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Terülj, terülj, asztalkám

Négynapos ünnepre készülve

Fogadóóra

Már csak egy nap van hátra a húsvéti négynapos ünnepig.
Péntektől újra „hosszú hétvégézünk”, lesz idő kirándulni,
locsolkodni, együtt lenni. Addig viszont még tartanak az előkészületek, nagy a roham a boltokban, mindenki próbálja
beszerezni az ünnepi asztalra valót. Véget ér a negyven napos böjti időszak, hagyomány ilyenkor, hogy sonka, tojás,
bárány és kalács kerül az asztalra. A tojás a termékenységet, a családi összetartozást szimbolizálja, a bárány Jézust,
mint aki áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Régen a hagyományos paraszti családok-

nál a téli disznóvágáskor készült a sonka, és tipikusan a kora tavaszi időszakban volt füstölés, érlelés alatt. A böjt során
ezt nem lehetett elfogyasztani, valószínűleg ezért vált hagyományos húsvéti étellé. A kalács, a kenyér pedig a bőséget és
a jólétet jelképezi.
Ahány ház, annyi szokás, ki mit főz és süt, családonként eltérő, mint ahogy az is, hogy ki milyen sonkát szeret. A boltokban nagy a választék, legyen az lapocka, kötözött sonka, darabolt comb, érlelt karaj vagy éppen pulykasonka.
Húsvéti összeállításunk a 3. oldalon.

A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Április
4-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is fel
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen április 4-én
18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út
16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844, 341-755ös számon.
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 percben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket.

Lakossági fórum

Építési szabályok

Új törvény

Szociális segítségnyújtás a köznevelésben

Szeptember 1-jétől új feladat
elé néznek az óvodák és az iskolák, egy új törvényi előírás
szerint szociális segítő szolgáltatást kell biztosítaniuk a
náluk tanuló gyermekek számára.
Az intézkedés egyaránt érinti az összes
köznevelésben résztvevő intézményt,
fenntartótól függetlenül.
A témában kedd délelőtt tartottak előadást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményfejlesztési főosztályának munkatársai a városi könyvtárban. Az előadók világossá tették az induló program céljait, melyek között szerepel
például a professzionális, egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás
megszervezése, vagy a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetén való
javítás is.
Elmondták, hogy a program bevezetését
megelőzően mindenképpen várhatók ágazatok közötti egyeztetések, illetve együttműködési megállapodást kötnek a központ és az intézmények között.
Beszéltek az ügy anyagi vonzatáról is,

A felülvizsgálat után elkészült Tiszaújváros településrendezési
eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat)
véleményezési anyaga. A dokumentumokat Durbák György városi főépítész lakossági fórumon ismertette.
A tervezett változások egy részére a törvénymódosítások miatt
van szükség, a szabályozás ugyanakkor „alkalmazkodik” a valós élethez, a jelentkező igényekhez is. A fontosabb változásokat jövő heti számunkban ismertetjük.

Templomi közvetítések
A törvény szeptember elsejétől írja elő a szociális segítő szolgálatot.
miszerint évente, gyermekenként 1000
forintot biztosít majd az állam az intézmények részére a feladat megszervezésére, elvégzésére. Ez összesen évi 5,8 milliárd forint ráfordítást jelent az állami költségvetésből.
A törvény az intézmények részére előír-

ja, hogy kötelező biztosítaniuk egy helyet
(szobát) a szociális munkatárs számára,
aki ott végezheti feladatait.
A rendezvényen több környékbeli iskola és óvoda igazgatója részt vett, akiknek
az előadás után lehetőségük volt feltenni
kérdéseiket.

A Tisza TV idén is közvetíti a történelmi egyházak egy-egy húsvéti ünnepi szertartását.
A reformátusok nagypénteki istentiszteletét délelőtt 11 órakor
rögzítik, a görögkatolikusoknál a szombaton 21 órakor kezdődő húsvéti liturgiát rögzítik a kamerák, míg a római katolikus
templomban a vasárnap 11 órakor kezdődő ünnepi miséről készül felvétel.
A szertartásokat vasárnap 18 órától láthatják a nézők a fenti sorrendben, folyamatosan.

Sokféle

2. oldal

Vádemelés a munkaerő-kölcsönző ügyében

Húsz évet is kaphatnak

Befejezték a nyomozást a
NAV miskolci pénzügyi nyomozói egy bűnszervezet ellen, amely mintegy száz embert foglalkoztatott, látszólag
munkaerő-kölcsönzőkön keresztül, elkerülve a járulékés adófizetést. Ügyeskedéseikkel több, mint százötvenmillió forintot csaltak el.
A főként Tiszaújváros környékén tevékenykedő, őrzésvédelemmel és takarítással foglalkozó gazdasági társaság a korábban szabályosan foglalkoztatott dolgozókat papíron az általa létrehozott
munkaerő-kölcsönző cégekhez jelentette be. Ezeket a cégeket időszakonként lecserélték és eltüntették. A stróman cégek,
ha adtak is bevallást, járulékot már egyáltalán nem fizettek. Mindezeken felül a
kölcsönbe adó cégek által kiállított fiktív
számlák után még az általános forgalmi
adót is visszaigényelték.
Az irányítóknak arra is volt gondjuk,
hogy könyvelőkkel biztosítsák a cégek
legálisnak látszó működését. Az ő feladatuk volt a munkavállalók be- és átjelentése, a bukócégek adótartozásának követése.
A huszonhárom helyszínen zajló akcióban lefoglaltak több járművet és bankszámlákat zároltak. A gyanúsítottak ön-

Szeretet
Ezzel a rejtvénnyel véget ér márciusi sorozatunk. A megfejtéseket április
3-ig 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 április 1-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd április 2-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út
9-11., tel.: 49/340-052) 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.

Egyházi hírek

Római katolikus

Nyolc személyt gyanúsítottak meg, kettő ellen elfogadó parancs van érvényben.
ként megfizettek több, mint harmincmillió forintot, így a költségvetésnek okozott
kár tetemes része megtérült. A nyomozók
adóhatósági vizsgálatot is kezdeményeztek a cég ellen.
A pénzügyi nyomozók összesen nyolc
embert gyanúsítottak meg, két személy
ellen elfogató parancs van érvényben.
Költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése és közokirat-hamisítás

Borsodi orgazdák

Vádemelési javaslattal fejezték be a nyomozást a két férfi ellen, akik egy háznál
árulták a csempészcigarettát és vágott dohányt. A bűncselekmény miatt akár tíz év
börtönbüntetést is kaphatnak.
A NAV miskolci pénzügyi nyomozói
2017-ben a Borsod megyei rendőrökkel
rajtaütöttek két középkorú férfin, akik
egy mezőcsáti háznál árultak csempészcigarettát és vágott dohányt. Az egyik munkanélküliként nyilvántartott férfinél százhuszonötezer forintot, és egy füzetet találtak, amelyben négy évre visszamenőleg tételesen vezette az eladásokat.
A nyomozók négymillió forint értékben

2018. március 29.

foglaltak le több mint 3 ezer doboz különféle külföldi cigarettát és 45 kilogramm
vágott dohányt.
A bizonyítékokat átvizsgálva kiderült,
hogy a házkutatáskor lefoglalt füzetekben dokumentált eladások értéke mintegy
kétszázmillió forint. Az elkövetőket különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntett elkövetésével gyanúsította a NAV, amely vádemelési javaslattal küldte meg a nyomozás iratait a Tiszaújvárosi Járási Ügyészségnek.
Kovács Dorina százados
sajtóreferens
NAV

bűncselekmények megalapozott gyanújával vádemelést javasolnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészségnél. A
bűnszervezetben elkövetett költségvetési
csalás miatt akár húsz évig tartó szabadságvesztés is kiszabható.
Kovács Dorina százados
sajtóreferens
NAV

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

Nagycsütörtök: 18.00 óra, szentmise az utolsó vacsora emlékére. Virrasztás /1 óra az Oltáriszentség előtt/. Nagypéntek:
15.00 óra, Keresztút a plébánia udvaron. Irgalmasság kilenced első imaórája a templomban 18.00 óra. Az Úr szenvedésének, halálának emléknapja. Nagyszombat: 12.00 - 17.00 óra, a
Szentsír őrzése, csendes szentségimádás. 18.00 óra, Vigília és
nagyszombati szertartás, gyertyás körmenet. Húsvét vasárnap:
11.00 óra, Urunk feltámadásának ünnepe. A szentmise elején
ételszentelés lesz. Húsvét hétfő: 11.00 óra, Ünnepi szentmise.
Szerdán, csütörtökön és pénteken reggel fél 9-kor, kedden és
szombaton 18 órakor, vasárnap - Isteni Irgalmasság Vasárnapja - búcsúi szentmise 11 órakor lesz templomunkban.
Első pénteken betegek áldoztatása otthonukban.
Azoknak a fiataloknak, akik 2018-ban kötnek házasságot
templomunkban, a jegyes oktatás 2018. április 15-én, 22-én és
29-én 15-16 óráig lesz a plébánia közösségi termében.

Görögkatolikus

Nagycsütörtök: 18.00 kínszenvedési evangéliumok olvasása.
Nagypéntek: 8.00 királyi imaórák, 18.00 jeruzsálemi utrenye,
Krisztus siratása. Nagyszombat: 9.00 Nagy Szent Vazul Liturgiája
vecsernyével, 21.00 húsvéti utrenye (feltámadási szertartás), pászkaszentelés. Húsvét vasárnap: 11.00 ünnepi Szent Liturgia, 17.00
húsvéti vecsernye. Húsvét hétfő: 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Húsvét kedd: 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia.

Református

Tiszaújváros
2018. március 29-én, csütörtökön 17.00 órakor bűnbánati istentisztelet. 2018. március 30-án, nagypénteken 11.00 és 17.00 órától lesz ünnepi alkalom. 2018. március 31-én, szombaton 17.00
órakor ifjúsági alkalmat tartunk. 2018. április 1-jén, húsvét vasárnap 11.00 órakor úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz. 16.00 órakor és április 2-án, hétfőn 11.00 órakor már az
ünnepi legátus hirdeti az igét. 2018. április 4-én, szerdán 17.30
órakor felnőtt konfirmációi előkészítő lesz. 2018. április 5-én,
csütörtökön a bibliaóra 17.00 órakor kezdődik.
Tiszaszederkény
2018. március 29-én, csütörtökön 18.00 órakor bűnbánati istentisztelet. 2018. március 30-án, nagypénteken 10.00 és
18.00 órától lesz ünnepi alkalom. 2018. április 1-jén, húsvét
vasárnap 9.30 órakor úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz. 15.00 órakor és április 2-án, hétfőn 10.00 órakor már
az ünnepi legátus hirdeti az igét.
Sajószöged
2018. április 2-án 9.00 órakor kezdődik az úrvacsoraosztással
egybekötött istentisztelet.
„ Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben élhetek.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy drága szerettünk,

Répási Bertalanné
(szül.: Vámosi Éva Ildikó)

életének 53. évében, 2018. 03. 24-én
hosszan tartó betegség után elhunyt.
Szerettünket 2018. 03. 29-én (csütörtök) 16 órakor a tiszaújvárosi Városi Temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Búcsúzik szerető családja:
férje, gyermekei, menye és kis unokája
„Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya a szívünkben Érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet.
Amit tőlünk soha senki el nem vehet.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Paulik Zoltán

életének 89. évében elhunyt. Temetése április 4-én, szerdán, 12.30 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben.
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 Polgármesteri Hivatala 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
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Közösségi tér a Tisza partján

Elkészült
a csónakház

Még nincsenek belakva a szálláshelyek.
Ettől a szezontól teljesen megújult csónakházban tudja fogadni sportolóit a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület. Az alsó rész a
csónakok tárolására szolgáló hangárral és edzőteremmel már tavaly elkészült, a felső rész rekonstrukciója most fejeződött be.
- Egy koncepció szerint haladunk előre a komplexum felújításában - mondta Béke László, az egyesület elnöke. - Kezdődött azzal, hogy sikerült megvásárolnunk az egykori strand területét az
önkormányzat támogatásával. Először az alsó részt újítottuk föl.
Leköltöztettük a hajótárolót, az öltözőket és a konditermet, valamint irodát alakítottunk ki a mai kor szerinti felújítással. Tavaly kezdődött a felső szint átalakítása. Itt már egy teljesen új
koncepció szerint építkeztünk. Szálláshelyeket és olyan pihenőhelyeket alakítottunk ki, ahol terveink szerint sportolókat és kikapcsolódni vágyókat látunk majd vendégül.
Így kétféleképpen is hasznára válhat a létesítmény a versenysportnak. Egyrészt az edzőtáborok során sportkapcsolatok alakulhatnak ki, másrészt a létesítmény kiadásával anyagi hasznot
tud termelni az egyesület, melyet a versenysportra tud fordítani. Ez utóbbi a fenntartható fejlődés egyik záloga Béke László szerint.
A megújult emelet még csendes, a csónakházban és az udvaron
azonban már nagy a nyüzsgés. Bár még kerülgetni kell a hóbuckákat, már gőzerővel folyik a munka. Az utánpótlás sportolók
mellett az egyesület két nagy „öregje”, Bragato Giada és Béke
Kornél is a hamarosan induló versenyszezonra hangol.
- Minden versenyzőnek az a célja, hogy a tavalyi évtől jobban
teljesítsen vagy legalább azt a szintet hozza - mondta Giada. Az én terveim sem mások, szeretném a tavalyi eredményeket
hozni. Első éves U23-asként kicsit nehezebb lesz a dolgom, mivel öt évvel idősebbekkel is kell menni. A maratoniban is szeretném bebizonyítani, főleg a kanadai lánynak, hogy ott vagyok,
és igenis meg tudom csinálni. (Annak a kanadai lánynak, aki tavaly a dél-afrikai világbajnokságon nemes egyszerűséggel beborította a vízbe Giádát úgy, hogy a versenyt feladni kényszerült. - A szerk.)
Béke Kornél egy évet már letudott az U23-as mezőnyben, így az
idei szezon neki talán egy kicsit könnyebb lesz.
- Most már valamennyivel közelebb áll az a korosztály, akikkel
versenyzek majd az itthoni válogatóversenyeken - mondta Béke
Kornél. - Mindenképpen szeretnék az U23-as világ- vagy Európa-bajnokság egyikére kijutni. Próbálkozunk majd a csapathajókkal is, de a cél az egyesben való indulás lesz.
Ehhez anyaegyesületük mindent megad, teheti ezt úgy, hogy folyamatosan fejlődik a klub bázisa.
- 2017-ben vettük át a lenti részét a létesítménynek - mondta
Betlenfalvi István edző. - Ég és föld a különbség. Folyamatos a
bővítése a konditeremnek és a hajótároló résznek is. Azt gondolom, hogy a versenyzőknek most már csak egy dolguk maradt,
kajakozni, kenuzni kell nagyon gyorsan.
Összesen mintegy 100 millió forintot fordított a klub az infrastruktúra fejlesztésére. További tervek is vannak, s ha minden
megvalósul, egy igazi közösségi tér alakul ki a Tisza partján.
borza

Esztétikus a vizesblokk is.

Aktuális

3. oldal

Terülj, terülj, asztalkám!

Négynapos ünnepre készülve

Családi vagy baráti körben,
otthon vagy rokonoknál, kirándulva - sokan terveznek
valamit a négynapos ünnepre. 2017-től már Nagypéntek is munkaszüneti nap, így
négy nap áll előttünk a pihenésre, feltöltődésre.
Most viszont még javában zajlanak a húsvéti előkészületek, a bevásárlás, a tervezgetés.
- Ugyanúgy készülök, mint máskor mondta Takácsné, aki épp sonkát, húst
vásárolt -, várom a gyerekeket, az unokát, úgyhogy készülődök. Már nem an�nyira, mint régen, mert elmúltam már pár
éves, de azért készülök. Sonka, tojás, újhagyma, paprika és retek mindig kerül
asztalra.
Topa István is húsért áll sorba, bevásárló
cetlivel a kezében.
- A nejem írta össze a listát - mondta -, oldalas, darálni való hús, csirkecomb és dagadó, ezek a leglényegesebbek. Várjuk a
családot, jönnek a gyerekek, fel kell ké-

Sorbanállás a húsvéti húsért.
lád szereti. Odahaza leszünk majd, családiasan. Van jó nagy kertünk, én ott fogok
ültetgetni.
A húsvétra a gyerekek is készülnek, úgy
az óvodákban, mint az iskolában, vagy

Terülj, terülj, asztalkám a gyermekkönyvtárban is.
szülnünk, nem magunk miatt, hanem inkább miattuk.
Sonkából még van bőven, folyamatos az
utánpótlás is, nem árt azonban időben bevásárolni. A tapasztalatok szerint ma már
egyre kevesebben hagyják az utolsó pillanatra a bevásárlást.
- Egy picivel hamarabb indult most a vásárlás - mondta Varga György, a Husi
Húsbolt tulajdonosa. - A múlt héten is érkeztek hagyományos érlelésű füstölt termékek, azok már el is fogytak. A héten
még kapunk belőle, de egy nappal rövidebb a hét, hiszen Nagypénteken már zárva vannak a boltok, az üzemek már csütörtökön sem tudnak szállítani, jobb előre gondolkodni. Parasztsonka, parasztlapocka, kötözött sonka, darabolt comb, érlelt karaj és pulykasonka is kapható most.
- Melyek a legkelendőbb húsvéti sonkák?
- Gyorspácolású termékeket mi nem forgalmazunk, a parasztsonkákat is kettévágjuk és megmutatjuk a vásárlóknak,
hogy milyen gyönyörűen be vannak érve,
és az mindegy, hogy az most 2000 vagy
2200 forint, az embereknek nem kell a
zacskós, gyorspácos termék, inkább a minőséget keresik.
- Mire figyeljünk a sonka kiválasztásakor?
- Elsősorban az érlelésre, arra, hogy milyen színe van. Legyen szép piros és
egyenletes, legyen kellemes illata. Ne
folyjon belőle a lé, legyen szikkadt, és
ne legyen nagyon zsíros - mondta Varga
György.
Nem csak a hús, a friss zöldség is jobban
fogy ilyenkor. A piacon az újhagyma, a
retek, a paprika és a paradicsom a legkelendőbb, és persze a friss tojás.
- Én vásárolok be most - mondta Rab József -, húsvétkor töltött káposzta és húsleves is lesz majd. Ezeket az egész csa-

Húsvéti programok
Mezőkövesden rendezik meg a már hagyományos Matyó húsvét programjait április 1-jén és 2-án. Hétfőn négy alkalommal
vödrös locsolkodást és egy alkalommal
traktorról locsolást láthatnak a Hadas városrészben, a Mezőgazdasági Gépmúzeum
udvarán pedig a gyerekek kedvence, a húsvéti állatudvar (nyuszi-, csibe- és báránysimogató), valamint kovácstalálkozó fogadja az érdeklődőket. Az utcákon kézműves és gasztronómiai termékek vásári forgatagában sétálhatnak a vendégek mindkét
napon. A színpadi programok mellett tojásfestés, népi játékudvar, gurulóló és felfedező játék is színesíti a kínálatot.
A Diósgyőri vár udvara is megtelik élettel április első napjaiban, izgalommal,
tartalmas szórakozást kínálva a húsvéti hosszú hétvégén. Zenészek, mesteremberek, kirakodóvásár és finomságok
várják az ide érkezőket.
A Lillafüredi kalandpark március 29. és

Matyó húsvét lesz Mezőkövesden.

otthon. A gyermekkönyvtárban a minap
családi játszóházat szerveztek, ahol a
gyerekek húsvéti nyuszit készítettek filcből és asztaldíszt is alkothattak.
Hagyomány ilyenkor a tojásfestés, megannyi technika közül választhatunk, az
egyszerűbbektől az egészen komoly kézügyességet igénylőkig. Ma már egyre
kevesebben locsolkodnak húsvét hétfőjén, pedig ez a hagyomány a régi korokba nyúlik vissza. Őseink hittek a víz megtisztító és megújító erejében, és ez a szokás a mai napig megmaradt, az ifjú legények, gyermekek rövid verseket szavalva vízzel, kölnivel locsolják a lányokat,
ez a szokás leginkább Közép-Európában
elterjedt. A locsolkodásért pedig jár a hímes tojás.
Sokan döntenek ilyenkor úgy, hogy kihasználva a négynapos ünnepet, szabadtéri programokat szerveznek. A meteorológusok szerint vasárnapig ugyan
esős-szeles időnk lesz, hétfőn kitisztul az
égbolt, így minden adott egy családi kiránduláshoz.
Fodor Petra
április 3. között nyuszi simogatással, tojáskereséssel, kézműves foglalkozással
várja a kicsiket, míg az idősebb korosztály tagjai a hagyományos húsvéti ízeket
kóstolhatják meg a Falatozóban, új köntösbe öltöztetve.
A miskolctapolcai Avalon parkban Maya
húsvéti napokat tartanak március 29. és
április 3. között. Tojáskereséssel, kézműves foglalkozásokkal, sorversenyekkel üthetik el az időt, valamint az Avalon park és a RádióM szervezésében tojásfestő versenyen is összemérhetik kreativitásukat társaikkal szemben. Március 30-tól április 2-ig nyuszikkal és kisbárányokkal is találkozhatnak a kicsik,
de a programsorozatot gyermek koncertekkel, fellépőkkel is színesítik.
Húsvéti programok lesznek vasárnap és
hétfőn a Füzéri várban is. Történelmi
játszótér, hadi bemutatók, tárlatvezetések, párbajbemutatók, középkori életképek várják a Tavaszi Várkapu Tárogató
vendégeit.

Voksoló

4. oldal

Vélemény, ellenvélemény, egyetértés
Dr. Juhos Szabolcs jegyző, mint Felelős
kiadó részére
Tisztelt Jegyző úr!
A Tiszaújvárosi Krónika folyó hó 22i számában megjelent „Nyál a szájban”
című írással kapcsolatban az alábbi vélemény közzétételét kérem, mint érintett:
„A sajtószabadság és benne a véleményszabadság egy rendkívül fontos értéke
minden demokráciának. Mégpedig olyannyira, hogy ennek oltárán a közszereplők, helyi és országos politikusok 1964től elvesztették azon személyiségi jogukat, amelyek egy átlag polgárt megillettek, s mind a mai napig megilletik.
Az amerikai legfelsőbb bíróság William
J. Brennan bírája a New York Times Co.
vs. Sullivan ügyben, mint III. fokú bíróság először mondta ki: ha valaki az írott
vagy elektronikus sajtóban hamis tényeket állít, mely valakinek a hírnevét rontja, vagy másképp teszi ki a közvélemény
megvetésének, akkor azt közszereplőként
tűrnie kell, sőt bizonyos mértékig még a
valótlanságok állítása is megengedett, ha
az nem párosul nyilvánvaló rosszhiszeműséggel. Mérföldkőnek számított ez a
döntés, majd az európai jogrend is átvette
ezeket az elveket. Igaz, a bíró temetésén
Bill Clinton akkori elnök méltató mondatai közé a következőket csempészte: „Remélem, megérti az egykori bíró, hogy
ezért a döntéséért nem lelkesedtünk an�nyira, mint a többiért.”
Ennek hatására is a magyar szabályozásban külön szakasz foglalkozik a közéleti szereplők személyiségi jogaival: a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét méltányolható közérdekből szükséges és arányos
mértékben az emberi méltóság sérelme
nélkül korlátozhatja.
Nyilvánvaló, hogy mint volt országgyűlési képviselő, illetve B.-A.-Z. Megye 6.
sz. választókerület FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje vettem részt
a jelképes gyáravatáson, miután oda meghívtak, tehát közszereplőnek számítok.
Munkám során tapasztaltam, hogy a magyar vegyipar egyik fellegvárában, Tiszaújvárosban furcsa, számomra szokatlan mentalitás is jelen van - ami azonban
tőlem idegen. Szerencs sem volt kevésbé
baloldali város, mégis szót tudtam, s tudok érteni az eltérő gondolkodású emberekkel.
Polgármesterként egyetlen embert sem
vegzáltam politikai meggyőződése miatt,
hisz az mindenkinek a magánügye. Ha-

marosan eljut mindenkihez az a kiadványom, amelyben - többek között - az alábbiakat írtam: „Meggyőződésem, hogy
azokkal is együtt kell működnünk, akik
nem mindenben értenek egyet velünk, de
jó szándékú magyar emberek. Tudomásul
kell vennünk, hogy nem vagyunk egyformák, de mindannyiunk számára kínál feladatot hazánk, Magyarország.”
Sajnálom, hogy ugyanezt a megközelítést
nem alkalmazta „efel” monogramú kollegájuk. Emberi mivoltomat lealacsonyító kifejezéseit méltatlannak, igazságtalannak, sértőnek találom, de nyilván ez is
volt a cél. Mindezek ellenére változatlanul nyitott vagyok Önnel a korrekt és kölcsönös együttműködésre, ezért kérem soraim megjelentetését.
A gesztuson túl felhívom Tisztelt Jegyző
úr, mint a Tiszaújvárosi Krónika felelős
kiadójának figyelmét, hogy mint a Választási Iroda vezetője is különös hangsúlyt kellett volna helyeznie az Ön által
felügyelt közéleti lap választási időszakban megjelenő cikkeinek hangvételére,
kiegyensúlyozottságára.
Szerencs, 2018. március 26.
Tisztelettel:
Koncz Ferenc
országgyűlési képviselőjelölt”
*
Tisztelt Koncz Ferenc Úr!
Engedje meg, hogy bemutatkozzam, Radácsi Zsuzsa vagyok, a Tiszaújvárosi
Krónika főszerkesztője. Az a szerencsés,
aki dönt arról, hogy mi kerül az újságba,
és mi nem, és aki mindezért felelősséggel tartozik.
Ezt a rövid bevezetőt azért tartottam fontosnak, mert Ön a kiadótól kérte levelének megjelentetését, amelyet egyébként
szerkesztőségünknek is eljuttatott, és arra
is felhívta a kiadó figyelmét, hogy különös hangsúlyt kell fektetnie az általa felügyelt újság hangvételére, kiegyensúlyozottságára.
Nem tudom persze, hogy Szerencsen
hogy megy ez, (pedig annak idején sok
szép nyarat töltöttem ott nagyszüleimnél), de itt Tiszaújvárosban az újság szerkesztésébe nem szól bele a kiadó. Egyáltalán nem.
-efel- kollégám bizony kimondja a gondolatait. Olykor kendőzetlenül, néha sértőn, alkalomadtán „bicskanyitogatóan”,
de kizárólag jegyzeteiben, véleménycikkeiben, hiszen csak ott teheti, de ott megteheti. Petőfiék „kiküzdötték” nekünk ezt
a jogot, amelyet jelenleg - hazánkban is
- sok helyen lábbal tipornak, pedig hogy

Önt idézzem: „nem vagyunk egyformák,
de mindannyiunk számára kínál feladatot
hazánk.” –efel- igazságérzete hatalmas, a
város iránti elkötelezettsége még annál is
nagyobb, talán ezért háborodott fel an�nyira a „MOL-os” eseten, hogy olyan írói
eszközökkel élt, amelyek erősek voltak,
de amelyek legjobban kifejezték véleményét.
És még egy gondolat. Levelében azt írja, „nyilvánvaló, hogy mint volt ország�gyűlési képviselő, illetve B-A-Z Megye 6. sz. választókerület FIDESZ-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje vettem részt a jelképes gyáravatáson, miután oda meghívtak, tehát közszereplőnek
számítok.” Tudja Polgármester Úr, erről
az Oscar című filmvígjáték egyik szófordulata jut eszembe, amely így hangzik:
„tudtuk, csak nem sejtettük”. Mert Önt
Szerencs város polgármestereként mutatták be a rendezvényen, és így kérték fel,
hogy mondjon beszédet. Nem is történhetett volna másképp, hisz kilógott volna
a lóláb, hogy egy gyáravatót ne adj isten
kampánycélokra használna fel. Vannak
alkalmak, amikor nemet kell mondanunk.
Ez - véleményem szerint - egy ilyen alkalom lett volna.
Radácsi Zsuzsa
*
Koncz Úr!
A -efel- monogram tulajdonosaként engedjen meg néhány megjegyzést nekem
is.
Rossz a címzés, ennek megfelelően levele tartalma. Bráz György polgármesternek kellett volna írnia, s elnézést, bocsánatot kérni tőle, a várostól - legalább
utólag - méltatlan tettéért. Mert bizony az
volt, amit tett, még ha parancsra is tette.
Én ezt tettem szóvá - valóban erős kifejezésekkel élve - de nem emberi, hanem politikusi mivoltát, tisztességét vonva kétségbe.
Mi nem azt figyeljük, s nem a szerint állunk szóba egymással, s dolgozunk közös
ügyeinkért, hogy jobb-, avagy baloldali-e
valaki. Mifelénk ilyen mentalitású emberek élnek. Szokatlan? Nem vagyunk egyformák.
Amiben viszont teljes mértékben egyetértek: „…mindannyiunk számára kínál feladatot hazánk, Magyarország”. Számomra ilyen feladat szűkebb pátriám, városom, a tiszaújvárosi emberek szolgálata
ott, ahová jobb-, avagy balsorsom vetett.
Ennek tettem eleget.
Ferenczi László

Bírságok kiszabása, kifogás benyújtása
Nyolc kamupártra összesen 4,6 milló forint bírságot szabott ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 6. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság. Három párt nagyobb összegű,
egymillió forint feletti büntetést kapott,
kettőt százezres, hármat pedig tízezres
nagyságrendű tétel befizetésére kötelezték. A bírságok kiszabásának oka minden
esetben az volt, hogy az említett politikai
csoportok nem adták át összes ajánlóívüket a rendelkezésükre álló határidőn belül. A kiszabott büntetést a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon
belül kell megfizetniük a pártoknak.
Úgy tűnik Koncz Ferenc fideszes képviselőjelölt - és csapata - nem hagyja abba tiszaújvárosi trollkodását. A múlt heti gyáravató-kampánygyűlés után e héten a Klebersberg központ tiszaújvárosi fejtágítóján is tiszteletét tette Szerencs

polgármestere, ezúttal Balog miniszter
kíséretében.
Történt más is. Az önkormányzati tulajdonban lévő városközponti kandeláberek
egyikén-másikán Pap Zsolt MSZP- Párbeszéd jelölt választási plakátjai fölött ott
lóg Koncz Ferenc plakátja is.
A választási plakátozás szabályai meglehetősen zavarosak, az azonban egyértelműnek látszik, hogy a Pap Zsolt által bérelt világítási oszlopon nincs, nem lehet
helye más jelöltnek.
Pap Zsolt be is nyújtotta ezzel kapcsolatos kifogását a választási bizottsághoz.
A cselekmény egy másik kérdést is felvett. A fideszes jelölt képmásait ugyanis
úgy helyezték el, hogy kissé eltakarja a
lámpatesteket, korlátozva ezzel a megvilágítást.
f.l.

Elférnek, de nem férnek meg.

2018. március 29.

Jobbikos utcafórum

Magyar szív,
józan ész, tiszta kéz

Nagyon sok a feladat, a tennivaló - mondta Vona Gábor.
A Jobbik utcafórumának Tiszaújváros volt a hetedik állomása múlt pénteken. A párt miniszterelnök-jelöltje, Vona Gábor és választókerületünk
jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje, Bíró
László ismertette a párt programját.
A hűvös tavaszi délután ellenére sokan mentek ki az utcafórumra. Vona Gábor az emberek támogatását kérte, hiszen mint
mondta, háromszor kapott már lehetőséget az MSZP, háromszor
a Fidesz, most rajtuk, a Jobbikon a sor, hogy megmutassák, az
előző kormányoknál sokkal felelősségteljesebben és sikeresebben tudják vezetni Magyarországot.
Egy kormányra készülő párt csakis úgy kérheti a választók bizalmát, ha nem árul zsákbamacskát, hanem előre elmondja, mit
fog tenni az ország felemeléséért - kezdet beszédét a párt elnöke.
„Magyar szívvel, józan ésszel, tiszta kézzel”, ez a jelmondat
foglalja össze címszavakban a Jobbik 67 oldalas programját,
ami a pártelnök szerint nem csak szakmai alapokon nyugszik,
annak a több száz fórumnak és több ezer személyes utcai beszélgetésnek is benne van az eredménye, amit az elmúlt időszakban
tartottak országszerte.
- Nagyon komoly kormányváltó hangulat van. Az embereknek
elege van már, abból, hogy félrebeszél a kormány. Az embereknek elegük van abból, hogy félrevezeti őket a kormány. Folyamatosan hazug propaganda megy a médiából, és közben a valódi problémákkal nem foglalkozik a politikai vezetés. Mi a valódi problémákkal szeretnénk foglalkozni. Az egészségüggyel,
az oktatással, a nyugdíjrendszer igazságossá tételével, a közutak javításával, a munkahelyteremtéssel, béremeléssel, az elvándorlás lassításával. Nagyon sok feladat van, nagyon sok a tennivaló. Mi erre szeretnénk koncentrálni, nem a Fideszhez hasonló
mocskolódásra - nyilatkozta lapunknak Vona Gábor.
Elszámoltatás, korrupcióellenes ügyészség felállítása, a határkerítés meghagyása, a határőrség visszaállítása, bérunió, hogy felzárkózhassanak a magyar fizetések, a devizahitelesek megmentése a felvételkori árfolyamon történő forintosítással, a várólisták csökkentése, a kórházak és szakrendelők felszerelése, csak
néhány, a párt programjai közül, amit kormányra kerülés esetén végrehajt.
- A nulladik lépés az elszámoltatás lesz, a korrupció felszámolása. Mindaddig, amíg a közpénzek elfolynak, és a közpénzeket ellopják, nem tud az ország fejlődni. Eltűnnek a fejlesztésre fordítható lehetséges források, ezért azzal kell kezdeni, hogy
ezeket a forrásokat visszatartjuk az ország érdekében és az ország érdekében használjuk föl - mondta a miniszterelnök-jelölt.
A legnagyobb ellenzéki párt elnöke úgy véli, a kormányzáshoz
erő kell, és ez rajtuk kívül mindenki másból hiányzik. Választókerületünkben is jó esélyeket lát arra, hogy úgy, mint négy évvel ezelőtt is, pártjuk szerezze meg a legtöbb ellenzéki voksot.
- A jobbik egyedül is képes a győzelemre. A közvélemény-kutatások is igazolták, hogy Bíró László képviselőjelöltnek esélye van a győzelemre.Véleményem szerint Koncz Ferenc, fideszes országgyűlési képviselőjelölt egy verhető jelölt, aki az elmúlt ciklusban nem tudta bizonyítani, hogy jól tudná képviselni
az itt élő embereket. Most megújulásra van szükség, amire egyedül Bíró László képes - fejezte be Vona Gábor.
- Mi nem a közvélemény-kutatásokat készülünk megnyerni, hanem kormányt szeretnénk alakítani - ezt már Bíró László országgyűlési képviselőjelöltje mondta. - Azt látom, hogy a támogatottságunk erős. Elég stabil szavazóbázisa volt a Jobbiknak
ebben a térségben, de most egyre jobban látszik az elégedetlenség a baloldali emberek között is. Úgy látom, hogy az átszavazás hajlandósága megvan az emberekben. Látják, hogy az erősebb jelölt most a jobbikos jelölt. Én mindenkinek azt mondom,
hogy április 8-án menjen el szavazni, és voksoljon bölcsességgel, szavazzon szívvel.
berta

2018. március 29.

A 2018. évi országgyűlési
képviselők általános
választásával
kapcsolatos tudnivalók
Szavazás
Szavazni 2018. április 8-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00 óráig, személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell
személyazonosságát
- magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú
magyar személyazonosító igazolvány vagy magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
- magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható) vagy
- magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal),
és lakcímét
- lakcímkártyával (a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervény vagy a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány is elfogadható, ha tartalmazza a lakcímet)
vagy személyi azonosítóját
- lakcímkártyával,
- hatósági bizonyítvánnyal vagy
- személyazonosító jelről szóló igazolással.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos, hogy a szavazást
megelőzően még időben ellenőrizzék ezek érvényességét!
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az
értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár a fentiek után megkapja a
lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja. A szavazóköri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni nem lehet.
Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyiken az országos listát állító jelölőszervezetek, a másikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési képviselő- jelöltek szerepelnek. Azok a választópolgárok, akik az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték a nemzetiségi hovatartozásuk névjegyzékben történő rögzítését, az országos nemzetiségi önkormányzati listára szavazhatnak, pártok országos listájára nem. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségként regisztrált választópolgárok
is a pártlistára szavazhatnak.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy egyéni jelöltre, valamint egy országos listára lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal X vagy + jellel.
Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodához.
A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó választópolgárt
felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a
lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag
abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.
Fontos tudnivaló, hogy az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a lakcíme
szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
Átjelentkezéssel szavazók, illetve települési szintű lakcímmel rendelkezők a
08. számú szavazókörben (Derkovits Kulturális Központ, Széchenyi út 2.)
szavazhatnak.
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe,
mozgóurnát igényelhet a lakcímére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén
található egyéb címre.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018. április 6-án
16.00-ig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel, vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00
óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
Az átjelentkezéssel, illetve a mozgóurnával kapcsolatos kérelmet be lehet
nyújtani személyesen vagy levélben a magyarországi lakcím szerinti helyi
választási irodához, illetve ügyfélkapun és a http://valasztas.hu honlapon. A
személyes ügyintézéshez szükséges nyomtatványok letölthetők a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu honlapról, illetve beszerezhetők a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalban is.
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási iroda a kérelmet elutasítja, úgy az
- az indokolásban megjelölt ok kijavítását követően - ismételten benyújtható.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük, hogy látogassa
meg a www.valasztas.hu weboldalt!

Voksoló
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2018. április 8-ai országgyűlési képviselők választása
SZAVAZÓKÖRÖK
Tiszaújváros

Szavazókör

Akadálymentességgel kapSzavazókörhöz tartozó utcák
csolatos megjegyzés

1.
Művelődési ház
(Bocskai utca 33.)

Igen

Ady Endre utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Bakrak tanya, Kossuth Lajos utca, Lorántffy tér, Petőfi Sándor utca, Táncsics Mihály utca

2.
volt általános iskola
(Dózsa Gy. utca 2.)

Nem

Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa
György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, Vásárhelyi Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út

3.
Tisza-parti Szabadidő Ház
(Neumann J. utca 1.)

Nem

Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz,
Honvéd út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, Neumann János utca, Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély
László utca, Vizafogó köz

4.
Középiskolai kollégium
(Munkácsy Mihály út 26-28.)

Nem

Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály
út páros 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 17-től végig

Igen

Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár
Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy
Zsuzsanna utca, Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi
Péter utca, Szederkényi út páratlan 1-15-ig, Szederkényi út páros, Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig,
Zagyvai Béla utca

6.
Brassai középiskola
(Rózsa út 10.)

Igen

Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy
Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros
14-től végig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros
2-től 58-ig, Sajó út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út

7.
Szent István Katolikus Ált. Iskola
(Rózsa út 12.)

Igen

Béke út páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Rózsa út páratlan, Rózsa út páros 10-től végig

„8.
Derkovits Kulturális Központ
(Széchenyi út 2.)”

Igen

Béke út páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy út
páratlan, Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út
páratlan, Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Átjelentkezettek és települési szintű lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazóköre

9.
Városi könyvtár
(Széchenyi út 37.)

Igen

Árkád sor, Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út
páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út,
Tűzoltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja

10.
Tündérkert Óvoda
(Alkotmány köz 1/A.)

Igen

Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től
3-ig, Szent István út páratlan 1-től 19-ig, Szent István út páros
2-től 26-ig, Városház tér

11.
Felnőtt háziorvosi rendelő
(Bethlen Gábor út 11-13.)

Igen

Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan
1-től 7-ig, Lévai József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány
páratlan 25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás
köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, Szent István út páros 34-től végig, Szent László út, Templom út, Zita utca páros 24-től végig, Zita utca páratlan 25-től végig

12.
Hunyadi iskola
(Alkotmány köz 2.)

Nem

Mátyás király út, Örösi út páros 2-től 8-ig

„13.
Tiszavirág Idősek Klubja
(Mátyás király út 34.)”

Igen

Alkotmány köz, Bolyai János köz, Örösi út páros 10-től 32-ig

14.
Széchenyi iskola
(Deák Ferenc tér 16.)

Igen

Árpád út páros 2-től 16-ig, Árpád út páratlan 9-től végig, Hajdú tér 2.

15.
Széchenyi Iskola
(Deák Ferenc tér 16.)

Igen

Árpád út páros 18-tól végig, Deák Ferenc tér páros, Hajdú tér
páratlan 7-től végig, Örösi út páros 34-től 44-ig

16.
Szivárvány Óvoda
(Pajtás köz 13.)

Igen

Hajdú tér páratlan 1-től 5-ig, József A. út páratlan 9-től végig,
Örösi út páros 46-tól 56-ig, Pajtás köz páratlan 9-től végig

Igen

Bélahalma utca, Erzsébet tér, Izabella utca, Király köz, Krisztina utca, Lévay József utca páros 66-tól végig, Margit sétány páratlan 1-től 23-ig, Margit sétány páros 2-től 24-ig, Örösi út páratlan, Örösi út páros 58-tól végig, Sarolta utca, Sulymoshát utca, Szent István út páratlan 33-tól végig, Tárnok utca, Zita utca
páratlan 1-től 23-ig, Zita utca páros 2-től 22-ig

5.
Kazinczy Református
Ált. Iskola
(Munkácsy Mihály út 18.)

17.
Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
(Erzsébet tér 28.)

Mindenes
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Gondolatok a „trídium” első napján

„S én veletek vagyok mindennap…”

Nagycsütörtök van, így nevezik ezt a napot a katolikus egyházban. Jézus Krisztus utolsó vacsorájára emlékezünk. Arra
a széder estére, melyen egy különös rend
szerint zajló vacsora keretében a zsidók
megemlékeznek Egyiptomból, a szolgaság földjéről való szabadulásra, de ami
akkor mégis sok tekintetben eltért a hagyománytól. A gyakori rituális bemosakodások egyike helyett, vagy annak keretében Jézus megmossa az apostolok
lábát, a pászka megtörése és a bor elfogyasztása közben a katolikusok hite szerint bemutatja az első szentmisét, ezzel is
figyelmeztetve az apostolokat a közelgő
órák szenvedésére, és jelzi ennek közeledtét azzal is, hogy felfedi nekik Júdás
árulását.
Azt, hogy vannak, akik el akarják fogni és keresztre feszíteni, végrehajtva az
emberiség egyik legnagyobb botrányát,
megkínozni és halálra ítélni az Isten Fiát, elsőre nem könnyű megérteni. Hiszen
nem ártott senkinek. Tanítása mai napig érvényes, melynek lényege, a szeretet parancsa: „Azzal a szeretettel szeressétek ti is egymást, amellyel szerettelek
benneteket!” (Jn 13,34) Pontosan olyan
volt, mint ahogy azt Izajás (Ézsaiás) próféta az Úr szavát tolmácsolva megjövendölte: „Nem kiált majd, nem emeli föl a
hangját, és szava sem hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri ös�sze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.
Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az
igazságot meg nem szilárdítja a földön.”
(Iz 42,2-4) Az emberek csodálták. „Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem
úgy, mint az írástudók.” (Mk 1,22) Jeruzsálembe bevonulásakor még hozsannázva, lelkesen üdvözölte a tömeg, és alig telik el néhány nap, ugyanazok az emberek
keresztre feszítését követelik. Ezek már
a következő nap, ma úgy mondjuk, hogy
a Nagypéntek eseményei. Jézust elfogják, megkínozzák, a nagytanács Pilátus
elé cipeli, követelve számára a halálbüntetést. Halálra ítélik, megfeszítik, meghal
a kereszten, és még a szombatot megelőző délután sírba helyezik, mert sötétedéstől a zsidóknál kezdetét veszi a sabbath,
a pihenés és nyugalom ünnepe, amikor a
mindennapi élet gondjai, bajai elhalványulnak, és abbahagyják mindennapi te-

2018. március 29.

kronika@tiszatv.hu

Koltón járt
a református énekkar

Tizenöt műsorszámot adott elő az énekkar.
Jézus megmossa az apostolok lábát.
vékenységüket. Fontos erről tudni, hiszen
az elmúlt évtől kezdődően a Nagypéntek
munkaszüneti nap lett hazánkban, ahol a
lakosság nagy része nem vallásgyakorló, és sokan közülük ezért az emléknap
jelentőségét sem ismerik. Tudatosan kerültem az ünnep szót, mert a nagypénteki eseményeket nem ünnepeljük sem a
keresztény, sem a keresztyén egyházakban. A kereszthalálon nincs mit ünnepelni. Lehetőség van azonban elgondolkozni az események üzenetén. Azon például, hogy a lábmosás szertartásával Jézus
példát adott alázatból és uralkodás helyett mások szolgálatából azoknak, akiknek hatalmuk van. Még akkor is, ha a hatalmuk nem hasonlítható Krisztus isteni hatalmához. Vagy el lehet gondolkozni azon, hogy az egybegyűjtött sokaságot
a hangadók elvihetik jó- és rossz irányba egyaránt. Gondoljunk csak a tömeg viselkedésére a jeruzsálemi bevonuláskor,
majd nem sokkal később ugyanazoknak a
Pilátus előtti dühös ordibálására. Amit viszont ünnepelünk, mert ez Húsvét valódi üzenete, az Jézus feltámadása, mely a
keresztény ember számára egyúttal a bűneinktől való megváltás és az örök élet
ígérete is. Nem véletlen, hogy a katolikus egyházban a legszebb és legmagasztosabb liturgia a nagyszombati szentmise, vasárnap vigíliáján. Az Istenfia feltámadása után, megdicsőült testben negyven napig még többször megjelent a tanítványoknak, és az őt követő asszonyoknak. (v.ö.: ApCsel 1,3) Menybe menete-

le előtt így búcsúzott az apostoloktól: „Én
kaptam minden hatalmat égen és földön.
Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá
mind a népeket! Kereszteljétek meg őket
az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére,
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én
veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,18-20)
Sokféleképpen lehet viszonyulni mindehhez. Van, aki kitalált történetnek tartja, mások a transzcendensre vonatkozó részek kivételével alap irodalmi műként, erkölcsi útmutatásként tekintenek
rá, és vannak, akik életüket igazítják az
evangélium tanításához. Közülük is vannak azonban, akiket nem töltenek el büszkeséggel a történelem során Jézus nevére hivatkozva elkövetett bűnök, de kritikával illetik a lelkipásztorok és hívek némelyikének cselekedeteit is, mások szemében észrevéve a szálkát, de magukéban a gerendát sem.
Egy azonban biztos! Néhány év kivételével kétezer év telt el azóta, és az apostolok és utódaik mai napig hitelesen őrizték
és adták tovább a Szentírás igéit, és teszik
ezt mind a mai napig, aminek köszönhetően ma a világ öt legnagyobb vallása közé tartozik a kereszténység.
Abban a reményben, hogy ha nem is teljes részletességgel, de sikerült bemutatnom a nagyhét evangéliumi hátterét, Istentől megáldott húsvéti ünnepeket kívánok mindnyájunknak!
Szrogh Károly
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A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a
2017/18. évi tehetségpont
akkreditációs folyamatban
való részvétele eredményeként elnyerte az Akkreditált
Kiváló Tehetségpont címet.
Tehetséggondozó aktivitásaink több éves hagyományokkal rendelkeznek, főként orientációs, képességfejlesztő programokban valósulnak meg. Meghatározó a természettudományok, az informatika, nyelvi és a sport területen a versenyfelkészítés, amit az elért eredmények is igazolnak. Tehetségkutató és fejlesztő munkánk fokozatosan gazdagodik a térbeli-vizuális és művészeti területen is.
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) által kiadott elismerő oklevelet a
Kárpát-medencei Tehetségnapon,
2018. március 24-én Budapesten
vehettük át.
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Intézményünk három területen is kiváló eredményt nyújtott az országos szinten felmenő rendszerű tanulmányi versenyek megyei
fordulóin, ezzel kivívva a jogot az országos megmérettetésre.
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei
fordulójáról 1. helyen került be az országos döntőbe Elek Petra 5/2.
osztályos tanuló, felkészítő tanára Szabóné Gubányi Éva.
A Zrínyi Ilona matematikaverseny megyei fordulóján elért 2. helyezéssel továbbjutott a kecskeméti országos döntőbe Illés László 2/1. osztályos tanuló, felkészítő tanítója: Nagyné Tóth Zsófia.
A Szép magyar beszéd verseny megyei fordulóján 5. helyezést ért el Lovász Evelin 8/2. osztályos tanuló, s ezzel meghívást nyert a kisújszállási országos megmérettetésre, ahol a Kazinczy-jelvényért küzd majd. Felkészítő tanára Nagyné Kecskés Ágnes.
Hok Csaba intézményvezető

Kiváló tehetséggondozás
a gimnáziumban

Országos döntőkben
a hunyadisok!

A koltói és katalini református társgyülekezet megtisztelő meghívásának eleget téve 2018. március 17-18-án Koltón vendégszerepelt a Tiszaújvárosi Református éÉekkar. A jó, és remélhetően tartós kapcsolat egy Koltóról származó énekkari társunk
révén jött létre. Az eredeti meghívás tavaly szeptemberre vonatkozott, azonban Birtalan József betegsége és halála miatt az akkori út meghiúsult.
Koltó község Máramaros megyében található, Nagybányától 10
km-re. Lakossága 2500 fő, túlnyomórészt magyar nemzetiségű.
A település először 1405-ben jelenik meg dokumentumokban,
így Koltó már több mint 600 éves múltra tekint vissza. A település a 18. század elején került a híres Teleki család birtokába.
A magyarok körében zarándokhelynek minősülő hírnevét Petőfi Sándornak köszönheti. A ma Petőfi-Teleki múzeumként működő kastély MáriaTerézia idején épült. Legnevezetesebb tulajdonosa Teleki Sándor, a több európai forradalmat megjárt gróf
volt. Teleki lett Petőfi egyetlen arisztokrata barátja, több alkalommal is élt a gróf vendégszeretetével, melyről számos verse tanúskodik. Kettőjük barátsága révén töltötte Petőfi Sándor
Szendrey Júliával kötött házasságának első heteit Koltón, a Teleki kastélyban. Ekkor született a világirodalom egyik legszebb
verse is, a „Szeptember végén”.
Első megállónk Misztótfaluban volt, ahol megtekintettük Misztótfalusi Kis Miklós tudós, teológus, és világhírű nyomdász emlékmúzeumát, és megkoszorúztuk szobrát. A másnapi fellépésre
készülve „hangoltunk” egyet a gyönyörű ősi református templomban.
Nagybányán a történelmi belvárost jártuk be, majd feledhetetlen
látogatást tettünk az Ásványmúzeumban. Késő délután Koltóra
megérkezve a Teleki kastély megismeréséhez kaptunk profi idegenvezetést. A napot egy közös vacsora zárta, melynek végeztével ismét „hangoltunk”, felmérve közös népdalkincsünket. Szállásolásunkat színvonalas panziókban oldották meg.
Március 18-án ünnepi istentisztelet keretében került sor a forradalmi megemlékezésre a zsúfolásig megtelt templomban. Lukács József nyugalmazott nagyfalusi esperes hirdette az igét. Az
ezt követő művészi műsorfolyamot énekkarunk indította színvonalas, az ünnepi hangulathoz méltó előadással. Műsorunk három pillérre épült: a reformáció 500 éves évfordulója, Kodály
Zoltán halálának 70. évfordulója, és a szabadságharc 170. évfordulója. Az előadott 15 számból 8 Birtalan mű volt. Az előadást
követően átadtuk a Polgármesteri Hivatal és az énekkar ajándékait. A koltói egyház énekkarát ez év őszére viszontlátogatásra
hívtuk meg, melyet örömmel elfogadtak.
Megkapó élmény volt az is, hogy Birtalan József szülőfalujának, Szilágybagosnak a polgármestere 140 km távolságból is eljött bennünket meghallgatni és köszönteni.
Programunkat egy késő délutánba nyúló közös ebéd zárta, melyet „hóhelyzettel” nehezített hazautazás követett.
Hálás köszönettel tartozunk a koltói és katalini református társegyháznak, elsősorban Ecsedi Árpád lelkipásztornak a szíves
vendéglátásért és a kiváló programszervezésért.
Külön köszönetünket fejezzük ki Tiszaújváros önkormányzatának, hogy kiszállásunkat támogatásával lehetővé tette. Ezzel tovább bővült a külföldi magyarsággal történő zenei kapcsolattartásunk: Szilágybagost, Kalotaszentkirályt, Kolozsvárt, Marosvásárhelyet, Zilahot, Szovátát követően immár Koltót is a baráti erdélyi települések sorában tudhatjuk
Szutor István
elnök
Derkovits Kulturális Központ
Hamvas Béla Városi Könyvtár
HÚSVÉTI NYITVATARTÁSA
Március 30. (péntek)

ZÁRVA

Március 31. (szombat)

ZÁRVA

Április 1. (vasárnap)

ZÁRVA

Április 2. (hétfő)

ZÁRVA

Nyitás:
Április 3. (kedd)

10.00 – 19.00

Kellemes ünnepeket kívánunk!

2018. március 29.

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Derkó MiniGaléria
Némethiné Hulicskó Ágnes pasztell és tusrajz kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet.
Látogatható: 2018. április 13-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Óvárosi KULT Galéria
Szederkényi Ki Mit Tud? - kiállítás a versenyművekből.
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. május 18-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

„A kellemes apokalipszis” - 100 éve halt meg Gustav Klimt.
Kamarakiállítás.
A kiállítás április 14-ig látható.
Április 3. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba.” Családi mesedélután.
A telhetetlen méhecske - mesefeldolgozás Macskássy Gyula
és Dargay Attila diafilmje alapján.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Április 4. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus
Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Április 4. (szerda) 14.00 óra: Az igazat mondd, ne csak a
valódit! A Tiszaújvárosi Paletta Baráti Kör költészetnapi műsora. Helyszín: a könyvtár aulája.
Április 4. (szerda) 17.30 óra: Ki kapcsolta ki az agyam? Hogyan változtassuk meg a gondolkodásmódunkat? - ismeretterjesztő előadássorozat.
Mérgező érintés, avagy mit okoz egy párkapcsolatban, vagy
a gyermeknevelésben a szeretetteljes érintés hiánya? Előadó:
Kecskeméti János lelkész, életmód tanácsadó. Helyszín: a
könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
Április 11. (szerda)
KÖLTÉSZET NAPJA - VERSMARATON
10.00 óra „Szállj költemény” - verses léggömberegetés óvodásokkal
Helyszín: a könyvtár bejárata melletti terület.
10.10 óra Álljunk meg egy versre! - Versstaféta
Verses városjárás tiszaújvárosi fiatalokkal.
11.30 óra Verses villámcsődület a Városháztéren
13.00 óra Egy csésze vers
Kávéházi hangulat versekkel, Versfallal egész nap a könyvtárban.
Helyszín: a könyvtár folyóiratolvasója.
15.00 óra „Pontként a mindenségben” - Halászi Aladár új
verseskötetének bemutatója.
A kötetet az érdeklődők figyelmébe ajánlja Tokaji Edit önkormányzati képviselő.
Közreműködik a Szivárvány kisegyüttesés, Kiss Józsefné,
Laskay Anna, Hajas Tamás.
Helyszín: a könyvtár aulája.
„Valami szép” - magyar költők megzenésí18.00 óra
tett versei a Verskoncert zenekar előadásában.
Előtte: Szelfizz egy verset pályázat eredményhirdetése.
Helyszín: a könyvtár aulája.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Április 3. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok felnőtteknek.
Április 5. (csütörtök) 14.30 óra Könyvtári délután
Itt a tavasz! Kertészkedjünk! - könyv- és webajánló. Tematikus foglalkozás nyugdíjasoknak.
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.

A Tisza TV műsora

Március 29., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése
Utána a testületi ülés ismétlése
Április 1., vasárnap
18:00 A húsvéti egyházi szertartások közvetítése felvételről
(Lásd az 1. oldalon!)
Április 3., kedd
18.00 A Phoenix KK - Motax-Pápai KC kosárlabda- és a Tiszaújváros - DVTK II. labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Április 4., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Elsősegélynyújtás - Tojásfa-díszítés - Sport
18:15 Hétről-hétre magazinműsor
18:45 Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire
Április 5., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
18:00 A Tiszaújváros - Nyírbátor labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Kultúra/Oktatási

7. oldal

Színházi világnap Boomerang babyvel

A kiirthatatlan menedék

1957. március 27-én volt Párizsban a Nemzetek Színházának évadnyitója. 1961-ben
a Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése elfogadta azt a határozatot, ami ezt a
márciusi napot tűzte ki színházi világnapnak.
A Nemzetközi Színházi Intézet 1975-ben
úgy határozott, hogy 1978-tól a világ valamennyi országában üzenettel köszöntsék ezt a napot. A színházi világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a színházművészet - és tágabb értelemben a kultúra - fontosságára, tisztelegjen a színészek,
a színházi dolgozók előtt. Az idei színházi világnapi üzenetet Simon McBurney
angol színész, író és rendező fogalmazta meg:
„Miközben korunk jellemzője a megosztottság, az óriási mozgások idejét is éljük.
Az ember soha a történelem során nem
kelt útra ekkora tömegben; sokan menekülnek: gyalog, vagy ha kell úszva. Vándorolnak, költözködnek földgolyó-szerte.
És ez még csak a kezdet. Látjuk, mi erre
az automatikus válasz: határzárak, falak,
kizárás, elkülönítés. Zsarnoki világrendben élünk, ahol a közöny a hivatalos valuta és ahol a reménység csempészett zugáru. Ehhez a zsarnoksághoz pedig hozzátartozik nem csak a tér, de az idő fölötti
ellenőrzés is. Olyan korban élünk, amely
lemond a jelenről. Az épp csak elmúltra
és a közeljövőre összpontosít. Ez nincs
a birtokomban. Azt meg fogom venni.
Most, hogy az már az enyém, meg kell
szereznem a következő… valamit. A múlt
mélysége eltörölve. A jövő következmények nélküli. Sokan mondják, hogy a
színház jottányit sem tud és nem fog ezen
változtatni. Csakhogy a színház nem fog
megszűnni. Mert a színház egy hely, hajlamos vagyok azt mondani: menedék.”
A színházi világnap alkalmából a
Boomerang baby című előadást nézhette meg szombat este a tiszaújvárosi közönség. A zenés színházi est főszereplőjével, Fullajtár Andrea Jászai Mari-díjas
színésznővel beszélgettünk Marlene Di-

Fullajtár Andrea Marlene Dietrich bőrében.
etrich-ről és a színház erejéről.
- Színészként mit üzen a világnap alkalmából a színházba járó közönségnek?
- Az első és legfontosabb üzenet, hogy
minél többen, minél többet járjanak színházba. Hiszen az mindenkinek jó. Nekünk színészeknek jólesik, ha telt ház
előtt játszhatunk és látjuk az emberek szemében, hogy tetszik nekik, amit látnak, és
a közönségnek is jó, hiszen szórakozik,
kikapcsol és gyarapodik egy-egy előadással. Ha ennél kicsit stílusosabban kellene megfogalmazni, akkor azt gondolom,
hogy a színház egy elképesztően túlélő
műfaj, kiirthatatlan a kultúrából. A színpadra rengeteg műfaj felvihető és emiatt
a közönség is sokféle. Ezért a színház egy
rendkívül színes ága a kultúrának.
- Digitális világban élünk. A színház fel
tudja venni a harcot az online világgal?
- Megpróbálhatjuk statisztikailag lemérni, hogy hogyan változott az elmúlt húsz
évben az internet megjelenésével a színházba járás szokása. De én azt veszem
észre, hogy szeretik az emberek a színházat. Nem tudja pótolni se a film, se az
internet azt az élményt, ami egy színházi előadás során megtörténik, hiszen közös térben egy különleges kapcsolat alakul ki a színész és a közönség között, ezt

a sajátos közösségi élményt nem lehet pótolni mással.
- Miért Marlene Dietrich elevenedik meg
ma este a színpadon?
- Az előadás ötletét a Dietrich ABC címen
megjelent könyv adta. Ebben a könyvben rajzolódik ki a néhai díva viszonyulása élethez, szerelemhez, politikához.
A nagyszájúsága, a szókimondósága, az
őszintesége nagyon tetszett. Nekem an�nyi, de annyi asszonyi bölcsességet, humort ad a mindennapokra, és remélem,
hogy ebből az értékből át tudok adni a közönségnek is.
- Van hasonlóság Fullajtár Andrea és Dietrich között?
- Igen. Elsősorban a mondanivalóban fedezhető fel hasonlóság. Ezalatt azt értem,
hogy ismert emberként felelősségünk
van bizonyos helyzetekben, és nem maradhatunk csöndben, ha például egy kisebbséget ér támadás. Dietrich kiállt a
hitleri náci ideológia ellen, és véleményét
nem rejtette véka alá. Én is azt gondolom,
hogy a problémákat ismerve nem dughatjuk a fejünket a homokba, és kik emelhetnék fel a hangjukat a világ bajai ellen, ha
nem azok, akik színpadon állnak és sokan
hallják, meghallgatják őket.
ema

kronika@tiszatv.hu

Határtalanul sikeres pályázat

A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola (3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.) sikeresen nyújtott be pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériumához a HAT-17-01-„HATÁRTALA-

NUL! program Tanulmányi kirándulás
hetedikeseknek” című program keretében
„ Magyar vagyok, büszkén tekintek át a
múltnak tengerén”. Ez a szervezet elcsatolt magyarlakta területekre szervezett kirándulások megvalósítását segíti. A HAT17-01-2017-000105. számú pályázatot a
Támogatáskezelő összesen 2.024.000 forinttal támogatja, melynek megvalósítása
során az intézmény 42 diákja és 5 pedagógusa 2018. április 10. és 2018. április
13. között négynapos kiránduláson vesz

részt Erdélyben, Romániában. Indulás
előtt előkészítő tevékenységek során készülnek a tanulók az utazásra. Társasjátékot készítenek, tablókat szerkesztenek, és
előadásokkal mutatják be a meglátogatni kívánt településeket, nevezetességeket,
illetve műsorokat állítanak össze a megemlékezésekhez és a külhoni fiatalokkal
való találkozásokhoz.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys eredménykrónika

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói kiváló helyezéseket értek el tanulmányi és sportversenyeken. A
befektetett munka meghozta gyümölcsét.
Az eredmények önmagukért beszélnek.
Törd a fejed! Tehetséggondozó matematikaverseny országos döntő - Mezőcsát,
(zárójelben a felkészítők) I.: Kiss Dorina Laura 2.a (Tibáné Mészáros Éva) Kovács Veronika 3.a (Csernikné Nagy Mária Krisztina) Szlávik Levente 4.a (Bacsó
Csilla) Kiss Hunor 5.a (Tölgyesiné Liktor
Mária) III.: Kiss Gábor Botond 7.a (Tölgyesiné Liktor Mária).
Úszás országos döntő - Hódmezővásárhely, IV. korcsoport : 100 m mell - Galgóczy Olivér 8. a 2. (Csikós László) A.
kat. 100 m gyors - Vágási Zoltán 8.a 15.,
A. kat. 100 m mell - Vágási Zoltán 8. a

14. (Csikós László), II. korcsoport: 50 m
gyors - Bagi Zoltán 4. b 2. , 50 m hát Bagi Zoltán 4. b 9. (Csermely-Kiss Emőke).
Két tanítási nyelvű általános iskolák megyei angol versenye - iskolai forduló, I.:
Kiss Hunor 5.a ( Magyarné Simon Anita),
Kiss Gábor Botond 7.a (Gerőcsné Berkes
Judit), II.: Eke Laura 5.a (Gerőcsné Berkes Judit), Danó Melinda 7.a (Csehovicsné Guba Adrienn) III.: Aczél Lili Rebeka 5.a (Gerőcsné Berkes Judit), Kelemen
Alexandra 7.a Karsza Márton 7.a (Csehovicsné Guba Adrienn).
Két tanítási nyelvű általános iskolák angol versenye - megyei írásbeli döntő, Miskolc, I.: Kiss Hunor 5.a (Magyarné Simon
Anita), II.: Eke Laura 5.a (Gerőcsné Berkes Judit), Kiss Gábor Botond 7.a (Gerő-

csné Berkes Judit), VII.: Aczél Lili Rebeka 5.a (Gerőcsné Berkes Judit),XI.-XIII.: Danó Melinda 7.a (Csehovicsné Guba Adrienn), Karsza Kárton 7.a (Csehovicsné Guba Adrienn.
Bibliai történetmondó és zsoltáréneklő
verseny - Mezőcsát, I.: Varga Márk 3.b
(Nagy Réka), Sipos Vilmos 4.a (Alföldi Ildikó), Fekete Gergely 4.b. Különdíj:
(Alföldi Ildikó). Zsoltáréneklő verseny:
II.: Tóth Gabriella 5.c (Váraljai Tímea).
NyelvÉsz országos anyanyelvi tanulmányi verseny megyei döntő: Gál Gréta Vivien III. helyezés, (Nagy Réka).
Az elért szép eredményekhez szívből gratulálunk! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk városunk minden lakójának!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Mozaik

8. oldal

30 éves a TIFO Baráti Klub

Reménység, igaz barátság

Idén ünnepli fennállásának
30. évfordulóját a TIFO Baráti Klub. 25 évig MOL Rt.
Reménység Nyugdíjas Klub
néven működött a szervezet,
jogutódját öt éve TIFO Baráti Klubnak nevezik.
Egykori dolgozók, ma már nyugdíjasok
fogadták el a meghívást a jubileumi ünnepségre. A 30 éves évfordulón a nyugdíjas társszervezetek, a városvezetők is
együtt ünnepeltek a klubbal.
A MOL Rt. Reménység Nyugdíjas Klubja 1988. március 16-án alakult meg a leninvárosi gyárak és üzemek első nyugdíjas klubjaként. Dr. Fehér Csabáné, Jolika, a Vállalati Művelődési Bizottság tagjaként javasolta a MOL Rt. nyugdíjasainak felkarolását.
- Tizenheten voltunk a kezdetek kezdetén, ma már 128-an - kezdi régi emlékeit
felelevenítve az egykori elnök, aki hivatalos leköszönése óta a klub örökös tiszteletbeli elnöke címet viseli. - Ma már sajnos csak két alapító tagunk él közöttünk,
Mester Imréné és Üveges Lajosné, ám ők
sajnos egészségi okok miatt nem tudnak
velünk ünnepelni, de a jubileum alkalmából ellátogatunk hozzájuk, s elvisszük nekik ajándékainkat. Azt gondolom, hogy jó
velünk lenni, jó közénk jönni, hiszen az
a tapasztalat, hogy sokszor magára marad
az, aki nem csatlakozik a nyugdíjas kö-

Jubiláló fesztivál

Polgári hurkapite

Mind egy szálig elfogyott a hurkapite.

A jubileumi ünnepségre több mint százan fogadták el a meghívást.
tartani, ápolni, s tevékenységünkkel segíteni kívánjuk bizonyos önkormányzati feladatok átvállalását, az idős emberek
Tiszaújvárosban való szebb, tartalmasabb
életének biztosítását. Az ünnepi hangulattal az összetartozás érzését kívánjuk erősíteni, hogy jó és szép élni idős korban is
Tiszaújvárosban. Minden kedves tagunknak maradandó élményt kívánunk nyújtani, hisz élményt jelentenek a találkozások a volt kollégákkal, a fiatalság ,,visszahozásával” erőt, jókedvet, derűt kívánunk
vinni a szürke hétköznapokba” - mondta

Népszerűek a klub által szervezett kirándulások.
zösséghez. Rengeteg programot kínálunk
tagjainknak, olyanokat is, amikre egyedül
talán nem is lenne lehetőségük - mondja
az örökös tiszteletbeli elnök.
Dr. Fehér Csabáné, Jolika 1988-tól 2013ig, 25 évig vezette a TIFO Reménység
Nyugdíjas Klubot, majd átadta a stafétabotot Varga Gyöngyinek, aki 2017. február 9-éig, haláláig végezte lelkesen, lelkiismerettel munkáját. Ő volt a névadója a
jogutód klubnak, az ő ötlete nyomán lett
TIFO Baráti Klub a szervezet neve. Az
akkor 65 fős tagság az elmúlt 5 év alatt
128 főre duzzadt, s ezzel jelenleg a harmadik legnagyobb klub a városi nyugdíjas szervezetek között.
- Nekem a TIFO a második munkahelyem volt, a villamos üzemnél dolgoztam
- nyilatkozta Szabó Tibor. - Amikor idekerültem, akkor épült a TIFO és az ös�szes karbantartás kisegítő szolgálatot mi
adtuk. Aztán később vezénylőtermi szolgálatos voltam, közel tíz évig. Nyugdíjba
már nem innen mentem, ide a nyugdíjas
klubba a feleségem miatt jöttem, mert ő
az egyik szervező. Nagyon jó ez a közösség, mert sok mindenkit ismerünk, hiszen
1976-tól itt lakunk a városban. Olykor a
régi időket is emlegetjük, az a legjobb,
amikor a munka kapcsán a bakik előjönnek, és jókat nevetünk rajtuk.
„A 30 éves évforduló megrendezésével az
elmúlt 30 évet ünnepeljük, s ezzel az ünneppel a nyugdíjas önszerveződő közösségünk további működését kívánjuk fenn-
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ünnepi beszédében Nagyné Balázs Éva, a
klub jelenlegi elnöke.
- Én is nyugdíjas vagyok már, természetes volt, hogy ide vezetett az út, ehhez a
közösséghez. Kezdetben, 25 évig Fehér
Csabáné, Jolika vezette a klubbot, akkor
is rengeteg programra elmentem velük és
egyre közelebb kerültem hozzájuk - emlékszik vissza az első néhány évre Nagyné
Balázs Éva. - A következő vezetőnk Varga Gyöngyike volt, tavaly óta pedig én.
Nem könnyű a klub vezetése, de szeretem
csinálni, hiszen másokért tenni, összetartani egy ekkora csapatot jó dolog! Szín-

házba, koncertekre járunk, együtt főzünk,
táncolunk, kirándulunk, így van ez évtizedek óta, s jól érezzük magunkat egymás
társaságában. Óriási mindig a túljelentkezés a programokra, volt már olyan kirándulásunk, hogy két busszal mentünk. Aki
nem jár közénk, az nem is tudja, hogy mi
mindenből marad ki. Egyre több embert
igyekszünk bevonni, segíteni, lefoglalni,
ezt a jubileumi rendezvényt is 14 nyugdíjastársam segítette megszervezni. Ma estére 109-en fogadták el a meghívásunkat
- monda a szervezet elnöke.
A jubileumi koccintás előtt azokra a klubtagokra emelték pezsgőspoharukat, akik
70 feletti kerek évfordulós születésnapjukat töltötték be 2018. első félévében. Ez
a szép szokás is hagyomány már a nyugdíjas klubnál. Majd a tiszteletbeli örökös
elnök vezényletével öt évre újraválasztották a klub régi-új vezetőségét, Dr. Fehér
Csabáné, Nagyné Balázs Éva, Berta Zoltánné, Szilvási Mária, Kovács Györgyné
személyében.
A késő délutáni tombola, zene és tánc
előtt minden klubtagnak átadták CD-n azt
az ajándékot, ami az elmúlt 30 évről mesél képekben.
A kerek évfordulós születésnaphoz ünnepi vacsora és hatalmas születésnapi torta
is dukált, így nem csak élményekkel, emlékekkel, hanem finom ízekkel is fűszerezték a jubileumot.
- Jelenleg csak Tiszaújváros önkormányzata segíti anyagilag a klub működését a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületén keresztül. A MOL Rt. valamikor
még szponzorálta a Reménység Nyugdíjas Klubot, ma már csak a Gondoskodás
Alapítványán keresztül ad nyugdíjasainknak szociális- és temetkezési segélyt. Ez
a mai ünnepség a következő 30 év reményét is hozza magával, hogy az utánunk
jövők is kövessék ezt a csodálatos hagyományt, ne hagyják magukra a ,,szépkorúakat” - zárta ünnepi beszédét a TIFO Baráti Klub elnöke.
berta

A kép jobb szélén a klub jelenlegi elnöke, Nagyné Balázs Éva.

Ötödik alkalommal ünnepelték a hurkapitét egész
napos rendezvénnyel Polgáron. A gasztrofesztivál
idén is sok érdeklődőt vonzott.
Szombat dél körül, amerre a szem ellátott Polgár központjában,
mindenhol falatozó embereket látott. Volt mit kóstolni, hiszen a
hagyományos helyi különlegesség mellett hurkát, kolbászt, tepertőt, sőt disznótorost is készítettek a sátrakban. A legnagyobb
keletje persze a polgári ínyencségnek volt.
- Nekem az idei jobban ízlik, mint a tavalyi - tudtuk meg a családjával a rendezvényre kilátogató Barta Sándortól. - Valamivel
másabbak az összetevői. Szerintem fűszeresebb egy kicsit. A fiamnak is ízlik, tehát csak jó lehet- mondta mosolyogva.
Hogy mitől is igazán jó a hurkapite?
- Friss alapanyag kell hozzá - mondta a mentőállomás sátrában
tüsténkedő Hamar János. - A megfelelő minőségű belső szervből hurkatölteléket kell készíteni, a rizst jól megfőzni hozzá
abált lében, és utána kell hozzá a vér, meg a tej. A házi tej a tökéletes hozzá, mert sajnos a bolti tej az nem tej.
Míg a sátrakban készültek az étkek, a főutcán igazi vásári hangulat várta az érdeklődőket. Akiknek pedig megfeküdte a zsíros koszt a gyomrát, azok hamisítatlan házi pálinkával rakhatták
rendbe emésztésüket.
- Van meggy, szilva, barack, körte és alma - mutatta a kínálatot
Bereczki Róbert a standja mögött. - Nem tudom, hogy melyik illik igazán a hurkapitéhez, azt gondolom, hogy érdemes végigkóstolni őket, és utána lehorgonyozni valamelyiknél, amelyik
szimpatikus.
Nem csak az ízlelőbimbóknak kedveztek a fesztiválon, a színpadon változatos programok szórakoztatták a közönséget. A helyi és környékbeli csoportok mellett fellépett Keresztes Ildikó
és a Bon-Bon is.
A fesztivál idén jubilált, bizonyítva, hogy nem csak a hurkapitére, tavaszköszöntő rendezvényre is igényük van a polgáriaknak
és a térségben élőknek.
borza

Jó étvágyat!

Ötórai tea

Frankofónia

Cannes-i filmfesztivál, legjobb színészek, színésznők, rendezők, francia filmek, filmzenék. Többek között ezekről is szó volt
március 22-én a Derkovits Kulturális Központban. Az Ötórai tea
elnevezésű programsorozatban ezúttal ezeket a témaköröket járták körül a Frankofónia Nemzetközi Szervezet tagjai az Eötvös
középiskola diákjainak közreműködésével. Az előadás résztevői bepillantást nyerhettek egy film elkészítésének menetébe is.
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Ki Mit Tud?

Tehetségkutató
Tiszaszederkényben

Pántlikás táncosok a színpadon.
Helyi amatőr művészek mutatkoztak be a Tiszaszederkényi Művelődési Házban. Színházi jelenet,
ének, zene, tánc, vers és próza kategóriában ös�szesen 19 produkciót értékelt a zsűri. Az Óvárosi KultGalériában 16 alkotó több, mint 50 pályamunkája fogadta az érdeklődőket.
Pós Krisztián Muhiból érkezett. Fából szobrokat, domborművet készített.
- Ez a bot áll hozzám a legközelebb - mutatja kedvencét Krisztián. - Ez egy zsűrizett alkotás. A Hagyományok Háza arra érdemesnek találta és mintakinccsé nyilvánította. Pásztorfaragás van
rajta. Erdély, a régi rovásírás, a pásztorhagyományok, a földművelés. Ezek olyan dolgok, amik közel állnak hozzám.
Zene kategóriában rézfúvós duó nyerte el a zsűri tetszését. Pallagi Anitában és Andrássy Dénesben nem csak az a közös, hogy
mindketten trombitán játszanak, sokkal szorosabb a kapcsolatuk. Anya és fia.
- Én gyerekkoromban tanultam trombitálni - mondja Anita. Aztán amikor a fiam, Dénes is abba a korba ért, hogy elkezdett
zenét tanulni, neki is ez a hangszer tetszett meg. Először furulyázni tanult, majd később a trombitát választotta. Tavaly is voltunk itt, akkor a lányom lépett fel az egyik tánccsoporttal, mi pedig csak a nézőtérről követtük az eseményeket, de megbeszéltük, hogy a következő évi megmérettetésen mi is itt leszünk a
hangszereinkkel. Sokat gyakoroltunk, készültünk és most itt vagyunk, és jól is sikerült.
- Ez egy nagyon jó lehetőség az amatőr művészeknek - nyilatkozta lapunknak Molnár Anna, a Miskolci Nemzeti Színház Déryné-díjas színésze, a zsűri elnöke. - Azt gondolom, amellett,
hogy a jelentkezők megmutatják tudásukat, a tehetségkutató jó
alkalom arra is, hogy akár tovább, egy magasabb szintre lépjenek, fejlődjenek. Például megtanulhatnak új technikákat, vagy
énektanárhoz járhatnak, többet és többet gyakorolhatnak a zenészek és a táncosok. Ha önmagukhoz képest fejlődnek, azt mondom, akkor már megérte a befektetett munka. Ha valaki még komolyabban gondolja azt, amit csinál, és nem marad meg a hobbi szintjén, hanem többet akar, és nagyobb lépésekben fejlődik,
akkor akár azt is mondhatjuk, hogy ez a szederkényi színpad ugródeszka is lehet. Itt még amatőrként lép fel, de sok-sok gyakorlás, képzés után akár életcél is válhat az álmokból. Ehhez annyi
kell, hogy a munka mellett bizonyos fejlődési szakaszokban álljon ki, és mutassa meg magát, a tudását.
ema
A legjobbak
Tánc: Pántlika Néptáncegyüttes
Ének: Tar Mária
Zene: Pallagi Anita és Andrássy Dénes
Vers, próza: Kissné Virág Ilona
Jelenet: Agárdi Lászlóné és Kányási Béla
Alkotás: Dr. Heiszman Gézáné Zarándi Katalin selyemfestményei
Különdíj: Bartók Zsolt agyagszobrai
Közönségdíj: Agárdi Lászóné és Kányási Béla jelenete és Lukács Gyuláné amigurumi figurái

Nyuszi ül ... az asztalon.

Kultúra/Oktatás

9. oldal

Eötvös-napok

Művészet, szórakozás, tanulás

A tavaszi szünet előtt több
programot is szervezett a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium a diákönkormányzattal karöltve. Hétfőn
tehetségkutatóval nyitották a
sort, kilenc előadó lépett színpadra, hogy megmutassa tehetségét, kedden brit napot
tartottak, szerdán pedig az iskola diákönkormányzata vette át a „hatalmat” egy napra.
Aki képzőművészetben (is) jó, az most
gitármuzsikával állt a közönség elé, akit
leginkább táncos múltjáról ismernek a suliban, az most szólóban énekelt, de volt
próza és vers is. Ilyen kategóriákban neveztek az Eötvös Ki Mit Tud?-ra a diákok.
Zsóri Ádám verssel lépett fel, nem először.
- Hetedikes korom óta szerepelek, akkor
kerültem ide a gimnáziumba, már akkor,
az első évben felkértek, hogy szerepeljek,
és ez így megy azóta is. Számítanak rám,
én pedig szívesen élek a lehetőséggel,
mert szeretem csinálni. Leginkább versben és prózában vagyok jó, ma itt ezt mutatom be - mondja Ádám.
Síró Bálint zenei tehetségével rukkolt elő,
bár az iskola közössége előtt nem ismeretlen Bálint zenéhez való viszonya.
- Egy Bartók darabot hoztam zongorán,
Este a székelyeknél, ez a címe. Elsős korom óta zenélek, furulyán kezdtem, majd
jött a klarinét, a szaxofon, de hobbiszinten érdekelt a gitár és a zongora is, azóta ezeket is magaménak tudom. Jó, hogy
rendez az iskolánk ilyen programot, hiszen így megmutathatom másoknak is a
tehetségemet. A mi sulinkban leginkább
a sport dominál, ritkábban van alkalom
arra, hogy megmutassuk tehetségünket
a művészet terén is, legfőképp ez motivál bennünket, hogy szerepeljünk - nyilatkozta lapunknak Bálint.
Diákok léptek fel és diákok konferálták
fel a vállalkozó kedvű fiatalokat. Volt, aki
már rutinos előadóként lépett a tanárok és
diáktársai elé, mások most vetették bele

Ügyességi feladatok is vártak a diákokra.
magukat először a mélyvízbe.
- Egyre több diák jelentkezik a fellépésre
és szerencsére az alsóbb évfolyamokból
is egyre több az új vállalkozó szellemű diák. Most is nagyon sok kilencedikes próbálkozik, ami azért is fontos, hogy legyen
utánpótlás, ha majd a felsőbb évfolyamok
elballagnak. Én azt látom, hogy egyre lelkesebbek, egyre bátrabbak a gyerekek
és nagyon jó, hogy kiállnak a színpadra, mert sok rejtett tehetségre rácsodálkozunk ilyenkor - mondja Berényi Andrea,
a diákönkormányzat pedagógus segítője.
Kedden az angol hagyományokat felelevenítve, a briteknek tisztelegve rendeztek
brit napot. Jó terep volt ez a gyakorlásra,
a nyelvtanulás népszerűsítésére is, hiszen
az Eötvösben az egyik kötelező idegen
nyelv az angol, sőt angol tagozat is van az
iskolában. A 35 perces rövidített tanórákat rendkívüli 30 perces szünetek váltották, a délelőtti programokat a britek szokásai, ételei és élete kínálták.
- Ma brit nap van a suliban ezért a dresszkód a brit diákok iskolai viselete volt: öltöny, nyakkendő, fehér ing, fehér blúz,
szoknya, sokan jöttünk ma ebben. A tantermeket szobákká alakították át, mindegyikben valami érdekesség vár minket.
Harry Potter kamrájában ügyességi játékokat lehet kipróbálni, a teaházban teát

Zsóri Ádám
és az angolok hagyományos süteményeit
lehet megkóstolni, de lehet karaokézni, a
tornateremben pedig krikettezni és floorballozni - mondja Béke Frida.
- Pár évvel ezelőtt rendeztünk egy Amerika napot, már akkor azt gondoltuk, hogy
folytatjuk ezt a hagyományt, más angolszász kultúra bemutatásával, ezért ma a
brit kultúrát hozzuk közelebb diákjainkhoz. Természetesen az angol nyelv népszerűsítése is célunk, hirdettünk is egy
angol prózaíró versenyt és rajzpályázatot
is, de lehet karaokézni is, természetesen
angol nyelven. Az angol munkaközösség
ötlete nyomán született ez a mai színes
programcsokor, sok mindennel készültünk, sporttal, kultúrával, előadásokkal az
angol szokásokról, brit történelmi kvízzel
- tudtuk meg az Eötvös angol munkaközösségének vezetőjétől, Erdős Zitától.
Lapzártánk után, szerdán tartja szokásos évi DÖK napját a diákönkormányzat. Az iskola igazgatója, Erdélyi Lajos
átadja székét annak a tanulónak, aki vezetői babérokra törve sikeres kampányával meggyőzte diáktársait és megszavazták ideiglenes diákigazgatónak.
berta

Erdélyi Lajos Eke Máténak adta át igazgatói székét.

Megtudtuk, hogy ki mit tud
A Derkovits Kulturális Központ Tiszaszederkényi Művelődési
Háza szervezésében 2018. március 23-án lezajlott a Szederkényi Ki Mit Tud? vetélkedő és kiállítás.
A rendezvényen 19 színpadi produkció volt látható és 16 alkotó nyújtott be, több mint 50 pályamunkát.
A rendezvény ötödik alkalommal is sikeres volt, amit megalapozott a jelentkezők nagy száma és a fokozott érdeklődés is.
Az alkotásokból készült kiállítás egy hónapig tekinthető meg a
Tiszaszederkényi Művelődési Ház folyosóján.
A rendezvény lebonyolításához hozzájárultak az adakozó támogatók is, akiknek köszönettel tartozunk:
BCB Computer Számítástechnikai Bt., Bölcs Bagoly Könyvesbolt, Castello Cukrászda, Florentin Virágbolt, ICE GLOBE
Kft., Nádas Csárda, Óra Ékszer, Otthon Lakástextil, Pitypang
Virág és Enteriőr, Scarpa étterem és pizzéria, Sztrohár Kép-

keretezés, TEAharmónia TEAbolt, Tiszaújvárosi Gyógy - és
Strandfürdő, Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft., Lőrincz
Tibor, Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület, Erking-Angyal Sport
és Szabadidő Centrum Kft., Miskolci Nemzeti Színház.
A szervezők

Mindenes

10. oldal

Hasznos biohulladék

A komposztálás egyszeregye

Tévednek, akik azt gondolják, télen nem lehet a felhalmozódó háztartási hulladékot komposztálni. Ugyanúgy működik a komposzthalom télen is, mint jó időben.
Inkább az a gond, hogy nincs
kedvünk két tojás héjával
vagy egy almacsutkával kimenni a komposztáló edényhez. Így, tavasszal sokkal szívesebben állunk neki akár
komposztáló edény készítésének, akár a komposzthalom
gyűjtésének.
- A komposztálás nagyszerű dolog - nyilatkozta lapunknak Huszár Tímea, aki maga is készít zöldtrágyát. - Évek óta foglalkozom ezzel, hiszen praktikus, ingyen van,
nem kell szállítani és értékes, humuszban gazdag anyagot kapunk. Az ismerőseim közül is sokan újrahasznosítják a
szerves háztartási hulladékot. Én, miután
rétegezve belepakolom a komposztálandó anyagot, egy-két havonta átforgatom.
- A komposztálás egy természetes folyamat - mondja F. Nagy Zsuzsa, az Ökológiai Intézet munkatársa, aki az ÖkoKalauz ismeretterjesztő sorozat előadójaként
beszélt a témáról a minap a városi könyvtárban. - Ezt az alapvető mechanizmust az
emberiség megtanulta a természettől, és
Komposztálható anyagok:
- levágott fű, gyomok
- sövények, cserjék nyesedéke
- lehullott falevél
- szalma
- istálló- és baromfitrágya
- gyümölcs-, zöldségmaradék
- tojáshéj, kávézacc
- fahamu (max. 3 %)
Amit ne tegyünk a komposztálóba:
- műanyag, üveg, cserép, fém
- festék-, lakk-, olaj-, zsírmaradék
- főtt ételmaradék
- fertőzött, beteg növény
- veszélyes hulladék (pl.: elem, akkumulátor, porszívó porzsákja)
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Illemtan, protokoll

Szia! Hogy vagy?

A veszély abban rejlik, amikor a partner a feltett udvariaskodó kérdést valós érdeklődésnek véli.
A komposztálás nagyszerű és egyszerű dolog.
saját hasznára tudja fordítani. Mivel egyre inkább bizalmi kérdés az élelmiszer, így
egyre többen jönnek rá, hogy egészséges
talaj nélkül nincs egészséges élelmiszer,
viszont ha magunk állítjuk elő a termőtalajt és az élelmiszert, biztosabbak lehetünk
abban, hogy egészséges élelem kerül a
család asztalára. Az eredményért azonban
bizonyos működési elveket be kell tartani.
Akár családi házban vagy lakásban élünk,
a keletkezett hulladék közel 30 százaléka szerves, lebomló anyag, ami komposztálható. E mellé jön a kertben összegyűlt
barna- és zöld hulladék, és ez bizony már
olyan mennyiség, amiből jelentős mértékű
komposzt készíthető. Sokan attól ijednek
meg, hogy a leírások szerint be kell tartani a szén-nitrogén arányt. Persze a laikus
nem tudja, hogy ez mit is jelent. Én nem
akarok ijesztgetni senkit, ezért úgy szoktam fogalmazni, hogy arra figyeljünk oda,
hogy a halmunkban mindig legyen zöld
anyag és barna anyag. A barna a korhadék,
az aprított gallyak, ágak, a száraz falevél, a
dió- vagy gesztenyelevél. A zöld anyagok
pedig a konyhai zöldség-, gyümölcs hulladék, a tojáshéj és a kávézacc, valamint
a kertből a levágott fű. Minél vegyesebb
a komposztunk, annál jobb. Nagyon fon-

kronika@tiszatv.hu

Védd természetesen!

A felsősök játékos versenyen vettek részt.
Március 22-ére a Hunyadi iskola első emeletéről egy vízesés indult el, melynek folyása az auláig vezetett. A harmadik szünetre
sok-sok vízcsepp töltötte meg az aulát.
Természetesen a zuhatag a víz világnapi díszítés eredményeként papírból és selyemből készült dekoráció eredménye, az aulát megtöltő víztömeg pedig a kékbe öltözött diákok és tanárok
sokasága volt.
A délután is a víz világnapja jegyében telt. Alsósaink természetismeret versenyen mérték össze tudásukat. A felsősök játékos
csapatversenyen a vízzel kapcsolatos feladatok megoldásával
töltötték az idejüket.
A feladatok között volt képkirakó, folyadék térfogatának becslése, vízi élőlények felismerése, keresztrejtvények sokasága, angol nyelvű plakátról információk gyűjtése és más érdekes feladatok.
A vetélkedő eredményénél sokkal fontosabb, hogy ez a délután
jó hangulatban telt a tanulók és a szervező pedagógusok részére egyaránt.
Reméljük, a nap során sikerült az év víz világnapi szlogenjének
– „Védd természetesen!” - értelmezésére is felhívni tanítványaink figyelmét!				
Drotárné Tamás Hermina
szervező

tos, hogy biztosítsuk az állandó nedvességet, ezért nyáron le kell takarni. Nagy esőben viszont el kell vezetnünk a vizet, mert
nedvesnek kell lennie, de nem szabad vízben állnia a halomnak. A baktériumok, a
gombák, a giliszták, az ászkák, a pajorok
nagyon hasznos munkatársaink, ezért nem
csak a nedvesség fontos, hanem az oxigén biztosítása is. Soha nem szabad betonozott felületre helyezni, nem szabad légmentesen elzárni. Az a tapasztalat, hogy a
harmadik évre mindenki megtanulja, kitapasztalja, hogy hogyan tudja a legmegfelelőbb biohulladékot elkészíteni. A cél az,
hogy az összegyűjtött zöld hulladéknak
körülbelül 80 százaléka kinyerhető legyen
egy éven belül. Én arra bíztatok mindenkit, hogy próbálja ki otthon, ha nincs kert,
akár az erkélyen vagy a konyhában is. Ehhez egy dobozra van szükségünk, aminek
az aljára újságpapírt teszünk és virágföldet
szórunk. Ráhalmozzuk a komposztálandó
anyagot. Betelepítjük a halomba a gilisztákat. A dobozra lyukakat fúrunk, hogy levegőhöz jussanak benne az élőlények. A
dobozunkat lezárva árnyékos helyre tes�szük, és havonta átforgatjuk.
ema
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Jabil adomány

Újabb adomány érkezett a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába. A Jabil Circuit Kft. 24 db munkaasztalt ajánlott fel intézményünknek, hogy
az általuk már nem használt bútorok iskolánk közösségi helyiségeiben használva további jó célt szolgáljanak. Ebből 8 asztal az Éltes Mátyás Iskolába került. Az adomány becsült összege 1.680.000 Ft.
2018. március 14-én, az iskolagyűlésen ünnepélyes keretek között a Jabil Magyarország Kft. képviseletében Földi Regina és
Józsi Attila adták át jelképesen Hok Csaba intézményvezető részére az adományt. Az asztalokat már korábban, március 10-én,
a pályaorientációs napon birtokukba vették a tanulók.
Földi Rita kommunikációs menedzser elmondta, hogy szeretnék
ezt a jótékonysági kezdeményezést folytatni a jövőben is.
Köszönjük, hogy felajánlásukkal támogatták intézményünk tanulóit.
További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Markovicsné Szabó Enikő
intézményvezető-helyettes

Egy ártatlan kérdés egy rég nem látott ismerőshöz. Mégis, milyen választ várunk erre? Milyen választ illik adni erre a kérdésre?
Amikor olyan valakivel találkozunk, akit ugyan ismerünk, de
nem nevezhetnénk barátnak, akivel évente egyszer-kétszer találkozunk, hogyan kezdjünk vele beszélgetni? Természetesen érdeklődünk a hogyléte felől. Az angolok tudják, hogy ez csak udvariassági forma, hiszen a válasz a visszakérdezés.
Nekünk magyaroknak nincs bevezetett forma erre, így több lehetséges feleletet hallhatunk. Az egyik visszajelzés: Köszönöm,
jól! Esetleg visszakérdez: És Te? Ezzel az udvariassági köröket
lefutottuk, jöhet a beszélgetés, vagy ha nincs több témánk, a kínos hallgatás. Bár az időjárással, és még néhány általános kérdéskörrel néhány percig fenntartható a beszélgetés. Ám, ha felületes az ismeretség, ez bőven elég.
A veszély abban rejlik, amikor a partner a feltett udvariaskodó
kérdést valós érdeklődésnek véli, és végeláthatatlanul, aprólékosan kifejtett, minden mozzanatot részletesen elmond, ami mostanában történt vele. Leggyakrabban beszélgetőtársunk észre sem
veszi, amikor kezdünk feszengeni, ki-kitekinteni a diskurzusból, vakarózni, az óránkra tekinteni, keresni a lehetőséget, amikor
közbevághatunk és elnézések közepette elmehetünk.
Nagyon nehéz általánosítani, hogy egy-egy társalgással milyen
mélységig mehetünk el. Két rég nem látott ismerős örül, ha találkozik. Igyekezzünk a velünk történt jó dolgokba beavatni.
Persze, ha az életünk egy nehéz szakaszában vagyunk, akkor
azt is megemlíthetjük, de ne traktáljuk a fájdalmas részletekkel.
Gondoljunk csak bele: változtatni nem tud rajta, legfeljebb néhány mondat után kényelmetlenül érzi magát, és erről a találkozásról nem egy kellemes emlékként vélekedik majd. Családi, anyagi, egészségügyi gondjainkat, fájdalmainkat, kellemetlen eseteinket nem kell úton-útfélen elmesélni.
- Szia! Hogy vagy?
- Szia! Voltam már jobban is. Tudod, most váltam el/ egy műtétre készülök/ mentek már jobban is a cégem dolgai, de beszéljünk inkább másról. Veled mi újság?
Ha a feltett kérdésre őszinte választ vár az ismerősünk, akkor ezt
jelzi, és tovább kérdez. Ám akkor is legyünk figyelmesek a jelekre, amikor már „sokak vagyunk” és zárjuk le a panaszáradatot.
Medina

Elsősegélynyújtó tábor Tiszaújvárosban

Mentőangyalok
lehetnek

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében évente több mint 91 ezer
olyan esethez hívnak mentőt, ahol valóban szükség van segítségre. Csak Miskolcon évente huszonhatezerszer vonul ki az
egészségügyi szolgálat balesethez, rosszulléthez vagy beteghez.
Ugyanakkor a magyarok kevesebb, mint egy százaléka tud hatékonyan elsősegélyt nyújtani. Vagy sosem tanulta, vagy az évek
során megkopott és használhatatlanná vált az autóvezetői vizsga alapképzése során szerzett tudás. Pedig baleset esetén a legfontosabb az első néhány perc. A gyors és hatékony elsősegélynyújtás nélkülözhetetlen a helyszínre érkező szakszerű segítség
megérkezéséig; megmentheti a bajba jutott életét.
Az elsősegélynyújtás elsajátítása iskoláskorban a legcélszerűbb.
Ezt számos külföldi és néhány hazai példa is igazolja. A Magyar
Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a tavaszi szünetben szervezett táborával azt vállalta, hogy népszerűsíti, és megpróbálja készségszintre emelni az elsősegélynyújtás alapjait a középiskolások körében.
Összesen mintegy harminc miskolci, encsi, ózdi, kazincbarcikai, sátoraljaújhelyi, szerencsi, mezőkövesdi és tiszaújvárosi 10.
évfolyamos fiatal kap lehetőséget Tiszaújvárosban, hogy március 28-ától három napon keresztül 12 órás képzésen vegyen
részt. Az itt megszerzett tudással saját közösségükben mentőangyalként léphetnek fel, ha szükség van a segítségre.
A táborban való részvétel ismétlésre ad lehetőséget azoknak,
akik diáktársaikkal indulnak majd a májusi vöröskeresztes elsősegélynyújtó versenyen. A hagyományos megmérettetésen a
megye legjobbjai teszik próbára tudásukat élethűnek tűnő baleseti szituációkban.
Magyar Vöröskereszt

2018. március 29.
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Pénz7

A képen szereplő tanulók balról: Kovács Valéria, Gere Lilla
Noémi, Kuti Kíra, Farkas Dominika.
Március 6-án részt vettem az osztályommal együtt a „Pénzhét”
programsorozaton belül egy érdekes foglalkozáson, melynek
során sok információt tudtunk meg a pénz használatáról, a hitelekről, sőt a minket leginkább érintő diákhitelről is. Játékos
feladatokkal teszteltük mostani tudásunkat, amit tovább bővíthettünk, például megismertük a reklámokban már sokat hallott
THM fogalmát is. Megtudtuk, hogy diákként nem csak költhetjük a pénzt, hanem bizonyos feltételek mellett legálisan meg is
dolgozhatunk érte. Hasznos volt számunkra ez a két óra, mert
egy kis betekintést nyerhettünk a nagybetűs élet pénzügyi részébe.
Kuti Kíra 9.a osztályos tanuló
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Országos győztes
a Brassai

A bal oldalon a győztes, a jobb oldalon, oklevéllel a bronzérmes csapat.
Március 24-én Budapesten, a Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központban rendezte meg a Szakmai Középiskolásokért
Közhasznú Kulturális Egyesület (SZAKE) a hagyományos közismereti versenyeit.
A SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola idén egy szakgimnáziumi és egy szakközépiskolai
csapattal nevezett az „Örökségünk ‚48” történelmi versenyre.
A döntőben a szakközépiskolások országos 1., a szakgimnáziumi csapat 3. helyezést ért el.
A szakközépiskolás csapat tagjai: Angyalosi Márk, Funák Gábor, Páhány Tamás (10.H), a szakgimnáziumi versenyzők: Balla Bátor, Nótár Erik Márk, Széplaki János (11.G). Felkészítő tanáruk: Kiss Éva.
A Brassai versenyző diákjai
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Versenyeredmények
a katolikus iskolában

Szitárcsik Eliza Jázmin, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola 7.b osztályos tanulója, az országos angol nyelvi
tanulmányi verseny megyei döntőjében 10. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Prágainé Sóvári Anikó.
Március 21-én rendezték meg
Hódmezővásárhelyen a diákolimpiai országos úszóverseny döntőjét, ahol a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanulója, Galambos István (5.b osztályos) a megyei versenyen
megszerzett első helyezésével kivívta a jogot az indulásra. A III. korcsoportban a fiatalabb
versenyzők közé tartózó tanuló a 100 m-es hátúszás versenyszámban egyéni csúcsával a 8. helyen végzett. Ideje: 1:25,80
perc. Felkészítő: Bukovenszky József.
Eredményéhez gratulálunk, és további sportsikereket kívánunk
neki!
Gál Benjáminné igazgató

Iskolapéldák
11. oldal
Felhívás az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül
sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között,
2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között.
A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
A tanköteles korú gyermeket, aki 2018. augusztus 31-ig betölti
a 6. életévét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első
évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges bemutatni:
1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás, amelyek a következők:
- óvodai szakvélemény,
- járási szakértői bizottság szakértői véleménye,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya (állandó bejelentett lakcím hiányában)
4. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel,

amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT – állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes)
5. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
6. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
7. A gyermek TAJ - kártyája, a gondviselő lakcímkártyája, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonata
A felvételről első fokon az intézmény vezetője dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Hok Csaba			
Bozsikné Vig Marianna
intézményvezető			
tankerületi igazgató
Az általános iskola körzeteibe tartozó utcák és terek nevét az
alábbiakban közöljük:
Település: TISZAÚJVÁROS
TISZAÚJVÁROSI HUNYADI MÁTÁYS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
(3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai köz, Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent István út 1-11., Szent István út 2-8., Verebély L. út, Bláthy O. út, Bánki D. út, Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. utca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi utca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. út, Kazinczy F. út, BajcsyZsilinszky út, Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 1-15.,
Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lévay J. út 2-58., Szemere B.
út, Szederkényi út 1-15., Szederkényi út 17-31., Tompa M. út,
Tóth Árpád út, Vörösmarty M. út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca páros oldal, Bartók B. út, Munkácsy M. út (28-48 kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, Liszt F. út, Teleki B. út, Árkád sor.

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség
ÉRTESÍTI A SZÜLŐKET
intézményébe, a Tiszaújvárosi Református Óvodába
a 2018/2019. nevelési évre az óvodaköteles gyermekek jelentkezéséről.
2018/2019. nevelési évben óvodakötelesek azok a gyermekek, akik:
2015.01.01. - 2015.08.31. között születtek
(3 éves óvodakötelesek)
2014.01.01. - 2012.12.31. között születtek
(4 éves óvodakötelesek)
2013.01.01. - 2013.08.31. között születtek
(5 éves óvodakötelesek)
2012.09.01. - 2012.12.31. között születtek
(6 éves óvodakötelesek)
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet alapján történik.
Az egyházi fenntartású intézménybe való jelentkezés körzethatártól független.
Az óvodába történő jelentkezés az „Óvodai felvételi kérelem”
elnevezésű nyomtatványon történik, melyet az óvodában lehet
beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső- és nagycsoport) beadható a kérelem. Várjuk azoknak a családoknak

a jelentkezését, akik a református óvodába szeretnék járatni
gyermeküket.
A felvételi kérelem beadása:
2018. április 23. és 24. napján történik a Tiszaújvárosi Református Óvodában ( Tiszaújváros, Irinyi János út 4.).
Reggel 8.00-tól délután 17.00-ig fogadjuk a beiratkozókat.
Kérjük, hogy a saját és a gyermek személyi adatait igazoló
okmányokat hozza magával!
Magyar állampolgár esetén:
- szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- gyermek: lakcímkártyáját, születési anyakönyvi kivonatát,
TAJ-kártyáját.
Külföldi állampolgár esetén:
- A fentebb felsoroltakon túl
- gyermek: születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre
fordított, közjegyző által hitelesített másolatát.
- a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.
Kettős állampolgárság esetén:
- szülő/gondviselő: személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- gyermek: lakcímkártyáját, TAJ-kártyáját, születési anyakönyvi kivonat magyar nyelvre fordított, közjegyző által hitelesített változatát.
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

Isten hozta a Kazinczyban!

Várjuk leendő első osztályosainkat szüleikkel együtt az alábbi alkalmakon!
Felvételi beszélgetés: 2018. április 4., 5., 6., 9. 8.00 – 16.00
Beiratkozás: 2018. április 12., 13. 8.00 – 19.00
Információ iskolánk honlapján: www.kazinczyrefi.hu
Makkainé Chmara Marianna igazgató
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NyelvÉszek a Hunyadiban

„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”
Nagy László
Március 23-án a Hunyadi iskolában nagyszabású rendezvényre gyülekeztek a megye legjobb ifjú nyelvészei. Ezen a napon rendezték szerte az országban a XIX.
NyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi Verseny megyei fordulóit. A diákok izgalmas, színes és meglehetősen furfangos
feladatsorok megoldásával bizonyíthatták rátermettségüket. A rendezvény során, amíg a kódlapokat javították pedagógusaink, érdekes szabadidős programokon vehettek részt a versenyzők. Az eredményhirdetésen büszkén hallgattuk a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kiváló
eredményt elért tanulóinak nevét.
1. évfolyam: 1. Szilágyi Lia, 2. Iklódi
Lotti, 8. Nagy Kolos Mátyás. Mindhárman Pásztorné Csontos Márta tanítványai
az 1/2. osztályból.
2. évfolyam: 6. Mezei Kitti 2/2. osztályos
tanuló. Felkészítő tanár: Czár Judit Bianka

5. évfolyam: 6. Elek Petra az 5/2. osztályból. Felkészítő tanár: Szabóné Gubányi Éva
6. évfolyam: 1. Dienes Ivett 6/3. osztályos diákunk. Felkészítő tanár: Magyarné Hadzsi Katalin, 8. Borjus Virág a 6/1.

osztályból, Baloghné Hideg-Nagy Gyöngyi tanítványa.
Az 1. helyezést elért diákjaink eredményükkel kiérdemelték az országos versenyen való részvétel jogát. Gratulálunk!
Hok Csaba intézményvezető

Hirdetmények

12. oldal

Felhívás

Táboroztatási támogatás

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete alapján természetbeni ellátásként táboroztatási támogatásban részesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint Tiszaújváros közigazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- vagy középfokú köznevelési intézmény
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város Önkormányzata által fenntartott intézmény, vagy állami, egyházi köznevelési intézmények által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és
mértéke:
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó Támogatás mértéke a táborohavi jövedelem (Ft)
zási költség
0 - 35.700
70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700
50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 - 48.000
30%-a, maximum 10.000 Ft
Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
A családban az egy főre jutó Támogatás mértéke a táborohavi jövedelem (Ft)
zási költség
0 - 38.500
70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500
50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 - 57.000
30%-a, maximum 10.000 Ft

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
(Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és
Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
(Tiszaújváros, Rózsa út 12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
•A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. március 1-jétől 2018.
március 31-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő jelentkezést követően nyújtható be.
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7., I. em.
111. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. ÁPRILIS
Ideje

Kinek a részére

ÁPRILIS

Helye

04. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

05. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

09. hétfő

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 -16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

10. kedd

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 -16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány
Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

16. hétfő

Tisza-parti szabadidőház

11.00-12.00

Szociális étkezők

18. szerda

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

19. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

23. hétfő

Tiszaszederkényi Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Hunyadi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

11. szerda

12. csütörtök

24. kedd

25. szerda

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30-12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány
Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

12.00- 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

26. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

27. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

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

2018. március 29.

Ülésezik
az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. március 29-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Városháza III.
emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.
Zárt ülés:
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2018. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának mértékére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016.
(I.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
8/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveire és az ügyvezetők jutalmazásának mértékére
6. Javaslat egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmeinek elbírálására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2018. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
8. Javaslat energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve
egyéb beruházásokat, felújításokat támogató pályázat kiírására
9. Javaslat a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában lévő
intézmény átszervezésének véleményezésére
10. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2017.
évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról
11. Beszámoló az Épületfenntartási Alap elmúlt időszaki felhasználásáról
12. Tájékoztató a polgármester elmúlt egy évi munkájáról
Kérdések

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 14. héten, 2018. április 5-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tavaszi lemosó permetezés

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2018. április
2-7. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez az
esti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, takácsatka kártevők ellen Vektafid A növényvédő szerrel. Hatóanyag: 83% paraffinolaj, III. forgalmi kategória, közterületen engedélyezett szer. A permetezőgép működése zajjal jár,
ezért kérjük megértésüket.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Balla Gergő

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2018. április 4-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. március 29.

Pályázati felhívás

Élelmezésvezető
munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet
1 fő élelmezésvezető munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• középfokú iskolai végzettség, élelmezésvezetői végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve
szakács és diétás szakács végzettség
Feladatok:
• koordinálja a konyhaüzem munkatársainak munkáját
• megállapítja munkarendjüket
• biztosítja konyhájának folyamatos és zavartalan működését az
érvényes jogszabályok betartásával
• figyelemmel kíséri a fogyóeszközök, segédanyagok felhasználását, az élelmiszer raktárkészletet
• felel a konyhaüzem rendjéért, tisztaságáért
• felel a közegészségügyi előírások betartásáért
• vezeti az élelmezéssel kapcsolatos adminisztrációt
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazottak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1002-6/2018. számot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 04. 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 05. 07.
Az állás betölthető: 2018. 05. 15.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 21. 10/3. szám alatti lakást.
A lakás adatai
HRSZ: 664/13/A/33
Terület (m2): 55
szobák: 1+2x1/2
Bruttó alapvételár (Ft): 8.100.000
Biztosíték összege (Ft): 810.000
Az ingatlan értékesítése árverésen történik a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitlépcső 10.000 Ft. A részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban átvehető (206. szoba).
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. április 13-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán
Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. április 16–án 14:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti tanácstermében.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemények

13. oldal

VÁLTOZÁS AZ ÉRV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁBAN

FONTOS TUDNIVALÓK
AZ ÉRV ZRT. KORSZERŰSÍTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
RENDSZERÉT AZ EGYSZERŰBB ÉS GYORSABB ÜGYINTÉZÉS ÉRDEKÉBEN. A KOMPLEX FEJLESZTÉSI FOLYAMAT SORÁN TÖBB VÁLTOZTATÁS TÖRTÉNIK AZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÜGYINTÉZÉSBEN, MELYRŐL
AZ ALÁBBIAKBAN, ILLETVE A TÁRSASÁG HONLAPJÁN (WWW.ERVZRT.HU) OLVASHATÓ INFORMÁCIÓ.
Telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségének változása: 2018.
05. 03-tól a telefonos ügyfélszolgálatunkat az alábbi számokon érhetik el: +(80) 22-42-42; +(48) 81-42-42. Ettől az időponttól megváltozik a telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási rendje is, melyről társaságunk honlapján (www.ervzrt.hu)
tájékozódhat.
Változások az ügyfélkiszolgálásban: 2018. április-május időszakban az ügyfélszolgálati ügyintézésben tervezett informatikai átállások történnek, melyek idején az ügyfélkiszolgálás
korlátozott mértékű lesz.
Vízmérőállás-bejelentés fogadása: 2018. 04. 03 - 2018. 05. 07.
közötti időszakban vízmérőállás-bejelentést csak a locsolási
kedvezményt igénybevevő felhasználóinktól fogadunk, melyről a vízdíjszámlát 2018. 05. 14-ét követően postázzuk.
Ütemterv szerinti leolvasás és tömeges számla készítése az átállás időszakában: A 2018. 03 - 04. havi leolvasásokat az ütemezés szerint végezzük el. 2018 márciusában a közületi nagyfogyasztóink kivételével 2018. 03. 31-i dátummal - óraállás
közlés hiányában - becsült mérőállás alapján készítjük a számlákat. A 2018. 04. hónapban az ütemezett leolvasásokat elvégezzük, azonban ebben a hónapban vízdíjszámlát nem bocsátunk ki. Az áprilisban végzett leolvasások alapján legkorábban
május hó végén készítjük el a tömeges számláinkat.
Eseti (egyedi) számlakiállítás: Az eseti (egyedi) számla kiállítását előreláthatólag 2018. 05. 09-től tudjuk biztosítani ügyfélszolgálati irodáinkon.
Felhasználóváltás – tulajdonosváltozás (régi szerződés megszüntetése és új szerződés megkötése): A 2018. 03. 27-ét követően átvett, felhasználóváltásra vonatkozó megkereséseiket
2018. 05. 14-től tudjuk a rendszerben - a beérkezés sorrendjében - feldolgozni.
Bankkártyás fizetés: Társaságunknál 2018 áprilisában új számlázási rendszert vezetünk be, mely miatt az érintett ügyfélszolgálati irodáinkban a bankkártyás fizetés 2018. 03. 22-től 2018.
05. 09-ig szünetel.
Folyószámla egyenlegről tájékoztatás: A 2018. április-május
hónapban történő befizetések könyvelését az új rendszerre történő átállást követően, 2018. május 14. után tudjuk megkezdeni. Ezért az április-május havi folyószámla egyenlegről a feldolgozás befejezését követően tudunk információt adni, ennek

megfelelően nullás igazolás kiadására csak a 2018. 03. 29-i állapotnak megfelelően van lehetőségünk.
Új csoportos beszedési megbízás fogadása: Az informatikai átállás miatt a csoportos beszedési megbízás megadásához szükséges felhasználóazonosítók megváltoznak. Az Ön kényelme
érdekében javasoljuk, hogy új csoportos beszedési megbízást
csak a 2018. 04. havi számlájának kézhezvételét követően kezdeményezzen számlavezető bankjánál, melynek 3. oldalán található szerződéses folyószámlaszám lesz az Ön azonosítója. A
társaság azonosítója változatlanul A11069186. Amennyiben az
átállás időszaka alatt mégis elindítja a beszedési megbízás folyamatát, kérjük, számoljon azzal, hogy annak feldolgozhatatlansága miatt azt újra meg kell ismételnie.
Késedelmi kamat: A vízdíjszámlák késedelmes kiegyenlítése
miatt a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat kerül
kiterhelésre, mely a kiegyenlítést követően kiállított első számlán jelenik meg lakossági és gazdálkodói felhasználóinknál is.
Túlfizetés visszautalása: Az informatikai átállás miatt a folyószámlán mutatkozó túlfizetésének visszautalására irányuló kérését 2018. 05. 25-től kezdődően tudjuk teljesíteni.
Részletfizetési megállapodások: Részletfizetési kérelmének
kedvező elbírálása esetén a megállapodásokat 2018. 05. 14-től
kezdődően tudjuk postázni.
Online Ügyfélszolgálat: www.vizcenter.hu
A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Vízcenter honlapon és applikáción keresztül 2018. 05. 03. napjától
gyorsabbá és hatékonyabbá válik az ügyintézés. Elektronikusan, telefonon, személyesen vagy e-mailben is intézheti ügyeit. Regisztrációt követően pedig az E-ügyfélkapcsolat menüpont alatt kényelmesen, otthonából is intézheti a szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyeit:
• mérőállás közlése, ügyek indítása, bankkártyás fizetés, folyószámla-egyenleg lekérdezése, kibocsátott számlák megtekintése,
• mobil applikáción keresztül történő mérőállás-bejelentés,
• időpontfoglalás az állandó ügyfélszolgálati irodáinkba.
EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK TÜRELMÉT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT AZ ÁTÁLLÁSI IDŐSZAKBAN. BÍZUNK BENNE, HOGY FEJLESZTÉSEINK
EREDMÉNYEI MINDEN PARTNERÜNK MEGELÉGEDÉSÉRE SZOLGÁLNAK MAJD.
TISZTELETTEL: ÉRV ZRT.

Hirdetmény

Veszélyes hulladékok begyűjtése

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

Pályázati felhívás

- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja:
2018. április 3. és április 6. között.
Helyszínek: 1.nap – április 3. (kedd)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában
2.nap – április 4. (szerda)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban
3.nap – április 5. (csütörtök)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont

- a volt általános iskola udvarán (Dózsa
Gy. út)
4.nap – április 6. (péntek)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 1.-3. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig a 4.
gyűjtési napon 9.00-16.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem!
A lakossági körben keletkező veszélyes
hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szakács munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ pályázatot hirdet 1 fő szakács
munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett
tapasztalat, illetve a diétás szakács végzettség
Feladatok:
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása

• az ételek elkészítése és tálalása az étlap
alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény
a közalkalmazottak jogállásáról, valamint
annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A munkaidő napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet

• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás
megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 10027/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. 04. 23.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. 04. 25.
Az állás betölthető: 2018. 05. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor
u. 7. Telefon: 06-49/548-308
Kósa- Tóth Zoltán igazgató

Hirdetés

14. oldal

A TA-Logistics Kft.
tiszaújvárosi telephelyére,
RAKTÁROS munkakörbe,
érvényes targoncavezetői
jogosítvánnyal rendelkező
kollégákat keres
hosszú távú munkavégzésre.
További információ:
06/70 455 8090

Kőműves, nehézgépkezelő,
hegesztő,
csőelőkészítő köszörűs
szakmunka azonnali
munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
A munkavégzés helye:
Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: 06204799542-es
telefonszámon.

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre
keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja
megismerheti

(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével).

Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő 2018. április 10.
- az elbírálás határideje 2018. április 12.
- az állás betölthető: a pályázat elbírálását 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

műtőssegéd/gipszmester

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
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre
keres munkavállalót az alábbi munkakör betöltésére:

munkaügyi előadó

(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban 3 hónapos próbaidő kikötésével).
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú vagy felsőfokú iskolai végzettség
- felsőfokú munkaügyi/személyügyi szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- költségvetési intézményben szerzett szakmai
tapasztalat
- KIRA rendszer ismerete
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. április 20.
- az elbírálás határideje 2018. április 26.
- Az állás betölthető: 2018. július 1-től
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros
Városi Rendelőintézet Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 11-13. 3580.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 50171/2018 , valamint a munkakör megnevezését: „munkaügyi előadó”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2018. március 29-én (csütörtökön) 2.400
kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó: 			
700 kg
Csécsi tó: 			
700 kg
Tolnai tó: 			
400 kg
Nyugati fcs.:			
300kg (Bödönhátnál 150
kg, Folyásnál 150 kg)
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését, akkor:
Kürti tó: 			
300 kg - ha nem, akkor
ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2018. március 30-án (pénteken) reggel 07.00 órától lehet.
Balázs Tibor
horgászmester

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

2018. március 29.

Eladó Nagycsécsen
családi ház.
Érd.: 06-70/286-9350
Sajószögeden, szigetelt, 3
szobás, összkomfortos családi ház, alagsori több helyiséggel, új kerítéssel eladó.
Érd.: 06-20/366-39-02

Újra tojásfa díszítés
A Remény Klub szervezésében idén március 29-én 16 órakor húsvéti tojásokkal díszítjük a házasságkötő terem melletti fákat. Hagyományainkhoz híven részt vesznek
a díszítésben a Guzsalyasok, a Lisztérzékenyek, az Ügyes kezek, az Esély napközisek és tavaszi dalokkal a Szivárvány kisegyüttes.
Szeretettel várunk mindenkit, hogy együtt hangolódjunk a húsvéti ünnepekre.
A Remény Klub tagjai

Sport

2018. március 29.

Asztalitenisz

Ezüstös fiúk

Az ezüstérmes újonc csapat: Fónagy-Árva Péter, Köllő Ábel
és Mészáros Áron, kiegészülve Fónagy-Árva Zsófiával és a sikeres felkészítésért felelős egyik edzővel, Koncsik Viktorral.
Március 23-25. között Budapesten rendezték az év
egyik legrangosabb utánpótlás versenyét, a 2018.
évi újonc leány és fiú MOATSZ Kupát és csapatbajnokságot.
Az ország teljes mezőnye az asztalokhoz állt, hogy megküzdjön
a dicsőségért, a bajnoki címért és a győzelmekért járó ranglistapontokért. A csapatküzdelmekben a lányoknál 12, a fiúknál 26
csapat vett részt. Az egyéni számokban az U11-ben 20 lány és
34 fiú, az U13-ban 47 lány és 103 fiú versenyző indult.
A Tiszaújvárosi Sport Club asztalitenisz szakosztálya egy leány
és három fiú versenyzővel indult a megmérettetésen. A szombati
nap folyamán Mészáros Áron értékes ranglistapontokkal gazdagodott csoportbeli győzelméért. Az idén még csak 12 éves Köllő Ábel az U13-as kategóriában 9. kiemeltként egyből a főtáblán
kezdte a küzdelmeket. Magabiztos játékkal sikerült is a továbbjutás, utána viszont a későbbi 5. helyezett ellenfele ellen már
nem sikerült továbbjutnia, így a helyosztók során a 15. helyet sikerült megszereznie. Fónagy-Árva Péter eddigi pályafutása legnagyobb sikerét elérve egészen a döntőig menetelt. Azt már sajnos nem sikerült megnyernie, de így is 103 versenyző közül szerezte meg az ezüstérmet. Vasárnap az újonc fiú csapat és a leány
egyéni számokkal folytatódott a verseny. Fónagy-Árva Zsófia az
U11-es lányok között a csoportküzdelmek során szerzett 2 győzelmével kiharcolta a főtáblát és ott is bejutott a legjobb 8 közé. Mindent elsöprő támadó- játéka ezúttal a 5. hely megszerzésére volt elég. Az U13-as lányok között szintén sikerült a főtáblára jutnia, és ezzel értékes ranglistapontokkal gazdagodott. A
Fónagy-Árva Péter, Köllő Ábel és Mészáros Áron összeállítású csapatunk hatalmas bravúrokat végrehajtva egészen a döntőig jutott, de ott a magántanulókból álló KSI csapata végül 3-1-re
diadalmaskodott. Elmondhatjuk tehát, hogy városunk rendelkezik az ország második legjobb újonc fiú asztalitenisz csapatával.

Bowling

Leterített Medvék

Határon túli, erdélyi ellenfele akadt a bajnokság második fordulójában a Cívis Bowling Team csapatának. A Székely Medvék csapatáról előzetesen azt lehetett tudni, hogy a nehezebb ellenfelek közé tartoznak, és ellenük a pontszerzés is szép eredménynek számít.
A találkozó ennek megfelelően szoros párharcot hozott, és csak
az utolsó (!) páros mérkőzés döntött.
A végjátékot a hazaiak bírták jobban, és 13-11-es győzelmet
arattak. A csapat számára nagyjelentőségű ez a siker, mert saját
megítélésük szerint a mezőny legjobb technikájú és tudású csapatát győzték le.

A Sportcentrum eseményei

Március 30. (péntek)
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Motax KC Pápa U20 bajnoki kosárlabda mérkőzés			
Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Motax KC Pápa bajnoki kosárlabda
mérkőzés			
Játékcsarnok
Március 31. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT U19 - Debreceni Sportcentrum bajnoki mérkőzés				
Füves pálya
12.00 FCT U17 - Debreceni Sportcentrum bajnoki mérkőzés				
Füves pálya
16.00 TFCT - DVTK II. bajnoki mérkőzés			
				
Centerpálya
Röplabda
Március 31 - április 11.: Utánpótlás női röplabda válogatott
edzőtábora
Április 01. (vasárnap)
Labdarúgás
16.30 KBSC - Gyirmót bajnoki mérkőzés			
				
Centerpálya
Április 04. (szerda)
Labdarúgás
16.00 TFCT - Nyírbátor bajnoki mérkőzés			
				
Centerpálya
09.00 Körzeti labdarúgó diákolimpia I. és II. korcsoport
				
Műfüves pálya

15. oldal

Labdarúgás

Három értékes pont idegenből
A bajnokság 20. fordulójában a Jászberény otthonában lépett pályára a TFCT. A
bajnoki tabella 7. helyén álló
alakulat papíron esélyesnek
számított, de csak papíron.
Jászberényi FC - TFC Tiszaújváros
1-2 (0-0)
Jászberény 200 néző, vezette: Kovács I.
(Kövér, Kovács Z.)
Jászberényi FC: Miski-Tisza, Túri, Hevesi-Tóth, Ludasi, Bálint (Szabó), Fejes
(Kis), Lékó, Farkas, Mile, Lukács
TFC Tiszaújváros: Tóth - Nagy P., Turcsik (Horváth), Faggyas, Bussy (Balogh), Kovács, Nagy D., Hussein (Fodor),
Orosz, Illés, Molnár.
64. perc: Egy nagy bedobást röviden fejelt ki a TFCT. A 18 méterről leadott kapáslövést Tóth még bravúrral védte, viszont a kipattanót közelről a léc alá vágta
az érkező Lukács. (1-0)

Ismét időpontváltozás

A Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgócsapata az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz.
Tisztelt Szurkolóink!
Ismét változik egy mérkőzésünk időpontja.
A változás a soron következő, hétvégi
hazai fellépésünket érinti, amely eredetileg 2018.04.01 (vasárnap) 16:00
órától lett volna, de ezen a napon az
NB II-es Kazincbarcika fog mec�cselni a Sportcentrumban, ezért az
MLSZ döntése értelmében 2018. 03.
31. (szombat) 16:00 órától, vagyis egy
nappal korábban fogunk pályára lépni
a DVTK II csapata ellen az NB III Keleti csoportjának 21. fordulójában.
Az új időpontban is szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!

Kosárlabda

69 perc: Illés két embert kicselezve tört
a bal oldalon a tizenhatoson belülre,
az alapvonalról visszapasszolt labdáját
Faggyas 10 méterről ballal a bal alsóba
vágta. (1-1)
85 perc: Orosz egyedül indult meg, több
embert kicselezve jutott a tizenhatoson
belülre, majd Miski mellett is eltolva a
labdát, higgadtan gurított a kapuba. (1-2)
Borús, csípős idő és játékra alkalmas, de
göröngyös pálya fogadta a csapatokat.
Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a kapuk nem forogtak veszélyben,
viszont mezőnyben kemény, férfias, ütközésekkel tarkított játék folyt. Összességében elmondható, a csapat hatalmas munkát végzett a 3 pont megszerzéséért. A játékosok küzdeni akarása és alázatos játéka megérdemelt fordítást és győzelmet
eredményezett.
Arany László: Gratulálok a Tiszaújvárosnak.
Gerliczki Máté: Fantasztikus játékosaim vannak, imádok velük dolgozni. Hiába szerezte meg az ellenfél a vezetést
1. Monor
2. ESMTK 		
3. MTK Budapest II.
4. Salgótarján* 		
5. Putnok
6. Nyírbátor
7. Jászberény
8. Füzesgyarmat 		
9. Tiszafüred
10. DVTK II.
11. Tállya
12. Cigánd
13. Tiszaújváros
14. Debrecen
15. Gyöngyös 		
16. Balassagyarmat
* 3 pont levonva

egy percig sem fordult meg a fejemben,
hogy nem nyerjük meg a mérkőzést. Végig egységesek voltunk és hittünk magunkban. Győzelmünkhöz nem férhetett
kétség.
További eredmények
Tállya - Salgótarján 10-0
Debrecen - Tiszafüred 2-0
Nyírbátor - Füzesgyarmat 1-2
Monor - Putnok 2-2
MTK II. - Cigánd 2-2
DVTK II. - Balassagyarmat 1-0
ESMTK - Gyöngyös 1-1
Következik a 21. forduló
2018.03.31., szombat 16:00
Tiszaújváros - DVTK II.
Füzesgyarmat - Gyöngyös
Tiszafüred - ESMTK
Salgótarján - Debrecen
Balassagyarmat - Tállya
Cigánd - Jászberény
Nyírbátor - Monor
2018.04.01., vasárnap 16:00
Putnok - MTK II.

Az NB III Keleti csoportjának állása
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Egy sima, egy fordított

Nem sok esélyt adott ellenfelének a Phoenix KK az idegenbeli mérkőzésén. A szenvedő alany az Óbudai Kaszások alakulata volt, akik hazai
pályán futottak bele egy kiadós vereségbe. A kedd esti
hétközi fordulóban már nem
alakult ilyen jól a találkozó.
Óbudai Kaszások Tiszaújvárosi Phoenix KK
59-92 (12-32, 17-19, 18-19,12-22)
Óbudai Kaszások: Vámosi (15/6), Kutrovich (2), Reiter (4), Szőnyi (1), Prophet
(17), Van Der. (4), Kis (10/6), Baptiszta,
(-), Szántó (-), Keresztesi (5), Sebők (1),
Varga (-).
Phoenix KK: Gáspár (16), Jackson (33/3),
A félidőben még egál volt a MAFC ellen, utána már csak futott az eredmény után
a Phoenix.

Egyszer fent, másszor lent - konstatálta Szendrey mester.

Endrész (8), Szabó (4), Szilasi (-), orosz
(2), Pöstényi (9/3), Kovács (2), Pongrácz
(5/3), Piukovics (10/3), Katlan (-), Brugos (3/3).
Már az első negyedben egyértelművé tette a Phoenix, hogy komolyan gondolja az alapszakasz dobogóját. A hazaiakat
20 ponttal lépte le, amiből már nem is sikerült felocsúdniuk a mérkőzés hátralévő
részében. Négy nyert negyedet produkálva megérdemelten győzött a Szendrey-legénység, amivel a tabella negyedik helyére lépett.
Szendrey Zsombor: A mai meccsen az idei
legszebb, legagresszívebb játékot produkáltuk, a legjobb védekezéssel. Maximálisan elégedett vagyok a csapattal, teljes
mértékben át tudtuk menteni a meccsre a
heti munkát. Ebből a mérkőzésből lehet
építkezni, tanulni. Ma mindenki hozzátett
a meccshez, aki pályára lépett.

A kedd esti meccs már kevésbé nyerte el
az edző tetszését.
Tiszaújvárosi Phoenix KK - MAFC
78-94 (29-24, 18-23, 14-23, 17-24)
8-0 ás rohammal kezdett a légiósa, Jackson nélkül felálló Phoenix, ám az eltiltás
miatt edzőjük nélkül érkező vendégek hamar felvették a ritmust és a kezdeményezést is. Bár a félidőt még egálra hozta a
két alakulat, a MAFC ezután pontosabban játszott, és végül behúzta a találkozót.
Szendrey Zsombor: Egyszer fent, egyszer
lent. Most sajnos lent. Nem tudtuk hozni
azt, amit tudunk, tanulnunk kell ebből, és
menni tovább.
Siklós Olivér: Megpróbáltuk sok futással meglepni a tiszaújvárosiakat, ami szerintem sikerült is. Igaz, voltak hullámvölgyek, de végül a negyvenedik percben mi
jöttünk ki győztesen a csatából.

16. oldal

Rendezvények

2018. március 29.

Egy százalék a kultúráért

Tisztelettel kérem Önt, hogy személyi jövedelemadója
1%-ával támogassa a Derkovits Kulturális Központ szakmai
munkáját. A befolyt összeget a kulturális központban működő
amatőr művészeti csoportok támogatására, illetve a könyvtári
szolgáltatásokhoz kapcsolódó beszerzésekre fordítjuk.
Adószámunk: 15549800-2-05
Csak egy csepp a tengerben, de minden tenger a vízcseppek
összessége!
Mátyás Zoltán igazgató

SZELFIZZ EGY VERSET!
A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár a KÖLTÉSZET NAPJA tiszteletére VIRTUÁLIS SZAVALÓVERSENYT hirdet.
Mutasd meg kreativitásodat, ügyességedet, bátorságodat!
Mondd el kedvenc versedet egy szelfi videóban, és küldd el
nekünk Facebook oldalunkra (www.facebook.com/hamvasbelakonyvtar) Messenger üzenetben! A videó elkészítésében
szükség esetén segítséget nyújtunk a könyvtárban.
Beküldési határidő: április 5.
Egy produkció előadásának hossza nem haladhatja meg a 2
percet.
A videót közzétesszük Facebook oldalunkon, ahol bárki szavazhat a neki legjobban tetszőre. A legtöbb lájkot kapó videó
készítője jutalomban részesül.
A KÖLTÉSZET NAPJÁN a beérkezett videókat a könyvtárban lejátsszuk.

Költészet napja - Versmaraton
A Hamvas Béla Városi Könyvtár a költészet napja alkalmából 2018. április 11-én
Versmaratont rendez. A korábbi években
megszokott városi szavalóverseny helyett
idén egy megújult, több helyszínen zajló,
minden korosztálynak szóló, lendületes
programmal készülnek a könyvtárosok a
költészet népszerűsítésére. Az egész napos eseményen a verseké lesz a főszerep.
Az eddigiekhez képest újdonságnak számít, hogy nem csak a könyvtár épületében, hanem városszerte, külső helyszíneken is szerveznek programot.
A napot az óvodások közös versmondással indítják a könyvtár épülete előtt, majd
az általuk készített, léggömbökbe zárt
versillusztrációkat engedik együtt a magasba. Ezzel elindul városjáró útjára a
Versstaféta.
Az iskolák diákjai a város több intézményében tesznek látogatást, ahol elmondanak egy-egy verset az ott tartózkodók
örömére. A városlakók az utcán járva-kelve is találkozhatnak a verselő fiatalokkal,
meghallgathatják őket.
A Versstaféta a Városháztéren zárul, ahol
a „Szállj költemény” kezdetű József Attila költemény közös elmondásában számítanak a városlakók részvételére is. A
villámcsődület végén újabb léggömbök
emelkednek a levegőbe.

A miskolci Verskoncert zenekar Valami szép című műsorával lép fel.
A nap folyamán a könyvtár folyóiratolva- című műsorát tekinthetik meg, melyben
sójában kávéházi hangulattal várják a lá- magyar költők megzenésített versei hangtogatókat, a hangszórókból és kivetítőn zanak majd el. Az előadást megelőzően
egész nap versek szólnak, a Versfalra bár- lesz a Szelfizz egy verset! facebook pályáki felteheti kedvenc idézetét, versét.
zat eredményhirdetése, melynek részleteiDélután Halászi Aladár Pontként a min- ről a könyvtár honlapján tájékozódhatnak.
denségben című új verseskötetét ajánlja http://dkk.tiszaujvaros.hu/index.php/hamaz érdeklődők figyelmébe Tokaji Edit. A vas-bela-varosi-konyvtar/varosi-konyvkönyvbemutatót a Szivárvány kisegyüttes tar/17-hamvas-bela-varosi-konyvtar/varodalai és Kiss Józsefné, Laskay Anna, Ha- si-konyvtar/1493-hirek-hbvk-2018-28
jas Tamás felolvasása színesíti majd.
A költészet napi rendezvényekre szeretetA költészetnapi program zárásaként a mis- tel várják az érdeklődőket, a programokra
kolci Verskoncert zenekar Valami szép a belépés díjtalan!

