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Nyilvánosak
a vagyonnyilatkozatok
A törvényi előírásoknak megfelelően nyilvánosak és Tiszaújváros
honlapján már megtekinthetők a képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozatai. Elérhetőségük: tiszaujvaros.hu/Önkormányzat/Önkormányzati tájékoztató rendszer/Képviselők

Ülésezik
az
önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testü-

lete 2018. február 8-án, csütörtökön 10.00 órakor
ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
2. Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésére
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tiszaújvárosi Széchenyi
István Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Hulladékiroda
Megtelt a hétvégén a Derkovits Kulturális Központ. Nem csak a nézőtér, vagy az emeleti konferenciaterem, mint máskor,
rendezvények alkalmából, hanem olyan ajtók is megnyíltak a közönség előtt, melyek a hétköznapokban zárva vannak. A
Kultúrházak éjjel-nappal programon foglakozásokat lehetett megnézni és kipróbálni, és az is kiderült, hogyan működik a
Derkó. Cikkünk a 7. oldalon.

Mecénás-ösztöndíjak

Jutalom a legjobbaknak

A múlt héten megkapták a
gyerekek a félévi bizonyítványokat, e héten pedig a legjobbak átvehették megérdemelt tanulmányi ösztöndíjukat is. A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány az önkormányzat nyújtotta támogatásból ebben a félévben is jutalmazta a középiskolák és az
általános iskolák felső tagozatának legjobb tanulóit.
- Összesen 88 fő részesült ösztöndíjban,
ami 2,2 millió forintot jelent - tudtuk meg
Makrai Mariannától, a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány elnökétől. - A tanulók egyenként 25.000 forintban részesülnek. A következő félévben azonban emelkedni fog az összeg, a jól tanuló diákok
30.000 forintot kaphatnak majd.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium ösztöndíjasait Bráz György polgármester köszöntötte.
- Ebben a városban mindig elvárták a
mindenkori vezetéstől, hogy tegyenek
meg mindent annak érdekében, hogy jó
iskolák működjenek. Bár megváltozott
az iskola fenntartási rendszere, mi mégis fontosnak tartjuk, hogy ezzel az ösztöndíjjal a legkiválóbbakat még jobb teljesítményre ösztönözzük, illetve azokat is,
akik még nem ismerték föl, hogy men�nyire fontos szerepet tölt be a tudás egy
ember életében - mondta a polgármester.
A középiskolások már inkább a jövőjükre gondolnak, a pénzt tanulmányaikra, to-

Ügyfélszolgálati irodát nyitott a Tisza út 2/C sz. alatt a Borsod Megyei Hulladékgazdálkodási Kft. Munkanapokon 8-tól 16
óráig várják azokat, akik szerződést akarnak kötni vagy módosítani. Itt lehet átvenni a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat, de felvilágosítást adnak a hulladékszállítás rendjéről, a lomtalanításról és a hulladékudvar működéséről is. Számlázással kapcsolatos ügyintézésre azonban itt nincs lehetőség.

Pánik a szaunában

Füstje volt,
de lángja nem

A Hunyadi iskola ösztöndíjasait Dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte.
vábbképzésükre fordítják. Molnár Tímea
a gimnázium utolsó évét tapossa és már
nem először áll az ösztöndíjasok között.
- Ha az általános iskolai alkalmakat is belevesszük, akkor negyedszer vehetem át
ezt díjat - mondta Tímea. - Ebben az évben elsősorban nem az ösztöndíj elérése
volt a célom, hanem azért hajtottam, hogy
felvegyenek a Debreceni Egyetem általános orvosi karára.
Keresztesi Levente a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában tanul. Hegesztő lesz néhány év
múlva.
- Nagyon örülök, hogy én kapom ezt az ösztöndíjat - mondta Levente. - Minden plusz

pénzt félre teszek, mert, ha befejeztem az iskolát, külföldre szeretnék menni dolgozni.
A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
egyik ösztöndíjasa, a nyolcadikos Markovits László, aki szintén először vehette át
a 25.000 forinttal járó elismerést.
- Nagyon meglepődtem, amikor mondta az osztályfőnököm, hogy én leszek
az ösztöndíjas - mondta Laci. - Igazából
azért hajtottam, hogy felvegyenek abba az egri gimnáziumba, ahol majd szeretnék továbbtanulni. Az egy plusz öröm,
hogy a félévi bizonyítványom is jól sikerült, és az ösztöndíjat is én kapom.
Az ösztöndíjasok névsora lapunk 4. oldalán.

A Phőnix Hotel egyik első emeleti szaunája borult füstbe vasárnap, ezért riasztották a helyszínre a tiszaújvárosi tűzoltókat. A
riadalmat egy műanyagpohár okozta, amit az egyik fűtőberendezés tetején felejtettek. A hőtől megolvadó pohár lefolyt a padlóra, hatalmas füstöt és pánikot okozva.
Az emelet egy része is füsttel telítődött, az ott tartózkodó 13 embert a hotel halljába terelték. Tűz nem volt, így a helyszínre érkező tűzoltóknak csak a helyiséget kellett átszellőztetniük. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár sem jelentős.

Sokféle

2. oldal

In memoriam Tislerics Endre

Az égi ösvényeket járja

Döbbenten olvasom a közösségi oldalon a TSC természetjáróinak bejegyzését:
„Kedves Túratársak!
Még vagyunk néhányan, akik együtt túráztunk Tislerics Endrével. Endre február 1-jén, életének 81. évében hosszan tartó
súlyos betegség után örökre megpihent.
Lételeme volt a természetjárás. Évtizedeken át vezette a túrákat, amíg egészsége engedte. Megálmodta a Bükk 900-as csúcsainak túramozgalommá válását, amit Gyetvay Ivánnal és az
akkori társakkal meg is valósítottak. Aktív túraversenyző is
volt, de teljesítménytúrákon is az erdőben találtuk. Rengeteget segített a rendezvények lebonyolításában, de gyerekeknek
is szívesen szervezett túrákat.
Ma már az égi ösvényeket rója.
Nyugodjon békében!”
Hát elmentél Te is, Endre?
Hogyan fogalmaznak sporttársaid? „Még vagyunk néhányan…” Igen, itt a Krónikánál is már csak néhányan vagyunk, akik együtt dolgozhattunk Veled. A ’80-as évektől jelentek meg írásaid a lapban. Nem csak a természetjárás szépségeiről, eredményeiről, eseményeiről írtál, tartalmas interjúkat is hoztál, meg portrékat érdekes emberekről.
Néha oly csendesen jöttél a szerkesztőségbe, hogy észre sem
vettük, csak azt, hogy már ott vagy köztünk. Közénk tartoztál,
még ha külsős is volt státuszod.
Nem véletlen, hogy 2005-ben több évtizedes társadalmi tevékenységed mellett újságírói munkásságodat is elismerte a város a Szent István emlékérem kitüntetéssel.
Na és a rejtvények! Klasszikus keresztrejtvényeid „A Krónika
rejtvénye” címmel jelentek meg hétről-hétre sok-sok éven át.
Találóbb lett volna „Az Endre rejtvénye” címet adni. Persze
szerénységed nem engedte volna. Hányszor, de hányszor elnéztelek, amikor gondosan korrektúráztad a vízszintes és függőleges meghatározásokat, stimmel-e minden? És mennyire
bántott, ha ezer évente egyszer becsúszott egy hiba… A nyer-

A Krónika elérhetőségei:

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

teseket is Te sorsoltad, úgy voltál vele, ez is a Te dolgod, Te
vagy a gazdája a feladatnak. Még külön „játékot” is csináltál belőle, ha csak lehetett, bennünket kérve meg egy-egy név
kihúzására.
Most sajnos a Te nevedet húzta ki a Teremtő. Évekkel ezelőtt
elköltöztél a városból. Most e világból.
Endre! Hidd el, vagyunk sokan - TVK-sok, természetjárók,
firkászok, olvasók, rejtvényfejtők, ismerősök, városlakók -,
akik emlékszünk még Rád.
És őrzünk szívünkben tovább.
-efel-

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

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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 11-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd február 12-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.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

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.

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

Forrás

2018. február 8.

Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30 órakor, kedden és
szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
Vasárnap, február 11-én lesz a betegek világnapja. A szentmise végén kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. A szentséget felvehetik súlyos betegek, és minden 60 év feletti testvérünk, aki
a kegyelem állapotában van (gyónás, áldozás) és egészségi állapota ezt igényli.

Görögkatolikus
Csütörtökön és pénteken 17.30 vecsernye. Szombaton 8.00
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye,
11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Hétfőn kezdődik a
nagyböjt szent időszaka. A nagyböjt folyamán minden szerdán és pénteken 17.30-tól az Előreszentelt Adományok Liturgiáját végezzük.

Református
Tiszaújváros
2018. február 8-án, csütörtökön 17.00 órától bibliaórát tartunk.
2018. február 10 én, szombaton 17.00 órakor ifjúsági bibliaóra lesz.
2018. február 11-én, vasárnap 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet, ezzel párhuzamosan az imateremben gyermekek számára foglalkozást tartunk. 15.00 órától konfirmációi előkészítő lesz.
Tiszaszederkény
2018. február 11-én, vasárnap 10.00 órától istentisztelet lesz.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Tóth Tibor

volt tiszaújvárosi (majd emődi) lakos
életének 64.évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Drága halottunkat február 9-én 10:30 órakor helyezzük örök
nyugalomra a tiszaújvárosi köztemetőben. Kérjük mindazokat, akik szeretnék leróni kegyeletüket drága halottunk
emléke előtt, csak egy szál virággal tegyék azt meg.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Aktuális

2018. február 8.

Szemét, felújítás, szakembergondok

Társasházi tervek

Több gond is feszíti a lakóközösségeket.
Pénzügyekről, kintlévőségekről, felújításokról,
azok támogatásáról, kivitelezéséről esett szó egyebek közt a társasházak közös képviselőinek rendezett közgyűlésen. Az aktuális témákról Csoma Bertalannal, a Társasházak, Lakásszövetkezetek és
Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesületének elnökével beszélgettünk.
- Kezdjük azokkal a támogatásokkal, melyek révén több lakóépület is elvégezhette energetikai, épületgépészeti korszerűsítési
munkálatait az elmúlt években.

Alapos támogatások
- Az épületfenntartási alap továbbra is az önkormányzattól kapott 37 millió forintból és annak kamataiból gazdálkodik. A társasházak idén is május 31-ig nyújthatják be pályázataikat, erről
írásban értesítjük őket, és amikor megtörtént a műszaki átadás,
akkor utaljuk az összeget. Tavaly megszűntek az állami pályázatok, ennek ellenére több tulajdonközösség is belevágott különböző felújítási munkákba, elsősorban végfal szigetelésbe, csőrendszer-cserékbe, hőszigetelt ajtók, ablakok cseréjébe, lábazatjavításba. Idén is nagy szerepe lesz az alapnak, mivel elfogytak
az állami támogatások, és az önkormányzati támogatás is véges. A saját erejükre és az épületfenntartási alapból pályázható
összegre lesznek utalva a tulajdonközösségek. Terveink szerint
20 -26 millió forint közötti összegre lehet majd pályázni. A számoknál maradva, 26 millió forint a tulajdonközösségeknél lévő kintlévőségünk. Körültekintően gazdálkodnak az alappal, fegyelmezetten fizetnek, a fizetési készség 99 százalékos, egy társasház esetében volt egy kis csúszás, ám ennek a rendezése is
folyamatban van.

3. oldal

Duális mesterképzés az MPK-nál

Hallgatók és munkatársak egyben

A Miskolci Egyetem vegyipari-gépészmérnöki és a Debreceni Egyetem vegyészmérnöki mesterképzésének négy
- négy hallgatója vehet részt
a MOL Petrolkémia Zrt. duális képzésében. Az ünnepélyes tanévnyitót a napokban
tartották a Laza Pláza Klubházban.
A programban résztvevő hallgatók egyetemi tanulmányaik mellett gyakorlati
képzésen vehetnek részt a MOL Petrolkémiánál, ahol naprakész szakmai ismeretekhez juthatnak.
- Benjamin Franklin egyszer úgy fogalmazott: mondd el, és elfelejtem, tanítsd
meg, és emlékszem majd rá, vonj be és
megtanulom - így köszöntötte a hallgatókat Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt.
vezérigazgatója. - Azt hiszem, hogy ez az
egy gondolat tökéletesen kifejezi a duális
képzés lényegét. A mai munkaerőpiacon
hihetetlen előnnyel indul az a hallgató, az
a pályakezdő frissdiplomás, aki az elméleti tudás mellett valamilyen szintű gyakorlati jártassággal is rendelkezik. A duális képzésnek pontosan ez a célja, hogy
egyfajta egyensúlyt teremtsen az elméleti tudás és a gyakorlati jártasság között mondta.
A Debreceni Egyetem négy vegyészmérnök hallgatója - Barna Kristóf, Pál
Regina, Szepessy Kristóf Zoltán, Zelei
Georgina - csatlakozott a programhoz.
- A nyári szakmai gyakorlatomat is itt töltöttem már - mondta Barna Kristóf -, itt
készítettem a szakdolgozatomat is Molnár Zoltán vezetésével. Nagyon kellemes tapasztalataim vannak a cégről, hiszen kollégaként tekintettek rám, sok
üzemben körbevezettek, ezért jelentkeztem most ide. Szeretnék minél jobb teljesítményt nyújtani a duális képzésben, és
ha úgy adódik, akkor az MPK akármelyik
üzemében szívesen elhelyezkednék itt,
Tiszaújvárosban.
A mostani keresztféléves képzés elindításával ez már a harmadik duális évfolyam

A mesterképzésben résztvevők a vezérigazgató társaságában.
a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán. A vegyészmérnök alapszak után most a vegyészmérnök mesterszakon indul el ez az új
képzési forma.
- Elkötelezettek vagyunk a minőségi mérnökképzés iránt - mondta Dr. Kun Ferenc, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának dékánja. - Az a célunk, hogy a hallgatóink
használható tudást, versenyképes diplomát kapjanak tőlünk, amivel a munkaerőpiacon tárt karokkal várják majd őket. A
vegyészmérnök képzés erősítése érdekében a régió vegyiparának minden fontos
szereplőjével együttműködünk. Ebben az
ipari kapcsolati rendszerben a MOL Petrolkémiának kiemelten fontos helye van,
több okból is. Jelentős munkaadóként a
cég nagy számban alkalmaz nálunk végzett mérnököket, másrészt felelős nagyvállalatként részt vesz a szakemberképzésben. Ez nagyon fontos, hiszen a cég
a vegyészmérnöki munka aspektusainak
egy nagyon széles spektrumát tudja megmutatni a hallgatóink számára.
Fidrus Balázs, Kocsis Tamás, Németh
Benjamin és Tamás István a Miskolci

Szakemberhiány
- Korábban említette, hogy a felújításoknál nem feltétlenül a
pénz okoz gondot, hanem, hogy nincs, aki elvégezze a munkát. A
szakemberhiányra van valamiféle megoldásuk, tervük?
- A pénzhiány mellett esetenként valóban azzal szembesültünk,
hogy nincs, kivitelező. Már a nyáron érzékeltük, hogy az építőipari tevékenységeknél az ország nyugati részéből érkeztek
olyan ajánlatok, melyek komplett brigádokat vittek el egyes vállalkozóktól. A hirtelen fellépő munkaerőhiányt sokszor nem is
tudták pótolni, ezért több tulajdonközösség kérte a hitel átütemezését a beruházások meg nem valósulása miatt a következő
évre, azaz 2018-ra. A TiszaSzolg 2004. Kft.-hez levélben fordultunk ez ügyben, mert több közösség árajánlatot szeretne kérni - még a részközgyűlések előtt- az épületek fenntartásával ös�szefüggő munkák elvégzésére. Az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján a közösségek és a képviselők elégedettek a cég embereinek felkészültségével és szakértelmével, ezért szeretnék, ha a
felújítást, karbantartást olyanok végeznék, akik itt helyben vannak, ismerik az épületek szerkezetét, gond estén pedig rövid
időn belül rendelkezésre tudnak állni.

Szemétügy
- A kukák körül felgyülemlett szemét, illetve a zárható kukák
ügyében történt-e előrelépés?
- Előrelépésről nem tudok beszámolni, továbbra is több társasház kéri, hogy az edények zárhatóságát valósítsuk meg, ha lehet.
A Krónikában megjelentekre is utalva én úgy gondolom, hogy
nagyon helyes irány fogalmazódott meg, amikor mindenkinek a
felelősségét hangsúlyozzák a város tisztaságával, rendjével kapcsolatban. Fel kell ismerni a tulajdonosoknak, hogy van egy szemétszállítási rend, egy szolgáltató, annak pedig jogai, és ezeket
mindenképpen próbálja érvényesíteni a tulajdonközösségek felé. A közösségeknek lehetőség szerint ezeknek meg kell felelniük annak érdekében, hogy ne legyen a város szemetes. A hulladéktároló edények zárhatóságának pénzügyi része is van. Arról
is dönteni kell, hogy a „ketrecek” mennyire illenek bele a városképbe, ha meg nem, akkor mit tudunk helyette kitalálni.
berta

Kocsis Tamás és Zsinkó Tibor a tanulmányi szerződés aláírásakor.

Egyetemen tanulnak, négy félévig itt, a
MOL Petrolkémiánál is. Ők vegyipari gépészmérnök képesítést szereznek majd.
- Az alapképzésemet a Miskolci Egyetemen olajmérnökként végeztem - mondta Kocsis Tamás -, a mesterképzést pedig
vegyipari gépész specializáción folytatom itt, a duális képzési formában. Annak
idején, mikor ez az új képzési forma megjelent, eldöntöttem, hogy a mesterképzésemet mindenképp ilyen keretek között
szeretném elvégezni. Ez a cég számomra a legszimpatikusabb, itt látom a legnagyobb lehetőséget arra, hogy szakmailag
fejlődjek.
A Miskolci Egyetem évtizedek óta nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy hallgatói gyakorlati tudással is rendelkezzenek.
- Jelenleg közel ötven vállalattal van duális együttműködési megállapodásunk mondta Dr. Bányainé Dr. Tóth Ágota, a
Miskolci Egyetem duális képzési referense -, mindig örömmel fogadjuk új partnereinket. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy a MOL Petrolkémiával is együttműködhetünk, hiszen így hallgatóink értékes szakmai, gyakorlati tapasztalatokat
tudnak szerezni.
Tanulás és munka is egyben - ez vár a
képzésben résztvevő diákokra négy féléven keresztül. A hallgatók valós ipari
környezetben sajátíthatnak el szakmai ismereteket, és tanulmányaik idejére fizetést is kapnak a vállalattól.
- Sok időt fognak nálunk eltölteni - mondta Zsinkó Tibor -, kollégaként tekintünk
rájuk. A MOL Petrolkémiának ez egy
fontos dolog, hiszen ha azt nézzük, hogy
milyen fejlesztések előtt állunk, milyen
komoly beruházások érkeznek ide Tiszaújvárosba, és hogy a szakképzett munkaerő milyen óriási érték lesz a jövőben, akkor azt gondolom, hogy a duális képzés
egy olyan lehetőség számunkra, amiből
majd szintén meríthetünk, hiszen a legjobbak munkalehetőséget kaphatnak nálunk - tette hozzá a vezérigazgató.
Fodor Petra

Hányás, hasmenés, láz

Vírusok városszerte

Többféle kórokozó is kering a levegőben. Város�szerte előfordul hányás-hasmenés, skarlát, bárányhimlő, de sok a légúti panasszal orvoshoz fordulók száma is a felnőtt- és a gyermekkörzetekben egyaránt. A napokban egy hirtelen magas lázzal járó vírus okozza sokak megbetegedését. Gondot okoz azért is, mert sokszor öt napig elhúzódik a lázas állapot, ami szintén szokatlan, s szövődmény gyanúját kelti, alaposan kifárasztva, legyengítve a beteget.
Bár hivatalosan városunkban még nem jelentették
be az influenza jelenlétét, de több megyében már
járvány van és járásunkban is felütötte fejét a vírus. A népegészségügyi intézet a megelőzés és a
védőoltás fontosságára hívja fel a lakosság figyelmét, amit bizonyos csoportok ingyenesen kaphatnak meg.

Iskolás
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Széchenyis farsang

Palotástól keringőig, köztük bulik

Február másodikán egymás
után két előadással rukkoltak elő a farsangoló Széchenyi iskola diákjai és tanárai
a kulturális központ színpadán.
A tanári kar tagjai amellett, hogy jelmezre cserélték báli ruhájukat, műsorral is készültek. Nem is akármilyennel. Gidabőrbe bújtak az alsós tanító nénik, akiknek
az R-Go-s Szikora Robi, alias Homródi Zsolt tanár úr tartott castingot. Mások
a csoportos osztályprodukciókban szerepeltek diákjaikkal cirkuszi porondmesterként, vagy éppen egy művészetet kedvelő
fotós bőrébe bújtak, aki az éjszaka közepén merészkedett be a múzeumba.
- Nehéz volt kitalálni, hogy mivel is lépjünk
színpadra, de miután a gyerekek kitaláltak
egy nagyon jó koreográfiát egy klassz zenére, ráadásul a szülők jelmezeket varrtak,
úgy gondoltam, hogy beállok én is az gyerekekhez, magamra vállalva a múzeum látogatójának szerepét, végül is farsang van
- nyilatkozta az ötödikesek osztályfőnöke
Kristályné Medgyesy Andrea.
Ötletekből egyébként sem volt hiány.
Vicces formában megelevenedtek a tavalyi vizes világbajnokság versenyzői,
szinkronúszói. Csecsemőkorukba csöppentek vissza az ötödikesek, akik rugda-

Tanároknak álcázott diákok, óriáscilinderes urak.
lózóban rendeztek bébibulit. Romantikus
hangulattal érkezett a Rómeó és Júlia történetére épülő látványos koreográfia, táncukkal vidámságot hoztak az apró színes
trollok, és a Mikulások. Fényjátékkal keltették életre a nagysikerű Star Wars film
hangulatát, a hetedikesek produkciójával
pedig zenei időutazást tehettünk Elvis korától Michael Jacksonig és némi humorral fűszerezve táncra perdültek a tanáraiknak álcázott diákok, akikhez óriáscilinderes úriemberek is csatlakoztak.
Az iskola végzősei, a nyolcadikosok pa-

lotással nyitották a farsangi bált, zárásként pedig a keringővel búcsúztak. Hagyomány, hogy ilyenkor a mulatság záróakkordjaként táncba hívják szüleiket, tanáraikat is, és ezzel a keringővel „táncolnak ki” iskolájukból.
- Tavaly hetedikesként egy matekórát parodizáltunk ki, idén keringőzünk és palotást táncolunk, ezekben a gyönyörű ruhákban. Kicsit izgulunk és izgatottak vagyunk, de nagyon jó - mondta Kovács
Hagyó Dorina.
berta

Ösztöndíjban részesült tanulók névsora
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Lengyel Laura 5/1., Elek Petra 5/2., Zelei Tamás 5/3., Bodnár
Brigitta 6/1., Hajdú Lili 6/2., Dienes Ivett 6/3., Illés Róbert 7/1.,
Vágási Vanda 7/2., Gruber Noémi 7/10., Markovics László 8/1.,
Eperjesi Tímea 8/2.
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
Szemán Anna Ramóna 5.a, Cziáky Ádám 5.b, Veréb Ádám 5.c,
Erdei Bálint Máté 6.a, Illyés Lara 6.b, Nagy Alexandra Natália
6.c, Vámosi Marcell 7.a, Tóth Petra 7.b Sipos Adrienn 7.c, Simon Boglárka 8.a, Gyivák Bálint Zsombor 8.b, Nagy Dominik
Bence 8.c
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Gál Gréta Vivien 5.a, Bolgár Dániel 5.b, Turjanicza Boldizsár
5.c, Juszkó András 6.a, Pónus Adél 6.b, Danó Melinda 7.a, Sirokai Szilárd 7.b, Tóth Csenge 8.a, Bárány Zsanett 8.b
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
Tállai Zétény Ádám 5.a, Szilágyi Bálint 5.b, József Henriett 6.a,
Stadler Botond 6.b, Koleszár Boldizsár 7.a, Szitárcsik Eliza 7.b,
Berencsi Lili 8.a
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium
Mészáros Márton Zsolt 7.H, Sándor Luca 8.H, Zsóri Ádám 9.H,
Vitányi Csenge 9.A, Kovács Anna 9.B, Szűcs Hanna 9.C, Csató
Lilla 9.Ny, Rácz Katalin 9.M, Zsóri Zsolt 10.H, Hörcsik Eszter
10.A, György Lili 10.B, Kocsis Virág 10.M, Kiss Fanni 11.H,
Varga Eszter 11.A, Lidák Eszter 11.B, Csanálosi Dalma 11.M,
Mártha Balázs Levente 12.H, Mayer Flóra 12.A, Molnár Tímea
12.B, Orosz Fanni 12.M, Majnár Melinda 10.K, Orosz Dóra

A Brassaiban a könyvtárban adták át az ösztöndíjakat.
11.K, Bodnár Bence 12.K, Mester Emese 14.K
Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Erdei Erika 1/9.V, Keresztesi Levente 1/9.H, Berki Patrik Lajos 1/9.F, Nagy Lili 1/9.SZ, Páhány Tamás 2/10.H, Horváth Péter 2/10.L, Kosina Csaba Péter 2/10.V, Apostol Tibor 3/11.D,
Csonka Dávid 1/9.E, Gyuricskó Adrián 1/9.M, Földvári Levente 1/9.KG, Mészáros Liza 1/9.TG, Halász Csongor 2/10.E, Kató Roland Lajos 2/10.MG, Lovas Laura 2/10.TG, Jónyer Martin
3/11.E, Báró Anita 3/11.V, Széplaki János 3/11.G, Derbák Dominik 4/12.E, Berta Fédra Zsófia 4/12.V, Balogh László 4/12.G,
Mecsei Brigitta 5/13.A, Ujhelyi Máté 5/13.G, Szerbin Cintia
2/14.A, Répási Nándor 2/14.G
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Gimnazisták száguldó
informatika vonata

A középdöntősök és a felkészítő tanáraik. Ülnek: György
Lili, Kiss Ádám, Kanda Dániel, Mester László és Cservenák
Balázs. Állnak: Ferenczyné Sz. Zsuzsanna, Oláh Péter, Takácsné P. Erika, Illyés Kornél, Karikó Csongor Csanád, Kiss
Péter, Unyi Dominik Vajk és Zsóri Ádám.
Minden tanév őszén az ország számtalan középiskolása vált jegyet erre az utazásra. Borsod megyéből az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) programozás vonatára
az első forduló után 3 fő szállhatott fel, hogy a középdöntőben
folytassa a versenyt. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium két diákja, Karikó Csongor Csanád 11.B és Kiss Ádám 12.H osztályos tanuló (felkészítő tanár:
Ferenczyné Szabó Zsuzsanna) jutott el erre az állomásra.
Az alkalmazás kategória vonata megyénk 5 tanulójával indult a
2. fordulóra. Itt 3 diákunk kapott helyet. Karikó Csongor Csanád 11.B és Kiss Ádám 12.H (felkészítő tanár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna) és Kanda Dániel 12.B osztályos tanuló, akinek
felkészülését Takácsné Pelles Erika tanárnő is segítette.
A felsőbb évesek sikereit látva a Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Versenyeken szép eredményekkel haladnak a 9-10. osztályosok. Programozásból György Lili 10.B, Kiss
Péter és Zsóri Ádám 9.H osztályos diákok jutottak a középdöntőbe. Felkészítő tanár: Oláh Péter.
Alkalmazás kategóriában Unyi Dominik Vajk 10.H (felkészítő
tanár: Takácsné Pelles Erika) és György Lili, Cservenák Balázs,
Illyés Kornél 10.B és Kiss Péter, Mester László 9.H osztályos
tanulók mutathatták meg tudásukat a középdöntőben. Felkészítő
tanár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna.
Gratulálunk a szép eredményekhez és reméljük, hogy továbbutazhatnak az országos döntőkre.
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Szülő, nevelő bál
a Kazinczy iskolában

Az idén tizedik alkalommal rendezte meg a szülői közösség a
Kazinczy bált, melyen a szülők szép számmal képviseltették
magukat. A végzős diákok keringője és a 4. osztályosok palotása tette igazán alkalmivá az eseményt. A finom étkek, a hangulatos zene mellett kellemes beszélgetésekre is lehetőség adódott. A tombolából befolyt összegből, az igényeket megvizsgálva, a tanulók tanulmányi munkáját, szabadidős tevékenységét
kívánják segíteni.
Csoportkép a katolikus iskolában.

Az Eötvösben több „újrázó” is van.

A Széchenyi 12 díjazott tanulója.

A református iskolában kilencen kaptak ösztöndíjat.
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Maradtak a kérdések

Nem kerek
ez a kerékpárút-történet

Régi téma a kerékpárút Sajóörös és Tiszaújváros
között, és egyre aktuálisabb a növekvő forgalom
miatt. Nem csak az autósok, hanem a biciklisek és
a futók is a meglévő utat használják.
- Nagyon veszélyes - mondja Móricz Ferenc, aki kerékpárral jár
dolgozni Sajóörösről. - Ha jó úton akarok közlekedni, és nem a
kátyúkat kerülgetni, akkor csak az út közepén tudok haladni. Az
út széle nagyon rossz állapotban van. Az elmúlt évek alatt folt
hátára folt került, ezért a legkomfortosabb kerékpár is szétráz.
- Egy héten egyszer teszem meg ezt az utat autóval - mondta Pósa László. - Tény, hogy nagyon sok biciklis használja, és elég
veszélyes őket kerülgetni.
A balesetek száma is növekedett a forgalom miatt. Kunfalvi
András is szenvedett már balesetet ezen az útszakaszon. Rendszeresen biciklizik, ha intéznivalója van a városban, mindig kerékpárral megy, de hetente több alkalommal is kétkerekűre pattan a mozgás kedvéért.
- Tavaly nyáron történt egy kellemetlen eset - meséli András. A hétéves unokámmal jöttünk haza a városból és ránk legyezett
egy autó. A gyerek leugrott a kerékpárról, én pedig keresztülrepültem az ő kerékpárján. A sajnálatos eset után bementem a tiszaújvárosi és a sajóörösi önkormányzathoz is megérdeklődni,
hogy várható-e, hogy kerékpárút épüljön a közeljövőben a két
település között. Tiszaújvárosban nem tudtak ezzel kapcsolatban pontos felvilágosítást adni, itt Sajóörösön pedig a polgármesterrel beszéltem, aki azt mondta, hogy pályázatot nyertek
kerékpárút építésére.
A korábbi tervek szerint Tiszaújváros Sajóörössel konzorciumban akart pályázni, és az elképzelések szerint az épülő kerékpárút a mostani úttal párhuzamosan futott volna, becsatlakozva
a már meglévő tiszaújvárosi bicikliútba. Sajóörös azonban más
útvonallal, önállóan pályázott. A nyomvonal már elkészült, ami
a tervek szerint a mostani mezőgazdasági területen haladna keresztül egészen a Tiszaújváros és Sajószöged közötti kerékpárútig, de épülne egy lecsatlakozás is Tiszaújváros felé. (Lásd a
térképet.)
A meglehetősen logikátlannak látszó megoldás, illetve az előzmények több kérdést is felvetnek. A tiszaújvárosi városvezetés
álláspontját - a legutóbbi testületi ülés kapcsán - már ismertettük
lapunkban. (Mezőgazdasági kerékpárút? – Krónika 2018. február 1.) Szerettük volna az örösi álláspontot is megismerni és közzétenni. Kérdéseinkre azonban választ nem kaphattunk, mivel
Szabó Gábor, Sajóörös polgármestere, bár először igent mondott
megkeresésünkre, néhány nap elteltével úgy döntött, hogy nem
kíván lapunknak nyilatkozni.
ema

Futók és kerékpárosok egyaránt használják a meglehetősen rossz állapotú kesznyéteni utat.

Fonák

Nyílt válaszlevél

T.(ennyire telik) Orbán Viktor!
Levelét megkaptuk. Édesapám az övét
össze akarta gyűrni - még felbontatlanul - de megakadályoztam eme érthető, ám átgondolatlan cselekedetét. Hogyne, amikor épp elfogyott odahaza az A4es formátumú papír. Márpedig levélpapírjainak (melyek árát mi fizetjük, de ezt
hagyjuk), szóval papírjainak hátoldala
üres. Újrahasznosítható. Elárulom, ezekre rovom soraimat. Köszönettel tartozom
ezért.
Köszönettel tartozom azért is, mert tájékoztat. Újságot íróként azért megjegyzem, felületesen. Mari néni Girincsen mit
kezdjen azzal, hogy „a kormány január
17-i ülésén határozott a Stop Soros törvényjavaslatról”? Persze a levélből kiderül…
De, ha már határozat! Köszönettel vettem
volna azt is, ha arról tájékoztat, miként
határozott a kormány az egészségügy, az
oktatás rendbetételéről, a korrupció vis�szaszorításáról, a kivándorló magyarok
itthon tartásáról. Ez elmaradt.
S, ha már tájékoztatás! Szívesen vettem
volna, ha tájékoztat felmenőiről, vérvonaláról is - ha egyszer így fogalmaz: „mi,
magyarok”.
Én nem szégyellem származásomat. Nem
vagyok magyar. Legfeljebb félig. Hogy félig székely, az biztos. Bizonyára tudja, a
székely emberek közül sok azt vallja, ő
nem magyar, ő székely. (Mások pedig azt
mondják, a székely a legmagyarabb magyar.) Apai ágon gyergyói székely vér
csörgedezik ereimben. Biztos azt is tudja,
hogy ez ugyanúgy Hargita megyében van,
mint Tusnádfürdő, ahová évente elzarándokol székelyeket, magyarokat, Európát,
a világot kioktatni.
De visszatérve. Ilyetén módon bevándorlók leszármazottja vagyok. A második világégés idején gondolta úgy édesapám családja, hogy jobb lesz nekik a ma
anyaországnak nevezett honban. Elindultak hát. Gyergyókilyénfalvától Felsőkerepecen és Mándokon keresztül Vértesboglárig vezetett útjuk. Közben nagyapám nem a keleti nyitás jegyében - négy és fél
évig málenkij robotolt. Szibériában volt
szükség szaktudására. Útkarbantartó volt
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A miniszterelnöki levél.
szegény. Apám nyugati orientáltságú volt
már akkor is, mezőgazdasági szakiskolájának áttelepítése okán Csermajorig jutott. Aztán meg sem állt Németországig.
Igaz, a nyilasok hajtották odáig, 15 éves
leventeként. De hazatért. Haza? Hónapokig tartott vándorútja, míg rálelt családjára. Évek múltán katonai futárként
a Szentes-Hódmezővásárhely között közlekedő vonaton ismerkedett meg Bónusék lányával - édesanyámmal. Ne kérdezze, milyen eredetű név a Bónus. Z-vel a
végén tudnám. Így a latin jöhet szóba, de
könnyen lehet, hogy a szláv. Mindegy, a
lényeg, hogy egy kitelepített sváb család
házába költözött az egész família Vértesbogláron. Ott fogantam én is.
Te jó ég! Viktor, akkor mi földik vagyunk!
Boglártól ugyanis csak egy jó parasztköpésnyire van Felcsút. Így már könnyebb
lesz. Más a nexus.
Töri után jöjjön a matek!
Azt írja „az ország polgárai elsöprő többséggel nemet mondtak a Soros-terve”. Azt
most hagyjuk, hogy létezik-e ilyen terv. Tudomásom szerint, ha igaz - hangsúlyozom,
ha igaz - 2,2-2,3 millió konzultációs kérdőív érkezett vissza. Nem kétlem, hogy ezek elsöprő többsége nemet mondott. Ugyancsak
tudomásom szerint azonban az ország polgárainak száma, ha csak a választójoggal
rendelkezőket nézem, cirka 8-8,2 millió.

Akkor ki, mi az elsöprő többség? Mi 6-6,2
millióan nem vagyunk az ország polgárai? Vagy nem érünk annyit, mint 2 millió
Orbán-hívő Fidesz-fan?
És még van képe azt írni, ezek után, hogy
„össze kell fognunk, hogy Magyarország
megmaradjon magyar országnak”!?
Nem engedem, hogy az indulat vezesse
tollamat. Egy kis kitérőt téve inkább arra kérem, ne égesse a magyarok országát
cuki hátizsákjával járva a világot. Melyen
ez áll: fuleco. Ami egy osztrák hírportál
szerint a brazil szlengben segget jelent.
(Így már értem, miért vett „neki” is vonatjegyet Bécsbe menekülvén a rendkívüli parlamenti ülés kellemetlenségei elől.)
Persze, ha ez önkritika, akkor csak hordja bátran.
„Itt az idő” - írja. Nem valami eredeti.
170 éve ezt már leírta valaki nemzetünk
dalában. Tudja, a nagy magyar költő, kinek apja Petrovics, anyja Hrúz volt.
Azt is írja: „Álljunk ki Magyarországért!”
Én kiállok. Remélem az elsöprő többség
is.
És akkor felemelheti fuleco-ját a bársonyszékből.
-efelUi.: Ha nem olvasná végig - amit sajnálnék - összefoglalom távirati státusban:
Orbán STOP Viktor STOP Fidesz STOP.

Egy baki margójára

A múlt heti polgármesteri fogadóórában a Tisza TV műsorvezetőjeként bakiztam egy nagyot. Szakmai baki volt,
és ahogy kimondtam, már abban a pillanatban tudatosult is bennem az elszólásom, de már késő volt. A kimondott
szó, az kimondott szó. Konkrétan így
hangzott a kérdés: hogyan készül az önkormányzat a választásokra? Városvezetőnk azonnal helyreigazított, hiszen
nyilvánvaló, hogy készülnivalója kizárólag a polgármesteri hivatalnak van
április 8-a kapcsán azzal, hogy biztosítja a választások lebonyolításának törvényben előírt körülményeit.
Az önkormányzat, az önkormányzatiság valami egészen másról szól. Hivatalosan fogalmazva a helyi önkormányzás által a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetve a választott helyi képviselői útján - önállóan és demokratikusan intézi a helyi érdekű közügyeit. És ha már itt tartunk, így
is volt ez mindaddig, amíg hagyták. Hagyták, hogy iskoláinkat az önkormányzat tartsa
fenn és működtesse, majd az állam egyszer
csak úgy döntött, hogy jobb kezekben van ez
nála. Hisz van hozzá pénze, paripája, ne adj
isten fegyvere, sőt elegendő fénymásolópapírja, és krétája is. Aztán az élet bebizonyította, hogy a paripa és a fegyver még csakcsak, de a többi hozzávaló elég hiányos. Persze ezen könnyen lehetett segíteni, a mi önkormányzatunk például „önként és dalolva”
gyorsan kitömte a réseket potom 1,7 milliárd forinttal szolidaritási hozzájárulás címen.
Ebből akár sötétben foszforeszkáló, magától
író krétára is tellett volna, de ahogy hallani,
jutni mégsem jutott.

Ember legyen a talpán, aki követni tudja a szemét útját.
Most már a szemetünkről sem mi döntünk,
hiszen a hulladékgazdálkodás is állami
kézbe került, elvégre rend a lelke mindennek! Ember legyen a talpán, aki ezek után
a szemét útját leköveti. Ráadásul a piszkos
munka - szó szerint és átvitt értelemben is
- az önkormányzatnál maradt.
Hasonló cipőben járnak a közszolgáltatók,
hiszen a rezsicsökkentés egyik „nagyszerű” hozadéka, hogy szépen-lassan ellehetetlenülnek az érintett cégek, sok helyen
már a működési kiadásokat sem fedezik a
bevételek, nemhogy a fejlesztéseket.
Az, hogy ez a folyamat erősen emlékeztet egy hetven évvel ezelőttire, amit feketén-fehéren úgy hívtak, hogy államosítás, az egy dolog. Az, hogy ezt a korábbi rendszert átkosnak hívták azok is,
akik most államosítanak, az egy másik

dolog. De az a hír, ami a minap röppent
fel, hogy a kisebb településeken egyszerűen megszűnne a helyiek önrendelkezési joga és úgynevezett járási önkormányzatok jönnének létre, ahová képviselőket delegálhatnának a kisebb települések, az már mindannyiunkat érintő
komoly dolog. Természetesen az „illetékesek”azonnal cáfolták is a hírt. Csak
hát nem zörög a haraszt…
Nos, így esett, hogy a csúnya elszólásomnak mégis lett némi apropója. Mert
ha így nézzük, a hogyan készül az önkormányzat a választásokra kérdésre a helyi
emberek és választott képviselőik válasza csak az lehet, hogy bizakodva, a józan észben bízva.
Radácsi Zsuzsa

Mozaik
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Lendületben a Sodrás

Egy bolond százat csinál

Már javában tartanak a Sodrás Amatőr Színtársulat új
darabjának próbái. Április
14-én az Egy bolond százat
csinál című vígjátékot láthatja majd a közönség.
Többen, akik korábban a háttérből segítették a csapat munkáját, most először
színpadra is lépnek. Így Kenéz Csilla is,
aki eddig a frizurák, parókák felelőse
volt. Ő most Mari, a nagyszájú, elhagyott
cselédlány szerepébe bújik.
- Elsőre úgy látszik, nagyon könnyű színpadon játszani - mondta Csilla -, amikor
viszont már ott vagyunk, rájövünk, hogy
egyáltalán nem könnyű. Most még közönség sincs, csak egymást látjuk. Majd
az lesz az igazán nagy megmérettetés,
amikor több száz ember néz bennünket.
Zákány Bertalan is most debütál a színpadon, eddig ő is segítőként dolgozott a
háttérben.
- Jó a csapat - mondta Bertalan - a szerepet persze meg kell tanulni, de hát minden nehézkes így az elején. Kicsit lámpalázasak vagyunk, de reméljük, hogy
minden jó lesz. Valamikor a gyümölcs be
kell, hogy érjen, így várjuk mi is a bemutató napját.
A Mamma miában a papot játszotta, most
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Illemtan, protokoll

Ünnepek

A Valentin-nap is gyökeret eresztett Magyarországon.

Jézsó Éva, Jézsó Gábor, Versényi Miklós és Ábrók Andrea.
egy kevély, öntelt bankárt alakít Gliba
András.
- Koromnál fogva én már ilyen szerepeket kapok - mondta -, idősebb figurákat.
Nagyon jól érzem magam a színpadon,
ha lehet, még egy pár évig szívesen csinálom.
A főszerepben Jézsó Gábort láthatja majd
a közönség.
- Számomra ez egy nagy kihívás - mondta Gábor -, hiszen egyszerre két szerepet

Prágai Éva és Kenéz Csilla a kanapén.

játszom. Az egyik a kiinduló szerep, Dömötör, a kicsit izgága főpincér, aki hasonmása gróf Igor Szuareznek, a nagy afrikavadásznak. Amikor Dömötör rájön, hogy
egy álszakállal megtévesztően hasonlít
a nők bálványára, akkor megnyílik előtte a világ. Rengeteg zűrzavar, káosz, és
nagyon humoros történetek alakulnak ki
ebből. Minden karakteremben megkeresem azt a hasonlóságot, ami megvan bennem, és megvan a szerepben. Amikor ezt
az ember összegyúrja, összeolvasztja, akkor látja, hogy mi születik ebből.
- Régóta dédelgetett álmom volt már ez
a darab - mondta a rendező, Jézsó Éva. Az Egy bolond százat csinál egy irodalmi mű, abból készült film 1942-ben. Számomra ez az alap, tehát ebbe a világba,
a Latabár-féle karakterek világába megyünk vissza. Ezt szeretném valamilyen
szinten visszahozni a színpadra. A műből
színpadi verzió is készült, elég nagy sikerrel játszották mindenhol. Ezt dolgoztam át egy kicsit, tehát a színpadi mű és
az eredeti film ötvözete lesz a mi előadásunk - tette hozzá.
Az Egy bolond százat csinál premierje
április 14-én lesz a Tiszaszederkényi Művelődési Házban.
Fodor Petra

Kedves Szülők!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy megnyílt az elektronikus
adatlapkitöltő program a hat évfolyamos gimnáziumba egyénileg jelentkezők számára. A jelentkezési lapokat és a tanulói
adatlapokat ezen a felületen tudják előállítani. A programot és
az azzal kapcsolatos tájékoztatást az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu), a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév)
menüpontban érhetik el.
Felhívom ezúton a Kedves Szülők figyelmét arra, hogy a hozzánk jelentkezők csak az 5. év végi és a 6. félévi eredményeket írják be a programba. Amennyiben a kitöltéssel kapcsolatban kérdésük merülne fel, szívesen állunk rendelkezésükre.
Ez ügyben keressék Péter Levente intézményvezető-helyettes kollégámat a 49/540-096-os telefonszámon.
Erdélyi Lajos intézményvezető
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor
Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje 2018. február 28-án lejár.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében ( Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.).
Kérjük, hogy a befizetést mindenki időben teljesítse.
Köszönjük.
Hok Csaba
igazgató

Az év alapvetően hétköznapokból és hétvégékből áll. Ezt az
„egyhangúságot” törik meg az ünnepek.
Gondoljuk végig, egy ember életében hány és milyen ünnep jelenik meg. Kezdjük a családi alkalmakkal: születés-, és névnapok, évfordulók, jeles események (esküvő, keresztelő, temetés). Vannak a nemzeti ünnepeink, melyekre sok esetben egy kis
munkarendváltozással hosszabban is emlékezhetünk (március
15-e, augusztus 20-a, október 23-a). Az egyházi ünnepek; a húsvét, a pünkösd és a karácsony szintén jelen van minden család
életében. Ám amiről most szólni kívánok, azok az események,
melyek nem több évszázadosak, nem őseink hősi cselekedeteit
dicsőíti, hanem egy döntés alapján születtek. A közelgő Valentin
napról és a nemzetközi nőnapról, mint elterjedt ünnepről gondolkodjunk el egy kicsit.
E két alkalom meglehetősen megosztja a közvéleményt. Két táborra szakad megítélésük. Az egyik vélemény szerint legalább
egy napon gondoljunk a szerelemre és a nőkre szeretettel. A másik álláspont szerint ezeket az érzéseket az év minden napján
gyakorolni kellene.
A hangsúly a kellene szón van. Nem kívánok ebben véleményt
nyilvánítani, bár nőként igenis jólesik, ha kapok egy csokor virágot. Inkább az ünnep megéléséről szóljunk néhány szót.
Az ünnepeink azért vannak, hogy megálljunk egy pillanatra. A
hétköznapok egyhangúságát törjük meg, és gondoljuk végig,
hogy milyen csodálatos dolgok történtek és történnek velünk
ma is.
Egy születésnap arra késztet, hogy visszatekintsünk az elmúlt
évre, és számot adjunk magunknak. Egy gyermek születése a
családot boldogsággal tölt el és emlékeztet a fiatalságra.
Nemzeti ünnepeink a bátor, hős magyarokra irányítják a figyelmet. Az egyházi események pedig lélekkel töltik meg mindennapjainkat.
Sokan azt mondják, hogy a két vitatott ünnep öncélú, ezeket a
hétköznapokban is „el lehet intézni”. Sejtem, ennek a véleménynek olyan szószólói vannak, akik azokon a napokon sem visznek haza szerettüknek virágot. (Természetesen nem állíthatom
biztosan, és én örülnék a legjobban, ha nem így lenne.)
Ám a lényeg a hozzáállás. A már csak azért sem veszek semmit
is kifejez valamilyen érzést. Az üzenete ezeknek az alkalmaknak az, hogy legyen egy olyan nap az évben, amikor az érzéseinkről vallhatunk, megmutathatjuk, hogy képesek vagyunk szeretni. Az évben egy napon fókuszáljunk a szerelmünkre, a szeretetre, a mellettünk élő nőkre. Ezt a gesztust senki sem vitathatja el. Természetesen az a legjobb, ha ez az év minden napjában fellelhető.
Medina

Farsangoló

Kocsonyabál
disznóságokkal

kronika@tiszatv.hu

Bál a diákokért

A „Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakközépiskola- és Szakmunkásképző diákjainak oktatásáért, neveléséért és kultúrájáért” Alapítvány 2018. január 26-án alapítványi bált rendezett,
hogy a befolyt összeget a diákok javára fordíthassa. Az estet egy
tanulói szavalat, a végzős tanulók tánca és az igazgatói köszöntő nyitotta. A tanárok, szülők, technikai dolgozók és más támogatók részvételi-, vagy támogatói jegy vásárlásával és tombolatárgy felajánlásaikkal járultak hozzá a bál sikeréhez. A tombolatárgyak között volt olyan is, melyet az iskola tanulói ajánlottak fel. A bál résztvevői tombolajegy-vásárlással és a báli büfé
igénybevételével tovább növelték a bevételt. A jó hangulatú este
összehozta az iskola diákjaiért tenni akaró embereket.
Köszönjük minden támogatónak, hogy fontosnak tartotta anyagilag segíteni a Brassai diákjait céljaik megvalósításában. Reméljük, az első ilyen nagyszabású összejövetelt további bálok
követik majd, hagyományt teremtve.
Brassai DÖK

Disznóságokkal várták a nyugdíjasokat az idei kocsonyabálon.
230 főre terítettek a Központi étteremben, a konyhások egytálételt szolgáltak fel, remegő kocsonyát disznófejjel, füllel és farokkal.
A szépkorúak hagyományos kocsonyabálja több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, így mulatnak a nyugdíjasok a farsangi szezonban. Az idei bál koronáért küzdő királyi párosa a gimnasztrádás Kopcsó Józsefné, Csöpi néni és az Énekszó Baráti
Körből is ismert Vörös Béla lett.

Kultúra
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A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Változatok - kiállítás Csetneki József festőművész alkotásaiból.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2018. február 16-ig.

Óvárosi KULT Galéria
LélekSZÍNtér - Visegrádi Dóra festménykiállítása.
Látogatható: március 17-ig.
Derkó MiniGaléria
Fedor János egyedi grafikái.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: 2018. március 2-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
„Ki viszi át …?”- kamarakiállítás Nagy László halálának 40.
évfordulója alkalmából.
A kiállítás február 17-ig látható. Helyszín: a könyvtár földszintje.

Kultúrházak éjjel-nappal

Nyitott ajtók, kulisszatitkok

Megtelt a hétvégén a Derkovits Kulturális Központ. Nem
csak a nézőtér, vagy az emeleti
konferenciaterem, mint máskor, rendezvények alkalmából, hanem olyan ajtók is megnyíltak a közönség előtt, melyek a hétköznapokban zárva vannak. A Kultúrházak éjjel-nappal programon foglakozásokat lehetett megnézni
és kipróbálni, és az is kiderült,
hogyan működik a Derkó.
- Most a nagyközönség elől elzárt területen is szétnézhetnek az érdeklődők mondta Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója, akivel benyitunk egy emeleti ajtón a konferenciaterem melletti folyosón. Az ajtón ez áll:
Idegeneknek belépni tilos! - Ez is egy
olyan terület ahová máskor csak a házban dolgozók léphetnek be. Korábban ez
egy üres rész volt, bálokon, rendezvényeken öltözőnek használtuk. Azonban az
évek során egyre több művészeti csoport
alakult, a tagok száma évről-évre nő, így
szükség volt arra, hogy kosztümtárakat,
hangszerek és egyéb eszközök tárolására helyiségeket építsünk ki. Itt találhatók a Derkovits Fúvószenekar hangszerei, kottái és fellépő ruhái, egy másik helyiségben a mazsorettes lányok színes ruhái vannak gondosan felakasztva. A harmadikban pedig a Pántlika és a Kisbocskor néptáncegyüttesek kellékeit tároljuk.
A kíváncsi látogatók kirándulást is tehettek a kultúrház rejtett zugaiba. Benézhettek a színfalak mögé a Kulissza Játékszín
próbáján, lemehettek a zenekari árok-

Február 14. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Babák, gyerekek és anyák védelme illóolajokkal. Előadó:
Dajka Gabriella tanácsadó.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Február 8. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Farsangoló irodalom - tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Február 13.(kedd) 10.00 óra: Olvasósarok - tavaszvárás
versekkel.
Irodalmi foglalkozás nyugdíjasoknak: Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Február 13. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat!

A Tisza TV műsora
Február 8., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Társasházi problémák - Füstölgő szauna Örösi kerékpárút - Kórokozók a levegőben - Széchenyi farsang - Kocsonyabál - Sport
Hétről- hétre: Duális képzés Tiszaújvárosban - Mecénás díjazottak - Kultúrházak éjjel-nappal - Egy bolond százat csinál - Közelmúlt: jégről mentés (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Utána a testületi ülés ismétlése
Február 14., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Farsangok Csütörtöki töri - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Közelmúlt: Valentin nap

7. oldal

Pillantás a zsinórpadlásról.

Hagyj nyomot magad után!
ba, benézhettek a színpadi hangosítást és
fényt irányító technikai helyiségbe, illetve megnézhették, honnan vetítik hétfőnként a mozifilmeket.
Citera- és fúvószene, néptánc, zumba,
aerobik. A konferenciaterem egész délután zenészektől, táncolóktól volt hangos. Almási Csilla négy kisgyermekkel
állt be a néptánc csoportokhoz.
- Azt gondolom, minél hamarabb el kell
kezdeni bemutatni a gyerekeknek ezeket a lehetőségeket - mondta Csilla. - Bár
a legkisebb az ölemben táncolta végig a
foglalkozást, mégis fontosnak tartom,
hogy megismerkedjenek a népzenével,
tánccal, és ezáltal a magyar kultúra egy
szeletével. A nagyobbak már idejárnak a
Kisbocskorba táncolni. Mivel a próbákon
nem vagyunk bent, ezért ez egy nagyon

jó alakalom arra, hogy mi, szülők is megnézzük és részt vegyünk rajta.
A tánctól megéhezett, megszomjazott
vendégeket a földszinti szakköri helyiségben, a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör tagjai frissen sütött farsangi
fánkkal, házi lekvárral és teával várták.
- Liszt, tojássárgája, vaj, tej, élesztő - sorolja a hagyományos fánk hozzávalóit
Füredi Zsuzsanna, népi- játék és kismesterség oktató. - Mi olaj helyett sütőben
sütjük, így egy kicsit könnyebb a tészta.
Ribizli-, szőlő- és meggylekvárral kínáljuk a kisült finomságot.
Az aulában ügyes kezű gyerekek és felnőttek szabtak, varrtak, festettek a Tiszavirág Foltvarró Kör tagjai segítségével.
Nagy népszerűségnek örvendett a miskolci Elmeháza által berendezett szabadulószoba. Képletek a táblán, különböző anyagok az edényekben, leírások a falon. Ahhoz, hogy 45 perc alatt kijussanak
a játékosok, logikus gondolkodásra, leleményességre, csapatjátékra van szükség.
12 csapat próbálhatta ki magát, közülük a
Fejbetörők ki is jutottak.
- Voltunk már az Elmeházában Miskolcon többször is - mondta Korhut Ádám,
a Fejbetörő csapat egyik tagja. - Nagyon-nagyon tetszett, és amikor meghallottuk, hogy ide is eljön, kaptunk az alkalmon és gyorsan foglaltunk egy időpontot.
Barátokból, kollégákból áll a csapatunk.
Ügyesek voltunk, hiszen rájöttünk a dolog nyitjára, és kijutottunk a bezárt szobából.
ema

Hirdetmények
Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés

8. oldal

Az Európai Bizottság 2017 tavaszán jegyezte be a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack polgári kezdeményezés), amely
arra irányul, hogy az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és
nyelvi kisebbségek védelme érdekében.
A kezdeményezés képviselői arra kérik az EU-t, hogy javítsa a nemzeti- és
nyelvi kisebbségekhez tartozó szemé-

lyek védelmét és erősítse az Unió kulturális és nyelvi sokszínűségét. A külhoni magyarság képviselői 2017. november 10-én a Magyar Állandó Értekezleten egyértelmű kérést fogalmaztak meg az anyaország irányába, hogy
a magyarországi emberek aláírásukkal
segítség elő az európai polgárjogi kezdeményezés sikerét.
Ahhoz, hogy az Európai Bizottság foglal-

kozzon a kezdeményezéssel, legalább 1
millió támogató aláírás szükséges.
A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést elektronikusan és papíralapon
is lehet támogatni. A kezdeményezés a
www.jogaink.hu oldalon írható alá elektronikusan, illetve a Magyar Posta valamennyi hivatalában 2018. január 31-től
elérhető az aláírásgyűjtő ív és az ingyenes boríték.

Január 8-a óta kérhetik a személyijövedelemadó-bevallás tervezetének postázását a NAV-tól azok, akik nem regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt három
hétben csaknem kilencvenezren, azaz naponta mintegy ötezren éltek ezzel a lehetőséggel és küldtek sms-t, levelet, nyomtatványt vagy űrlapot a NAV-nak vagy
hívták a 1819-es Infóvonalat. A papíralapú tervezet postázását március 19-éig lehet kérni.
Az igénylési lehetőségek közül eddig az
sms a legnépszerűbb, ugyanis csaknem
hetvenezren kérték így az szja-bevallási
tervezet postázását. Több mint húszezren
a többi módszer közül választottak.

A tervezet, akár az adózó közreműködése
nélkül is - ha nincs szükség kiegészítésre, javításra - 2018. május 22-én érvényes
személyijövedelemadó-bevallássá válik.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a
NAV 2018. március 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-ig kérheti a tervezet postázását levélben, sms-ben (06-30/344-4304) vagy a
NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá
telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az sms-ben az SZJA rövidítés mellett az

adóazonosító jelet és a születési dátumot
kell elküldeni ebben a formában: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a
korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet
elektronikusan és papíron is rendelkezni.
Aki már most szeretné elkészíteni szja-bevallását, a NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain elérheti a 17SZJA nyomtatványt. Az új webes kitöltő felület 2018.
január 8-a óta elérhető a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a
kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu).
NAV

Már majdnem százezer kérelem

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:
Műtőssegéd/gipszmester
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- műtőssegéd/gipszmester szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- műtőben szerzett szakmai tapasztalat
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2018. február 28.
- Az elbírálás határideje 2018. március 5.
- Az állás betölthető: pályázat-elbírálást követően
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
50069/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „műtőssegéd/gipszmester”
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Tisztelt Lakosság!

Tisza úti vásár

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár

internetes elérhetőségen tekinthetik meg: http://www.rendel-

következő időpontja 2018. február 09. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

ointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

üzemeltető

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. február

Február

Helye

Ideje

Kinek a részére

08. csütörtök

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30-9.00 és14.00-16.30

Bölcsödés gyerek és alkalmazott befizetés

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tisza-parti szabadidőház

11.00-12.00

Szociális étkezők befizetés

13. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

14. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők befizetés

Őszirózsa idősek klub

7.30 - 8.00

„Esély” napközi otthon befizetés

Őszirózsa idősek klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

15. csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

19. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klubja

10.30-12.00

Szociális étkezők befizetés

20. kedd

Központi Étterem

9.00 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

21. szerda

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők befizetés

Hunyadi Iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

12. hétfő

22. csütörtök

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

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!

2018. február 8.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2018. február 12-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Óvodák
zárva és nyitva

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
„Szederinda Óvodája”
június 25. - július 20.
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
között
2018.
„Szivárvány Óvodája”
június 25. - július 27.
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
között
2018.
„Tündérkert Óvodája”
július 23. - augusztus 17.
(Tiszaújváros, Alkotmány köz
között
1.)
2018.
„Bóbita Óvodája”
július 30. - augusztus 24.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
között
Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
„Tündérkert Óvodája”
június 25. - július 20.
(Tiszaújváros,
között
Alkotmány köz 1.)
„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)
2018.
„Bóbita Óvodája”
július 23. - július 27.
(Tiszaújváros,
között
Kazinczy út 1.)
„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
2018.
„Szederinda Óvodája”
július 30. - augusztus 17.
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
között
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2018.
„Szederinda Óvodája”
augusztus 20. - augusztus 24. (Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
között
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
„Tündérkert Óvodája”
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)
2018. augusztus 27-étől minden épület teljes nyitvatartással
üzemel.
		
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Dr. Kébel Zsolt

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2018. február 14-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. február 8.

Szociális gondozó
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére szociális gondozó munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 4 hónap próbaidő kikötéssel
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség,
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdéseinek megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros,
Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a
pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 732/2018., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. február 16.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018. február 23.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet.

Hirdetés/Hirdetmények

9. oldal

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 a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére értékesítjük.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával együttesen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. 03. 19. 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon 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 49-544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több, azonos összegű vételi
ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálással alakul ki,
melynek időpontjáról és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes pályázatok benyújtóit írásban
tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés alapján megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Villanyszerelő karbantartó munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet villanyszerelő karbantartó munkakör betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével
1 év határozott időre szóló alkalmazással,
mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Villanyszerelői végzettség (szakmunkás
vagy szakközépiskolai végzettség)
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány

- Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget
igazoló oklevélmásolatot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban
szereplő épületek, ingatlanok elektromos
hálózatának és a hálózathoz tartozó berendezések, eszközök javítása és karbantartása.
Bér megegyezés szerint.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018.
február 20.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
(3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illetve elektronikusan a varosgazda@
tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Figeczky Rita személyügyi ügyintézőnél 49/540-636.
Kerékgyártó István
ügyvezető

Hirdetés

10. oldal

2018. február 8.

A MÁV-REC Kft.

Az Inno-Comp Kft., multinacionális, dinamikusan fejlődő,
alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres

KOCSIRENDEZŐ
munkatársakat keres
tiszaújvárosi telephelyére.

Minőségellenőr munkatársat

Fő feladatok:
- vasúti tolatási műveletek végrehajtása iparvágányon
Előnyt jelent (de hiánya nem kizáró ok):
- kocsirendezői alapvizsga
- vasútüzemi szakmai tapasztalat
- saját célú mozdonyvezetői jogosítvány
- tolatásvezetői alapvizsga
- érettségi
Munkarend: folyamatos 4 műszak 12/24 órás munkarend
Jelentkezését, érdeklődését a 20/581-47-05 telefonon, vagy a laszlo.krupa@mavrec.hu címen várjuk.

Elvárások:
• középfokú végzettség
• műanyagipari ismeretek
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés
Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgázásában szerzett gyakorlat

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

Januárban új helyen, az Ipari Parkban, a
Bay Zoltán út 1/A sz. alatt (az egykori MIVAS épületében) nyitotta meg kapuit a Festék Csodák.
Az előző üzletet már kinőtték, zsúfolt volt a tér,
a vevők sokszor nem találták meg, amit kerestek, vagy épp nem is tudták, hogy kapható. Ez
azonban már a múlté. Az új évvel új időszámítás
is kezdődött a Festék Csodák életében.
Alig pár perc autóútra költözött az üzlet, ahol
immár hétszáz négyzetméteren várják a vásárlókat. Már a parkolás is sokkal kényelmesebb,
és ez az érzés csak fokozódik az üzletbe belépve. Még mindennek új illata van, jó érzés itt nézelődni, lecsendesedni. Nem kell kapkodni, van
idő mindenre, a megszokott kínálat pedig folyamatosan bővül. Festékek, barkácsholmik, munkavédelmi eszközök és munkaruhák, szerszámok is várják a vásárlókat.

Gyermeksarok fogadja a legkisebbeket, hogy
amíg a szülők vásárolnak, ők se unatkozzanak.
Raklapbútorokból épült játszószobájukban az
apróságok kiélhetik kreativitásukat, a színek világában ők is szívesen rajzolnak, színeznek, játszanak.
Rendezett sorok, átlátható tér, szakmai segítség
- mindezt kínálja a Festék Csodák, ahol az a cél,
hogy mindenki megtalálja, amit keres. Nem termékeket adnak el, megoldásokat kínálnak mindenre. A munkatársak szívesen állnak a vásárlók rendelkezésére, hogy segítsenek, javaslatokat tegyenek, hogy mindenki elégedetten távozhasson, és vissza is térjen az üzletbe.
A Festék Csodák nyitvatartása:
Hétköznap: 7-18
Szombat: 7-14
Vasárnap 9-12

Ajánlatunk:
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az
elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
+36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. február 16.

Sport

2018. február 8.

Fitnesz

Tisztújítók

Tisztújító közgyűlést tartott a Tiszaújvárosi Fitnesz Sport Club.
Az egyesület elnöke Nánásiné Tóth Ibolya lett, helyettese Horváth István. A főtitkári pozíciót Nánási Balázs, a felügyelőbizottság elnöki tisztét Endrei Zsolt látja el a jövőben. A felügyelőbiztosság tagjai: Nagy Emese és Erdélyi Károlyné. Az erőemelő szakosztály élére Firtelmeiszter Erikát, a testépítő szakosztály vezetőjének, Nánási Nikolettát, a csúszókorong szakosztály
élére Erdélyi Károlyt, az erősember szakág vezetőjének Mengyi
Rajmundot, míg az ökölvívó szakosztály élére Remsperger Istvánt választották meg.

Tenisz

Barátságos
erőfelmérés

Tisza-menti teniszbarátság.
A TSC és a Tiszavasvári teniszezői találkoztak egy baráti összecsapáson a klub fedett csarnokában. A két egyesület között már
több éves jó kapcsolat van, melynek egyik példája ez a mérkőzésnap is, mely a remények szerint hagyománnyá válik. A téli
időszakban rövidesen újabb esemény lesz, a gyerekek számára
február 17-én rendezik meg a Farsang kupát.

Labdarúgás

Érdemek Érden
a felkészülésin

Kosárlabda

11. oldal

Húsz éve szárnyal a Phoenix

1997-ben alakult meg a Phoenix Kosárlabda Klub, hogy a
tiszaújvárosi kosárlabdázókat
egy klubba tömörítve sikeres
és jól működő sportegyesületet
alkossanak. Ennek a két évtizednek állított emléket a klub
legutóbbi közgyűlésén.
Persze nem két évtizede kezdődött a kosárlabda története a városban, hanem jóval korábban. Erről Pogonyi Sándor emlékezett vissza az ünnepség elején.
- 1962-ben kezdődött a kosárlabdaélet a
városban - mondta. - Az akkori sportkör
szakosztályaként volt mind férfi, mind
női csapat. Aztán 1996-ra odáig jutott
mindez, hogy magasabb osztályba kerülhet a csapat. Akkor még Old Boys néven
megnyertük a megyei bajnokságot, így
kerültünk fel az NB II-be.
Egy év alatt kiderült, érdemesebb tovább
is gondolkodni, pályázni az NB I/B-s szereplésre. A kicsiknél, az utánpótlásnál is
fontos lépéseket tettek, felismerve, hogy
az utánpótlás jelenti a klub jövőjét.
- 1997-ben még két csapat viaskodott a
városban, hasonló volt a helyzet, mint
most a kajak-kenusoknál - mondta Bráz
György, Tiszaújváros polgármestere, a
Phoenix első elnöke. - De már akkor tudtuk, a sikerhez az utánpótlás elengedhetetlen. Megkerestük a testnevelőket és akkor került a városba Szendrey Tibor is.
Szendrey Tibor az elmúlt két évtizednek
több mint a felében irányította a Phoenix

Ünnepi győzelem
A 17. fordulóban szoros csatában hatpontos győzelemmel ünnepelte születésnapját a Phoenix.
Tiszaújvárosi Phoenix KK - Bajai
Bácska FKE
77-71 (27-14, 16-27, 18-19, 16-11)
Tiszaújváros, 250 néző. V.: Lengyel,
Gergely, Bács.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics
(16/3), Gáspár (13), Szilasi (3), Jackson
(24), Endrész (4), Pöstényi (12/3), Kiss
(2), Orosz (-), Pongrácz (-), Kovács Z.
(3), Katlan (-).
Bajai Bácska FKE: Délity (4), Pongó
(12/6), Nagy (13/3), Schubert (6/6), Vukicevic (12), Weidinger (-), Bene (-),
Kollár (-), Kovács (10/9), Forgács (-),
Mándity (14), Golding (0).

Szendrey-mester magyaráz a 2008-as csapatnak.
játékát. Vezetőedzősége alatt lett stabil
NB I/B-s szereplő a csapat.
- 1996-ban kerültem a városba és egy rövid kihagyást leszámítva 12 és fél évig
irányítottam a csapatot - mondta Szendrey Tibor. - Nagyon jó csapatunk volt. Sokat jelentett számunkra és a város számára is ez a klub. Remélem még hosszú ideig meghatározó lesz a csapat a város sportéletében.
Magyar László az elmúlt években játékosként segítette a csapatot, ettől az évtől a pálya mellől, mint edző tevékenykedik abban a klubban, melynek születésénél is ott volt már.
Gigászi csatában, nagyon értékes győzelmet szerzett a Phoenix a Baja ellen. A
félidő végére feljavultak a vendégek és
két pontra feljöttek - volt előtte 12 pontos előny is -, az igazi izgalmakat a harmadik és negyedik negyed hozta. Először a Phoenix húzta be a kéziféket és
úgy tűnt, ezt ki is tudja használni a vendégcsapat, majd a bajaiaknál szakadt
meg a pontgyártás, ennek eredményeként megérdemelten győzött a Phoenix.
Szendrey Zsombor: Tudtuk, hogy nem
lesz könnyű dolgunk. Amikor Mándity
Máté beállt, belső poszton nagyon erős
lett a Baja, és ez a negyedik negyedben
ki is ütközött, mert 7 perc alatt csak 2
pontot dobtunk. De tudtunk változtatni,
szívünk a helyén volt, és volt akarat is,
csináltunk egy 14–0-s szakaszt. Óriási
gratuláció a fiúknak, mert egy nagyon jó
Baját vertünk meg.

Faggyas Milán és Molnár Máté erősségei lehetnek a csapatnak.
Igaz gólt nem szerzett, de az NB III Nyugati csoportjának egyik élmenője, az Érd csapata ellen
biztató játékot mutatva döntetlent ért el a TFCT.
Érd - TFC Tiszaújváros 0-0
Ellentétes félidőt produkált az időjárás, míg az első félidőben
eső esett a, addig a másodikban hóvihar kerekedett. Csapatunk a
mérkőzés nagyobb részében uralta a játékot, szépen, taktikusan,
türelmesen és nyugodtan játszott.
A három távozó után két érkezőről számolt be eddig a TFC hivatalos oldala.
Faggyas Milán és Molnár Máté várhatóan a kezdőben kapnak
helyet és erősségei lehetnek a csapatunknak tavasszal - áll a klub
honlapján.
Milán 28 éves támadó, az elmúlt félévben Hódmezővásárhelyen
játszott és 15 meccsen 9 gólt szerzett. Azt megelőzően a KBSC-vel nyert bajnokságot, előtte megfordult a Sopron, a Pápa, a
Szolnok és a Kaposvár csapataiban is, és komoly NB I-es múlttal rendelkezik a Honvéd és a Diósgyőr színeiben.
Máté 22 éves, a jobb oldalon bármely poszton bevethető. 14
éves koráig Nyíregyházán nevelkedett a játékos, aki ugyancsak
a KBSC bajnokcsapatának volt a tagja, de egy sérülés miatt ki
kellett hagynia az elmúlt fél évet. Korábban megfordult Putnokon, Gyirmóton és a Videoton NB III-as csapatában is.
Lapzártánk után, szerdán késő délután újabb hazai felkészülési mérkőzést játszott TFCT. Aki erről lemaradt, az szombaton
11 órától a DVTK II. ellen láthatja küzdeni a csapatot a műfüves pályán.

Nem tálcán kínálták a győzelmet, küzdeni kellett érte.

A Sportcentrum eseményei
Február 10., szombat
Teremlabdarúgás
10.00 XVIII. Forgács László teremlabdarúgó torna		
				
Játékcsarnok, Edzőterem
Labdarúgás
09.00 Sajószöged ifi- Taktaharkány edzőmérkőzés		
				
Műfüves pálya
11.00 FCT- DVTK II. edzőmérkőzés			
				
Műfüves pálya
13.00 Polgár edzőmérkőzése
Műfüves pálya
15.00 Sajószöged - Tiszakeszi edzőmérkőzés
				
Műfüves pálya

Pogonyi Sándor és Bráz György, a két
régi kosaras.
- Nekem az életem ez a klub - mondta -, a
lehetőséget, a barátokat, a csapatot jelentette. Egy röpke, 2 éves NB I-es kitérőt
kivéve végig itt voltam. Amikor gyerekként bekerültem a csapatba, akkor szerettem volna a nagyok között meghatározó
lenni és álmom volt az A csoportos szereplés is. Úgy érzem mind a két álmomat
sikerült teljesítenem. Bár a kecskeméti kitérőm során nem lettem a csapat meghatározó tagja, de itt a Phoenixnél úgy gondolom igen.
Az értékek melyeket 20 éve fektetett le
az akkori klubvezetés, nem változtak sokat. A felnőtt csapat sikeressége mellett a
klub utánpótlásának biztosítása a legfontosabb cél.
- Amióta nyilvántartást kell vezetni erről,
5-600 sportoló fordult meg nálunk - mondta Ducsai Zoltán az egyesület jelenlegi elnöke. - Most mintegy 150 játékengedél�lyel rendelkező tagunk van. Ez is a célunk,
hogy minél több gyerek sportoljon.
A Phoenix - az az a madár mely képes
mindig feltámadni, hamvaiból újra életre
kelni. Amíg itt a városban ilyen jó lesz a
kosárlabda utánpótlása, melyet tekinthetünk annak a bizonyos hamunak, addig
biztos szárnyalni fog a csapat is. Ahogy
a szlogen is mondja „Szárnyalj Phoenix!
Mozdulj Tiszaújváros!”
borza

Február 11., vasárnap
Labdarúgás
09.00 FCT - Onga U19 edzőmérkőzés			
				
Műfüves pálya
10.00 FCT - Onga U17 edzőmérkőzés			
				
Műfüves pálya
11.00 Tiszapalkonya- Emőd ifi edzőmérkőzés		
				
Műfüves pálya
13.00 Tiszapalkonya- Emőd felnőtt edzőmérkőzés		
			
Műfüves pálya
15.00 FCT - Tiszakeszi U15 edzőmérkőzés			
				
Műfüves pálya
17.00 FCT - Borsod Volán U14 edzőmérkőzés		
				
Műfüves pálya

12. oldal

Rendezvények
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