli a híres
magyar bor. Sokat tudunk már a magyar borvidékekről, borokról, ám ha vendégeket hívunk egy fogadásra, étkezésre, más típusú italokat is elő kell készíteni.
Rögtön az étkezés előtt aperitifet fogyasztunk. Ennek fontos
szerepe van, étvágygerjesztő, tehát savanykás vagy kesernyés
italokat érdemes kínálni. Az édes ital csökkenti az étvágyat,
így aperitifnek nem szerencsés felszolgálni. Leggyakrabban tömény italokat: pálinkát, whisky-t szódával vagy töményen, vodkát, száraz pezsgőt, Martinit vagy Cinzano-t, esetleg koktélokat
kínálunk. A szeszesitalokat nem kedvelőknek feltétlenül gyümölcslével, paradicsomlével kedveskedjünk.
Az előételekhez száraz fehérbort adunk. A halhoz, attól függően,
hogy milyen típusú és milyen a mártás íze száraz vagy félszáraz
fehérbor illik. A fehér húsokhoz fehér pecsenyebort, esetleg rozét vagy könnyű vörösbort kínálunk. A pörköltösen készült fehér húsokhoz és a sajttálhoz könnyű vörösbor illik. A barna húsok nehéz vörösbort kívánnak. A desszertekhez édes aszúbort,
likőrbort, vagy édes pezsgőt készítsünk. A kávéhoz konyakot
és likőröket kínáljunk. Gyümölcslé és ásványvíz folyamatosan
szerepel a kínálatban, minden fogás mellett.
A protokollban általában sört nem szolgálnak fel, sörös poharat
nem is tesznek fel, de egyéni kérésre kihozzák, hiszen a vendég
óhaja szent. Ha viszont valaki sajthoz issza a sört, az szentségtörésnek számít.
A házigazdának az italok hőfokára is oda kell figyelni. A tömény
szeszes italt hűtött pohárban 10-12 ◦C-on, a vodkát jéghidegen,
a koktélokat jégkockával adjuk. A vörösbor szobahőmérsékleten (18 ◦C-on) kínálandó és fogyasztás előtt ki kell venni a dugót, hogy szellőzzön a bor. A sört (ha kérnek a vendégek) 8-10
◦C-ra hűtve szolgáljuk fel. A pezsgő jéghidegen, pezsgősvödörbe bejegelve kerül az asztalra. A konyakot nem hűtik, szobahőmérsékleten fogyasztják.
Medina

Rendkívüli
felvételi eljárás
A Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (OM: 203055) az alábbi tanulmányi
területekre ír ki rendkívüli felvételi eljárást a 2017/18-as tanévre:
Tagozatkód

Szakterület, szakképesítés

0423

gépgyártástechnológiai technikus
OKJ-szám:54 521 03

0421

elektronikai technikus
OKJ-szám:54 523 02

0424

irodai titkár
OKJ-szám:54 346 03

0422

műszaki informatikus
OKJ-szám:54 481 05

0425

pénzügyi - számviteli ügyintéző
OKJ-szám:54 344 01

0432

ipari gépész
OKJ-szám:34 521 04

0435

szociális gondozó és ápoló
OKJ-szám:34 762 01

A rendkívüli felvételi eljárás időpontja: 2017. május 8. és augusztus 31. között. A beérkezett felvételi kérelmeket az iskola
2017. augusztus 31-ig bírálja el.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttatja el iskolánkba. A jelentkezési lap beszerezhető intézményünk
portáján, vagy letölthető a honlapunkról: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett iskolánkban, kérjük csatolni az 5.,6.,7. év végi és a 8.félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.
Bukta Márta mb.igazgató

Mozaik
kronika@tiszatv.hu
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Kazinczys eredmények

A Református Iskolák Országos Úszóbajnoksága, XIII. Széchy Tamás Emlékversenyén az alábbi eredmények születtek:
Bagi Zoltán 3.b, 50 m gyorsúszás 2., Varga Martin 3.a, 50 m mellúszás 9., Bán Lilla 4.b, 50 m gyorsúszás 9., Vágási Zoltán
7.a, 50 m mellúszás 3. , 50 m gyorsúszás
7., Galgóczy Olivér 7.a, 50 m mellúszás
5., Sánta Rubin Helka 7.a, 50 m gyorsúszás 7., Riczu Eszter 8.a, 50 m gyorsúszás 9., 50 m mellúszás 9.
A Langwest Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny szóbeli döntőjén iskolánkat 7 tanuló képviselte. Angol nyelvből
Kiss Hunor 4.a, 1., Gál Gréta Vivien 4.a,
7., Eke Laura 4.a, 8., Czap Hanna 4.a, 9.,
Kiss Gábor Botond 6.a, 4. és Szabó Luca
Laura 5.a, 9. helyezést ért el. Felkészítők:
Soltészné Szörfi Anikó, Gerőcsné Berkes

kronika@tiszatv.hu

Judit és Zimmermanné Fekete Judit. Német nyelvből Venglovecz Bence 7.a osztályos tanuló 3. helyezést ért el, ezzel B2
szintű szóbeli nyelvvizsgát szerzett.
A Mezőcsáton megrendezett megyei illemtanverseny döntőjén 2. helyezést ért
el a 8.b osztály csapata (Kovács Mirjam,
Réti Márton,Tóth Botond,Veres Mercédesz, felkészítő:Tölgyesiné Liktor Mária). A 8.a csapata 3. helyezett lett (Gere Lilla Noémi, Nagy Nelli, Hohol Réka,
Bakos Ádám György, felkészítő: Ruszkai Gizella). A 7.a egyik csapata 4. helyezést ért el (Csehovics Kitti, Ladányi
Laura, Sánta Rubin Helka, Tóth Csenge),
a másik csapat 6. helyezett lett (Kapus Virág Lia, Szabolcsi Márta, Czaga Csenge,
Molnár András). Mindkét csapat felkészítője Magyarné Simon Anita.

A Bendegúz tudásbajnokság megyei döntőjén az alábbi eredményeket érték el tanulóink: Kiss Hunor 4.a, angol haladó
alsós, 1., Kiss Gábor Botond 6.a, angol
haladó felsős, 1., Kovács Veronika 2.a,
anyanyelv 2. helyezés, felkészítő Csernyikné Nagy Mária Krisztina. Kiss Gábor Botond 6.a, matematika 2., felkészítő: Tölgyesiné Liktor Mária. Gál Gréta
Vivien 4.a, angol haladó alsós, 3., Ágoston Attila 5.b, természetismeret 3., Tömösközy Dalma Lili 1.a, környezetismeret 6., felkészítő: Tibáné Mészáros Éva,
Kovács Veronika 2.a, matematika 6. helyezés, felkészítő: Csernyikné Nagy Mária Krisztina. György Kristóf 5.a, természetismeret 6. helyezés.
Dorony Attiláné
igazgató

Fenntarthatósági témahét

Az elmúlt héten az országosan meghirdetett fenntarthatósági témahéthez kapcsolódóan változatos programokat kínáltak a kollégák a
Hunyadi Mátyás iskola diákjainak.
Alsós diákjaink környezetismeret órákon
a vízzel vagy a kedvenc háziállatokkal
kapcsolatos interaktív órán vettek részt.
Felsőseink a helyes táplálkozásról bővíthették ismereteiket osztályfőnöki órákon.
Az ismeret csak akkor válik tudássá, ha
gyakorlatban is alkalmazzák, ezért a hét
minden napjára szerveztek olyan programokat, amelyeken környezettudatosabbá
válhatnak a diákok.
A hetet a Föld napjára készült műsorral
indították, ezt követően kozmetikai előadást tartott egy kozmetikus a 7-8. osztályosoknak bőrünk állapota és az egészséges táplálkozás közötti kapcsolatról.
Szerdán egy kerékpártúra indult a Tiszaújvárost környező településekre. Csütörtökön virágot árusítottak a szerve-

Jó hangulat jellemezte a foglalkozásokat.
zők, majd a hetet tejturmix, gyümölcs- és
zöldségsaláta készítésével és kínálásával
zárták.
Az iskola auláját az 5.-6. osztályosok témahéthez készült dekorációja díszíti.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azon

szülők és vállalkozók erkölcsi és anyagi
támogatását, akik segítettek, hogy a témahéthez kapcsolódó programjainkat meg
tudjuk valósítani.
Hok Csaba
intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Angol társalgás a katolikus iskolában

Április 27-én angol nyelvű társalgási versenyt rendeztek a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában. Köszönjük a részvételt és a lelkiismeretes
felkészülést a résztvevő tanulóknak és pedagógusoknak.
Eredmények. 6. osztály: 1. Ládi Gréta 6.c
( Széchenyi iskola - felkészítő: Ruzsányi
Éva), 2. Koleszár Boldizsár 6.a (Szent

István iskola - felkészítő: Prágainé Sóvári Anikó), 3. Mészáros Márton Zsolt 6.b
(Széchenyi iskola - felkészítő: Vad Gertrúd).
7. osztály: 1. Novák Henriett 7.b (Kazinczy iskola - felkészítő: Magyarné Simon Anita, 2. Gyivák Bálint 7.b (Széchenyi iskola - felkészítő: Makó Éva),
3. Kőszegi Ákos 7.o. (Eötvös gimnázi-

um - felkészítő: Erdős Zita), 8. osztály:
1. Énekes Szabolcs 8.c (Széchenyi iskola - felkészítő: Árkosi Adrienn), 2.
Szarvák Gergő 8.o.Eötvös gimnázium felkészítő: Csuhai Csilla), 3. Papp Zita
8.c (Széchenyi iskola - felkészítő: Vad
Gertrúd).
Gál Benjáminné
igazgató

Gyermek horgászok figyelem!

A Zabos Géza Horgász Egyesület gyermeknapi horgászversenyt rendez 2017. május 28-án (vasárnap) a Tiszaújvárosi
Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztrációja, sorsolása, helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként, létszámtól függő időbeosztásban versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish
Kft. biztosít a horgászathoz felszerelést. A versenyen csak a
kapott horgászbottal, és 2017. évre érvényes állami horgászjeggyel lehet horgászni. Összesen 100 fő jelentkezését várjuk,
ezen túl nem fogadunk el nevezést. A versenyre a nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősségre vehetnek részt.

Állami horgászjegyet váltani és a versenyre jelentkezni csak
előzetesen lehet 2017. május 26-ig az egyesület irodájában (Tiszaújváros Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek 13-17 óráig és kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a
06-49-343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói: ENERGOFISH Kft., Tiszaújváros önkormányzata, NAPSUGÁR Horgászbolt, CASTELLO Cukrászda, Zabos Géza Horgász Egyesület.
Makó Zoltán versenyfelelős

Táncrend

6. oldal
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Show Tánc Fesztivál
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Karakteres sikerek

Táncoltak a drog ellen

Az össztánc a jó közösség jelképe. 								
A tánc világnapja alkalmából
rendezték meg szombaton a
Táncolj, NE drogozz! XIX.
Show Tánc Fesztivált.
Az UNESCO egyik tagszervezetének, a
Nemzetközi Táncbizottságnak a felügyelete alatt minden évben a világ mindenféle
táncát megünneplik ezen a napon. A nemzetközi táncnapot 1982 óta Jean-Georges
Noverre francia táncos és balettművész
születésnapján április 29-én ünneplik. Tiszaújváros önkormányzata a kezdetektől,
19 éve támogatja ezt a rendezvényt.
- Három fő oka van, hogy az önkormányzat a rendezvény mellé állt - mondta megnyitó beszédében Kiss Zoltán, önkormányzati képviselő. - Az első, hogy közösen élünk ezen a Föld nevű bolygón,
közösek az örömeink, közösek a gondjaink. Közös a tánc és a zene szeretete és ez
összeköt minket, hiszen a tánc és a zene
egyidős az emberiséggel. Második fontos
dolog, hogy a közös épületeinket, mint ez
a sportcsarnok is, megtöltsük élettel, hiszen akkor használjuk jól, ha hangos a
programoktól. Ez egy nagyon jó alkalom
erre. A harmadik ok pedig maga a fesztivál szlogenje, a Táncolj, ne drogozz! A
kábítószer jelenléte társadalmi probléma,
ami főleg a gyerekeinket fenyegeti. Most
már nem elég annyit tenni, hogy kiállunk,
és azt mondjuk, hogy ne drogozz, mert
veszélyes! Ezt az üzenetet el kell juttatni a célközönséghez és ennek az a mód-

ja, hogy ilyen rendezvények mellé állunk.
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF), mint minden évben, most is jelen volt a fesztiválon. A produkciók közben az önkéntes fiatalok totót töltettek ki,
színezőt, színes virágokat készítettek az
érdeklődő gyerekekkel. Balogh Adrienn
egy éve tagja a KEF kortárssegítő csoportnak.
- Itt a fesztiválon az a feladatunk, hogy
a gyerekeket arra ösztönözzük, hogy inkább sportoljanak, táncoljanak, minthogy
szereket használjanak - mondta Adrienn.
- A nagyobbakkal totót töltünk ki, a kisebbekkel színes virágokat rajzoltatunk.
Az elkészült virágokkal a falra kitett életfát díszítjük majd. Az életfának szimbolikus jelentése van, az egészséges, boldog,
szermentes életet jelképezi.
- A rendezvénynek az a célja, hogy hirdessük azt, hogy a tiszta, drogmentes életért küzdünk -nyilatkozta lapunknak Bodnár Tünde, a KEF Tanácsadó Bizottságának vezetője. - Megragadunk minden alkalmat, hogy felhívjuk a figyelmet erre
a küzdelemre. Így természetesen ezen a
rendezvényen is itt vagyunk, és segítünk
abban, hogy ennek a találkozónak az üzenetét továbbítsuk.
Aerobik, mazsorett, társastánc, hipphopp, modern tánc, akrobatikus táncok. A
környék 14 településéről érkeztek fellépők, 760 résztvevő, 85 műsorszámot mutatott be.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum önkéntesei egyebek mellett színes virágokat
készítettek a gyerekekkel.

A Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola tavaly júniusban
költözött új székhelyére. A hely adottságai sok új lehetőséget kínálnak iskolánk kibontakozásra.
Ennek egyik legjelentősebb eredménye, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem partnerintézménye és gyakorlóhelye lettünk.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a tanév első felében
az új tananyag elsajátításával töltik növendékeink a táncórákat,
ami alapján a második félév a koreográfiák készítéséről, versenyekre és az év végi vizsgára történő felkészülésről szól.
A versenyzés sorát a balettosok, egyben a legfiatalabb növendékek kezdték: a Magyar Látványtánc Sport Szövetség területi
versenyén, Hajdúböszörményben Csajkovszkij: Hattyúk tava ismert zenéjére táncoltak. Első versenyükön bronzminősítést kaptak. Felkészítő tanáruk Pallai Zsolt.
Két héttel később ugyancsak Hajdúböszörménybe utazhattak a
karakteresek, az ötödik alkalommal megrendezett Eötvös Országos Minősítő Társastánc Versenyre. Három csoportunkat neveztük: latintáncok kategóriában ezüst-, divattánc kategóriában
egy ezüst- és egy aranyminősítést kaptak növendékeink. Felkészítő tanárok: Kertész Csaba és Szabó Norbert táncpedagógusok.
Ezzel az idén nem zárult le a versenyzések sora, ugyanis a húsvét utáni hétvégén nemzetközi versenyre, Szerbiába, Szabadkára utazott két csoportunk. A nemzetközi mezőnyben is eredményesen szerepeltek növendékeink: a salsa koreográfia ezüst-, a
kán-kán koreográfia aranyminősítést érdemelt ki.
Az idei tanévet - hagyományainknak megfelelően - a Derkovits
Kulturális Központban tartandó év végi vizsgaelőadással zárjuk
június 8-án, ahol valamennyi tiszaújvárosi osztályunk színpadra lép.
Kolosai Katalin
Fotó: Fróna Judit

Mazsorett
és emlékezés

Így kell járni, úgy kell járni...
- Mi Miskolcról érkeztünk és öt csoporttal képviseltetjük magunkat a fesztiválon
- mondta F. Lőrincz Krisztina, a Grand
Dance Tánc- és Mozgásstúdió tánctanára.
- Öt éve működik az iskolánk és mi öt éve
mindig részt veszünk ezen az eseményen.
Nagyon szeretik a szülők, a gyerekek, és
én is, mint pedagógus. Nagyon jó, hogy
itt nincsenek a gyerekek versenyhelyzetben, hanem a tánc szeretetéről, a közös
táncolásról szól minden. Nem kell megmérettetni magunkat, viszont egy csodálatos produkció keretén belül megmutathatják azt, amit egész évben tanultak.
Délelőtt a kicsik, délután pedig a nagyok
mutatták meg tánctudásukat. A két program között ebédidőben pedig minden csapat a táncparkettre gyűlt, ahol egy közös
táncot mutattak be.
- A közös táncot azért találtuk ki, mert
szeretnénk felhívni az emberek figyelmét
a drogellenes harc fontosságára - mondta Haisz Vanda, a fesztivál főszervezője.
- A közös tánc jelentése az egy csapatba
tartozás fontossága, hiszen aki egy táncegyesületben táncol, jó közösségben van,
sok barátja van és nagyon kötött az időbeosztása. Nincs ideje, úgymond elkallódni,
rossz társaságba keveredni. Nekik a tánc
maga a „drog” és nincsen szükségük arra,
hogy kábítószerrel éljenek.
ema

A tánc világnapján ünnepeltek a Derkovits mazsorett csoportjai és a fúvósok is. A hagyományoknak megfelelően
kétfelvonásos esttel készültek. Előbb a mazsorettbotokat
forgatták, dobálták, majd egy teljesen új oldalukról mutatkoztak be. A műsor második részben ugyanis Michael Jacksonra emlékeztek. A táncosok már hónapok óta próbáltak
az előadásra, s ez a végeredményen tükröződik is: nagyszerű, felemelő, megható estnek lehettek résztvevői a vendégek.

Köszönet a ruszinoknak
Köszönetünket szeretném kifejezni a Tiszaújvárosi Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat vezetőségének és Tudlik Ferencné
elnök asszonynak a ruszin gasztronómiai és folklór bemutatóért.
Nem vagyunk ruszinok, de szimpatizálunk velük, ezért elmentünk a férjemmel és igen kellemes rendezvényen találtuk magunkat. A kétszemélyes zenekar színvonalas műsort adott, szép
ruszin dalokat hallottunk - a ruszin himnuszt is elmondták. A
vendéglátás is kiváló volt, ruszin ételeket kóstolhattunk. Dicsérendő a vendéglátás, mert lehetőséget nyújtott a Kárpát-medencében élő népek sokszínűségének megismerésére.
Név és cím a szerkesztőségben

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
„Szemben az árral” - Fürjes Gyula képzőművészeti kiállítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2017. május 5-ig.
Derkó Minigaléria
„A természet motívumai” - Szegedy Szilvia és Szegedi Tünde fotó- és ékszer kiállítása
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: május 26-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
A Csukás Birodalom című rajzpályázatra beérkezett alkotásokból készült kiállítás május 18-ig látogatható. Helyszín: a
könyvtár előadóterme.
Május 10. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Baba zene-bona - zenés, mondókás foglalkozás a babáknak.
Előadó: Kovácsné Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna
óvónők. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Május 10. (szerda) 17. 00 óra: ÖkoKalauz - Az ember és a
természet kapcsolata. Az élet rejtélye - Intelligens tervezés
vagy evolúció? Előadó: Bacsó István, ÉRTEM Egyesület.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Május 19. (péntek) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK. „A
könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés. A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Május 9. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja. A
foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

Közlemény

7. oldal

Fred-V, alias Kolosai Fecó

Lemezbemutató itthoni színpadon

Ugye emlékeznek még Kolosai Ferencre? Arra a fiúra,
aki már középiskolás korában is kitűnt az Eötvös gimnázium zenét, irodalmat és
művészetet kedvelő diákjai
közül.
Nemzeti ünnepeinken szavalt, zongorázott, gitározott, a Club ‚96-ban énekelt. A
zeneiskola növendékeként is sorra szerezte az elismeréseket, úgy, ahogy a Karakter
Művészeti Iskola tagjaként országos társastánc versenyeken, de a néptánc is közel áll hozzá, ebben a műfajban is megfordult a színpadon. Zenekari próbálkozásai után most szóló karrierbe kezdett,
lemezbemutató koncertjének első állomása Tiszaújváros volt.
- Úgy tűnik, ez a színpad végigkíséri az
életedet, vagy legalábbis nehezen hagyod
el - jegyzem meg, miközben Fecó és bandája a Derkovits színháztermében készül
a koncertre.
- Igen, ez a színpad rengeteg emléket idéz
fel bennem. Voltam itt néptánccal, zongoráztam, felléptem a Club ‚96 musicaljeiben. Rengeteg, rengetek emlék és élmény
jön elő. Igen, itthon vagyok ezen a színpadon, és most itt kezdődik el szólókarrierem lemezbemutatója is. Nem is választhattam volna jobb helyet az első nagylemezemnek és a turné első állomásának.
- Annyi mindent csináltál párhuzamosan
már diákkorodban is, megvan még néhány a sok hobbiból, vagy elkoptak?

Kolosai Ferenc számára nem volt idegen a Derkovits színpada.
nyeget az a veszély, hogy ha az egyik zenész kilép, vagy elmegy, akkor nem boldogulunk, hiszen ha valaki kiesik, akkor
egyszerűbben pótolható és működhet tovább a zenekar.
- Ez az első lemezed első bemutató koncertje. Olyan Fecós lesz? Kreatív és sokoldalú?
- Igyekeztem és meglepetést is hoztam.
Zongora, gitár, basszusgitár és ének a repertoárom. Elsősorban a gitár és az éneklés kerül ma a frontba, de azért megcsillogtatom meglepetésként hangszeres tudásomat is, több hangszeren is. Egykori egyetlen zongoratanárnőmet, Rogl Bé-

Tájékoztatjuk a város lakosságát, hogy 2017. május 9-én
(kedd) a Hamvas Béla Városi Könyvtár, valamint a Tiszaszederkényi Művelődési Ház és Fiókkönyvtár 10.00 órától 14.00
óráig tart nyitva.
A Tisza-parti Fiókkönyvtár ezen a napon ZÁRVA tart, a Derkovits Kulturális Központ 14.00 órától szünetelteti szakmai
szolgáltatásait (pl. jegyárusítás).

Jelentkezés
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a
2017/2018-as tanévre várja minden korosztályban a zenét tanulni vágyó növendékeket. Az általános iskolát most kezdőket
zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboára,
klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, tenorkürtre, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Beiratkozni 2017. május 31-ig lehet a Zeneiskola épületében
a Jelentkezési lap leadásával, amely beszerezhető az iskola I.
emeleti irodájában (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta
09.00-17.00 óráig.
Hok Csaba
intézményvezető

Ötfős zenekarral szólózik Fred-V.
- Az az igazság, hogy mindig is zenekar-orientált voltam. Mindig szerettem
csapatban dolgozni. Több felállást is
megtapasztalva úgy éreztem, hogy itt az
ideje, hogy csak magamra koncentráljak, ezért szólókarrierbe kezdek. Persze
itt vannak a fiúk, egy ötfős zenekar, velük
csinálom a szólóprojektemet. Természetesen ők is magukénak érzik ezt a zenekart, de ebben a felállásban most nem fe-

Csukás Birodalom

A Tisza TV műsora
Május 4., csütörtök
9:00 Héthatár: Május 1. - A tánc világnapja - Indul a kullancsszezon - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Fred V és az Eötvös koncertje - Showtánc Fesztivál - Közelmúlt: A Tisza legendája - Sport
9:30 Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 8., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - BKV
Előre NB III-as labdarúgó bajnoki mérkőzés közvetítése felvételről
Május 10., szerda
18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Ballagás, érettségi Könyvbemutató - Látogatóközpont nyílt - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Anyák napja - Közelmúlt: TVK-strand
- Sport

lánét, aki anno a Vándor Sándor Zeneiskolában tanított engem, most a színpadra hívtam egy közös négykezesre. Saját
szerzeményemet adjuk elő.
- Mit szólt a felkéréshez?
- Meglepődött, de szívesen vállalta. Furcsa kezdeményezés volt ez, nekem is ez
volt az első olyan élményem, hogy négykezest játszom egykori zongoratanárnőmmel, miközben játszik a basszus és

szól a dob, és még éneklek is. Azt gondolom különleges volt ez mindannyiunknak. Egyébként ő volt az egyik legfontosabb mérföldkő az életemben, a tekintetben, hogy a zenei szakmában maradtam.
- És az Eötvös kórus, hogy keveredett a
lemezbemutató koncerted színpadára?
- Ez édesanyám, Kolosai Katalin ötlete
volt. A város egyik jellemzője, hogy az
iskolai kórusok jelen vannak a mindennapokban, a rendezvényeken, odafigyelnek rájuk. Ez olyan védjegyszerű. Ezért
az egyik lírikusabb dalomat átírtam három szólamra, amit Cseh Katalin tanárnő,
a gimnázium kórusvezetője segítségével
a diákok megtanultak. Nem volt egyszerű, de végül minden a helyére került. Hálás vagyok nekik a közreműködésért és a
segítségéért.
- Hogy érzed, milyen lett az első szólólemezed?
- Elégedett vagyok és remélem a közönségnek is fog tetszeni. A nagylemez szövegét én írtam, a hangszerelést is én csináltam, sőt az összes hangszert is én játszottam fel a lemezre, két dobos számot
kivéve, azt Huszár Ákos barátom dobolta
fel. Ezek olyan beért dalok, amik hosszú
évek óta készülnek. Az egész album egy
fiú-lány kapcsolatot dolgoz fel, kiemelve
a szakítás utáni izgalmakat, bonyodalmakat, ironikus, humoros stílusban, és egy
kicsit irodalmi is, amit én képviselek, de
persze vannak olyan dalok is, amik táncra, tombolásra kényszerítik az embert. A
lemezt egyelőre online felületeken, webáruházakban lehet elérni.
- Apropó internet. A Fred-V-t beírva feldob néhány találatot a gép. Van néhány
klip is, ezek is sajátok?
- Igen, a zenén kívül sok minden érdekel,
az animáció szerkesztés, a videó rendezés-szerkesztés is közel áll hozzám, ezeket nagyon élvezem. Igazi kreatív munka
ez, szeretem, meg hát mindig is szerettem
volna egy képi világot adni a hangomnak.
berta

Süsü, Sün Balázs, Pom-Pom és társaik

Csukás István mesefigurái ihlették azt a kiállítást,
melyet gyermekrajzokból
állítottak össze. A Hamvas
Béla Városi Könyvtár az
író 81. születésnapja előtttisztelegve hirdetett rajzpályázatot, melyre a tiszaújvárosi általános iskolák diákjai küldték be alkotásaikat. A 150 rajz között ott van Süsü, az egyfejű sárkány, Sün Balázs
és testvérei, a csokifaló
Gombóc Artúr, az alakváltoztató Pom-Pom. A zsűri könyvekkel jutalmazta a
nyertes pályázókat.

Önkormányzat/Közlemények

8. oldal

Pályázati felhívás

Felsőoktatási ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév
második félévére a tiszaújvárosi állandó
lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2016/2017-es tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a
pályázati feltételekben közölt tanulmányi
eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve

6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el
a 2016/2017-es tanév első félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2017. május 29. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfogadási időben az I.

Pályázati felhívás
iskolai büfé
üzemeltetésére
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ nyilvános pályázatot
hirdet az alábbi helyiségek iskolai büfé üzemeltetés céljára
történő bérbeadására:
- a 3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 13. szám alatti
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium épületében lévő 9,35 m² alapterületű,
- a 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. szám alatti Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola épületében lévő
33,27 m² alapterületű,
- a 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2. szám alatti Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében lévő 13,52 m² alapterületű helyisége.
A büfé működtetésének célja, hogy az iskola tanulói és dolgozói megfelelő színvonalú és árszintű büfé szolgáltatást vehessenek igénybe az épületen belül.
A pályázóknak a büfé kínálatának kialakításakor figyelemmel
kell lenniük az Országos Élelmiszerbiztonsági és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) ajánlásában foglaltakra („Ajánlás az iskolai büfék korszerű táplálkozásba illeszkedő választékának kialakításához, OÉTI, 2005”).
A szerződés időtartama: 2017. augusztus 15. – 2018. június 15.
A helyiség büfé üzemeltetés céljára alkalmas helyiség, mely
előzetes írásbeli bejelentkezés alapján megtekinthető.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje:
Helye: Mezőkövesdi Tankerületi Központ;
3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 12.
Határideje: 2017. május 26. 12:00 óra
A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2017. május
30.
A pályázati felhívás és a kötelezően beadandó mellékletek
listája beszerezhető a Mezőkövesdi Tankerületi Központ Tiszaújvárosi Telephelyén (3580, Tiszaújváros, Kazinczy u. 3;
tel.: 49/795-214), illetve letölthető az intézmények honlapjáról: http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu/; http://tiszujszechenyi.
hu/; http://www.iskola.tiszaujvaros.hu/.
Bozsikné Vig Marianna
tankerületi igazgató

emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
- pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
- a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2016/2017-es tanév első
félévi index másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
- 2016/2017-es tanév második félévére
szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
A Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriuma

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.

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.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2017. május 8-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2017. május 08-án (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház )
2017. május 09-én (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann
J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Új kártyás kedvezmény

Tájékoztató

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

2017.
június 26. - július 21.
között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
Katica óvodája
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)

2017.
július 24. - augusztus 18.
között

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Katica óvodája
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)
2017.
június 26. - július 21.
között

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

Pályázati kiírás

Az év praxisa

2017. május 4.

2017.
július 24. - augusztus 18.
között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz
1.)

2017. augusztus 21-től minden épület teljes nyitvatartással üzemel.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egy százalék

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. május 1-jétől
tovább bővült a Tiszaújváros Kártya által kedvezményt nyújtó
szolgáltatók köre.
Az Expert Kereskedőház Kft. az általa működtetett Expert Műszaki Szaküzletben (3580 Tiszaújváros, Szent I. út 30.) a 2017.
május 1. – 2017. december 31. közötti időszakban a Tiszaújváros Kártya tulajdonosai részére az érvényes kártya felmutatása mellett 3%-os kedvezményt biztosít 50.000 Ft feletti vásárlás esetén, továbbá 5%-os kedvezményt biztosít minden kisháztartási gépre. Bármilyen tartozék és kiegészítő termék vásárlása esetén a kedvezmény mértéke 10%, valamint kedvezményes
hitellehetőséget is biztosít a Tiszaújváros Kártyával rendelkezők részére.
Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. május 10-én
(szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákok az érintett városrészekben kiosztásra kerülnek, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban
is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám

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

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

Balla Gergő

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2017. május 10-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetés

2017. május 4.

Ács, villanyszerelő, kőműves,
nehézgépkezelő
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.
Eladó keveset futott, kiváló állapotban lévő,
garázsban tartott, Renault Twingo téli/nyári
gumi szettel. Érd: 06-20/241-4685

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

9. oldal

Sport

10. oldal

Asztalitenisz

A legjobbak között

A Tiszaújvárosi SC küldöttsége a 2017. évi MOATSZ Kupán,
balról jobbra: Fónagy-Árva Zsófia, Fónagy-Árva Péter, Köllő Ábel és Molnár Marcell.
A Dechatlon MOATSZ Kupa és csapatbajnokság
országos újonc leány és fiú ranglistaversenyt idén
Tatán rendezték meg.
Az újonc (U13) csapatbajnokságon - ahol az ország 16 legjobb
újonc csapata vehetett részt - a Tiszaújvárosi SC Köllő Ábel,
Fónagy-Árva Péter és Molnár Marcell összeállításban állt asztalhoz. A realitás a 4 fős csoport második helyének megszerzése volt a verseny favoritjának számító KSI SE mögött, és ezzel a
legjobb 8 közé kerülés. Sajnos azonban a Dunaújvárosi Főiskola
DSE és a Soltvadkerti TE csapataival körbeverés történt, melyből nem mi jöttünk ki jól, így a 9. helyen fejeztük be a versenyt.
Rekordszámú résztvevő indult a MOATSZ Kupán, melyen
egyéni számokban az U11 és U13 korosztályban mérték össze
tudásukat az ország legjobb versenyzői.
Az U11-es fiúk között a 11. születésnapját versenyzéssel ünneplő Köllő Ábel 7. helyezést ért el, ami igen elismerésre méltó
eredmény.
Az U11-es leányok mezőnyében Fónagy-Árva Zsófia - aki pár
hónapja töltötte be a 9. évét - taktikus, tudatos játékkal a legjobb
16 versenyző közé jutott, maximálisan teljesítve az elvárásokat.
Az U13-asoknál versenyzőink közül a 12. életévét majd csak
idén betöltő Fónagy-Árva Péter jutott a legtovább, ebben a korosztályban élete eddigi legjobb eredményét érte el a 104 fős mezőnyben megszerzett 14. helyével. Köllő Ábel a 32-es főtáblán
fejezte be a versenyt, Molnár Marcell pedig - bár nem sikerült
felkerülnie a főtáblára - csoportbeli győzelemmel gyarapította
ranglistapontjait.
Fónagy-Árva Zsófia az U13-as lányok között is megmérettette magát, és csoportja második helyét megszerezve „bejátszó”
mérkőzést vívhatott a 32-es főtáblára kerülésért. Nem sikerült
ugyan nyernie, de hogy eddig eljutott, már az is extra ranglistapontokat eredményezett.

Atlétika

2017. május 4.

Világnapi nemzetközi viadal

Immáron 17. alkalommal rendeztek nemzetközi atlétikai
versenyt Tiszaújvárosban az
atlétikai világnap alkalmából. A résztvevők számában
megdőlt a csúcs, 786-an álltak rajthoz a különböző versenyszámokban.
- Az idén igazán nemzetközi a verseny újságolta örömmel Jakab István, a Tiszaújvárosi SC edzője, a viadal főszervezője. - Első alkalommal van egy versenyző
az Egyesült Állomokból is, jelentkeztek
Szerbiából, ahonnan eddig szintén nem
jöttek, Szlovákiából többen is, és Ukrajnából újból vannak versenyzők, ők sokáig nem jöttek, de most 11-en érkeztek.
Úgy néz ki, hogy az időjárás velünk tart,
és gördülékenyen megy a verseny.
- Gördülékenyek-e a tiszaújvárosi atléták?
- 9 versenyzőnk 14 versenyszámban indul.
Egyeseknek ez az első versenyük, a többiek, mivel ez az év első versenye, a formájukat próbálják beállítani a későbbiekre.
A TSC nem számít atlétikai nagyhatalomnak, de szinte minden évben van egykét korosztályos válogatottja. Most éppen
két rövidtávfutó, Kristály Csanád és Kiss
Csaba jeleskedik. Utóbbit két futás közben szólaltattuk meg.
- Ez az első verseny az idén, szezonnyitó versenynek számít - mondta Csaba. Futottam már egy száz métert, azon harmadik helyezést értem el 11,2-es idővel,
ez nem egy rossz eredmény. Felkészülési versenynek teljesen jó volt, próbáltam
a technikára figyelni, és a mozgást összerakni, ez nagyjából sikerült is. Egy erősebb számom lesz még egy óra múlva,
kétszáz métert fogok futni.
- Úgy tudom, hogy a „gyilkos” négyszázra készült igazából.
- Igen, a fő számom a 400 és a 200 méter lesz. Szezonnyitókén futottam a 100at. Két hét múlva lesz egy csapatbajnokság Miskolcon, ott már 400 méteren fogok indulni.
- Korosztályos válogatott vagy, mi a cél?
- Mindenképpen szeretnék időben javulni, a tavalyihoz képest sokkal jobb időt
futni, amire ez elég lesz, arra lesz elég.

Simán vették az évad első versenyének akadályait az atléták.
Egy országos érmet a korosztályos bajnokságon mindenképpen szeretnék hozni, illetve ha úgy alakul, akkor egy világversenyen, egy Európa-bajnokságon egy
váltót „meg szeretnék fogni”.
Nagy Tibor, a versenybíróság elnöke régi
motoros a szakmában, Tiszaújvárosban is
többször járt már.
- Hová lehet rangsorolni ezt a mai versenyt a magyar atlétika világában?
- Miután sok-sok éve zajlik ez a verseny,
van tapasztalat - mondta Nagy Tibor. Kialakult a feltételrendszer, köszönet ér-

Sokan értek el egyéni csúcsot.
te a város vezetésének, a helyi atlétikai
szakosztálynak, Jakab Istvánnak.
- A verseny közepén vagyunk, vannak már
jó eredmények?
- Az időjárás kegyes, esőt mondtak mára,

de már a nap is kisütött. Sok jó eredmény
született. Ebben az évben lesz Győrben az
ifjúsági olimpia, többen már szintet csináltak erre a versenyre. A tiszaújvárosi
verseny indítja a pályaverseny sorozatot
az egész országban, és jól.
- Említette az ifjúsági olimpiát. A magyar
atlétika ebben a korosztályban hol áll?
- A junior korosztályig nagyon jó szinten
vagyunk a világban. Nagyon jó a magyar
atléta szakembergárda, sok-sok elhivatott edző dolgozik a sportágban, és ennek
eredményeképpen, azt kell hogy mondjam, hogy nagyon sok ügyes és tehetséges
gyerekkel rendelkezünk. Aztán a problémát az élet oldja meg. Hogy 19 éves kor
után, ki megy egyetemre, dolgozni, ki más
irányba, ezt kell még rendbe tenni. Nem a
szakmai háttér, hanem a versenyzők sportágnak való megtartása, ez a nehéz kérdés.
Az időjárás, bár valóban kegyes volt, nem
volt ideális, így világrengető eredmények
nem születtek. Annál több egyéni csúcs!
Ami a tiszaújvárosiakat illeti, a juniorok
között Kristály Csanád 200-on a dobogó
tetejére, 100-on a harmadik fokára futott.
Kiss Csaba a felnőttek 100 méteres versenyében megszerzett bronz mellé egy negyedik helyet ért el 200-on. A többiek teljesítve az elvárásokat - az erős mezőnyök közepén végeztek.
Ferenczi László
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Erős fiúk versenye

A tiszaújvárosi strongboyok. Balról jobbra: Kertész Dávid,
Nótár János, Tóth Papp Tamás.
Tokaj adott otthont a Strongboy bajnokságnak. A Szerencsi SZC
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája három diákkal képviseltette magát a versenyen. A fiúknak nyolc erőgyakorlattal kellett megküzdeniük: talicska, vikingnyomás, koffercipelés, kereszttartás, tolódzkodás, súlykeret
cipelés, gümigörgetés, körbecipelés. A tiszaújvárosi fiúk közül
Nótár János a 4., Kertész Dávid az 5., míg Tóth Papp Tamás a 6.
helyet szerezte meg.

Asztalitenisz

Arló messze van

A megyei bajnokság utóbbi két fordulójában az Arlóval mérkőzött a két tiszaújvárosi asztalitenisz alakulat. A Brassai DSE hazai pályán simán győzött, a TSC második csapata nem tudott kiállni az Arló ellen, így 18-0 lett az eredmény.
Brassai DSE Tiszaújváros - Arlói SE 12-6
A győzelmeket szerezték: Lovász 3, Koncsik 3, Tóth 2, Jakab 2,
illetve a Koncsik-Lovász és a Jakab-Tóth páros.

Labdarúgás

Megyei negyedikek

Körzeti labdarúgó tornán vett részt a Szerencsi SC Tiszaújváros
Brassai Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola lány labdarúgó csapata. A még március végén lezajlott versenyen a lányok
a második helyezést érték el. Ezzel kvalifikálták magukat a megyei döntőbe, Miskolcra, ahol negyedikek lettek.
A csapat tagjai: Szokol Stella, Kácsándi Viktória, Tóth Karola,
Pásztor Nikoletta, Balogh Henriett, Szabó Edina, Székely Szimonetta, Sárosi Zsanett, Balogh Zsófia. Felkészítő: Rémiás Róbert.

Kajak-kenu

Szezonnyitók

Április végén indult el a kajak-kenus versenyszezon, régiónkban hagyományosan a miskolci Csorba-tavi verseny az első
megmérettetés. Ezen 10 egyesület, 292 nevezést adott le, a legkisebbektől a masters (öregfiúk) korosztályig bezárólag.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzői kiváló eredményeket értek el. Az MK-1 törpe fiú (U9) 500
méteres versenytávján például Juhász Dominik a nála egy évvel idősebbek között versenyezve az abszolút 4. helyet szerezte
meg, korosztályában, az 1. helyen végzett. Az egyesület további
dobogós helyet is szerzett, közte 15 aranyat.
A TVSE versenyzői is képviseltették magukat az idénynyitón.
Ők az U8-as lányok MK 500 méteres távján szereztek aranyérmet Tóth Anna révén és további 6 alkalommal léphettek fel a
dobogóra.
*
Szegeden rendezték meg a Hanzók Örs emlékversenyt, melyen
a TKKSE 7 versenyzővel képviseltette magát. A vendégszereplés kiválóan sikerült, mert 6 dobogós helyezés született a megmérettetésen.
*
Az A-Híd Építő Kupa Öbölkör bajnokságon is részt vettek egyesületeink. TVSE-nél nem születtek egetverő eredmények, a
TKKSE azonban innen is elhozott 5 aranyérmet.
*
Stratégiai bizottságába szavazta közgyűlésén a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Béke Lászlót, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnökét. A bizottságban dr. Baráth
Etele, Vaskuti István, Csabai Edvin, Csay Renáta, Kőbán Rita,
Storcz Botond, Sujber Levente és Szemán Róbert mellett tevékenykedhet majd a sportág érdekében.

A Sportcentrum eseményei

Május 6. (szombat)
Labdarúgás
17.30 FCT - BKV Előre bajnoki mérkőzés			
				
Centerpálya
Május 7. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FCT - Balmazújváros U15-ös bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya
12.00 FCT - Balmazújváros U14-es bajnoki mérkőzés
				
Füves pálya

Labdarúgás

11. oldal

Négy sajgó találat Tarjánban

Bár a vezetést még a Tiszaújváros szerezte meg, a bajnokság 29. fordulójában a Salgótarján otthonában vereséget
szenvedett csapatunk.
STC Salgótarján-TFC Tiszaújváros
4-1 (1-1)
Salgótarján, 200 néző. Vezette: Leél-Őssy
(Kovács B., Kovács G.)
STC Salgótarján: Fildan - Debreczeni,
Híves, Benkő-Bíró, Kerényi (Illés E., 81.)
- Sulcz - Csóka, Zvara, Romhányi, Köböl (Gólya, 77.) - Lukács R. (Oroszi, 75.).
Vezetőedző: Bari Jenő.
Termálfürdő Tiszaújváros: Tóth Cs. - Gál,
Fodor P., Bussy, Kerekes (Viscsák, 58.) Nagy D. (Lukács B., 41.), Hussein (Somogyi, 82.), Molnár, Fabu - Balogh, Kristófi. Vezetőedző: Gerliczki Máté.
16. perc: Bedobást végeztünk el a hazai 16-os felé, ahol a védők lerántották
Kristófit, így büntetőhöz jutottunk. Nagy
higgadtan lőtt a kapu bal oldalába. (0-1)
33. perc: Jobb oldali akciót követően a
belőtt labdát Lukács az ötös magasságából sarokkal továbbította a hosszú sarokba. (1-1)
56. perc: Újabb lerántás történt a bíró megítélése szerint - csak most a mi
16-osunkon belül -, a büntetőt Lukács értékesítette. (2-1)
62. perc: A 16-osunkon belül kialakult
kavarodást követően Sulcz elé került a játékszer, aki mintegy 12 méterről lőtte ki a
jobb alsó sarkot. (3-1)
71. perc: Hosszú indítást követően Lukács hámozta át magát védőjén a 16-os
bal sarkánál, majd onnan lőtte ki a hos�szú alsót. (4-1)
Szinte nyomasztó a salgótarjáni Szojka Ferenc stadion, a múltja és a jelenlegi kinézete miatt is, hiszen az egykor UEFA-kupa mérkőzésnek is otthont adó pályán ma még a fűnyíró meghibásodása is gondot okoz. Ennek köszönhetően

A futsalos fiúk (nem a képen látható sorrendben). György Kristóf, Volyák Marcell, Berecz Gyula, Ferencsik Soma, Ferencsik Bálint, Tarnóczi Balázs, Illés Dávid, Hornyák Kristóf, Hártó Péter, Szmicsek Levente. Edzők: Bán András, Kurucz
Gábor.
nagyon magas fűben kellett küzdjenek a Gerliczki Máté: Ha a vezetésünk után sicsapatok.
került volna még egy gólt szereznünk, akAz első félidő elején nagy taktikai harc kor lett volna esélyünk a jó eredményre,
folyt a pályán, egyik csapat sem akart ki- így viszont bedarált minket a jobb erőknyílni. Talán a Tiszaújváros kezdeménye- ből álló hazai csapat.
zett egy kicsivel többet, aminek köszön- További eredmények
hetően meg is lett a vezetés. A gólt kö- Monor - Putnok 1-2
vetően a hazai csapat sebességet váltott. Rákosmente - ESMTK 1-2
Bár a kontráink veszélyesebbeknek tűn- Hatvan - Hajdúböszörmény 7-1
tek, mégsem sikerült újabb találatot be- REAC - Tállya 1-1
vinni, sőt a hazaiak egyenlítettek, ráadá- DVTK II. - Újpest II. 5-0
sul gólszerzőnket, Nagy Dávidot sérülés BKV Előre - Jászberény 2-1
miatt le is kellett cserélni.
KBSC FC - DVSC-DEAC II. 3-1
A második félidő első 20 percében eldőlt Nyírbátor - MTK II. 1-1
a mérkőzés, egy véleményes 11-es után Következik a 30. forduló
sajnos gyakorlatilag minden támadásból 2017.05.06., szombat, 17:30
gólt kaptunk, így a hazai csapat megérde- Tiszaújváros - BKV Előre
melten nyerte meg a mérkőzést.
Jászberény - Monor
Bari Jenő: Az első félidő nem úgy alakult
Hajdúböszörmény - Nyírbátor
ahogy elképzeltem, mert tompán és ponPutnok - Rákosmente
tatlanul játszottunk. A második félidőben
2017.05.07., vasárnap, 11:00
a teljesítményünk feljavult, így sikerült
Újpest FC II. - Salgótarján
több helyzetet is kidolgoznunk és gólokat
MTK II. - REAC
lőnünk. Gratulálok a srácoknak.
2017.05.07., vasárnap, 17:00
Tállya - DVTK II.
2017.05.07., vasárnap, 17:30
DVSC-DEAC II. – Hatvan
Április 25-én az idén második alkalommal ült össze az FC Tiszaújváros közgyűléESMTK - KBSC
se. Elfogadták a 2016-os év szakmai és pénzügyi beszámolója mellett a 2017-es év
szakmai és pénzügyi tervét is.
Futsalban a nyolc között
Tiszaújváros önkormányzata támogatásának köszönhetően pénzügyileg stabil lábon
áll az egyesület. Jó hír, hogy utánpótlásvonalon több korosztályban már csoportBerettyóújfaluban rendezték meg a régibontásra vagy másodedzőre van szükség a megnövekedett játékoslétszám miatt. Így
ós futsal torna selejtezőjét, ahol az ország
várhatóan középtávon újra tiszaújvárosi fiatalok is megjelenhetnek majd a felnőtt
legjobb nyolc csapata társaságába kerülés
volt a tét.
csapatban. Ebben a szezonban továbbra is cél, hogy a felnőtt csapat a 6. és 12. hely
Kitűnő környezetben, igazi futsal csarközött végezzen, míg a következő szezonban (NB III-as tagságot feltételezve) a 4-8.
nokban mérkőzött meg egymással a négy
helyek valamelyikének megszerzése a cél.
csapat, melyből az első kettő jutott be az
A közgyűlés végén dr. Fülöp György alpolgármester hozzászólásában kiemelte,
ország legjobb nyolc csapata közé .
hogy a működéshez szükséges feltételek egyértelműen adottak és azok is lesznek
A körbeverésnek köszönhetően a veretlen
a jövőben is, így a szakmai stáb nyugodtan tud koncentrálni a legjobb teljesítmény
Debrecen mögött a Tiszaújváros végzett a
elérésére.
második helyen.

Emelnék a lécet

Kosárlabda

Kissé kísértett a múlt

Lejátszotta első mérkőzését
a rájátszás 13-16. helyéért
folyó párharcban a Phoenix KK. A hazai mérkőzésen
a Nagykőrösi Sólymokat fogadták, és majdnem végig vezetve - de közel sem simán verték a vendégeket.
Tiszaújvárosi PKK – Nagykőrösi Sólymok KE 83-79 (12-7, 27-24, 17-16, 2732)
Tiszaújváros, 300 néző. V.: Válé, Sallai,
Goda.
Phoenix KK: Kilyén (15/9), Mayer (-),
Papp (10/3), Szabó (19/6), Hill (11), Magyar (8/6), Pongrácz (9/9), Pöstényi (10),
Benőcs (1).
Sólymok KE: Fehér (12/12), Molnár
(18/9), Tóth (16), Mácsai (13/3), Jurászik
L.(3/3), Kovács S.(11/9), Kovács M. (-),
Jurászik G. (2), Király (-), Kónya (4)
Bár az első negyed meglehetősen pont-

szegényre sikeredett, már itt ötpontos
előnyt tudott kialakítani a Phoenix. Ezt a
következő játékrészekben 15 pontig növelte, ám az utolsó negyedben úgy tűnt
mindez kevés lesz. Négy perccel a vége
előtt ugyanis egy zárlat következett be a
játékunkban, és előbb 75-75-nél majd 7777-nél is reális esélye volt az ellenfélnek,
hogy az utolsó percre átvegye a vezetést.
A fiúk szerencsére kilábaltak a gödörből
- melyben minden bizonnyal szerepe volt
a csapatot rendületlenül támogató szurkolóknak is - és végül négypontos győzelmet arattak. Ezzel a két győzelemig tartó viadalban 1-0-ra vezet a Tiszaújváros,
ami azt jelenti, ha a Sólymok hazai pályán nyernek, akkor Tiszaújvárosban, a
harmadik mérkőzésen dől el a párharc, és
ezzel az „A” csoportba kerülés is.
Szendrey Zsombor: - Ma megint sikerült
izgalmassá varázsolni a majdnem zsebünkben lévő meccset. 15 pontról ma-

gunkra húztuk az ellenfelet, ahogyan az
utóbbi meccseken, úgy most is jött a törvényszerű mentális fáradtság. A srácok
azonban küzdöttek, akartak, tudták, hogy
nagyon kell a győzelem. Örülünk annak,
hogy sikerült diadalmaskodni, öt ember is kétszámjegyű mezőnymutatót hozott, ami egészen jó. Úgy tűnik, a heti dobóedzés, amit gyakoroltunk, az most bevált. Köszönjük a közönségnek is a szurkolást, nélkülük lehet nem sikerült volna
a győzelem.
Lakosa Zsolt: - Azért vagyok csalódott,
mert rosszul játszottunk. Nekünk ez nem
volt fontos mérkőzés. A Tiszaújvárosnak
lehet, hogy fontos, mert nekik lényeges,
hogy ott legyenek jövőre az „A” csoportban. Mi, ha odakerülünk sem biztos, hogy
elindulunk, amatőr csapat vagyunk, az
nekünk egy kicsit irreális bajnokság, amit
próbálnak kialakítani.

12. oldal

Rendezvények
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Pályázati felhívás!

Kaleidoszkóp
Visszatekintés a múltba
2017-es történelmi kaleidoszkópunkkal visszatekintünk a
múltba. Az egyik feladatsorban az általunk megadott válaszokból kell aláhúzni a helyeset (13 + 1 feladat), a másikban a játékosoknak saját szavaikkal kell válaszolni a feltett
hat kérdésre.
A májusi kaleidoszkóp témái:
- A Hindenburg katasztrófája (1937. május 6.)
- A magyar jakobinus mozgalom (1795. május 20. - kivégzésük)
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók minden hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar). A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik
eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.
hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy
az 544-552-es telefonszámon.

