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Fogadóóra

A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Május
31-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió,
az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös
számon.

Nem térkép e táj

Csőtörés

Az elárasztott munkaterület.

Nehéz parkolni és óvatosabban kell közlekedni ezekben a hetekben. Városszerte több felújításba kezdtek, de a szintén több helyszínen zajló távhővezeték rekonstrukció is okoz némi kellemetlenséget a városlakóknak. A helyzet átmeneti, a beruházások végeztével új közteret, parkolókat, felújított járdákat, díszburkolatos, újraaszfaltozott szakaszokat adnak át. Írásunk a 3. oldalon.

Partnerség

Beregszászi testvérünnepen

A megnyitó ünnepségen.

Bráz György polgármester vezetésével hivatalos delegáció járt
Beregszász testvérvárosunkban és részt vett a május 19-21. között rendezett Városnapokon. A település ezzel a háromnapos
programsorozattal ünnepelte várossá nyilvánításának 954. évfordulóját. A megnyitóünnepségen Tarlós István főpolgármester
és Babják Zoltán polgármester aláírta Budapest és Beregszász
testvérvárosi megállapodását. A tiszaújvárosi delegáció tagjai a
látogatás során többek között részt vettek a felújított beregszászi Hősök terének ünnepélyes átadásán, a hagyományőrzők felvonulásán, melyen zászlóbontási ünnepséggel emlékeztek meg
a Rákóczi-szabadságharcról. A hivatalos programok mellett a
delegáció tagjai megtekintették a Beregszász-Végardai Perényi
Zsigmond Rekreációs és Turisztikai Tábort, melynek kialakításához, fejlesztéséhez 15 millió forint támogatást nyújtott önkormányzatunk. Az egykori kúria területén zajló építkezések jelenlegi fázisában már látható a szállásként használható faház épülete is.

Csőtörés volt kedden kora délután a Szent István
úton, s emiatt rövid ideig szünetelt az ivóvíz-szolgáltatás a környéken.
A galibát a távhővezeték rekonstrukción dolgozó kivitelező
markolója okozta, jókora darabot kiszakítva a vízvezetékből.
A probléma gyökere mégsem ez, hanem a hibás közműtérkép.
Azon ugyanis a helyszínen lévő tűzcsap túloldalán van feltüntetve a végül „megsebesített” vezetékszakasz.
Ezért vágtak bele bátran markolóval a munkagödör feltárásába a „távhősök”. Önmaguknak okozva ezzel a legnagyobb kárt,
a legtöbb bosszúságot. A kilyukasztott vezetékből kiömlő víz
ugyanis percek alatt elárasztotta a munkaterületüket. Még szerda reggel is lapátolták a sarat a fűtési vezeték nyomvonalán.

A vízművesek gyorsan elhárították a hibát.

Sokféle

2. oldal

Simon Péter
(1940-2017)

76 éves korában elhunyt Simon Péter nyugalmazott gépészmérnök, volt országgyűlési képviselő, Tiszaújváros önkormányzatának Pro Urbe díjas kitüntetettje.
1940. június 22-én született Kalocsán egy ötgyermekes családban. Általános- és középiskolai tanulmányai után a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán
szerzett diplomát, a Tiszavidéki Vegyi Kombinát társadalmi
ösztöndíjasaként. Első munkahelye a kombinát savüzemében
volt. 1964-ben visszatért az egyetemre, ahol KISZ titkárként
és tanársegédként dolgozott. Itt ismerkedett meg feleségével,
akivel 1968-ban Leninvárosba költözött, és ismét a TVK-ban
vállalt munkát. Több munkahelyen és beosztásban tevékenykedett. 1979-ben gépipari gazdaságmérnöki másoddiplomát
szerzett, 1982-ben a Műanyaggyár vezetője lett. A gyárvezetőkét eltöltött hét éve alatt jelentősen nőtt a gyár termelése,
újkeletű műanyag-feldolgozási technológiák és termékek honosodtak meg. 1985-ben politikai szerepet is vállalt, indult az
akkor bevezetett kötelező kettős jelölésű országgyűlési képviselőválasztáson és 84 %-os szavazati aránnyal győzött az akkori megyei párttitkár ellenében. Képviselősége idején születtek meg a rendszerváltást előkészítő törvények. Parlamenti
munkája során gyakran konzultált a helyi vállalatokkal, a város vezetésével, mindent megtett, amit lehetett a választókerület érdekében.
1989-ben munkaterületet váltott, különböző vezető beosztásokat töltött be a Beruházási és Fejlesztési Igazgatóságon.
1994-ben egyéves kitérőt tett, Sopronba költözött feleségével
és egy osztrák cég gyárvezetőjeként dolgozott, de visszahívták és ő visszajött, a vállalati törzskar tagjaként műszaki titkár, majd nyugdíjba vonulásáig projektvezető volt.

Elkötelezett volt a helyi sportélet iránt, 1969-79 között
sportköri elnökhelyetteseként, később a triatlon-, a
labdarúgó- és a természetjáró szakosztály vezetésében
vállalt feladatot. Folyamatosan szerepet vállalt a vállalati, városi és térségi közéletben, annak alakításában.
Különböző szakmai, ifjúsági és politikai szervezetekben töltött be tisztségeket.
A Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt kitüntetés birtokosa, több évtizedes szakmai és közéleti munkásságát Tiszaújváros képviselő-testülete
Pro Urbe Életműdíjjal ismerte el.
Életét, gondolkodását jól jellemzi az „50 év - 50 arc” című kötetben lévő „üzenete”.
„Egyszerűen jó itt élni, gyerekeink, unokáink is mindig szívesen jönnek ide pihenni, és büszkén terjesztik a város jó hírnevét. Városunk jövőjének záloga azonban nem a mi korosztályunk, hanem az itt élő húszon- és harmincévesek, már meglévő és még születendő gyermekeikkel. Városunk mindenkori vezetőinek az a legfontosabb feladata, hogy teremtsenek és
tartsanak fenn a fiatalok számára minimum olyan körülményeket, tanulási és munkalehetőségeket, életfeltételeket, mint
amilyeneket mi kaptunk, és őrizzék meg a város nyugalmát.
Ha fiatal társaink jól fogják érezni magukat ebben a városban, megtalálják a számításukat, akkor városunk további felvirágzás előtt áll. Ez az, amit leginkább kívánok a városnak
az 50. születésnapjára.”
Simon Pétert Tiszaújváros Város Önkormányzata saját halottjának tekinti.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

Felhívás!

Fényképeket várnak

Tisztelt Városlakók!
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület és a Helytörténeti Gyűjtemény
gyűjtést szervez „Városépítés az ’50-es, ’60-as évek” témakörében.
A felhívásra az ’50-es, ’60-as években készült, városépítéssel kapcsolatos fényképeket és dokumentumokat várunk.
A behozott fényképekről és dokumentumokról digitális másolatot készítünk, az
eredeti felvételeket visszajuttatjuk a tulajdonosnak.
További információk kérhetők Kitka Zsuzsa testületi titkártól és Urbán Anett
muzeológustól. Elérhetőség: Tiszaújváros, Széchenyi u. 37. Tel: 542-006;
e-mail: ertektar@tujvaros.hu; helytortenet@tujvaros.hu
Szíves közreműködésüket köszönjük!

Csapat
Ezzel a rejtvénnyel véget ér sorozatunk. A megfejtéseket május 29-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49
341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

2017. május 25.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 28-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd május 29-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton köszönöm meg a tiszaújvárosi mentősöknek, hogy 2017.
május 10-én elhunyt férjem életéért küzdöttek.
A gyászoló feleség

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
Májusban a hétköznapi szentmisék előtt fél órával elimádkozzuk
a rózsafűzért, a szentmise után májusi litánia.

Görögkatolikus

Csütörtökön az Úr mennybemenetelének ünnepét tartjuk: 8:00
óra utrenye, 17:30 óra Szent Liturgia. Pénteken 8:00 óra Szent
Liturgia, 17:30 óra paraklisz. Szombaton 17:00 óra vecsernye.
Vasárnap 9:30 óra Szent Liturgia (időpontváltozás!). Hétfőn
17:30 óra paraklisz. Kedden 8:00 óra Szent Liturgia, 17:30 óra
paraklisz.
Május 28-án 17 órakor a budaörsi Szent Demeter kórus lemezbemutató koncertet ad templomunkban. A kórus nagy szeretettel hív és vár minden érdeklődőt. A CD megvásárlásával vagy
adományainkkal a budaörsi görögkatolikus templom megépítését támogatjuk.

Református

Csütörtökön, áldozócsütörtök alkalmából 17:00 órától Tiszaújvárosban, 18.00 órakor Tiszaszederkényben lesz istentisztelet. Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától istentisztelet,
Tiszaújvárosban 11:00 órától konfirmációval egybekötött istentisztelet lesz.
Megrendüléssel, fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Simon Péter

a TVK nyugalmazott dolgozója,
volt országgyűlési képviselő,
Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Pro Urbe kitüntetettje,
76 éves korában elhunyt.
Temetése 2017. május 26-án (pénteken) 11 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
Simon Pétert Tiszaújváros Város Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
A gyászoló család
Tiszaújváros Város Önkormányzata
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy szeretett fiunk,

Iklódi Zoltán
elhunyt. Búcsúztatása május 26-án pénteken 14.30 órakor
lesz a tiszaszederkényi református temetőben.
A gyászoló család
Megköszönjük mindazoknak, akik

Sebestyén László

temetésén megjelentek, virágot hoztak, és gyászunkban
osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Kabai Imréné
(szül.: Nánási Róza)

temetésén megjelentek, sírhelyére virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Strandnyitány

Emelkedő árak
kedvezménnyel

Strandra, kalandra fel!
Május 20-án nyitott a tiszaújvárosi strandfürdő.
Bár a nyitány a Tisza Triatlon két napjával egybeesett, nem csak a sportolók vették birtokukba a
komplexumot, amely teljesen nyári üzemben fogadta a vendégeket.
- Eddig minden évben csak egyszer-kétszer mentünk el valahová - mondta Nagy Sándor, aki feleségével Tarcalról jött hűsölni a nyitónapon. - Azt beszéltük a feleségemmel, hogy változtatunk ezen. Az embernek eltelik az élete, és alig pihen, itt meg
legalább jól érezzük magunkat.
A házaspár nem tudta, hogy május 20-a a strandrészleg nyitónapja, de nagyon örültek neki.
- Nagyon szeretjük a tiszaújvárosi strandot - mondta Nagy Sándorné. - Szép, tiszta, kulturált és eddig még mindig jól éreztük
magunkat. Idén biztos, hogy visszajáró vendégek leszünk.
Azért, hogy minden vendég elégedetten távozzon, több beruházás is történt a közelmúltban. A szokásos szezon előtti felújítási munkálatok mellett - ahogy arról egy hete is beszámoltunk egy új vízkezelő berendezést is üzembe helyeztek, megújult és
bővült a villamoshálózat egy része, illetve automata bejárati ajtókat és új, biztonságosabb és modern öltözőszekrényeket szereltek be.
- Ebben az évben minimális mértékben, 100 forinttal növekedtek a jegyáraink - mondta Szénégető István, a fürdőkomplexumot működtető TiszaSzolg 2004 Kft. üzemvezetője. - Viszont jó
hír, hogy a családi kedvezményes jegyek - melyek eddig csak
hétfőtől csütörtökig voltak elérhetők - már hétvégén is válthatók.
Hétköznap a teljes árú belépő 1900 forintba, a diák és nyugdíjas 1600 forintba, míg hétvégén 2000, illetve 1700 forintba kerül. Ez a két jegytípus további 50%-os kedvezménnyel váltható
érvényes településkártyával. A családi jegyért hétköznap 5800
forintot kell fizetni, míg pénteken, szombaton és vasárnap 6100
forintért váltható. Ezért az összegért maximum két felnőtt és
két 14 év alatti gyermek tartózkodhat egész nap a strand területén. A szekrényjegy a hét minden napján 300, a korlátlan számú csúszásra jogosító csúszdajegy 400 forintba kerül a 2017-es
szezonban.
borza

Az öltözőszekrények ilyen „karórákkal” nyithatók, zárhatók.

Szikrázó napsütés felülről, kellemesen meleg víz alulról.
Ezt nyújtja a kültéri termálvizes medence.

Aktuális

3. oldal

Közterületi beruházások

Utak, parkolók, közterek újulnak meg

Nehéz parkolni és óvatosabban kell közlekedni ezekben
a hetekben. Városszerte több
felújításba kezdtek, de a szintén több helyszínen zajló távhővezeték rekonstrukció is
okoz némi kellemetlenséget a
városlakóknak. A helyzet átmeneti, a beruházások végeztével új közteret, parkolókat,
felújított járdákat, díszburkolatos, újraaszfaltozott szakaszokat adnak át.
Múlt pénteken nemcsak a hétvégi forgalom
és a vásárolni induló tömeg, hanem a városszerte folyó beruházások is nehezítették
a közlekedést. Egyszerre több helyen is dolgoznak a munkagépek. Az egyik beruházási
helyszínt átadják, s kezdődik a másik.
- Három nagy kivitelezés van folyamatban - tudtuk meg Vismeg Monikától, a
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály osztályvezető helyettesétől.
- A rekonstrukció az Árpád út útburkolatát érinti, jelenleg a déli oldalon lévő parkolókat, járdákat újítják fel. A másik nagy

Munkagépek a „Rózsa téren”. Már formálódik az új arculat.
felújításunk a Teleki Blanka utat érinti, ott tek el a bontási munkálatok. Ebben az eseta kétoldali járda kap új burkolatot, az Iri- ben a terület felújítását az indokolta, hogy
nyi úti parkolót, illetve az út két oldalán lé- nem volt megoldva a csapadékvíz elvezevő járdát is felújítjuk, ezek a munkálatok a tés, így most ezzel egy nagy problémáját
héten be is fejeződnek, jelenleg az út asz- oldjuk meg az ott lévő üzletek tulajdonosafaltozása van folyamatban. A harmadik be- inak, illetve parkolóépítés is zajlik. A Róruházás az úgynevezett „Rózsa tér”, ami a zsa út végén 17 normál és 2 mozgássérült
Bethlen Gábor és a Rózsa út által határolt parkoló lesz, mellette az épület keleti oldaközterületet jelenti, itt húsvét után kezdőd- lán lévő parkoló is megújul, illetve a Bethlen Gábor út keleti oldalán lévő parkolót is
felújítjuk. Hasznos látványelemek is lesznek itt: szökőkút, párakapu, de megújul a
növényzet, a köztéri padok és négy darab
ledes közvilágítási lámpatestet is telepítenek ide, oszlopcserével. Ez a beruházás
bruttó 76 millió forintba kerül. A legnagyobb beruházás az Árpád úti, ahol a déli oldali parkolók teljesen megújulnak. Az
1.-7., 9.-19., 21.-27. mögötti terület kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás megkezdődött, birtokba is vették a városlakók.
A Bolyai közi parkolók felújítása és az Árpád út 43-45. előtti járdaburkolat is megújul. Mint említettem, ez a legnagyobb beruházás, összesen bruttó 130 millió forint.
berta
Megkezdődött a Bolyai közben is a parkoló felújítása.

Piacmustra nyárelőn

Primőr áruk, príma árak?

Az import mellett már a primőrök is ott sorakoznak a tiszaújvárosi piacosok standjain. Eper, burgonya, újhagyma, retek, friss zöldségfélék,
de ültetni való palántákat is
árulnak, ennek is most van az
ideje.
A kereskedők kínálata bőséges, az őstermelők kicsit szerényebb területre pakolnak ki. Nem a helypénz miatt, hanem
mert a saját maguk által termelt zöldség,
gyümölcs mennyisége nem vetekedhet a
beszállítókkal dolgozó piacosokéval.
Babot, mákot, pucolt dióbelet, kaprot
árul egy tiszaújvárosi őstermelő. A pénteki forgatag végén lépünk hozzá, amikor
zacskóba gyűlt bevételét számolja. Csak
apró csörög benne, nem volt busás bevétele aznap.
- Hát, nem sokat árultam ma, tudja men�nyi? - teszi fel a költői kérdést. - Kemény ötven forintot,.... ötvenet! - nyomatékosítja. - És itt vagyok reggeltől,
most dél van. Nincs az embereknek pénze, nem vásárolnak - legyint. - Sajószögeden van kertünk, azt művelgetjük, kijövök ide mindig, próbálom eladni, de
nem sok sikerrel.
Odébb zöldség palánták lepnek el három,
talán négy asztalt is. Déltájban már csak
lézengenek a vásárlók, így Varga István
is visszapakolja autója platójára rakományát.
- Huszonvalahány féle palántám van,
szerencsére vásárlóm is van sok. Ez koktélparadicsom, 150 forint ez a tő, ebből
is van négy fajtám - mutatja áruját. - Itt
mellettem ketten is palántákat kínálnak,
tudja miért ment nekem jobban az üzlet?
Mert amíg nekik csak 3-4 féle van a standon, addig nekem több mint 20 féle egy
helyen. Hál’ istennek viszik az emberek,

Az áru szép, az áru sok. Csak sokan sokallják az árát.
nem panaszkodom. 80 a paprika, 60 a paradicsom, ezek a poharasok meg 100-150
forint - mondja Varga István.
Fehér és zöld spárga, friss, új fejes káposzta, hagyma, retek csomókban. Újkrumpli is van már 380 forintért, a zöldborsóért viszont még borsos árat, 1600-at
kell fizetnünk.
Magyar epertől piroslik minden kereskedő pultja, már ennek is szezonja van, kilónként 1500-ért lehet vásárolni, persze
import is van Spanyolországból. A görögdinnye kilója 550-ért kapható, a szeletekre vágott gyümölcs csábító, az ára még
nem annyira. A magyar dinnyére még
várni kell, importból pakolták meg a ládákat. Húsos magyar paprika kilóját kínálták 1220-ért, 350-380 egy csokor sárga- és fehérrépa, az újhagyma 150, a kaprot és a petrezselyemzöldet 100 forintért
árulják.
Avokádó, padlizsán, cukkini, vilmoskörte, őszibarack, banán, mandarin, áfonya,

málna. A kínálatban összefolynak az évszakok, legyen tél vagy nyár, ma már
szinte minden mindig kapható.
- Én vásároltam négy paradicsomot és
egy paprikát 550 forintért - mondja Illés
János. - Mást nem vettem, csak ezért jöttem. Az ára? Elviselhető, de ha nem is olcsóbb, mint szeretnénk, megveszem, hiszen szükség van a vitaminra, a zöldségre, a gyümölcsre.
- Nekem saját boltom van, onnan szerzem
be a szükségest, ezért nem járok piacra nyilatkozta lapunknak Hegedűs Annamária. - Az árak, ahogy most itt körbenéztem tűrhetőek, de a viszontagságos időjárás miatt nem nagyon érnek be a magyar
áruk és vélhetően az árak sem lesznek
olyan barátságosak. A múlt héthez viszonyítva talán mentek lefelé az árak, egész
télen magasak voltak, ahhoz képest, hogy
már lassan nyarat írunk, lehetnének olcsóbbak is.
berta

Mindenes

4. oldal

Folyamatos a felvétel

Nyílt nap a bölcsődében

Gyerekek kalauzolták most
szüleiket a játékok között,
mutatták meg, hogy mivel is
töltik a napokat. A Napsugár
Bölcsőde gyermeknapi délelőttjére sok olyan család is ellátogatott, akik ide szeretnék
beíratni gyermeküket. Erre
egyébként folyamatosan van
lehetőség.
- Szeptemberben, ha minden igaz, akkor
elkezdjük a bölcsit - mondta Pető-Murvai Hortenzia -, azért jöttünk el most,
mert szeretnénk megnézni, hogy milyen
is pontosan. Nézelődünk, beszélgetünk,
ismerkedünk.
Olyanok is eljöttek a gyereknapra, akiknek már bölcsődés a gyermekük, így a kicsik mutatták meg, hogy milyen az udvar,
a játszószoba.
- Szerettük volna együtt kipróbálni a já-

A szakképesítés
OKJ megnevezése
száma
5452302

Historikus program

A reformáció évében a Tiszaújvárosi
Nyugdíjasok Egyesülete igyekszik olyan
programokat szervezni tagjainak, melyekkel emlékezik az 500 évvel ezelőtti történelmi eseményekre. Ezért választottuk legutóbb egynapos kirándulásunk
helyszínéül Sárospatakot.
A város nevezetességeivel 47 fő ismerkedett meg, ebből 33-an voltak egyesületi tagok, a többiek nyugdíjasklubokból
érkeztek. A Sárospataki Református Kollégium történetét vezetővel ismerhették
meg a résztvevők, majd a nagykönyvtárat tekintették meg. Az iskolakert 8 hektáros arborétum jellegű parkjában a szoborparkot látogatták meg a szép, májusi
séta alkalmával.
A program a Rákóczi-várban folytatódott, ahol a Perényiek által épített szárn�nyal, a Vörös-toronnyal, annak történetével, történelmi jelentőségével gazdagodott tudásuk a résztvevőknek.
A Megyer-hegyi tengerszem Magyarország egyik legkülönlegesebb természeti
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A jelentkezés határideje: 2017. június 30., a pótjelentkezés határideje: 2017. augusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézmény portáján, vagy
letölthetőek az iskola honlapjáról.
A honlap elérhetősége: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Bukta Márta mb. igazgató

A jobb közbiztonságért

Megerősített
kutyás szolgálat

Hétvégén, délután és este járőrözik a kutyás szolgálat.

Történelmi eseményekre emlékezett a 47 résztvevő.
látnivalója. A program ennek megismerésével fejeződött be.
Szép időben, kellemes, sok ismeretet felelevenítő programon vettek részt a szép-

korúak, akiknek nagyon sokat jelentenek
ezek az egynapos kirándulások, mert a
testi és mentális egészségük épül ezáltal.
Varjas Lászlóné egyesületi elnök

Erőműves baleset

Felfüggesztett a brigádvezetőnek

A Tiszaújvárosi Járásbíróság
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt 1 év 6 hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte
egy 2015-ben a Tiszapalkonyai Hőerőműben történt halálos baleset vádlottját.
A vádlott a Tiszapalkonyai Hőerőmű bontásán lángvágó-brigádvezető munkakörben dolgozott, tevékenységét munkatársaival, így többek között a néhai sértettel együtt végezte. A vádlott feladatkörébe tartozott a védőeszközök ellenőrzése,
biztosítása, valamint a munkavállalói őt
tekintették vezetőjüknek, tőle kapták az
utasításokat a munkavégzés mikéntjére.

Tájékoztató érettségi
utáni szakképzésről

Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája érettségi utáni szakképzéseket indít a
2017/18-as tanévben. A jelentkezés feltétele sikeres érettségi
vizsga, vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam és az első szakképzési évfolyam félévének zárásáig megszerzett érettségi bizonyítvány.
Szívesen látjuk azok jelentkezését is, akiket nem vettek fel felsőoktatási intézménybe, de szeretnének továbbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzéseinket:

Nagyon sokan érdeklődtek a bölcsődei élet felől.
tékokat a gyerekekkel - mondta Gyöngy talában elmúlik, hiszen jó neki a bölcsőCsaba -, így könnyebben fel tudja dol- dében, szereti a gondozónőket és a töbgozni a reggeleket, amikor van egy kis bieket is.
hiszti, amikor jövünk. Öt perc után ez ál- Miközben a bohóc lufikat hajtogatott, készültek a csillámtetoválások is, és a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ is megterített, egészséges finomságokat készítettek erre az alkalomra.
- Sokéves hagyománya van már a nyílt
napnak - mondta Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
vezetője -, hisz a gyerekek számára is
öröm, hogy megmutathatják szüleiknek,
hogy ők napközben mit csinálnak, mivel játszanak. Jelenleg 101 gyermek jár
a bölcsődébe, ami 104 férőhelyes. Szeptemberben sokan elmennek óvodába, így
sok üres helyünk lesz, várjuk tehát a beiratkozókat. A bölcsődébe folyamatos a
felvétel, hat hónapos kortól lehet beiratkozni és 3 éves korig tudjuk felvenni a
gyerekeket - mondta.
fp
Szó szerint ízelítőt kaptak a gyerekek és szüleik.
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2015 novemberében a kora délutáni órákban a sértett bontási munkálatokat végzett
a hőerőműben 15,70 méter magasságban
úgy, hogy nem viselte a leesés elleni védelmet biztosító egyéni védőeszközt, a
munkaszintről a védőkorlát elemek részlegesen le voltak bontva és a sarok védőkorlát is hiányzott. A bontás alatt álló kazán acélszerkezetéről a sértett leesett és a
helyszínen életét vesztette. A vádlottnak munkaköréből adódóan - a védőeszközök
hiányát észlelnie és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésére vonatkozó szabályok megtartását ellenőriznie kellett volna; azonban a vádlott e körben a rá vonatkozó szabályokat megszegte. Mulasztása és a sértett halálát ered-

ményező munkabaleset között közvetlen
ok-okozati összefüggés áll fenn - állapította meg a bíróság.
A bíróság a vádlottat foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt 1 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette, és kötelezte a vádlottat a bűnügyi költség megfizetésére. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a
terhelt ténybeli beismerő vallomását, valamint azt, hogy büntetlen előéletű, és az
eljárás során megbánó magatartást tanúsított tette iránt.
Az ítélet jogerős.
(Forrás: miskolcitorvenyszek.birosag.hu)

Az utóbbi időben kapitányságunkra több lakossági panasz, észrevétel is érkezett a város különböző területein elkövetett jogsértésekről, elsősorban
szabálysértésekről.
A rendelkezésre álló információk alapján pontosítottuk azokat a
helyeket, területeket, ahol a leggyakrabban történnek jogsértések. A jelzett információk, tapasztalatok összegyűjtésében nagy
segítségünkre volt a helyi polgárőrség, illetve a közterület-felügyelet is.
Ennek megfelelően olyan új útirányokat dolgozott ki a kapitányság, amelyek természetesen érintik a jelzett területeket. Ezeknek
a területeknek az ellenőrzését elsősorban a „kutyás szolgálatok”
bevonásával hajtja végre a kapitányság, főleg a hétvégi, délutáni, esti időszakokban.
Az ellenőrzések, illetve a foganatosított intézkedések révén reméljük, hogy az ilyen típusú jogsértések csökkenni fognak. Természetesen a cél elérése érdekében számítunk a polgárőrség, a
közterület-felügyelet segítségére is.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Folytatódik
a kerékpárjelölés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy folytatódik a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja.
A következő jelölési időpont: 2017. június 2. (péntek) 09.00 óra
és 12.00 óra között. Helye:Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
(Tiszaújváros, Tisza út 2. sz.)
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, kerékpárjukat, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak
hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

2017. május 25.
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A katolikus iskola
hírei

A Pro paedagógia christiana alapítvány ösztöndíj formájában
adományokból támogatja a katolikus iskolák tanulóit. Az alapítvány ebben az évben is pályázatot hirdetett a tanulók támogatására Szent Gellért ösztöndíj - 2017 címmel. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában Benőcs Zsófia 4.b
osztályos tanuló részesült az ösztöndíjban.
*
Május 18-án rendeztük meg a Szent István kispályás labdarúgó
tornát. A tavalyi évhez hasonlóan a tiszaújvárosi általános iskolák küzdöttek meg a vándorkupáért.
Végeredmény: 1.Széchenyi István Általános Iskola, 2. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3.Tiszaújvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4.Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola. Legjobb játékos: Hajdú Dávid, Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Gólkirály: Kundrák Adrián 7 góllal, Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola. Legjobb kapus: Volyák Marcell, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
*
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola alsós,
informatikát tanulói diákjai május 5-én gyárlátogatáson vehettek részt. Nyíregyházán a LEGO gyárat látogattuk meg, a kirándulást Kőteleki Andrea Éva tanárnő szervezte. Megérte a közel kétéves várakozás, a gyerekeknek nagy élmény volt látni,
hogyan készülnek a gyártási folyamat során a képlékeny mas�szából a közkedvelt játékfigurák, hiszen nincs olyan gyermek,
aki ne játszott volna korábban szívesen ezekkel az építőelemekkel. Iskolánk pedagógiai célkitűzése, hogy a gyakorlatban is alkalmazható tudással vértezzük fel diákjainkat. Az idei egyházi
évünk jelmondata: Hit - hűség - hivatás szellemiségében nagyon
fontosak az ilyen gyárlátogatások, melyek során a gyártási folyamatokról tanultakat a gyakorlatba beépülve is megfigyelhetik a tanulók. A munka pedig folytatódik az informatika órákon
a LEGO-robotokkal és építési feladatokkal.
Gál Benjáminné igazgató

Gyermekeink
Ifjúsági nap
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A fiataloké volt a tér

Könnyűzenei programot is
szerveztek a Tiszaújvárosi
Tavaszi Fesztiválon. Fiatalokat csábítottak a Március 15.
parkba. A rögtönzött színpadon egymást követték a fellépők.
- Mi kifejezetten a koncertre jöttünk ki a
barátnőmmel - mondta Tiliczki Zsanett.De, ha már itt vagyunk, megnézzük a
táncegyütteseket is. Nekem nagyon tetszik, hogy egy helyen zenés és táncos fellépők is vannak. Nekünk való ez a program és jó lenne, ha minél több ilyen rendezvény lenne a városban.
A délutánt a Follow the Flow indította. A
Budapestről és Tatabányáról érkezett rapduót jól ismerik a fiatalok.
- Én az interneten hallottam először erről a csapatról - mondta Gyuricsko András .- Korábban már voltam koncertjükön
és nagyon tetszett. Örülök, hogy most itt
helyben is megnézhetem őket.
- Sokan az internetes letöltő oldalakról
ismernek minket, hiszen ez egy nagyon
erős felület - nyilatkozta lapunknak BLR,
a Follow the Flow egyik tagja. - Az a kor-

Az All Round Force táncosai Debrecenből érkeztek.

A délutánt a Follow the Flow, azaz BLR és Fura Csé indította.
osztály akinek szól a zenénk, fontos kö- zett. Egy éve táncolnak együtt, főleg hipzege a világháló. Szerintem ez egy jó do- hop stílusban.
log, hiszen a zenénk gyakorlatilag azon- - Népszerű ez a műfaj, mert szinte bárnal eljut a közönséghez, hiszen feltöl- milyen fülbemászó zenét rá lehet húzni
tés után bárki meghallgathatja. Emellett egy látványos táncprodukcióra, ami naigyekszünk minél több rendezvényre el- gyon szórakoztató tud lenni - mondta Visjutni, főleg így a nyári szabadtéri progra- ki Anita, az All Round Force Tánciskola
mok idején. Egy ilyen koncert mindenki- koreográfusa.
nek jó élmény, a fellépőnek és a közön- A polgári és a Derkovits Mazsorett csoségnek egyaránt, hiszen így van lehetőség port is megmutatta egy másik, táncosabb
a személyes találkozásra.
oldalát. Az Ifjúsági napon a Fitt-Dance
Az ismertség látszik, hiszen a koncert
tánccsapat is fellépett. Break és hip-hop
után sorban állnak a fiatalok egy közös
produkciókkal érkeztek, de nemcsak tánszelfiért.
coltak, ők a találkozó szervezői is.
- Minden dalunk más és más. A szöveg- Öt csapat, 35 produkcióval állt a közönírás egy alkotói folyamat, amiben benne
van az aktuális érzelem és hangulat - ve- ség elé, több mint két óra alatt - tudtuk
szi át a szót a duó másik tagja, Fura Csé. meg Katlan Judittól, a Fitt-Dance tánc�- A népszerűség talán annak köszönhető, csapat táncoktatójától. - Azért tartunk
hogy olyan témákról írunk, ami érinti a fi- fontosnak egy ilyen találkozót, mert ös�atalokat. Azért hallgatják, mert sokszor az szehoz minket, táncosokat. Sokszor csak
ő gondolataik, gondjaik, örömük is benne a megmérettetéseken találkozunk. Itt
nincs versenyhelyzet, csak megmutatvannak a számokban.
A rap után a táncosoké volt a színpad. juk, hogy kik vagyunk, mit képviselünk.
Debreceni, polgári és tiszaújvárosi csapa- Csak érezzük jól magunkat, mert mindentok szórakoztatták a közönséget. Az All kit összeköt a tánc szeretete.
Round Force csapata Debrecenből érkeema

Széchenyisek a Vígszínházban

A Pál utcai fiúk nyomában

Jöttek, láttak, tapasztaltak. A munka folytatódik az informatika órákon.

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.
(Jelentkezési lap beszerezhető az iskola I. emeleti irodájában,
(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta 09.00-17.00 óráig
Hok Csaba
intézményvezető

Új ízek, új ételek
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ általános iskolás
gyerekek és szüleik részére kóstolással egybekötött ételbemutatót tart az alábbi időpontokban:
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola: 2017. május
25. 15.00-17.00-ig.
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Hunyadi Iskola): 2017. május 31. 15.00-17.00-ig.
Helyszín: mindkét intézményben az iskola aulája.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 5.a osztálya május 13-án a Vígszínházban megtekinthette A Pál
utcai fiúk című musicalt.
A zenét és a szöveget Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián írta, így biztató volt a darab. Mindenki nagyon várta az indulást, bár páran nehezen birkóztunk meg a korai keléssel. Az utazást vidáman töltöttük. Amint megérkeztünk,
rögtön következett a kulisszatitkokba való betekintés, amit eleinte a kortársaimmal unalmasnak gondoltunk. Ám csodák
csodája! A színházi varázslat teljesen magával ragadott bennünket. A színházi életről, a kulisszák mögötti készülődésről, a
díszletekről, próbákról sok-sok új dolgot
tudtunk meg. Nem mellesleg találkoztunk
a Vígszínház igazgatónőjével, Magyarország egyik legelismertebb színésznőjével,
Eszenyi Enikővel.
Ezután ellátogattunk a Füvészkertbe, ami
ámulatba ejtett bennünket csodálatos vi-

rágaival, pálmáival, bambuszaival, amelyeket meg is örökítettünk. A virágok és
romantikus sétányok megtekintése után
alig vártuk, hogy az itthon előkészített
meglepetésünket előadjuk a velünk utazó felnőtteknek. A magyartanárnő összehívta gyors stratégiai megbeszélésre a fiúkat, s következett az előadás. A Pál utcai fiúk című regényből egy jól ismert jelenetet adtunk elő, azt, amikor Rácz tanár
úr leleplezi a Gittegyletet. A fiúk nagyon
ügyesek voltak, de a hely szelleme miatt
egy pontnál elkelt a súgó segítsége.
Hamar elrepült a délután, s végre elérkezett a nap fénypontja, a vígszínházi előadás, melyre jól ráhangolódtunk a regény
helyszínein járva.
Nehéz szavakba önteni az erős érzelmeket kiváltó élményt. A magyar irodalom
ezen remekműve mindannyiunkat megérintette a Gittegylettel, a Füvészkerttel,
a grunddal, az önfeláldozó Nemecsekkel.
Az első felvonásban az iskolában jól ismert jeleneteket láthattunk, amikor a gye-

rekek nem figyelnek az órán, helyette beszélgetnek, forgolódnak, dobolnak. Kevés díszlettel, ám annál több ötletes megoldással valósították meg a színészek
a rendezői elképzelést. Nekem személyes kedvencem volt a Pál utcaiak és vörösingesek összecsapása. A második felvonás sokkal meghatóbb volt, hiszen ebben a részben szó volt becsületről, árulásról, ígéretről, barátságról, csalódásról.
Igazán könnyekig megható jelenet volt
Nemecsek halála, melyet a rendező nagyon egyszerűen, ám annál szívhez szólóbban oldott meg. Többen könnybe lábadt szemmel, állva tapsoltunk a színészeknek. Ha újra alkalmunk nyílik ősszel
megtekinteni A Pál utcai fiúkat, nem kérdés, mit fogunk tenni.
Szívből ajánlom mindenkinek ezt a csodálatos darabot!
Köszönjük ezt a felejthetetlen élményt a
Vígszínház művészeinek és a kísérő pedagógusoknak!
Görzsöny Gréta és az 5.a osztály

kronika@tiszatv.hu

Élmény, játék, gyönyörű környezet

A Hunyadi Mátyás Iskola 2/1. és 2/3. osztályának tanulói vagyunk. Május 14-én és
15-én óriási élményben volt részünk Felsőtárkányban hétvégi kirándulásunk során. A Bükki Nemzeti Park természetkedvelő munkatársai és a tanító nénik mindent megtettek annak érdekében, hogy
nagyon jól érezzük magunkat és soksok értékes információhoz jussunk a természet kincseiről, értékeiről. Csaba bácsi a madárgyűrűzést mutatta be nekünk:

együtt indítottuk útjára a meggyűrűzött
ökörszemet, barátkát és zöldikét, majd
másnap Erzsike néni gyarapította tudásunkat a természet közvetlen közelében.
Az ő vezetésével, irányításával vizsgáltuk
meg a Szikla-forrás vizét, majd közösen
állapítottuk meg a vizsgálat végén, hogy
jó minőségű forrásvizet sikerült a táblázat
alapján kimutatnunk.
A Bükk természeti értékeit bemutató
„Karszt és élővilága” című kiállítás, a pin-

cében kialakított ősemberbarlang még érdekesebbé, emlékezetesebbé tette ezt a két
napot. Persze a tanító nénik által szervezett
jó hangulatú játékos vetélkedő sok ajándékkal, a kisvonatozás, a hegymászás, az
éjszakába nyúló játék, móka és kacagás is
felejthetetlen élmény mindannyiunk számára, kiváltképp a lajhármászás a mocsár
felett. Szívesen visszamennénk máskor is.
Kerékgyártó Lili 2/1.
és Czaga Márkó László 2/3.

Fesztivál

6. oldal

Római vakáció

Filmforgatás a színpadon

A klasszikus történetet még
azok is ismerik, akik nem látták a filmet: Anna hercegnő
európai körútja római állomásán megszökik, majd találkozik Joe Bradley amerikai újságíróval.
A Római vakációt 64 évvel ezelőtt, 1953ban mutatták be. A mára már klasszikussá vált történet színpadi változatát az Orlai Produkciós Iroda hozta el a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztiválra.
- Kíváncsi vagyok rájuk - mondta az előadás előtt Motkó Gizella -, itt dolgozom a
környéken, kihasználva a lehetőséget, a
színházi előadásokra általában eljövök.
- Minden előadásra eljöttünk eddig mondta Schwardy Miklósné -, a Római
vakációt csak filmen láttam eddig, nem
is néztem utána a darabnak az interneten
sem. A szerdai orgonakoncerten szégyenletesen kevesen voltunk szerintem, pedig gyönyörű volt az orgonamuzsika, nagyon tetszett. Köszönjük, hogy lehetőségünk van városunkban is ilyen kulturális
élményekre.
Az élményt csütörtökön este a Római vakáció jelentette, ami egy egészen új keretet kapott, egy filmforgatás köré épült a
darab, a színészek így színészeket is játszottak.

Tenki Réka és Fekete Ernő a híres motoros jelenetben.

2017. május 25.

Koós, Gájer, Molnár Dixiland

Ez tényleg Prima!

A Molnár Dixiland Band.

Tenki Réka (balra), Márton András és Hernádi Judit.
- Maga a szerep nagy kihívás volt - mondta az Anna hercegnőt alakító Tenki Réka
-, hiszen még soha nem játszottam zenés
vígjátékban. Nagy élmény az számomra, hogyha az ember megfelelő ritmusban
és odafigyelve játszik a jelenetekben és
az egész előadásban, akkor a néző is tud
„velünk jönni”. Négy évvel ezelőtt mutattuk be ezt a darabot, és közben én terhes
voltam, megszületett a kislányom, szóval elég sok minden történt, de az előadás maga nem változott. Mindannyiunknak ugyanolyan, mint négy évvel ezelőtt.
- Megnézte az eredeti filmet, miközben készült Anna szerepére?
- Előtte már láttam a filmet és ennek a darabnak a kapcsán is megnéztem, de nem
azért, hogy bármit is átvegyek a karakterből, hanem azért, mert tudtam, hogy milyen nagy hatással volt rám a film.
- Újdonságot, kihívást jelentett-e, hogy a
rendező, Pelsőczy Réka egy filmes keretbe
helyezte a darabot?
- Valamit ki kellett találnia, hiszen elég
nehéz lett volna Rómát a színpadra varázsolni. A filmnek az egész hangulatát
Róma adja meg, és ez nekünk itt nem
állt rendelkezésünkre, úgyhogy ez egy
olyan keret, amiben mi el tudunk helyezkedni és könnyebben meg tudtunk
azzal birkózni, hogy nem Rómában vagyunk, hanem csak egy színpadon. A
fontos az volt, hogy a darab úgy is érde-

kes legyen a nézőnek, hogy nem Rómában vagyunk.
Anna hercegnő nevelőnőjét Hernádi Judit alakítja a 2013-as kezdetektől.
- Ekkor ismertem meg Pelsőczy Rékát,
akivel azóta is nagyon sokat dolgoztam
együtt, és nagyon kellemes barátsággá
alakult a viszonyunk. Emlékszem, ez egy
nyári produkció volt, szabad térre, nyárra készült. Aztán kiderült, hogy teljesen
megállja a helyét normál színházban is.
- A színháznak ön szerint szüksége van folyamatos megújulásra?
- Újra és újra ugyanazok a darabok kerülnek elő, viszont jönnek az új generációk,
és nekik mindig kell valami újat mutatni,
persze mindig másképpen. Én azt gondolom, hogy a színház mindig örökérvényű
marad. Azt, hogy szemtől szemben látnak
embereket játszani, annak olyan varázsa
van, amit semmilyen más dolog nem tud
kiütni a helyéről.
- Ez a varázs a színpadon is érződik?
- Az én dolgom az, hogy oda kiálljak, és
örülök, hogy van, aki nézi. Ezt komolyan
mondom. Jól érzem magam ebben a szakmában, és borzasztóan boldog vagyok,
hogy ezt az emberek nézik, ez öröm.
Vastapssal búcsúzott a társulattól a közönség, az előadás könnyedsége, lazasága és humora mindenkit kiszakított a hétköznapokból.
Fodor Petra

Gálaműsorral zárt a fesztivál

A múlt század egyik legérdekesebb, legsokoldalúbb
zenésze volt Louis Prima, akinek a Buona Sera Signorina és az Oh, Marie című dala abszolút világsiker lett. A swing, a rock and roll, a rhythm and
blues, a jazz és a hagyományos pop festette színesre zenei világát. A Grammy-díjas művész példaképe
volt többek között Louis Armstrong is.
Az ötvenes évek egyik legnagyobb zenészére Louis Primára
emlékeztek a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztiválon. A Molnár Dixiland Band műsorában Gájer Bálint és Koós Réka hangján szólaltak meg a dalok, Primát és korát pedig Lázár István trombitás,
énekes idézte a színpadra.
- Néhány helyen már bemutattuk ezt a műsort a múlt év végén,
Arató Sándor menedzserünk ötletéből többen valósítottuk meg nyilatkozta lapunknak a zenekar vezetője, Molnár Gyula. Louis Armstrong után egy nagyszerű énekes és trombitás volt, ő
találta fel a boogi-voogie-féle rock and rollos dolgot, akkoriban
vették fel a legjobb lemezeket az ötvenes években. Louis Primát
is nagyon is szeretjük, a zenéjét is, úgyhogy nem volt nehéz nekünk ezt eljátszani. Manapság sok régi zenét elővesznek és feldolgoznak, mint például Prima We no speak Americano-ját, ami
a mi repertoárunkban is szerepel, de mi az eredi hangzást próbáljuk hozni, Prima hangulatát, a hangja egyéni, szőrös voltát
Lázi, azaz Lázár István hozza, de velünk énekel még Gájer Bálint is, akinek a swing a stílusa egyébként is, Koós Réka pedig a
feleségét Kelly Smith-t játssza.
- A három meghívott énekes közül Lázár István a legnagyobb ismerője és rajongója műsorunk címadójának Primának, ő kívülről, betéve tudja a kiváló trombitás életét, ezért ő az, akik néhány mondatos élettörténetet mesél a koncert közben, zenetörténeti ismeretekkel fűszerezve, - veszi át a szót Gájer Bálint. - Remélem itt Tiszaújvárosban is szeretik az emberek a zenét és nyitottak a mai műsorra is. Számomra nagyon ikonikus előadó emlékének áldozva állítottuk össze a műsort, miközben mi is mindannyian közelebb kerültünk a ’40-’50-es évek Amerikájához.
Az én repertoáromban egyébként is megtalálható ez a műfaj, sőt
ennek a műsornak néhány dala is, hiszen ez az én stílusom. Legutóbb, ahol előadtuk, minden dal után olyan ováció volt, mintha
azt hinnék, hogy az lesz az aznapi utolsó a műsorban.
berta

Kinyílt a meseládikó

Huszonnegyedik alkalommal
rendezték meg a Tiszaújvárosi
Tavaszi Fesztivált, melynek záróelőadása a Gimnasztráda gálaműsora volt. A kilencven táncosból és hét edzőből álló nagy
család idén is kitett magáért,
huszonkét produkciót mutatott
be a kulturális központ színháztermében rendezett esten.
- Rengeteg mese van a ládikónkban mondta Haisz Vanda, a Tiszaújvárosi
Gimnasztráda Csoport vezetője -, a mesék elevenednek meg a színpadon. Amit
ma bemutatunk, az az egész év esszenciája, minden sportolónk fellép, nagyon sokat készültünk. Van olyan is, ami most debütál, és a július végi norvégiai gimnasztráda világbajnokságon szerepel majd versenyszámként.
Az előadás előtti utolsó percekben még nyújtanak, gyakorolnak a lányok, mind a kilencvenen. Bár nagyon sokszor állnak közönség
elé, azért még így is nagy az izgalom.
- Én három éve gimnasztrádázok - mondta a fellépés előtt Tomozi Zoé -, valamit
mindenképp szerettem volna sportolni és
ez volt a legjobb.
- A szteppados az egyik kedvencem - veszi át a szót Tóth Flóra -, de a többit is nagyon szeretem. A mi csoportunkban körülbelül húszan vagyunk, nagyon jó kis
társaság, befogadó.
- Van, amikor még mindig izgulunk a fel-

Gájer Bálint és Koós Réka.

Gyermekelőadás

Világszépe a színen

Tavasztündérek a színpadon.
lépés előtt - mondta Kapczár Noémi -, tíz
percünk van még, most kezdtünk el bemelegíteni. A mai kedvencem az, amivel
Norvégiába készülünk.
Így volt ezzel Lükő Nikolett is.
- Egy éve gyakoroljuk már ezeket a táncokat - mondta Nikolett -, összesen 22
számmal készültünk, van olyan, amiben
több mint húszan vagyunk és szólótáncok is. Többen vagyunk abban a táncban,
amivel Norvégiára készülünk, ezzel most
lépünk fel először.
A teltházas gálaesten dr. Fülöp György

alpolgármester mondott köszöntőt.
- Tavaly 743 program volt a város születésnapi rendezvénysorozatán, és biztos
vagyok benne, hogy ebből legalább 50-en
ti is felléptetek és ezzel hatalmas élményben részesítettetek bennünket - mondta, és bejelentette, hogy a képviselő-testület 850 ezer forinttal támogatja a csoport norvégiai útját és a mostani testületi ülésen (május 25. - a szerk.) újabb félmillió forint támogatás odaítéléséről határoznak.
fp

Gyermekeknek szóló programról is gondoskodtak a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál szervezői. A Miskolci Nemzeti Színház A
világszép nádszálkisasszony című zenés, bábos darabbal érkezett a fesztiválra, nagy örömöt szerezve a kicsiknek, akik most
ismerkednek a színház világával.

Kultúra

2017. május 25.

A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Május 25. (csütörtök) Ötórai tea: Pataki Katalin Lili könyve című kisregényének bemutatója
Helyszín: Konferenciaterem.
Május 27. (szombat) 09.00-14.30 óra: Észak-Kelet és Közép-Kelet Magyarországi Régiós Foltvarró Találkozó. Helyszín: Széchenyi út 2.
Városi Kiállítóterem
Bukta Imre Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása. Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2017. június 16-ig.

Derkó Minigaléria
„A természet motívumai” – Szegedi Szilvia és Szegedi Tünde fotó- és ékszerkiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: május 26-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Június 2. (péntek) 17.00 óra: Irodalmi Fonó teával – Asztrotea, a nyár teái.
Helyszín: Bocskai út 33.
Óvárosi KULT Galéria
Ecsetem nyomán - Kapczár Klára kiállítása. Helyszín: Bocskai I. út 33.
Látogatható: június 9-ig.

Vivaldi, Beethoven, Grieg

7. oldal

Zene a képekben

Különleges látványkoncerttel érkezett a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztiválra Fekete Nándor többszörös nívódíjas orgonaművész. Hangszere sem volt
mindennapi, Európa legmodernebb szállítható koncertorgonáján játszik, melyhez saját
hangtechnikát is hozott.
- A családjában több neves zeneművész
is van, véletlen volt, hogy erre sodródott,
vagy tudatosan készült a zenei pályára?
- Az általános iskolában énektanárnőm fedezte fel, hogy jó a ritmusérzékem, s úgy
gondolta ezt a képességet tovább kell kamatoztatni, így beíratott szülőfalumban,
Gesztelyen, az akkor egyetlen helyi zenei
képzési lehetőségre, zongoraórára. Közben karatéra is jártam, s ekkor édesapám
válaszút elé állított, döntenem kellett,
sport vagy zene. Én a zongora mellett döntöttem. Aztán jött a miskolci Egressy Béni Zeneiskola, majd a Zeneakadémia, ahol
2007-ben végeztem kiváló minősítéssel.
- Nem templomban játszik és nem is óriási
méretű sípos orgonán. A hangzás hasonló
lesz, vagy netán sokkal több?
- Igen, ez egy nagyon különleges, professzionális hangszer. Amikor végeztem
a Zeneakadémián, körülnéztem, hogy milyen Magyarország koncertorgona kínálata és rájöttem, hogy körülbelül 10%ban van olyan koncertre alkalmas orgona, amit én szerettem volna. Így jött az ötlet, hogy vásárolok egy szállíthatót, ami-

Kell-e mondanunk? A hattyúk tava szól.
nek a hangja az igazi sípos orgonákkal
vetekszik. Ebbe a hangszerbe a világ ös�szes sípfajtáját lemodellezték. Ha például
egy német barokk műsort játszok, akkor a
lipcsei Tamás templom orgonája, ha pedig egy francia romantikust, akkor a párizsi Notre Dame orgonája szólal meg. Beépített hangrendszere is van az orgonának, de külön hangfalrendszert is hoztam,
fém- és faszövésű membránokkal, ilyen
anyagokból van az igazi sípos orgona sípja is, ezért olyan lenyűgöző a hangzás.
- Egy projektor is ide van készítve, gondolom ez lesz a koncert látványeleme, túl
azon, hogy magát a művészt is láthatjuk
hangszerén játszani szinte testközelből.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Május 29. (hétfő) 17.00 óra: A problémát látod vagy a megoldást? - Megoldásközpontú gondolkodás. A foglalkozást
vezeti: Tóthné Hegyi Judit könyvtáros, coach. Helyszín: a
könyvtár előadóterme. A foglalkozásra kérjük, időben érkezzen!
Május 31. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Hogyan változtatja meg életünket a gyermekáldás? Összhangban vannak-e elképzeléseink a születés utáni valósággal? A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros,
fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a Gyermekkönyvtár

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Május 30. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora

Május 25., csütörtök
10:00 : A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Héthatár: Strandnyitány - Átalakuló közterek - Programok
nyárra, helyben - Gimnasztráda táncgála - Bűnmegelőzésről
időseknek - Sport: Vízi sikerek, Tisza Triatlon
Hétről-Hétre: Mester és tanítvány: Rakusz-Farkas szülinap
- Közelmúlt: Pipi - Prima-koncert - Miénk itt a tér! - Római
vakáció
Utána: A testületi ülés ismétlése
Május 31., szerda
18:00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Ételkóstolás Lili könyve - Foltvarró találkozó - Koncert a templomban Sport
18:15: Hétről-Hétre: Gyermek- és családi nap - Közelmúlt:
Egy furcsa szerenád - Sport
18:45: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire
19:45: EgészségLesen: Kullancsszezon - Nyári bőrvédelem Állatok a családban - 60 után is fitten

Fekete Nándor a darabok között izgalmas műtörténetekkel fűszerezi koncertjét.
A Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár
ÉlményBirodalom
címmel július 3-7-ig napközis nyári tábort szervez a gyermekkönyvtárban 10-12 éves gyermekeknek.
Kedves Gyerekek!
Szeretnétek mások bőrébe bújva félelmet nem ismerő hőssé
válni? Akkor ebben a táborban a helyetek, ahol olvasni NEM
muszáj… Azonban mi megmutatjuk, hogy ÉRDEMES, mert a
könyvekben rátalálhatunk saját magunkra, választ kaphatunk
belőlük a kérdéseinkre. Sokat játszunk, beszélgetünk, vetélkedünk, mozgunk, és ezek segítségével jobban megismerjük
önmagunkat. Alkalmunk lesz a természetben is kikapcsolódni
egy szórakoztató kirándulás keretében.
Kedves Szülők!
Újonnan induló napközis táborunkba várjuk azoknak az 5-6.
osztályt végzett gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének
új barátokat, új élményeket szerezni, akik szórakoztatóan, de
tartalmasan töltenék a nyári szünet napjait. Ugyanakkor várjuk azokat is, akik eddig szívesen jöttek az olvasótáborunk-

Tárlat

Kapczár
képek

Több internetes galériának is tagja, itt
teszi közzé alkotásait Kapczár Klára. A tiszaújvárosi festőművésznek
volt már csoportos és önálló kiállítása is Tiszaújvárosban, most az Óvárosi KULT- galériában mutatkozik
be gyűjteményének válogatásával. A
művész legszívesebben olajfestékkel
fest farostra, a valósághű, természethű ábrázolást követi.

- Igen kép és zene egyvelegét élvezhetik a
nézők. Azt hiszem koncertjeim sikere abban rejlik, hogy alkalmazkodtam a 21. század emberéhez. A hangzás, a látvány a ráismerés öröme és a családias hangulatú műsorvezetés négyes fogata jellemezi koncertemet. A látvány egyrészt az, hogy a színpad
szélén van az orgona, így egész közelről láthatják a nézők a kéz és lábmunkámat, hogy
mit kell itt művelnem kéz és láb „összkerékhajtásban” azért, hogy megszólaljon a hangszer. A ráismerés örömét a közkedvelt darabok adják, melyek világhírű művek orgonaátiratai és műsorvezetője is vagyok az estnek, hiszen a darabok között izgalmas műtörténetekkel fűszerezem a koncertet, a barokktól a késő romantikáig. A kivetítőn korábbi koncertturnémon az orgonajátékomat
láthatták nagyban, aztán jött az ötlet, ami a
zenével egyenrangú szintre emeli a látványelemeket, gyakorlatilag azt látják most a kivetítőn, amit a zeneszerzők lelki szemei előtt
is lebeghettek a művek megalkotása közben.
- A képsorozatot ki készítette?
- K. Orosz Ida miskolciként ismeri a környék összes csodáját, ő készítette a gyönyörű fotósorozatot. Vivaldi a kottájában
például azt is megjelölte a Tavasz tételnél, hogy hol van madárcsicsergés, hol
csermelycsobogás, amit mi képekben is
megmutatunk, összesen 160 időzített képet láthat a közönség a koncert alatt.
Berta

ba, azonban most, hogy már felső tagozatosok, kicsit úgy érzik, kinőttek belőle.
Tervezett programunk:
• történetek közös megismerése,
• beszélgetések saját élmények alapján,
• szerepjátékok, társasjátékok, önismereti és kommunikációs
játékok,
• vetélkedők,
• író-olvasó találkozó,
• kirándulás,
• kreatív tevékenységek.
Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek megoldási lehetőségeket keresni az ebben az életkorban felszínre kerülő érzelmi, etikai, kortárs kapcsolati helyzetekre, problémákra.
Információ kérhető a táborvezetőktől, Kázsmér Ágnes és Ujjné Tellér Gabriella könyvtárosoktól.
Jelentkezni a Gyermekkönyvtárban személyesen, vagy az 542006 telefonszámon lehet. A tábor maximum 15 fővel indul, a
résztvevőket jelentkezési sorrendben fogadjuk.

8. oldal
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Az érettségik apropóján

Egy felvidéki lány éretté válásának története

A háború frontvonalai messze húzódtak.
A felvidéki kisváros élte megszokott életét. „Csapataink harcban állnak...” - hallatszott néha a rádióból a valóságot elhallgató helyzetjelentés. Nem tudtuk,
hogy a Keleti-Kárpátok védvonalai felé
haladva már a Dnyeszternél tart a szovjet hadsereg előrenyomulása. Arra sem
emlékeztem, hogy az amerikai katonák
partraszállásáról jelent-e meg hír abban
az időben. Különösebb jelentőséget valószínűleg különben sem tulajdonítottunk volna a dolognak. Csak később derült ki, hogy az egyik sorsfordító eseménye volt ez a második világháború történetének. Június volt, készültünk az érettségi vizsgára. Néha egy-egy ismerős halálhírét hozta a posta: „...aki a haza védelmében hősi halált halt...”. Bár már több
mint négy éve Magyaroszághoz tartoztunk, még mindig sok mindent nem értettünk. Csak egymás közt és akkor is csak
halkan kérdeztük, hogy miért a Szovjetunió területén kell védelmezni a hazát?
Nem tudtuk, hogy kit kell nagyságosnak
vagy méltóságosnak, esetleg kegyelmesnek szólítani. A kezdeti eufória után csalódást jelentett, hogy a város vezető értelmiségét háttérbe szorítva a fontosabb hivatalokat „anyásokkal” töltötték be, akik
nem ismerték és nem is értették a helybéliek gondolkodását. (Anyásoknak neveztük az anyaországból betelepítetteket.) A
legérthetetlenebb számomra mégis a legjobb barátnőim érettségi előtti elköltöztetése volt zsidó származásuk miatt. Sokan éltek a városban köztünk békében,
egyetértésben a környezetükkel. Csodálatos zsinagógájuk néhány évvel a háború kezdete előtt lett kész. Állítólag ezer

fő befogadására volt alkalmas. Nem tudtuk, hogy nem elköltöztették, hanem haláltáborokba szállították őket. Barátnőim
is mind ottvesztek. Alig néhányan tértek
vissza a borzalmak világából. Egyikük
elkeseredve mesélte, hogy a vasútállomáson, amikor leszálltak a vonatról, valaki
hangosan így kiáltott, „Ezek többen vannak, mint amikor elvitték őket.” Mindez
azonban későbbi eseménysor. Amiről mesélek, az még 1944-ben, a mindig is életörömet sugárzó tavaszi időszakban zajlott.
Az osztályunk az érettségire készült, elsősorban erre koncentráltunk. A tanáraink a
bombatámadások veszélye miatt azt tanácsolták, hogy a városszéli ligetben tanuljunk, az biztosan nem érdekli az ellenséges harci gépek pilótáit. Értettem, de teljesen átérezni nem tudtam a fiúk rettegését attól, hogy a sikeres vizsga után hamarosan megkapják a SAS behívót, és menniük kell a frontra. Végül eljött a nagy
nap. Magyar irodalom tételként a város
szülöttének, a Fanni hagyományai írójának, Kármán Józsefnek a munkásságát húztam. Készültem rá, jól is sikerült.
Az érettségibizonyítvány átadásakor már
sok tanárunk hiányzott. Kivitték őket a
frontra. Az évzáró ünnepélyessége emiatt
ugyan csorbát szenvedett, mégis fontos
esemény volt számunkra, mert az érettségi abban az időben a legtöbb munka végzésére jogosító iskolai végzettségnek számított. Külön örültünk annak, hogy nem
volt hiábavaló magyar nyelvű gimnáziumba járni, hiszen Magyarországhoz tartoztunk. A nyarat pihenéssel, strandolással, kirándulással töltöttük, nem sejtettük, hogy hamarosan átrohan felettünk
is a háború borzalma. A liget mellett ma-

gyar katonai laktanya volt. Decemberben
bevagonírozták a lakóit, benne azt a jóképű főhadnagyot is, aki oly lelkesen udvarolt nekem. A szerelvény az állomáson
várta az indulást, amikor a várost bombatámadás érte. A célpont a laktanya volt,
de a lakóházak is részesültek az „égi áldásból”. A mi házunkat is találat érte és
a földdel tette egyenlővé. A laktanyában
maradt néhány katona mind életét vesztette. A vasútállomás sértetlen maradt. A
sikertelen kiugrási kísérlet után várható volt, hogy a háborút a németek utolsó
csatlósaként elveszítjük. A Felvidék újra
Csehszlovákia része lett. A Benes-dekrétumok a magyarságot kollektív bűnösnek
nyilvánították. A törvény máig érvényben van Szlovákiában. A családom nemet
mondott a Magyarországra való áttelepítésre, ezért apámat kopaszra nyírták és
kényszermunkára ítélték. Ügyvéd nagybátyám házában kaptunk lakhatási lehetőséget egy külön bejáratú lakrészben, a
konyha közös használata mellett. A jövő
kilátástalannak tűnt, ezért szüleim jóváhagyásával1946 tavaszán átszöktem a határon Magyarországra, annak a jóképű főhadnagynak a családjához, aki később az
édesapád lett. Az otthon maradt szeretteimet és a szülővárosomat csak több mint
tíz év múlva láthattam meg újra. Hát ez az
én érettségim és éretté válásom története.
A történetet lejegyezte:
Szrogh Károly
U. I.: Hetven évet élt a háború után Magyarországon, de az otthont számára végig az a felvidéki város jelentette. Hamvai megosztva szülővárosa és férje szülőfaluja temetőiben vannak eltemetve

Van remény!

A reformáció 500. évfordulója alkalmából Nagyváradon több
ezer fő részvételével megrendezett szabadtéri istentisztelet
befejezéseként a magyar himnusz csendült fel.
A résztvevő reformátusok és más felekezetűek mély átéléssel, sokan könnyes szemmel énekelték nemzeti imádságunkat, a magyar himnuszt. Örülök, hogy részese lehettem
- bár csak televízión keresztül - ennek az istentiszteletnek.
Úgy érzem, hogy addig, amíg egy romániai nagyváros főterén is hallgatható, énekelhető a magyar himnusz, addig bízvást reménykedhetünk abban, hogy a környező országok magyarságának léte, magyarságtudata fennmarad, és a magyar
szívek együtt dobognak, a magyar lelkek együtt éreznek a világ bármely pontján is éljenek!
A leírtak 2017. május 21-én történtek Nagyváradon.
Gáj Jánosné

Ezrek gyűltek össze az istentiszteletre. Fotó: internet

2017. május 25.

Egy novella elé...
Kedves Olvasók!
Borzongató, hidegrázós novellát ajánlok Önöknek. Egy
fiatal lány írását, akivel két hete találkozhattak a Tisza
Televízió műsorában annak apropóján, hogy a Kortárs
Hangon egyetemistáknak szóló irodalmi pályázat különdíjasa lett. Kocsis Dorottyáról van szó, a Miskolci Egyetemen tanuló tiszaújvárosi lányról. Meglepett a korszakés a témaválasztása, úgy voltam vele, mit tudhat ez a „20
éves sincs még lányka” az 1940-es évek hangulatáról, a
háborús évekről, az azt megelőző időszakról? Mire a történet végére értem, rá kellett jönnöm, hogy nagyon is sokat. Megérintett, mint ahogy bizonyosan Önöket is megérinti majd, pedig amikor én olvastam még nem is tudtam, hogy személyes ihletésű a történet. Dorottya sok időt
töltött dédnagyanyjával, rengeteget beszélgettek egymással a régi dolgokról, azonban szükség volt még kíváncsi
kutatómunkára, és sok utánajárásra is, míg végül kikerekedett számára az a bizonyos családi titok. Ő pedig mint jó krónikás - papírra vetette az utókornak. Olvasmányul, okulásul.
Radácsi Zsuzsa

Illemtan, protokoll

Az asztalnál

Ha nem étkezünk, kézfejünket az asztalon, vagy az ölünkben pihentetjük. 			
Fotó: internet
Életünkben és a protokollesemények között is nagy szerepet
kap a vendéglátás, egy közös étkezés a terített asztalnál. Az elmúlt két alkalommal már nagyon sok szabályt megismertünk,
ám még korántsem vettük át mindet. A mai téma: hogyan viselkedjünk az asztalnál.
Az asztalnál úgy foglaljunk helyet, hogy se túl közel, se túl távol
ne legyen a székünk. Kissé előrehajolva, de egyenes háttal üljünk, és semmiképp ne hintázzunk a szék lábán, míg várjuk a fogásokat. Az asztalra nem illik rákönyökölni. A szép teríték mellé tilos táskát vagy telefont tenni. (A telefonnak a táskában van
a helye, a táskának pedig a szék karfáján.)
Étkezéskor a könyökünket a testünkhöz közel tartsuk. Nagy illetlenség „elterpeszkedni”. Az asztal határai végesek és a teríték elhelyezéséből láthatjuk, hogy mennyi hely áll rendelkezésünkre.
Ha nem étkezünk, a kézfejünket az asztalon vagy az ölünkben
pihentetjük. A protokollétkezésekkor kizárólag damasztszalvétát adnak a terítékhez, amit az ölünkbe terítve használunk. Véletlenül sem az ing nyakában betűzve! A szalvétával kapcsolatban még egy nagyon fontos tudnivaló van: az étkezés végén
könnyedén összefogva tegyük az asztalra. Ha összehajtjuk, akkor az azt a látszatot kelti, hogy nem használtuk, azaz nem ettünk. Tehát a házigazda azt a következtetést vonhatja le, hogy
nem ízlett a fogás, amit nagy sértésként élhet meg.
Amikor nem szigorú protokollétkezésen veszünk részt, akkor a
teríték része lehet papírszalvéta is. Ám szabályok ehhez is tartoznak. Használat után a teríték bal oldalára tesszük vissza, nem
pedig a tányérba dobjuk!
Az étkezés folyamán ne nyúljunk át a szomszéd előtt például kenyérért, sóért, hanem kérjük meg, hogy nyújtsa ide. Olyan ízesítőt (fűszer, majonéz, szósz, stb.), ami nincs az asztalon, nem illik kérni, mert ha nincs a háztartásban, akkor kellemetlen helyzetbe hozzuk a házigazdát.
Az ételt kóstolás előtt sózni, ízesíteni udvariatlan feltételezése
annak, hogy ízetlenül főzték.
Az asztalnál a fogunkat nem tisztítjuk semmivel sem! Fogpiszkálóval, még a szánk elé tartott tenyerünk mögött sem. Körömmel, gyufaszállal, amit az asztalnál hegyeztünk ki, vagy más elriasztó praktikákat használva - ez mind tilos. A fogak megtisztítása kizárólag a mellékhelyiségben illendő!
Nem igazítjuk a hajunkat, a sminkünket - ezeket is az asztaltól
felállva, a toalett tükörnél tegyük meg.
Ha bármilyen kisebb bakit veszünk észre, nem tesszük szóvá, ha
mi követünk el hibát, elnézést kérünk. Egyszer, nem többször.
(Forrás: Lőcsei Judit Etikett és protokoll alapjai)
Medina

Kultúra

Az igazi veszedelem

1944. március 16.
Hajnalodik. Ismét elkezdődik egy újabb
fárasztó nap. Délelőtt már rohannom kell
tejért, aztán a szabóhoz az asszonyom új
kabátjáért, később pedig valamilyen titkos csomagot kell elvinnem a nyomdásszal a szomszéd utcába, megőrzésre. Idén
hamar elkezdett tavaszodni, így nem bánom, ha rohangálnom kell. Főleg a nyomdásszal, nagyon jóképű férfi a Tibor. Ő
sem ide való, mindketten keressük a helyünket ebben a városban. Idősebb nálam,
huszonhét éves. Én huszonegy vagyok,
egy éve szolgálok a Schwartz családnál.
Azt hiszem, az asszonyom nem szívlel
engem túlságosan, de nem küld el, mert
szükségük van rám és jól végzem a dolgom. Háború van, nem könnyű új cselédet találni. Két lányuk van, Julika és Alice, már belopták magukat a szívembe.
Persze nem illek be közéjük túlságosan,
én szegény családból származom, ezért
is kell itt dolgoznom és itt laknom velük,
a Kossuth utca 8-ban. Julika és Alice jómódhoz vannak szokva, szép ruhákat hordanak, táncolni tanulnak és teáznak a barátnőikkel. Tibor szerint ez az úri világ leáldozóban lesz a háború után és a lányok
nem igazán fogják megtalálni a helyüket.
A háború… már harmadik éve tart. Néha úgy tűnik, sosem lesz vége. Igyekszem
nem foglalkozni vele, és száműzni a gondolataimból, mintha minden rendben lenne. Remélem, Tibort nem fogják behívni. Igazán rossz lenne, ha nem járna hozzánk. Alice tegnap megkérdezte, hogy
tetszik-e nekem a Tibor, mert szerinte igazán szemrevaló és azt is mondta, hogy én
bizonyosan tetszem neki. Mondtam, hogy
ne hülyéskedjen. Lehet, hogy van otthon
menyasszonya, még sohasem kérdeztem. Alice erre azt mondta, akinek otthon
menyasszonya van, az nem néz ilyen csillogó tekintettel más lányokat. Talán jobban tudja. Ő olyan nagyvilági. Én semmit
nem tudok a szerelemről. A szokásosnál
kicsit tovább fésülködöm. Tibor mindjárt
megérkezik.
- Nahát, milyen csinos ma Erzsike! –
mondja. Alice talán mégsem téved.
Szinte az egész várost bejárjuk, szokatlanul nagy ma a tolongás mindenhol. Nyoma sincs a háborúnak. Először a tejeshez
megyünk, aztán a szabóhoz. Gyönyörű új
tavaszi kabátot varratott magának Borbála asszony. Egy évi bérem is kevés lenne rá. Villamossal megyünk haza a csomagért, nagy tömeg van, Tiborral szorosan állunk egymás mellett, hogy elférjünk a csomagjainkkal. A tekintete szinte
perzsel. Mosolygok. Huszonegy nyárnak
kellett eltelnie, a felismerés elemi erővel
söpör végig rajtam. Szerelmes vagyok.
Hirtelen már nem is akarok visszamenni
a Kossuth utca 8-ba, ahol egy halom mosatlan edény és vasalatlan ruha vár rám.
Vele akarok maradni.
Felmegyünk a csomagért. A gazdám Tibor lelkére köti, hogy maradéktalanul adja oda a Szabó Palinak, aki a szomszéd utcában lakik és bármi történik, őrizze meg.
Nem értem, mire való ez a hirtelen kapkodás. Schwartzék nem is készülnek sehová.
Búcsúzáskor Tibor behúz egy kapualjba
és megcsókol. Kalapál a szívem és rettenetesen boldog vagyok, azt hiszem erre vártam. Persze kicsit zavarba is jövök,
nem tudom, mit mondhatnék, nem vagyok valami tapasztalt. Még sosem volt
részem hasonlóban. Szótlanul sétálunk
egymás mellett.
1944. március 19.
Éppen a konyhát suvickolom és egy sanzont dúdolok, amikor belép Tibor. Szaladnék hozzá, de itt persze nem lehet. Nem
is tudom hányadán állunk mi egymással.
Csak rámosolygok. De ő nem mosolyog.
- Kapcsolja be a rádiót, Erzsike! – mondja megtörten.
Bekapcsolom.
„Német szövetségeseink nálunk állomásoznak”- harsogja a rádió.

- Mit jelentsen ez? – kérdezem Tibort.
Nem foglalkoztam eddig túl sokat a háborúval. Reméltem, hogy nem fogja közvetlenül érinteni a mindennapjainkat.
- Semmi jót Erzsike, semmi jót – feleli. Rögtön arra gondolok, hogy elviszik.
Hogy elszakítanak tőle.
Ekkor az asszonyom lép a konyhába.
Meghallja a híreket, idegesen kirohan. A
férjét keresi. Mi bajuk lehet ezeknek?
Tibor visszamegy a nyomdába. Vele
megy a jókedvem is.
1944. április 15.
Ahogy bejöttek a németek sok minden
változott. Már nemcsak a tavaszi széltől
borzongtam meg, ha a városban jártam.
Amitől féltünk, bekövetkezett. Eddig
nem igazán éreztem közvetlenül a háború iszonyatát, azt, hogy nem merek egyedül végigmenni a főutcán. Német katonákat látok és magyar csendőröket. Néznek.
Borzasztó. Ráadásul szörnyű rendeleteket
hoznak mostanában. 5-étől minden zsidó
származású embernek sárga csillagot kell
viselnie a kabátján. Schwartzéknak is. Segítenem kellett felvarrni a lányoknak.
- Ne csináljuk ezt! – súgtam oda Alicenek
- Ne varrjuk fel inkább.
- Muszáj - jelentette ki kérlelhetetlen hangon. Mosolygott, de a szemében könnyek
csillogtak.
Az asszonyom nem sírt, hallgatásba burkolózott. Tegnap nem engedték be a kávéházba a csillag miatt. Büszkén, emelt
fejjel tért haza, pedig tudom, hogy megviseli a dolog. Minden délután ott kávézott a szomszéd Piroskával. Nem értem
hová vezet ez, hiszem ugyanolyan emberek, mint amilyenek április 5-e előtt voltak. Nem tudom jöhet-e még ennél iszonyúbb dolog.
Tibor gyakran jön hozzánk, az arca aggodalmas. Félrevonulva sugdolózik Schwartz
úrral, nekem sem mondja meg, hogy miről
beszélnek ilyenkor. Megint nagy csomagokat viszünk át a Szabó Paliékhoz, sőt már
Molnár Feriékhez is, pedig őket az asszonyom sose szívlelte.
Tiborral délutánonként visszük a csomagokat, mindig kézen fogva járunk. Mielőtt felmennék a házba, szorosan magához húz a kapualjban és megcsókol búcsúzóul. Egyre hevesebb. Néha kissé
rossz érzésem van ezzel kapcsolatban, hiszen nem vagyunk jegyesek, de Alice szerint már nemsokára megkér és akkor nem
lesz mitől félnem.
- Nem csinálsz semmi rosszat. Csak szerelmes vagy, és azt hiszem, Tibor is az.
Talán eddig azért nem kért meg, mert fél,
hogy elviszik katonának – mondja.
Remélem, hogy igaza van. Bár talán nem
az a legrosszabb dolog, ha nem kér meg.
Látom, ahogy ránézek Alicere, hogy valami nagyon nincs rendjén. Látom, hogy
a háború beférkőzik a hétköznapjainkba.
Érzem, hogy valami szörnyűség közeleg.
1944. május 2.
- Erzsike! Mit szólna, ha megmutatnám
hol lakok? A háziúr épp elutazott – kérdezi Tibor.
- Már rákészültem a hosszú sétára, de
nem bánom, menjünk – felelem, és elnyomom magamban a rossz érzést.
A Hársfa utcában lakik. Néhányszor jártam már erre. Ugyanolyan belsőudvaros házban lakik, mint én. A berendezés
a lakásban persze jóval szegényesebb.
Schwartzék jómódúak, ez a környezetükön is meglátszik. Az asszonyomnak jó
ízlése van, néhányszor már elkísértem vásárokba.
- Hát itt lakom én, Erzsike – mondja Tibor – Üljön csak le az ágyam szélére, hozok egy kávét.
Zavarban vagyok. Eddig még csak nálunk
vagy az utcán voltunk kettesben. Az pedig, ha úgy vesszük, nem számít, hiszen
az utcán mindig jár valaki, nálunk pedig
ott a szakács, vagy az asszonyom vagy
a lányok. Ha jobban belegondolok, más
férfival sem voltam még kettesben.
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Visszajön a kávéval. Leül mellém és a kezemet simogatja. Megiszom a kávét és az
éjjeli szekrényre teszem a csészét. Megcsókol, először lassan, aztán hevesen és
sürgetőn. Kikapcsol az agyam, nem tudom megakadályozni, ami történik. És
nem is akarom. Lefektet a hátamra és a
nyakamat csókolja, a ruhámat gombolgatja. Megint elcsitítom a rossz érzésemet. Megtesszük. Olyat teszünk, amit
még jegyesek sem szoktak. Csak a házasok. Pedig még a menyasszonya sem vagyok. Ezt Alicenek sem mondhatom el.
Szégyellem magam, de közben úgy érzem valami új titok tudója lettem.
1944. május 15.
Nem gondoltam, hogy ilyen szörnyűség
megtörténhet, pedig most megtörténik.
Minden azzal a borzasztó megkülönböztető jellel kezdődött, most pedig az egész
Schwartz családot kilakoltatják. Mióta
megjelentek a németek minden a feje tetejére állt. Gettóba költöztetik őket. „Gettó”. Még kimondani is iszonyatos. Két
másik családdal fognak egy kicsi lakásban lakni és csak egy bőrönd ruhát vihetnek magukkal. És mindezt a származásuk miatt. Az asszonyom egész nap hallgat, szerintem ő sem hiszi, hogy ez megtörténhet, reménykedünk, hogy csak pár
napról van szó. A lányok sírnak, nem
akarnak elmenni. Itt van mindenük, itt élnek születésük óta. Az édesapjuk nyugtatni próbálja őket azzal, hogy ott is együtt
lesznek. Hirtelen megvilágosodom. Ők
sejtették ezt, ezért hordatták el a bőröndjeiket Szabóékhoz, meg Molnárékhoz.
1944. május 30.
Schwartzék két hete ott laknak. Azon a
borzasztó, szűkös helyen. Minden nap
viszek nekik élelmet, amit a szakács készít el. A csendőrök először nem akartak beengedni, mert ahogy ők mondják én „nem vagyok ide való”. És szerintük itt senki nem érdemli meg, hogy külön kosztot kapjon. Nem foglalkozom velük. Talán ha németek lennének, félnék.
Schwartz úr ma megkér, hogy ne jöjjek
többet. Költözzek haza, mondja. Kifizetni sajnos nem tudnak, de ha újra szükségük lesz rám, értesítenek, és megkapom a
béremet is. Már rég nem a pénzért dolgozom. Megszerettem őket. Elbúcsúzom a
gazdámtól, a lányok nem jöhetnek ki. Hiányozni fognak, főleg Alice. Most, hogy
üres a lakás, Tibor gyakran átjön, hogy ne
legyek egyedül. Újra és újra megtörténik,
amit nála tettünk meg először. Most is. De
még mindig nem kért meg. Ma szokatlanul ideges, látom, hogy mondani akar valamit. Talán ma.
- Erzsike, nem mehet el többet Schwartzékhoz – mondja.
- „Mert elveszem feleségül és átköltözik
hozzám” – folytatom a fejemben, de ő
mást mond.
- És én sem jöhetek többet magához. Haza utazom a menyasszonyomhoz.
„Menyasszony”. Majdnem olyan szörnyűnek érzem ezt a szót, mint a „gettót”.
Sírni akarok, üvölteni, kirohanni a világból. Hogy tehette ezt velem? És hogy tehettük meg azt a dolgot? A háború már
nem csak kint dúl, hanem a fejemben is.
Sosem éreztem még ekkora fájdalmat.
Még az is jobb lenne, ha behívnák katonának. Soha többet nem látom.
- Isten áldja, Erzsike! – kimegy az ajtón,
megnézem utoljára. Nem szólok semmit.
1944. június 10.
Összepakoltam és megvettem a vonatjegyemet. Féltettem Schwartzékat, de úgy
alakult, hogy mindenképpen haza kellett
volna utaznom. Nem lenne itt maradásom
a történtek után. Mindenhol a közös emlékeinket látom. És a neheze csak most
jön. Szörnyű titkom van, de már nem
hallgathatok róla sokáig. Ezt nem lehet
levélben megírni haza. Úgy érzem, gyermeket várok.
Kocsis Dorottya

Önkormányzat/Hirdetmények
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Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
május 25-én, csütörtökön 10.00
órakor ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntésre
3. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2016. évi
mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére és a vezetői bér meghatározására
Nyilvános ülés:
1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi
gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról

2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi
maradványának jóváhagyására
3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására
5. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására
6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechnikai Tervének elfogadására
7. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
8. Javaslat a helyi közösségi közlekedés
támogatási kérelmének benyújtásához
szükséges döntés meghozatalára
9.a. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2016. évben végzett
tevékenységéről
9.b. Beszámoló az önkormányzat gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány 2016. évi munkájáról
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2016. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött
vezetői jutalomfeladat értékelésére és a
vezetői bér meghatározására
13. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2016. évben végzett belsőellenőrzések tapasztalatairól
14. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

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.
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

Felsőoktatási ösztöndíj

Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a helyi rendelete alapján a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon általános- vagy középfokú iskolával tanulói
jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

netben valamennyi, azaz 55 munkanapon keresztül (2017. június 16-tól 2017.
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint
a Tiszaszederkény városrészben élők esetében az „Esély” Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fogyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek betegsége akadályozza, lehetőség van a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő más törvényes képviselő által megbízott személy
számára a gyermek részére biztosított étel
ételhordóban történő elvitelére.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek betegsége esetén az étel ételhordóban történő elvitele orvosi igazolás benyújtása, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2017. június

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet
időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozat benyújtása
személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út
7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház.
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező
vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196 000 000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 05. hó 31. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás
anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Az árverés időpontja és helye:
2017. év 06. hó 15. nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés alapján megtekinthető.
				
TiszaSzolg 2004 Kft.

2017. május 25.
Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/
index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

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.

Konyhakertek
bérleti díjbefizetése

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet
bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a
bérleti díjak befizetésére 2017. május 19-től - 2017. május 31-ig
van lehetőség az alábbi helyen és időben.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II.
emelet 215. szoba)
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
8-12
Szerda:
8-12 és 13-17
Péntek:
8-12
Figyelem! A bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül hozza
magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köteles fizetni.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz
menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 22. héten, 2017. május 31-én (szerdán) végzi el.
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

Kiss Zoltán József
a 3. sz. választókerület képviselője
2017. május 31-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2017. május 25.

Rendelési idők
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A professzionális logisztikai szolgáltatás
kulisszatitkai haladóktól!

Négy telephelyén, több száz résztvevővel
tartotta meg a Logisztika Napját a debreceni székhelyű Trans-Sped Csoport április 27-én, csütörtökön. Az országos programnaphoz évek óta csatlakozó vállalat
célja a megfelelő szakmai utánpótlás biztosítása.
A 26 éve dinamikusan fejlődő vállalat vezetett túrát szervezett a logisztika iránt érdeklődő tanulók számára a tatai, tatabányai, tiszaújvárosi és debreceni telephelyein. A tiszaújvárosi vegyi üzem területén zajló bejáráson a cégcsoport szakértőinek segítségével a fiatalok testközelből
ismerkedhettek meg a szakma kulisszatitkaival és a vállalat logisztikai szolgáltatásaival.
Az interaktív túra gyakorlati szemléletű volt, hiszen a szakma rejtelmein túl,
a diákok megtekinthették a termelési logisztika kiszolgálásának fázisait, a
műanyag-alapanyag gyártásához szükséges raktárakat, továbbá a csomagolási-és
raktározási területeket.
„A logisztika napja a jövő szakembereinek szól, azoknak, akik hosszú távon hoz-

zájárulhatnak a vállalat sikereihez, fejlődéséhez. Ezért nagyon fontos, hogy interaktív, játékos formában mutassuk meg
nekik a szakma legfontosabb területeit,
folyamatait. Nem véletlenül ilyen sikeres ez a nap, hiszen ilyenkor beleshetnek
egy kicsit a kulisszák mögé, s a gyakorlatban látni valamit egészen mást jelent,
mint tankönyvből olvasni. Az impulzusokat követően pedig a vállalatnál elérhető
karrierlehetőségeket is megismerték, így
próbálunk nekik segíteni a döntéshozásban, amikor majd szakmát, utat választanak.” – nyilatkozta Oláh Ferenc, tiszaújvárosi termelési logisztikai igazgató.
A Trans-Sped Kft. feladatának tekinti a
fiatalok felelősségteljes szakmai elköteleződését, ezért az esemény célja volt a
nagyvállalati munkakörnyezet, a gyakorlatias szemlélet bemutatásán túl, hogy
hangsúlyt fektessünk a pályakezdéshez
szükséges információk és tanácsok megosztására is. A HR részleg részletes információkkal látta el az érdeklődő fiatalokat a toborzási folyamatokról, az iparágban jellemző munkakörök lehetőségei-

ről, az elérhető szakmákról és szakterületekről, továbbá megtudhatták, hogyan jelentkezhetnek a vállalat gyakornoki programjaira, s miként válhatnak a cég értékes
dolgozójává.

A Trans-Sped Csoport
A komplex logisztikával foglalkozó debreceni központú cégcsoport ma már közel
800 embernek ad munkát, éves konszolidált árbevétele pedig meghaladja a 16
milliárd forintot. A Trans-Sped Csoport
1990 óta van jelen a logisztikai piacon. A
megbízók teljes körű logisztikai kiszolgálása érdekében a menedzsment nagy figyelmet fordít az erőforrások fejlesztésére, az új megoldások alkalmazására. Kiemelt figyelmet kap az árubiztonság növelése és a szakmai tudás állandó fejlesztése. Országos irodahálózatával, 180.000
m2-t meghaladó fedett raktárkapacitásával és 200-nál több közúti gépjárművével
biztonsággal, rugalmasan és magas minőséggel áll a megbízók rendelkezésére.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2017. június

JÚNIUS
01. csütörtök
02. péntek
07. szerda

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

Ideje
7.30 - 14.00
7.30 - 11.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.00 - 16.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
11.00 - 12.00
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
10.00 - 11.00
7.30 - 8.00
10.30 - 12.00
9.00 - 12.00
9.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.30 - 12.00
10.00 - 11.00
7.30 - 12.00

Kinek a részére
Minden étkező
Minden étkező
Gyerek és alkalmazott befizetés
Óvodás gyerek és alkalmazott pótbefizetés
08. csütörtök
Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
12. hétfő
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
13. kedd
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
14. szerda
„Esély” Napközi Otthon
Szociális étkezők
15. csütörtök
Szociális étkezők
20. kedd
Szociális étkezők
22. csütörtök
Szociális étkezők
26. hétfő
Szociális étkezők
27. kedd
Szociális étkezők
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
28. szerda
Kazinczy Ház I. em. 73/1.
7.00 - 16.30
Óvodás gyerek és alkalmazott pótbefizetés
Központi Étterem
12.00 - 13.00
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

2017. május 25.

2017. május 25.

Hirdetés
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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.

Álláslehetőség
Unod az állandó átszervezést!?
Eleged van abból, hogy tapasztalatlan, törekvő „manager” főnökeid vannak?!
Porszemnek érzed magad egy multinacionális cég gépezetében!?
Meglévő munkahelyeden nem tudsz szakmailag fejlődni?!
Gyere dolgozni egy igazi magyar KKV-hez!
Olyan munkahelyre várunk Téged, ahol ipari berendezések üzemeltetésében, szervizelésben, automatizálásban eltöltött 20 éves szakmai tapasztalat van a csapatunk mögött!
Cégünk a Petrolkémia, a Vegyi-Csomagoló-Gumi-Élelmiszer-Gépjármű-Villamosenergia és Nyomdaipar valamint a Műanyagfeldolgozás, üzemeltetési, fejlesztési feladataival foglalkozik.
Munkatársakat keresünk az alábbi területre:
Projektvezető: Ipari, technológiai, termelő berendezések, villamos energiarendszerek komplex fejlesztési, automatizálási feladatok elvégzésének előkészítése, ajánlatok kidolgozása, a megnyert projektek teljes körű levezénylése
Villanyszerelő, műszerész: Gépek berendezések, karbantartása, hibaelhárítása.
Technikus: Fejlett eszközökkel történő karbantartási, diagnosztikai, hibaelhárítási feladatok elvégzése
(rezgésdiagnosztika, hőkamerás vizsgálatok, hálózati analízis stb)
Gépész, gépszerelő: Technológia rendszerek, gépegységek mechanikus szerelése, karbantartása
Ha pályakezdő vagy az sem baj: a nyitottság, kreativitás, fejlődni vágyás, a gyakorlatiasság is nyerő lehet!
Ha jól teljesítesz, a fizetésed garantáltan több lesz, mint egy multinál!
Nem árulunk zsákbamacskát, nézz utánunk!
A csapat neve: T-Forex Kft.
Honlap: www.t-forex.hu
Telefon: 20/9326-959
E-mail: ipvkontakt@gmail.com
Honlapunkon, az „Álláslehetőség” menü alatt is feltöltheted pályázatodat!
Várjuk a jelentkezésedet, esetleges kérdéseidet!

COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ KFT. (Birla Carbon)
MUNKATÁRSAT KERES
TISZAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉBŐL
RENDSZERKEZELŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Elvárásaink:
- Legalább középfokú szakirányú végzettség (érettségi, technikum)
- (vegyipari, villamosipari, műszerész, gépész)
- számítógép felhasználói szintű ismerete
- önállóan és csapatmunkában történő munkavégzés
- flexibilis, jó probléma megoldó képesség
- fizikai terhelhetőség
Előny:
- kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői, emelő gépkezelői és teherkötözői tanfolyami
képzettségek
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
A jelentkezők szakmai önéletrajzát az iskolai és egyéb végzettséget igazoló okiratokkal egyött
2017. 05. 26-ig az alábbi email címre várjuk:
attila.nagy@adityabirla.com

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.

Triatlon
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Tisza Triatlon

Címvédések Putnóczki bravúrral

A trónkövetelőknek további
egy évet kell várniuk arra, hogy
a budaörsi női és a tiszaújvárosi férfi egységtől elvegyék a
klubcsapat országos bajnokság
elit kategóriájának aranyérmét.
A tiszaújvárosi XXVI. Tisza Triatlon szombati első versenynapján egyébként rekordmezőny, 125 csapat mérte össze tudását. Tiszaújvárosi és pécsi abszolút győztest avattak a második versenynapon, a sprint távú országos ranglista viadalon. Az elit kategóriában érdekeltek mellett az utánpótlás
képviselői, valamint a paratriatlon országos
bajnokság indulói is részét képezték a 750
tagú mamut mezőnynek.
A hazai triatlon elitjének szinte minden
tagja ott volta Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdőben kijelölt versenyközpontban, köztük a riói ötkarikás játékok három budaörsi színeket képviselő magyarja, dr. Kovács Zsófia, Tóth Tamás és a pálya szélén a néhány hét múlva anyai örömök elé néző Vanek Margit. A legnevesebb hiányzó Ifj. Faldum Gábor, a Mogyi
SE Baja olimpiai 20. helyezettje volt, aki
a héten egy kisebb lábsérülést szenvedett.
A legfiatalabbak után a felnőttek is eldöntötték a helyezések sorsát, majd jöttek a szeniorok, Tiszaújváros régi kedves ismerősével, Molnár Erikával, aki az
1998-as magyar világkupán ezüstérmes
volt a sportág megasztárja, a többszörös
világbajnok ausztrál Emma Carney mögött. Némi elégtételt jelenthetett az Újpest egykori kiválósága, Sydney olimpikonja számára, hogy abban az évben egy
ideig ő vezette a világranglistát.

Dévay, Lehmann és Hankó elsőként a célban. Az aranyérmes csapat negyedik
tagja Frederic Funk volt.
vívót, Kovács Kokó Istvánt. Az olimpiai bajnok, amatőr- és profi világbajnok
Kokó egyébként amióta „beleszerelmesedett” a triatlonba, visszatérő vendége
Tiszaújvárosnak, ahol ezúttal is remekül
érezte magát.
Az elit kategória képviselői közül először
a hölgyek (felnőttek, juniorok és ifjúságiak) kezdték meg a 750 méteres úszást
a strandfürdő 50 méteres medencéjében.
Tavaly a legjobb úszóidőt Putnóczki Dorka (TTK) teljesítette, aki a 750 méter után
9:23 perces idejével mondhatta el ugyan-

Címvédő elit csapatok
A nap legnagyobb érdeklődéssel várt
programja az elit nők és a férfiak versengése volt, mellyel párhuzamosan figyelni
kellett az UP2-es kategória versenyzőire
is. Annál is inkább, mert a hölgyek 750
méteres úszásában a Tiszaújvárosi TK
utánpótlás csapata 9:43 perccel repesztette a legjobb időt. A tavalyi elit címvédő,
dr. Kovács Zsófia vezette Budaörsi TKE
10:12 percet teljesített másodikként. A 20
km-es kerékpározás végére a budaörsiek 20 mp-re megközelítették a házigazdák fiataljait, majd az 5 km-es futás során meg is előzték őket, így újra aranyérmesek lettek abszolútban és az elitben
is. A Tiszaújvárosi TK lányai természetesen toronymagasan védték meg tavalyi magyar bajnoki címüket az UP2 kategóriában. Az abszolút bronzérem - az elit
ezüsttel együtt - az újbudaiak hármasának
jutott. Az elit kategória harmadik helye a
többszörös duatlon világbajnok Csomor
Erika irányította FTC-nek jutott.
A férfi elit versenyben az volt a kérdés,
megszerzi-e 12. klubcsapat országos bajnoki címét a Tiszaújvárosi Triatlon Klub,
melynek tagjai tavaly is hazánk legjobbjainak bizonyultak. Nos, Lehmann Tibor tanítványai semmit nem akartak a véletlenre
bízni. Az első számban a nap legjobb idejével, 8:52 perccel tudatosították a trónkövetelőkben, hogy ebben az évben sem adják könnyen a „bőrüket”. A kerékpározás
során a Dévay Márk, Hankó Dávid, Lehmann Bence, Frederic Funk négyes tartotta megnyugtatónak tűnő, félperces előnyét
a hosszú távú magyar bajnok Flander Márton húzta Mogyi SE együttesével szemben.
Az első magyar világkupa elsőséggel büszkélkedő Vanek Ákos és a vk 4. Tóth Tamás
két társával újabb fél perccel később válthatott a futásra. A két körből álló 5 kilométeren a hazaiak kérlelhetetlenek voltak, 35
mp előnnyel védték meg címüket és előzték meg a második helyet kiérdemlő Mogyi
SE-t és 1:16 perccel a bronzos Budaörsöt.

Putnóczki és Bicsák sikere
A délelőtti futamokban láthattuk versenyezni a nagyatádi hosszú távú (ironman)
bajnokságra készülő egykori kiváló ököl-

Putnóczki Dorka a felnőttek között is
diadalmaskodott.
ezt magáról. A kerékpáros depóba Bragmayer Zsanett (575 Equilor Team Újbuda) 12 mp hátrányban érkezett meg. A 20
km-es kerékpározást ketten együtt hozták
le, majd az 5 km-es futást is így kezdték
el. 2,5 km után biztosra vehető volt, hogy
hazai győzelem lesz. Dorka több mint 20
mp előnnyel fordult elsőként, melyet a
célig sikerült megtartania, így első éves
juniorként ő lett az abszolút győztes.
A paratriatlon országos bajnokságon Lévay Petra (Kistarcsai VSRC) és Boronkay Péter (Kecskeméti MSE) bizonyult a
legjobbnak.
A nap utolsó, 19., talán legnagyobb érdeklődéssel várt versengését az elit férfiak (felnőttek és juniorok) futama jelentette. Az úszást Dévay Márk (TTK) nyerte meg, akinek 8:41 percre volt szüksége
ahhoz, hogy elindulhasson az első váltáshoz. A 2016-os első, Bicsák Bence (Pécsi
Sport Nonprofit Zrt.) és az első magyar
világkupa győztes, Vanek Ákos (BTKE)
21 mp hátrányban igyekezett a kerékpáros pályára. 10 km letekerése után nyolctagú élcsoport alakult ki, melyet két budaörsi, két bajai, egy-egy debreceni, újbudai, pécsi és tiszaújvárosi sportoló alkotott. A második depózásnál Dévay váltott leggyorsabban, de mögötte másodperceken belül hatan indultak ki a futópályára. 2,5 km-nél a bajai Király István
és a pécsi Bicsák mintegy 50 méterre eltávolodott a harmadik pozícióban forduló
Dévaytól. Az őket üldöző hármas már fél
perchez közeli hátrányban haladt ekkor.
Az utolsó méterekre, a strandfürdő területére az U23-as világbajnoki bronzérmes,

ezúttal is óriásit futó Bicsák érkezett meg
elsőnek, akit sorrendben Király és Dévay
követett a célban.

Eredmények
Női abszolút, csapat: 1.Budaörsi TKE (Bicsák Flóra, Fuchs Dóra, dr. Kovács Zsófia,
Nyers Kamilla, Ramor Korinna) 1:03:40
óra, 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub - UP2
(Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Szegedi
Sára, Jakab Ilka, Tóth Anna) 1:03:56, 3.
575 Equilor Team Újbuda (Zelinka Gabriella, Bragmayer Zsanett, Tóth Zsófia)
1:06:43. Férfi abszolút, csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Hankó Dávid, Lehmann Bence, Dévay Márk, Frederic Funk)
53:38 perc, 2. Mogyi SE Baja (Flander
Márton, Király István, Cigány András)
54:47, 3. Budaörsi TKE (Bujdosó Ferenc,
Király András, Kovácshegyi Bence, Tóth
Tamás, Vanek Ákos) 54:55. Utánpótlás 2
kategória, fiú csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Dévay Zsombor, Lehmann
Csongor, Sinkó-Uribe Ábel) 56:39 perc.
Férfi felnőtt, csapat: 4. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Balogh Bence, Németh Sándor, Varró Bálint) 1:03:17 óra. Férfi szenior csapat: 6. Tiszaújvárosi Triatlon Klub
(Bán Csaba, Ferge László, Szabolcs Géza,
Vígh Sándor). Utánpótlás 1 kategória, fiú
csapat: 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Vágási Zoltán, Sánta Ármin, Szabolcsi Bálint,
Hajdú Máté Bendegúz) 28:24 perc. Utánpótlás 1 kategória, leány csapat: 6. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bóna Kinga, Berencsi Lili, Szabolcs Regina, Bodolai Lili).
Női abszolút, egyéni: 1. Putnóczki Dorka
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 1:02:41 óra,
2. Bragmayer Zsanett (575 Equilor Team
Újbuda) 1:03:14, 3. Sárszegi Noémi (Pécsi
Sport Nonprofit Zrt.) 1:03:51. Junior nők,
egyéni: 1. Putnóczki Dorka, 2. Mátyus Lili, 1:04:06, ...4. Jakab Ilka, 1:04:36, 5. Szegedi Sára, 1:04:56, 6. Molnár Sára Kata,
1:05:27. Ifjúsági nők, egyéni: 4. Tóth Anna, 1:06:44. Felnőtt nők 1, egyéni: 6. Bodolai Fanni, 1:19:37. Felnőtt nők 2, egyéni: 3. Sávolyi Sára, 1:11:23. Serdülő leányok, egyéni: 3. Bóna Kinga, 42:43. Női
szenior 2, egyéni: 5. Fróna Judit, 1:28:55.
Aquakid, leány egyéni: 3. Bán Petra. Férfi
abszolút, egyéni: 1. Bicsák Bence (Pécsi
Sport Nonprofit Zrt.) 53:12 perc, 2. Király
István (Mogyi SE Baja) 53:19, 3. Dévay
Márk (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 53:37.
Férfi felnőtt 2, egyéni: 2. Balogh Bence, 59:11. Junior férfiak, egyéni: 1. Lehmann Csongor, 53:51, ...10. Fróna Ákos,
1:00:11. Ifjúsági fiúk, egyéni: 2. Dévay
Zsombor, 57:47. Serdülő fiúk, egyéni: 4.
Sánta Ármin Konrád, 39:11. Férfi szenior 1, egyéni: 3. Szűcs Rajmund, 1:02:56.
Férfi szenior2, egyéni: 9. Bán Csaba,
1:12:32. Férfi szenior 3, egyéni: 3. Bálint
Lóránt, 1:09:25, ...7. Vígh Sándor László, 1:14:01. Férfi szenior 4, egyéni: 4. Szabolcs Géza, 1:17:30. Férfi veterán 2, egyéni: 3. Kunfalvi András, 1:24:53. Aquakid,
fiú egyéni: 3. Feledi Dávid.

2017. május 25.

A Triatlon Nagyhét programterve
Július 15. szombat (JABIL nap)		
10:00 Országos RC hajó találkozó
16:00 JABIL 1/3 Maraton futóverseny
19:00 Megnyitó ünnepség
19:30 Jabil 1/3 Maraton Eredményhirdetés
20:00 Tóth Gabi és Vera - nagyszínpad
21:30 Ripoff Raskolnikov Band - kisszínpad
Július 16. vasárnap (Borsodi Sör est)		
10:00 Bogratlon-Tiszaújvárosi Bográcsfőző
Fesztivál
10:00 Számadó Zenekar - sétáló népzenészek
10:00 Kicsi Gesztenye Klub - kisszínpad
10:30 Csodamalom bábszínház - kisszínpad
11:30 Evezős verseny - Dísztó
16:30 Bogratlon eredményhírdetés
17:00 Számadó Zenekar - Gyermek táncház
- kisszínpad
18:30 5 Amper
20:00 Bill és Hobo újra együtt! - nagyszínpad
Július 17. hétfő (Inno-Comp nap)		
17:00 Sajó Jazz Band - kisszínpad
18:00 Futóverseny mindenkinek
18:30 Dynamite Dudes - kisszínpad
20:00 Fábián Juli és Zoohacker - nagyszínpad
		
Július 18. kedd (T-Forex nap)		
10:00 Magyar Vöröskereszt véradás
18:00 Kerékpárverseny mindenkinek
18:30 JAM (Republic Cover Band) - kisszínpad
20:00 Kelemen Kabátban - nagyszínpad
		
Július 19. szerda (ALTEO GROUP nap)		
10:00 Magyar Vöröskereszt véradás
15:00 Sakk snellverseny
16:00 Extrém váltó
17:30 Absolut Rock Band - kisszínpad
19:00 Tánc est - nagyszínpad
20:00 Korda György és Balázs Klári - nagyszínpad
21:00 Jónás Vera Experiment - kisszínpad
		
Július 20. csütörtök (Tiszaújváros nap)		
09:30 A gyermeknap résztvevőinek köszöntése
10:00 Magyar Vöröskereszt véradás
10:00 Egyszervolt Mesezenekar
10:00 - 16:00
Gyermekrendezvények
(A Tisza Média Kft. szervezésében)
Játszópark, kisvonatozás, állatsimogató
17:00 Kelemen Angelika - Benkő Zsolt duó
- kisszínpad
18:00 Duatlon váltó
19:00 A versenyzők köszöntése - Városház-tér
20:00 Zenevonat Szuperprodukció LGT
sztárokkal
		
Július 21. péntek (FORTREX nap)		
17:00 Baited - kisszínpad
18:00 Futóverseny
18:30 Alexa Country Band - kisszínpad
20:00 Intim Torna Illegál - nagyszínpad
21:30 Dániel Balázs Boogie Woogie Trió + Pleszkán Écska
Július 22. szombat (MB-Barter nap)		
08:00 Tiszaújvárosi Turista Triatlon
09:00 Lábtenisz
10:00 Streetball
10:00 Gyerekkoncert - kisszínpad
11:00 Kézműves ház
12:30 ETU Triatlon Junior Európa Kupa
- előfutamok
15:30 ITU Triatlon Világkupa - előfutamok
18:30 KreAktiv Akusztik - kisszínpad
20:00 Charlie 70 - nagyszínpad
21:30 Bourbon Street - kisszínpad
		
Július 23. vasárnap (MOL nap)		
09:00 Utánpótlás Gála - gyermek leány rajt
09:40 Utánpótlás Gála - gyermek fiú rajt
10:20 Utánpótlás Gála - serdülő leány rajt
11:15 Utánpótlás Gála - serdülő fiú rajt
13:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - női rajt
14:00 ETU Triatlon Junior Európa Kupa - férfi rajt
14:45 Fred-V koncert - nagyszínpad
15:45 ITU Triatlon Világkupa - női rajt		
17:10 ITU Triatlon Világkupa - férfi rajt		
19:00 Tombolasorsolás			
20:00 Veréb Tamás - nagyszínpad		
20:30 ITU Triatlon Világkupa eredményhirdetés
- nagyszínpad			
21:30 Mystery Gang - nagyszínpad
22:45 Tűzijáték

Sport
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Kajak-kenu

Élen a felnőtteknél
Bragato Giada újfent igazolta klasszisát a kenusok mezőnyében. A Győrben megrendezett maratoni országos bajnokságon ugyanis ifjúsági korúként a felnőttek mezőnyében szerzett
magabiztosan aranyérmet a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület versenyzője. Másnap saját korosztályában
is győzött, ezzel megvédte tavalyi bajnoki címét. Mellette több
versenyző is a dobogóra állhatott korosztályában.
Eredmények:
K1 Férfi kölyök U14 10 km: 3. Galgóczy Olivér, K1 Lány kölyök U14 10 km: 3. Máró Anna
MK1 Férfi kölyök U13 10 km: 3. Kovács Szabolcs Vendel, K1
Férfi ifjúsági U18-U17 22 km: 1. Erős Patrik Dániel, MK2 Férfi
gyermek U12 5 km: 2. Kórik Ákos-Deim Marcell, MK2 Férfi
gyermek U11 5 km: 2. Makrányi Gábor-Kaczvinszki Tamás,
MC1 Férfi gyermek U12-U11 5 km: 3. Szegi Zsombor, MK1
Női gyermek U12 5 km: 1.Horváth Maja, MK1 Férfi gyermek
U10 5 km: 2. Skokán Máté, 3. Mircse Iván, MK1 Női gyermek
U10 5 km: 1. Nagy Luca, 2. Horváth Kata.

Kajak-kenu

Döntőben
a világkupán

15. oldal

Labdarúgás

Istenesen megszerzett győzelem

Egygólos győzelmet aratott
a Rákosmente csapata ellen
hazai pályán a Tiszaújváros.
Az NB III. Keleti csoportjának tabelláján ezzel a tizedik
helyről várhatja a TFCT az
utolsó két fordulót.
TFC Tiszaújváros - Rákosmente KSK
1-0 (0-0)
Tiszaújváros 250 néző. Vezette: Csontos
(Zsákai, Kövér).
TFC Tiszaújváros: Tóth-Gál (Kerekes),
Fodor, Viscsák (Lukács), Nagy, Hussein,
Orosz, Molnár, Balogh, Kristófi, Somogyi (Istenes)
Rákosmente KSK: Markek-Simita, Torkos (Bányai), Nyúl, Bárányos (Kereék),
Balaskó, Farkas, Törőcsik, Vattai, Sörön
(Bujbácz), Gyárfás
77. perc: Orosz vezette be a jobb oldalról
középre a vendégtérfél közepén a labdát,
majd a 16-os előterébe passzolt, ahol a lábak között Isteneshez került a játékszer.
Ő röviden szöktette magát, és a lemaradó
védő és a kapus mellett a jobb alsó sarokba gurított. (1-0)
Tartalékosan, de nem feltartott kézzel érkezett a Rákosmente a bajnokság 32. fordulójában Tiszaújvárosba. A budapesti alakulat
reális célja az 1 pont lehetett volna, melyet
egészen a 77. percig úgy tűnt meg is tudnak
szerezni, ekkor azonban az addig jól védekező ellenfélen Istenes Erik fogást talált, és
az első valamirevaló helyzetet kihasználva
belőtte a találkozó egyetlen gólját.
A találat után ugyan minden erőt megmozgatott a Rákosmente, kiegyenlítenie
már nem sikerült.

Ez a helyzet még kimaradt.
Gerliczki Máté: A szezon legjobb játékával sikerült megszerezni a győzelmet,
ami úgy gondolom, ha nem történt volna meg, akkor az a futball igazságtalansága lett volna.
Helm András: Megérdemelten nyerte
meg a mérkőzést a Tiszaújváros. Sajnos
nem tudtuk pótolni a hiányzó játékosainkat, bár a pályára lépők mindent megtettek a siker érdekében.
További eredmények
Salgótarján - BKV Előre 0-1
Hajdúböszörmény - Tállya 0-1
Putnok - Hatvan 1-1
Jászberény - KBSC 0-1
Újpest II. - Monor 0-2
DVSC-DEAC II. - REAC 1-1
ESMTK - Nyírbátor 2-2
MTK II. - DVTK II. 3-0
Következik a 33. forduló

Béke Kornél a legjobb idővel jutott a döntőbe.
Béke Kornél, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület U23-as korú versenyzője ismét letette névjegyét a felnőttek között. A 18 és fél éves fiatalember előbb a szegedi ranglistaversenyen szerzett harmadik helyezést 1000 méteren a győri
Mozgi Milánnal párosban, majd ennek az eredménynek köszönhetően Portugáliába utazhatott, hogy a világkupában is bizonyíthassa tehetségét.
- Felnőttek ellen még nem versenyeztem, ez még új volt nekem
- mondta a verseny után Kornél. - Tapasztalatot szerettem volna
inkább még gyűjteni ezen a versenyen.
Nos ez sikerült. Az elő- és középfutamok alapján a legjobb idővel kvalifikálta magát az 500 méteres döntőbe, ahol egy ellenfelet legyőzve a 8. helyen végzett. Emellett még egy élményt és
értékes helyezést szerzett. A verseny helyszínén alkalmilag ös�szeállt, fiatalokból álló négyes tagjaként a hatodik helyet szerezték meg, ugyancsak az 500 méteres távon.
- Sok versenyszámban kellett teljesítenem az elmúlt hetekben,
de ha az egész évet nézzük, a Milánnal alkotott páros az, ami a
legfontosabb, ezért a rangsorolón elért dobogós helyezésünknek
örülök a legjobban, de a világkupa szereplést is nagyon sokra
tartom - zárta gondolatait Kornél.

Tenisz

Kettős vereség

Szívesen látnánk a csapatot ilyennek az utolsó forduló után is.
Az NB III Keleti csoport állása
1. Kazincbarcika SC
32
23
4
5
2. Monori SE		
32
19
5
8
3. Jászberényi FC
32
16
11
5
32
13
11
8
4. MTK Budapest II.
5. Diósgyőri VTK II.
32
14
5
13
6. Nyírbátori FC		
32
12
10
10
7. Tállya KSE		 32
12
10
10
8. Rákosmente KSK
32
13
6
13
9. STC Salgótarján
32
12
9
11
10. Tiszaújváros		 32
12
9
11
12
7
11. Putnok FC		 32
13
11
11
12. ESMTK		 32
10
13. DVSC-DEAC II.
32
11
9
12
32
13
2
17
14. BKV Előre SC
15. Rákospalotai EAC
32
11
6
15
16. FC Hatvan		 32
9
10
13
8
5
19
17. Hajdúböszörményi TE 32
18. Újpest FC II.		
32
1
3
28

76–32
47–30
58–32
58–36
50–48
50–37
50–55
65–51
52–40
37–34
42–48
37–43
48–46
54–56
40–52
46–48
33–65
23–113

Fél tonna fölött

Az elmúlt hétvégén két mérkőzést játszott a Tiszaújvárosi Tenisz Club. A Rudabányátol 7-2-re szenvedett vereséget - a győzelmeket Gyuris Norbert és Nemes Nándor szerezték. A következő napon 6-3-ra kaptak ki a putnoki Gömör SE csapatától.
Ezen a mérkőzésen szintén Gyuris Norbert és Nemes Nándor,
valamint az általuk alkotott páros tudta nyertesként elhagyni a
pályát.

Ki esik ki, ki?
A kiesés szempontjából rendkívül szoros
az állás, matematikailag akár még az 5.
DVTK is lecsúszhat a 14. helyre. Kiesik
az NB III-ból a három csoport legros�szabb 13-ja is, ez a veszély azonban nem
fenyegeti a Keleti csoport e pozícióban
végző csapatát, mert a másik két csoport
„aspiránsai” sokkal rosszabbul állnak.
Az utolsó forduló párosítása: ESMTK Tállya, Putnok - REAC, Jászberény - Nyírbátor, Tiszaújváros - Hatvan, Salgótarján Rákosmente, BKV Előre - Monor, Hajdúböszörmény - DVTK II, DVSC-DEAC MTK II, Újpest II - Kazincbarcika

A nagyok kicsik,
a kicsik nagyok voltak

Súlyemelés

Utolsó négy meccsét elveszítette a Tiszaújvárosi TC.

2017.05.27., szombat, 18:00
KBSC - Tiszaújváros
Monor - Salgótarján
Hatvan - Jászberény
Nyírbátor - Putnok
REAC - ESMTK
2017.05.28., vasárnap, 11:00
DVTK II. - BKV Előre
2017.05.28., vasárnap, 17:00
Tállya - DVSC-DEAC II.
2017.05.28., vasárnap , 18:00
Rákosmente - Újpest II.
MTK II. - Hajdúböszörmény

Május 20-án Kazincbarcikán rendezték meg a súlyemelő abszolút
csapatbajnokság kelet-magyarországi selejtezőjét. A hat meghívott
csapat között ott volt a Tiszaújvárosi Sport Club háromfős gárdája
is. Mindhárom serdülő versenyzőnk jó eredményt érte el saját kategóriájában.
85 kg: Réti Márton 60 + 75 = 135 kg, +85 kg: Egyed Martin 70 + 95
= 165 kg, Lucz Levente 90 + 115 = 205 kg.
A csapateredményt úgynevezett Sinclair pontszám alapján határozza meg rövidesen a Magyar Súlyemelő Szövetség.

73
62
59
50
47
46
46
45
45
45
43
43
42
41
39
37
29
6

Az elmúlt két hétvégén utánpótlás csapataink a Karcagi SE és a Cigánd SE, valamint a Kisvárda és a Tállya KSE ellen
léptek pályára.
U19
Cigánd SE - TFCT 8-2 (2-2)
Gól: Molcsányi L., Szabó M.
TFCT - Kisvárda 1-5 (0-1)
Gól: Lados G.
U17
Cigánd SE - TFCT 1-3 (0-2)
Gól: Száraz Á., Horváth D., Balogh A.
TFCT - Kisvárda 0-5 (0-3)
U15
Karcagi SE - TFCT 0-2 (0-2)
Gól: Balogh G., Tóth S.
TFCT - Tállya KSE 12-1 (7-0)
Gól: Balogh G. 5, Deim M. 3, Majdanics
M. 2, Magyar B., Rostás B. G.
U14
Karcagi SE - TFCT 1-3 (1-0)
Gól: Tarnóczi B., Rontó P., Illés D.
TFCT - Tállya KSE 10-1 (5-0)
Gól: Gulyás K. 5, Rontó P. 3, Hártó P.,
Victor Á.

A Sportcentrum eseményei
Május 27. (szombat)
Labdarúgás
10.00 TFCT- Felsőtárkány U15 bajnoki mérkőzés		
				Füves pálya
12.00 TFCT- Felsőtárkány U14 bajnoki mérkőzés		
				Füves pálya
Május 28. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik Torna		
Füves pálya
U11, U13		
Műfüves pálya

16. oldal

Rendezvények

2017. május 25.

