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XXXVI. évfolyam, 17. szám

Zárva a hivatal

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy munkanap-áthelyezés következtében 2018. április 30-án (hétfő, pihenőnap)
a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Átadták a megbízólevelet

Április 14-én választókerületünkben is kialakult az országgyűlési választás eredménye. Koncz Ferenc, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte el a mandátumot. Megbízólevelét április 25-én vette át
a választási bizottság elnökétől, dr. Heiszman Gézától.

Óvodai beiratkozás
Világszerte nő az allergiások száma, javában tart már a pollenszezon itt, hazánkban is. Írásunk a 3. oldalon.

Április huszonkettedike, a Föld napja

Két dolog jutott eszembe a Föld napján.
Mindkettő apróság csak, de nekem kedvesebb ezekről írni, mint ha a szelektív hulladékgyűjtés sokat hallott fontosságát, vagy az
évi egyszeri nagy szemétszedő akciókat hoznám szóba.
Afrika nemrég ellátogatott hozzánk, Európába. Hazánkba is eljött, megpihent az autókon, elidőzött a teraszokon szaharai homok formájában. Esővel jött, majd ahogy
a víz elpárolgott, a finom homokszemcsék
megültek mindenütt. Volt is nagy tumultus
az autómosókban, napokig nem lehetett bejutni szinte egyikbe sem, olyan nagy volt a
forgalom. Egymás kocsiját mustráltuk, kié
homokosabb, melyiken látszik meg jobban
a sárgás szennyeződés, a feketén, vagy a fe-

héren? Nem tudom, más volt-e így vele, de
én egy-két alkalommal végighúztam a motorháztető homokján a mutatóujjam, és megcsodáltam rajta a finom, porszerű homokszemcséket. Nem is nagyon volt kedvem lemosni a
kocsimat jó pár napig. Elképzeltem a homok
útját, persze nem túl szakszerűen. Ahogy fúj
a szél, felforgatja a sivatag felszínét, magával
ragadja a homok egy részét, - gondolatban
a süvítését is hallottam - egyre magasabbra
szállnak a kis homokszemek, majd a párás
levegőben felhőpárnán utaznak tovább több
ezer kilométeres útjukra. Azután amikor a
párnák hatalmasra duzzadnak, kicsavarják őket odafenn, s lám a szaharai homok a
mi kis országunkban landol, hogy az is megcsodálhassa, aki soha nem jut el Afrikába.
Kedves gesztus a Földünktől, nemde?
Úgy adódott, hogy mi, emberek földön járók
lettünk, persze van, hogy repülőn repülünk,
de nem mindenkinek adatik ez meg, olyanokat is ismerek, akiknek megadatna, mégsem
szívesen távolodnak el a földtől, ezért vagy
azért nem bírják a repülést. A madaraknak könnyű, azok akármikor biztonsággal
megcsodálhatják a föld szépségeit fentről néz-

ve, abból pedig bőven akad. Lenyűgöző például tiszta időben a felparcellázott termőföldet látni, a színes, szabályos alakzatokat,
amelyek elválnak az ég kékjétől. A holland
tulipánültetvény pedig egyenesen fájó, annyira szép a magasból nézve. De az esti repülés is lenyűgöző jó időben. Amikor a városok fényei olyan távoliak, hogy leejtett drágaköveknek érzékelni a magasból, csak csillogó
foltokat látni, ahogyan egy-egy nagyváros fölött elrepülünk.
Számomra a legszebb mind között az esti
budapesti landolás. Na ettől aztán megdobban a szív! A fényárban úszó főváros egy idegennek is csodás arcát mutatja, de nekünk
többet is ad ettől. Ahogyan ereszkedés közben keringőt lejt a gép a Duna felett, a magasból ráismerünk hídjainkra, látjuk a kivilágított Várat, a Parlament fényeit, tudjuk,
megérkeztünk, ez a mi földünk, nekünk ezzel van dolgunk, erre kell vigyáznunk.
Saint-Exupéry szerint valahogy így: „Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az
ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.”
Radácsi Zsuzsa

Tiszaújvárosban több mint 150 gyermek kezdi az óvodát szeptemberben. 110 kicsit írattak be a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda négy épületébe. A Tiszaújvárosi Református Óvodába a 18 férőhelyre 41 jelentkezés érkezett.

Parkoló- és útlezárás

2018. április 28-án (szombaton) a Derkovits Kulturális Központ
szervezésében valósul meg „A biztonság napja” városi nagyrendezvény. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében parkoló- és útlezárások lesznek.
Április 27-én (péntek)
- 20.00 órától április 28. 20.00 óráig a Tisza ABC parkolója és a
Polgármesteri Hivatal parkolója.
Április 28-án (szombat)
- 15.00 - 18.30 óra között - a Szent István út Tisza ABC parkoló
és József Attila út közötti szakasza.
- 8.00 - 20.00 óra között - a közös bemutató miatt a Szent István út mindkét oldalán tilos lesz a megállás, és ez vonatkozik a
parkolókra is.
Emellett felhívjuk a figyelmet, hogy a honvédségi bemutató ideje alatt erős hanghatás (fegyverzaj) lesz!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
A szervezők

Sokféle

2. oldal

Ajánljon helyszínt a Speedmarathonhoz!

Hol legyen
sebességellenőrzés?

Valamennyi ellenőrzési pont 24 órás tényleges „szolgálatot
teljesít” majd.
A rendőrség várja az állampolgárok javaslatait az idei ellenőrzési helyekre, ahol 2018. május 14-étől egy napig mérik a Magyarország útjain közlekedők sebességét.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a TISPOL
kezdeményezéséhez csatlakozva a magyar rendőrség 24 órás
összeurópai sebességellenőrzést - úgynevezett Speedmarathont
- végez.
A kampány ötlete Németországból származik, ahol hat évvel ezelőtt az egyik szövetségi állam lakosait kérték meg a hatóság
munkatársai, hogy szavazzanak arra a helyre, ahol sebességellenőrzést szeretnének. A német ötlet nemzetközileg nagy tetszést
aratott és azóta minden évben valamennyi TISPOL tagállam alkalmazza.
Az ellenőrzés ideje alatt, 2018. május 14-én 6 órától 2018. május 15-én 6 óráig, ténylegesen 24 óra időtartamban, a rendelkezésre álló valamennyi Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont
használatban lesz a magyar közutakon.
Az eddigi akciókhoz hasonlóan a rendőrség az ellenőrzési helyek kijelölése során a lakosság véleményét is szeretné figyelembe venni, ezért idén is javaslatokat vár arra vonatkozóan,
hogy az említett időszakban hol legyen sebességellenőrzés.
Az állampolgárok javaslatait az illetékes rendőr-főkapitányságok 2018. május 3-a 24 óráig az erre a célra létrehozott e-mail címekre várják. Borsod-Abaúj-Zemplén megye: speedmarathon@borsod.police.hu

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

Barát
Ezzel a rejtvénnyel véget ér áprilisi sorozatunk. A megfejtéseket május 2-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

Sokan nem hagyják az utolsó pillanatra

e-Szja

Több mint 2 milliószor léptek már be a NAV e-Szja felületére
az ügyfelek, hogy megnézzék az szja-bevallási tervezetüket. A
NAV által készített, személyre szabott dokumentum pillanatok
alatt elérhető az Ügyfélkapun keresztül. A legtöbbeknek nincs
dolguk a tervezettel, mert a NAV minden jövedelmi adatot megkapott munkáltatójuktól.
A bevallási határidő előtt egy hónappal már 2 milliószor látogatták meg az ügyfelek az e-Szja felületet, hogy megnézzék bevallási tervezetüket. Közülük félmillióan módosítás nélkül, 120 ezren némi módosítással jóvá is hagyták a dokumentumot. Ezen
felül 800 ezren mostanában kapják a tervezetet postán, amit
csak azoknak kell korrigálni, akik eltérést találnak saját nyilvántartásukhoz képest.
Akik már április közepéig megtekintették a tervezetet, jóval többen vannak, mint tavaly, azaz, a korábbi évekkel ellentétben már
sokan nem hagyják az utolsó pillanatra a személyijövedelemadó-bevallást.
A csaknem ötmillió adózó közül azoknak mindenképpen ki kell
egészíteniük az szja-bevallási tervezetet, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amiről a NAV-nál nem lehet adat. Ilyen az őstermelői jövedelem - hiszen az őstermelőknek nem válik automatikusan bevallássá a tervezet - vagy például a lakáskiadásból
származó jövedelem.
A bevallási határidő idén május 22-ére esik, addig még bárki
nyithat ügyfélkaput, hogy a lehető legegyszerűbben hozzáférjen
tervezetéhez és rendelkezzen adója 1+1 százalékáról. Az egyszerű, elektronikus megoldás mellett továbbra is van lehetőség
a bevallás önálló elkészítésére, illetve papíralapú beküldésére.
NAV

2018. április 26.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot április 29-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd április 30-tól (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.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
8-20		
8-20
Tisza Gyógyszertár
8-19

Folytatódik
a kerékpárjelölő program
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy folytatódik a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság kerékpárjelölő programja.
A következő jelölési időpont 2018. április 27. (péntek) 09.00
óra és 12.00 óra között lesz.
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza
út 2. Szám)
Kérjük, hozzák magukkal személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, a kerékpárt, továbbá annak papírjait. Az
utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Egyházi hírek
Római katolikus

Laborosok találkozója

A TVK Központi Laboratórium volt dolgozói részére találkozót
szervezünk 2018. május 28-án hétfőn, 11 órától az Arany Holló
étteremben. Jelentkezni lehet a volt csoportvezetőknél. Kalmárné: 0620/580-1145, Pápainé: 0670/398-7738

A héten a hétköznapi szentmisék elmaradnak. Szombaton 18
órakor, vasárnap 11 órakor lesznek szentmisék templomunkban.

Görögkatolikus
Pénteken 8.00 Szent Liturgia. Szombaton 8.00 Szent Liturgia,
17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Kedden és szerdán 17.30 paraklisz.

Református
Tiszaújváros
2018. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. április 29-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. Ezzel párhuzamosan az imateremben az óvodás és kisiskolás gyermekek számára foglalkozás lesz. 15.00 órától
konfirmációi előkészítőre várjuk a fiatalokat.
Tiszaszederkény
2018. április 29-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Sajószögeden 2018. április 29-én, vasárnap 9.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Kiss Zsolt

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
Anikó és István
„Elmentetek, itt hagytatok minket,
emléketek összetöri a szívet.
Visszahoznánk mindent, ami szép volt,
siratunk mi mindent, ami rég volt.”
Szomorúan, fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesapánkra,
id.

Szénási Lajosra,

aki 3 éve, és szeretett édesanyánkra

Becsei Máriára,

aki pár hónapja örökre itt hagyott minket.
Emlékeznek fiaid, Zsolt, Mazsi és a szerető család
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Egyre több az allergiás, javában tart a pollenszezon

Száll a virágpor, segít a klíma

Az elkövetkező napokban a platán, a kőris, valamint a tölgy pollenje sokfelé magas koncentrációban lehet jelen - írja az Országos
Meteorológiai Szolgálat legfrissebb pollenjelentésében.
Bizonyára az érintettek ezzel teljesen tisztában
vannak, itt a pollenszezon, az allergiások tünetei már megjelentek. A szénanáthás időszak
egész késő őszig tart, hol ez, hol az virágzik, a
„nagyágyú”, a parlagfű késő nyáron kezdi meg
hadjáratát.
- Öt-hat éve vizsgáltak ki - mondja Bokori Józsefné -, sok mindenre vagyok allergiás.
Gyógyszereket szedek minden este, és mivel
asztmás is vagyok, pipát is használok. Télen a
házi porra, ilyenkor meg a virágporra. Reggel
azzal kezdődik, hogy nehezen tudok beszélni,
olyan, mintha le lenne rakódva valami. Köhögnöm kell, de utána rendbe jövök - sorolja a tüneteket.
Az allergia ma már népbetegség, a betegek száma rohamosan nő. A WHO szerint 2025-re az
emberiség 50 százaléka lesz allergiás. Hazánkban több mint három millió ember szenved a
szezonális szénanáthától, melynek tünetei az
egész életre kihatnak, akadályozzák a betegeket a mindennapos tevékenységben.
- Nehéz megmondani, hogy mitől alakul ki az

Dr. Szepessy Ildikó
allergia - mondja Dr. Szepessy Ildikó tüdőgyógyász -, azoknak, akiknek vér szerinti hozzátartozóik között előfordul allergia vagy asztma,
fokozottabban kell figyelniük a tünetekre. A levegő tisztasága is szerepet játszhat a kialakulásnál, valamint a fertőtlenítő- és tisztítószerek
túlzott használata is. Az allergia nem egy halá-

Szép a tavasz, de kellemetlenkedni is tud.
los kórkép, kellemetlen ugyan, de jól kezelhető, az életet nem rövidíti meg.
- Az évek múlásával megszűnhet-e az allergia?
- Gyógyulhat is, de azért az idő előrehaladtával változik. Lehet, hogy egy gyereknek valamilyen kis ekcémával, szénanáthával kezdődnek a tünetei. Aztán eltelhet akár 5-15 év is tünetmentesen és felnőttkorban visszatérhetnek
olyan enyhe asztmás tünetek, amivel már tüdőgyógyászhoz kell fordulni.
- Egyre többen allergiások a pollenre. Mindannyian ugyanazt a levegőt lélegezzük be, mi
a különbség?
- A belélegzett levegő mindannyiunkra hat, tehát akinek nincs is kimutatott pollenallergiája,
annak is nehezebbé válhat a légzése pusztán attól, hogy a levegő sokkal sűrűbb, sokkal nehezebb. Tele van látható és láthatatlan anyagokkal, melyek nem csak a hörgőkben, hanem az
orrnyálkahártyától kezdve végig a toroknyálkahártyán át az egész hörgőrendszerben gyulladást okozhatnak. Ezek laborvizsgálattal nem
kimutathatók, számos olyan beteg van, akinek
jók a laboreredményei, ezek a gyulladásos jelek csak makroszkopikusan kimutathatók. A
gyulladás köhögést, tüsszögést, orrfolyást,
szemviszketést, súlyosabb esetben pedig fulladást okoz a betegnél - mondja a tüdőgyógyász.
Nem csak légúti tünetei vannak a pollenallergiának, olykor a bőrünk is megsínyli a pollenszezont.

A szervezet védekezik

Orrfolyás, szemviszketés, duzzadt nyálkahártyák - ezek az allergiás nátha legjellemzőbb tünetei. Az allergiás reakciót fák, füvek
és egyéb virágos növények szabad szemmel
nem látható virágporszemcséi okozzák. A
szél ezeket akár 400 km távolságba is elfújhatja, gyakran óriási mennyiségben. Egyetlen mogyoróbokor például 600 millió pollent termel. A belélegzett pollen pedig megtapad a légutak nyálkahártyáján. Az allergiásoknál a pollen immunológiai láncreakciót
indít el. A szervezet védekező rendszere működésbe lép, hiszen a tulajdonképpen ártalmatlan virágport veszélyes anyagként ismeri fel. Miközben az allergén az antitestekhez
kötődik, bizonyos testi sejtek hisztamint szabadítanak fel. Ezek a hírvivő anyagok átjárhatóvá teszik az érfalakat a folyadékok, a fehérjék és egyes sejtek számára, ezzel duzzanatokat, kivörösödést, viszketést és tüsszögési rohamokat kiváltva.

Dr. Almádi Tamás
- Általában a légúti tünetek alakulnak ki először - magyarázza Dr. Almádi Tamás bőrgyógyász -, és csak a későbbiekben alakulnak ki a
bőrtünetek. Az erre hajlamosak ekcémás tünetei felerősödnek az allergiás időszakban. Az első és legfontosabb, amit tehetünk, hogy elkerüljük a kiváltó okokat, ez ugye nem lehetséges teljesen. Bőrgyógyászként az ekcémás tünetek enyhítésére gyulladáscsökkentő kenőcsöket, gyógyszereket adunk a betegnek, de ez
valóban csak tüneti kezelés. Erre a típusú tünetcsoportra az a jellemző, hogy ha valaki egy típusú allergénre érzékennyé válik, akkor hajlamosabb lehet a következőre is, tehát ez egy ördögi kör tulajdonképpen, hiszen ha valamilyen
pollenre allergiás lesz valaki, valószínűleg egy
más típusra is mutat majd allergiás tüneteket.
Habár a polleneket nem tudjuk kizárni az éle-

Immunterápiával

Az immunterápia az allergiás panaszok hatékony kezelésének egyik módja. Nem csak a
tüneteket kezeli, idővel képes a beteget hozzászoktatni ahhoz az allergénhez, amely korábban panaszokat okozott. Az allergia a
szervezet immunrendszerének zavara, tulajdonképpen egy betegséget okozó túlérzékenység az allergiát előidéző anyaggal való találkozáskor. A specifikus immunterápia célja, hogy az allergiás beteg szervezete lépésről lépésre hozzászokjon az allergiát
kiváltó anyaghoz. Azért jelentős az allergia
kezelésében, mert csupán ez képes a tüneteken kívül az allergia okára is hatni.
tünkből, apró dolgokkal is sokat lehet segíteni
az allergiás tüneteken. Fontos, hogy akkor szellőztessük otthonunkat, amikor alacsony a pollenkoncentráció (a kora reggeli órákban), az esti hajmosás, és az, hogy a nappal viselt ruhát
ne a hálószobában tároljuk. Ezek az apró praktikák megkönnyítik az allergiások életét, csakúgy, mint a légkondicionáló berendezések. Lakásban, munkahelyen, vagy autóban gyakran
nyúlunk a távirányítóhoz, ha a nagy melegben
egy kis hűs levegőre vágyunk.
- Van jótékony hatása is a klímának - magyarázza Dr. Szepessy Ildikó -, az allergiások, aszt-

Klímatörténet

Az emberiség történetének kezdete óta próbálja hűteni magát a nagy melegben. Nem
csak testét, hanem környezetét is. Kezdetben előnyösebb klímájú barlangokat, vermeket, árnyékos helyeket keresett az ember. Egyiptomban már időszámításunk előtt
5000-ben használták a vízpárologtatásos hűtő módszereket. Az ókori Rómában a vízhálózat és a csatornarendszer adta lehetőségeket használták ki az épületek falainak lehűtésére. A modernkori légkondicionálás alapjait Michael Faraday fizikus és feltaláló alapozta meg 1820-ban Angliában. Ráébredt,
hogy a sűrített és cseppfolyósított ammónia,
ha elpárologtatják, hűteni képes. Ilyen elven
működnek a hűtőszekrények, ezek hatásfoka azonban nem a legoptimálisabb. Dr. John
Gorrie fizikus olyan kompressziós berendezést alkotott 1824-ben, amellyel jeget állított
elő, aztán ezzel a levegőt hűtötte.
Az első valódi klímákat ipari céllal gyártották, mérete és ára miatt Az elektromos légkondicionálás 1902-ben jelent meg. Ezek a
készülékek azonban még kifejezetten veszélyesek voltak, a hűtőközeg gáz mérgező,
robbanásveszélyes, vagy fokozottan gyúlékony volt.

mások tünetei egy jól klimatizált helyiségben,
vagy mondjuk egy klímás autóban, amiben
pollenszűrő is van, enyhülnek. Ezek használata
igazából javasolt is ilyenkor
- Általánosságban mire kell figyelnünk a klíma
használatakor?
- Általában 8-10 fok különbség javasolt az autóban, illetve a lakásban, ez az, amit még nem
szenved meg a szervezet. Egy 40 fokos hőségből egy 30 fokos lakásba bemenni nem éppen
kellemes, szinte senki nem is tart 30 fokot egy
klimatizált lakásban, hanem jóval hidegebbre
állítja a hőmérsékletet. Ilyenkor várható, hogy
meg fog hűlni a hörgője, az ízületei. Nem javasolt tehát a nagyon hideg. Főleg autóban jellemző, hogy az emberek magukra irányítják a
klíma lamelláit, így viszont a közvetlen hideg
levegő áthűti a mellkast, a hörgőket, a légcsövet.
Nem csak a légutakra hat a klíma, hanem az
egész szervezetre. Épp ezért fontos a mértékletesség.
- A klíma szárítja a levegőt, a száraz levegő

Dr. Szurdoki Virág
minden hatásával számolhatunk - figyelmeztet
Dr. Szurdoki Virág háziorvos. - Szárítja a szemünket, kötőhártyagyulladást okozhat, szárítja a bőrünket is, így érdemes ügyelni a párásításra, ugyanúgy, mint a téli időszakban. Fontos a hőmérséklet megfelelő megválasztása és
a rendszeres szellőztetés is, hiszen a klíma csak
forgatja a benti levegőt, hiába van hűvös érzetünk. Nagyon fontos az is, hogy hová helyezzük a berendezést, hiszen ha rossz helyre szerelik, ízületi problémákat okozhat. A klíma hatására lehűl a bőrünk, az izmok összehúzódnak,
ez rontja a vérellátást, gyulladást okoz és komoly ízületi panaszok alakulnak ki.
- Nagy melegben nagyon hidegre vágyunk. Az
ilyen ingadozást hogy viseli a keringésünk?
- Idős embereknél is sok helyen van már klímaberendezés, hogy elkerüljék a kánikulát. Ez, ha
megfelelő hőmérsékleten használják, előnyös.
A hideg-meleg átmenet terheli a keringést,
ezért ügyeljünk arra, hogy ha például egy klimatizált bevásárlóközpontba megyünk, akkor
vigyünk magunkkal egy réteg öltözetet, amit
magunkra veszünk. Nagyon könnyen megérezhetjük, ha utána kimegyünk a melegre, hogy
megcsap minket a meleg, ennek pedig negatív
következményei is lehetnek.
Fodor Petra

Pollenjelentés

Az elkövetkező napokban a platán, a kőris,
valamint a tölgy pollenje sokfelé magas koncentrációban lehet jelen. A nyír pollenkoncentrációja jellemzően közepes marad, bár
helyenként - elsősorban az ország északi részén - esetenként még elérheti a magas szintet. Elkezdődött a pázsitfűfélék pollenszórása, pollenkoncentrációjuk várhatóan lassan
emelkedik, helyenként, elsősorban az ország
déli részén már elérheti a tüneteket okozó
szintet. Alacsony-közepes mennyiségben
van még jelen a fűz, a gyertyán, a bükk, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje is a
levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony-közepes szintet
ér el. (forrás: www.met.hu)

Konferencia

4. oldal

Támogatott ígéretek

2018. április 26.

Ha nem fejleszted, elvész a tehetség

Városunk adott otthont múlt szerdán a Tiszaújvárosi Tehetségkonferenciának. A rendezvényre érkező előadók és szakemberek a tehetségfejlesztő programokról, a tehetséggondozásról osztották meg egymással gondolataikat és tapasztalataikat.
Tiszaújváros önkormányzata nem csak helyet
adott a szakmai rendezvénynek, hanem anyagi támogatást is, csakúgy, mint a MOL Petrolkémia Zrt. A tehetségkonferenciára több száz
vendég érkezett, őket a konferencia fővédnöke,
dr. Fülöp György alpolgármester köszöntette.
Megnyitójában kiemelte a város és a MOL által
is támogatott tehetségprogramok fontosságát,
hiszen, mint mondta, itt Tiszaújvárosban épül a
jövő. Az első 50 év után, most a jövőt építjük,
együtt, közösen. Nem csak a körülöttünk lévő
ipari, gazdasági beruházások, hanem az a hos�szú távú „befektetés”, amit a tiszaújvárosi fiatalok kapnak lehetőségként a különböző programok révén. Ezek a gyerekek, diákok, tanulók
a felnövekvő nemzedék, amelyik a város második ötven évének alappilléreit jelentik. Fejlesztésükre, képességeik, tehetségük kibontakoztatására áldozni kell és lehetőséget kell adni nekik, ami a város egyik legfontosabb feladata.
Az alpolgármester színpadra szólította a rendezvény két védnökét, Erdélyiné Barakony Ilonát, a B-A-Z megyei Pedagógiai Szakszolgálat
szakmai vezetőjét és Mátyás Zoltánt, a Derkovits Kulturális Központ igazgatóját, akik nemcsak szakmai hozzájárulásukkal támogatták a
rendezvényt, hanem oroszlánrészt vállaltak a
szervezésben is. A köszöntőket előadások követték, az eszmecsere során a pedagógusok és
a pedagógiai szakszolgálatok szerepéről is szó
esett, a délutáni szekcióüléseken pedig a gyakorlatban is hasznosítható módszertani lehetőségekről tájékozódhattak a tehetségkonferencia résztvevői. Két előadóval, Bódor Andreával, a B-A-Z Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójával és Dr. Balogh Lászlóval, a
pszichológia tudomány kandidátusával beszélgettünk a tehetséggondozásról.

Szűrés, kiválasztás
- Hol lépnek be a tehetséggondozásba a pedagógiai szakszolgálatok? - kérdeztem Bódor
Andrea főigazgatót.
- A tehetséggondozás egy elég összetett hálózati tevékenység, különösen Magyarországon.

Több száz vendég érkezett a konferenciára.
den iskolával és óvodával is kapcsolatban állunk. Borsod megyében jelen pillanatban 130132 intézményt koordinálunk. Maga a tehetséggondozás ott történik, ahol a gyerek van,
tehát nekünk nincs saját tanulói állományunk,
az az óvodának és az iskolának van, nekik kell
különböző fejlesztő, tehetséggondozó műhelyeket működtetni, mi pedig ebben közreműködünk, tulajdonképpen egy szakmai hátteret
adunk mindezekhez.
- Van a tehetségnek hivatalos fokmérője vagy
„ránézése”, teljesítmény alapján kerülhetnek
be a gyerekek a tehetséggondozó programokba?
- Igen, lehet a tehetségeket szűrni, kiválasztani, akár diagnosztizálni is. Nagyon sokféle elmélet és szakmai hozzáállás létezik. Van, aki
azt mondja, hogy a legjobb kiválasztás, az maga a fejlesztés, magyarul kerüljön be a gyerek
egy fejlesztőprogramba és ott majd kiválasztódik. Ma már tudjuk, hogy önmagában egy IQ
eredmény vagy egy kitűnő bizonyítvány nem
jelenti azt, hogy valaki feltétlenül tehetséges,
hiszen ennek sokkal összetettebb tényezői vannak.
- Fejlesztés nélkül elvész a tehetség?
- Igen, én is így gondolom. Nagyon mély belső indíttatással kell annak rendelkeznie, aki
mindenféle környezeti támogatás nélkül meg
tud mutatkozni, és ki tud bontakozni. Hiszem,
hogy kell a fejlesztés, és ez a mi felelősségünk,
a felnőtteké.
- Tehetséges gyerekhez, tehetséges, megfelelő

Bódor Andrea a pedagógiai szakszolgálatok szerepéről tartott előadást.
Hál’ istennek kormányzati szinten is kiemelt támogatást kap ez a fajta törekvés. Ebben a tevékenységben a pedagógiai szakszolgálatoknak
is nagy feladata van, mégpedig a tehetségkoordinációs tevékenység. Ez számunkra is újszerű feladat, de igyekszünk helytállni és a koordinációs szerepünknek megfelelni, ami azt jelenti, hogy egy hálózatot össze kell kötni, létre kell hozni, működtetni kell. Sok szakterületünket ismerik az emberek, mint például a logopédia, a nevelési tanácsadás vagy a szakértői bizottsági tevékenység, tehát sok gyerekkel,
szülővel kapcsolatban vagyunk, illetve a pedagógiai szakszolgálatok iskolákkal és óvodákkal is együtt dolgoznak. Minden járásban min-

szakértelemmel felvértezett felnőtt is kell.
- Valóban. Nagyon jó szakemberképzések vannak már Magyarországon. Vannak felsőfokú
intézményekben akkreditált képzések, de a legfontosabb, amit én gondolok, hogy a tehetséges gyerekhez, tehetséges pedagógus kell, tehát e nélkül tehetséget fejleszteni nehéz. Fontos még, hogy szívvel-lélekkel, elkötelezett támogatója legyen a tehetségműhelynek a pedagógus, hiszen így óriási eredményeket lehet elérni.
Dr. Balogh László, a pszichológia tudomány
kandidátusa 1971 óta tanít a debreceni egyetemen. Oktatói munkája során számos tehetséggel találkozott és ott volt az egyetem tehet-

ségkutató programjának indulásánál is 18 évvel ezelőtt. 2oo6 óta tagja a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanácsnak. Az elmúlt évtizedek alatt több mint
16oo előadást tartott továbbképzéseken, legutóbb a Tiszaújvárosi Tehetségkonferencián.

Tehetségkutató program
- Úgy gondolom, hogy nagy esély van rá, hogy
gondozás nélkül elvész a tehetség, keresnünk
kell a tehetséget, hiszen már az gondot jelent,
ha a tehetség nem tör utat magának - mondta
a kandidátus. - Nem igaz az az archaikus nézet, ami ellen Czeizel professzor is hadakozott,
hogy utat tör magának a tehetség, hiszen ez
egyáltalán nem így van. Azért nem tud utat törni, mert nem is tudja, hogy tehetséges. Az valahol lappang, szunnyad, a génjeinkben van, és
helyzetbe kell hozni a tehetségígéretet ahhoz,
hogy kiderüljön, tényleg van-e tehetsége. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogy keressük
meg, másrészt pedig a szisztematikus fejlesztés is nagyon fontos ahhoz, hogy elérje mindazt, amire képes a fiatal.
- Térben, időben és életkorban is elég széles az
a tehetségskála, amivel Ön találkozhatott az elmúlt évtizedek alatt a munkája során, akár a
Debreceni Egyetem oktatójaként hallgatóival,
akár a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács tagjaként a felbukkanó tehetségígéretekkel.
- Igen, mióta tömeges az oktatás, azóta elég
széles a skála, hogy milyen kaliberű fiatalok
kerülnek bele, de természetesen továbbra is
fontos a tehetséget keresni. A Debreceni Egyetemnek 2000-ben - amióta egységessé vált az
egyetem újra - indult el a DETEP néven emlegetett tehetségkutató programja, amelynek én
voltam a vezetője. A karokon volt TDK, volt
szakkollégium, de igazán nem volt ilyen szervezett tehetséggondozás, ami a korszerű követelményeknek is megfelel. Aztán úgy döntöttünk, hogy pénzt is tesz bele az egyetem vezetése, több 10 millió forinttal támogatta az intézmény azokat a hallgatókat, akiket beválogattunk a programokba. Akkoriban az összegyetemi létszám már 25 ezer fő volt, és minden évben a másodévfolyamosok között kerestük meg
a gyerekeket bizonyos mérésekkel, a tanulmányi eredményeikkel, és körülbelül százat beválogattunk a programba. Ők különleges bánásmódot kaptak és anyagi támogatást, lehetőségeket, konferenciákon való részvételi lehetőséget, külföldi utakat. Ez volt az első nagy egyetemi program az országban. Azóta már több
mint tíz egyetemen van ilyen kiemelt komplex
tehetséggondozó program.

A küzdő és a szunnyadó
- Mindenki másban jó és mindenki máshogy jó,
a végeredmény persze a kiválóság valamiben,
ám a tehetség is mutat különbözőségeket?
- Kétféle tehetség van. Az egyik, amelyik kimutatja a foga fehérjét, tehát megy, küzd, ez segíti, hogy utat törjön magának. A másik csöndesebb és a pedagógus nem is biztos, hogy felismeri. Ezért kell helyzetbe hoznunk és megnéznünk, meg kell keresnünk, és nekik nagyobb lehetőséget kell biztosítani. Amióta is-

kola létezik, a lelkiismeretes pedagógus mindig
is kereste a tehetséges gyereket. Tehát foglalkozott vele valamilyen módon. Még a szocializmus idején is, amikor még nem lehetett az iskola zászlajára felírni, hogy tehetséggondozás,
még ott is keresték. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a tehetséges gyerekeket.
- Éppen tíz éve pedig már van hozzá egy tehetségprogramja is Magyarországnak.
- Igen, 2008-ban az Országgyűlés egy határozattal elfogadta a Nemzeti Tehetségprogramot.
Ez azért volt nagy dolog, mert pénzt is tett mellé. Épp a napokban jelent meg a következő tanévre szóló többmilliárdos felhívás, amelyre lehet pályázni a tanórán kívüli foglalkozásokra. Persze a tanóra is ad némi lehetőséget arra,
hogy keressük a tehetséget, de igazán a fejlesztés a tanórán kívüli gazdagító tevékenység keretében történik. A tanórán nincs annyi idő és
lehetőség, még ha speciális, tagozatos osztályról van szó, akkor sem lehet igazán érdemben
messzire jutni.
- Mi magyarok, miben vagyunk leginkább tehetségesek?
- Sok mindenben. Nem véletlen, hogy van egy
ilyen tétel, hogy a magyar, az tehetséges. Valóban igaz, bár ez ellen tiltakozott Czeizel professzor. Ő azt mondta, hogy nem vagyunk tehetségesebbek, mint más nemzet, mert alapvetően a génállományban nincs nagy különbség a nemzetek között. A különbözőség a programokban van, hogy Magyarországon milyenek a tehetségkereső és -fejlesztő programok
és abban mi nagyon jók vagyunk. Évszázadokra visszamenően mondhatom ezt, hiszen a kollégiumok, a református, katolikus iskolák erről
szóltak, ott alapozták meg, de múlt század első évtizedeiben létrejött különleges fejlesztő-

Dr. Balogh László
programok mind segítették ezt. Példának említeném erre a sportot, hogy egy kis nemzet milyen eredményeket ér el. Ez nyilván nem azért
van, mert arányaiban itt több sporttehetség született, hanem olyan keresési mechanizmus van
nálunk, amelyben idejekorán keressük a tehetségeket, hogy aztán belőlük tehetségeket fejlesszünk. Ilyen értelemben nagyon sok területen vannak kiemelkedő tehetségek, tehát nem
azért, mert úgy születünk, hanem mert nagyon
sok pénzt és energiát fordítunk rá, különösen
2008 óta, amióta elfogadta a parlament konszenzussal, azóta sok milliárd forintra pályázhatnak a pedagógusok, szakemberek, szakintézmények is, hiszen pénz nélkül nem megy.
- Hány éves korig támogatja a program a tehetségeket?
- A program óvodás kortól 35 éves korig tart,
tehát nagyívű. Más kérdés maga a rendszere,
hogy elinduljon óvodás korban a felderítés, és
hogy végigvigyük, átadják az egyes intézmények egymásnak a tehetségeket, az még döcög
egy kicsit. Tehát kellene egy tehetség-portfolió, ami most már alakulóban van. Ez másfajta szemléletet kíván, mint ami eredendően volt.
Sokszor az történik, hogy kereste a tehetséges
gyereket az óvoda, átadta az iskolának, de nem
adta át azt, hogy miben tehetséges az a gyerek.
Az iskolában is keresték, átadták a középiskolának, ám azt nem adta át, hogy mi az, amiben
ez a gyerek már teljesített, és ugyanez van az
egyetem és a középiskola között. Tehát ez a
folytonosság akkor ér valamit, ha nem ilyen elszigetelt, mozaikszerű. Tudjuk, hogy hol tart a
gyerek a fejlődésben, és akkor nem kell a táncot mindig a kályhánál tanulni.
berta

2018. április 26.

kronika@tiszatv.hu

Kimagasló Eötvös siker

Az informatikai diákolimpia a
programozók olimpiája. Erre a 6
fordulós versenyre kimagasló versenyeredményei alapján kapott
meghívást az Eötvös József gimnázium tanulója. Programozás kategóriában Karikó Csongor Csanád (képünkön) 11.b osztályos tanuló az OKTV döntőjében elért
26. helyezése után még folytatta
a versenyzést és a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia válogatóján a 16. helyen, míg a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia
válogatóversenyén a 11. helyen végzett. Felkészítő tanár: Ferenczyné Szabó Zsuzsanna
Gratulálunk a szép sikerekhez!
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Kreatív lányok
A Politikatörténeti Intézet szervezésében 2017 novemberétől
„Kreatív történelmi - művelődéstörténeti” vetélkedősorozaton
vett részt az Eötvös 4 fős csapata.
A döntő 2018. április 14-én volt Budapesten, a 11.-es lánycsapat
országos 5. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Bereczki Judit, Orvos Réka, Sedenszki Szilvia
és Spitzmüller Eszter.
Gratulálunk a sikerhez!
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Illemtan, protokoll

Rangsorolás

Akik ismerik az illemet, talán elkezdik sorolni, mit is tudnak a
rangsorolásról. Mi sem egyszerűbb; előre köszönünk a szüleinknek, az idősebbeknek, a hölgyeknek, a főnökünknek. Átadjuk a
helyünket a tömegközlekedésen. Sok apróságot megismertünk
már, ám most a hivatalos protokollban használatos rangsorolás
nehézségei következnek.
A rangsorolás hivatalos megfogalmazása szerint az államférfiak,
diplomaták, magas szintű küldöttségek, megkülönböztetett személyek helyének, mozgásának, egymás követésének vagy egymásmellettiségének rendjét jelenti. Már a megfogalmazásból is
sejthetjük, hogy nem egyszerű ez a feladat a hivatalos életben, a
nemzetközi kapcsolatoknál. Bizonyos elvi szabályok mindig érvényesülnek, más szabályok fontosságát az mutatja, hogy nemzetközi egyezménybe is foglalták (1815. Bécsi Egyezmény).
A besorolásnál mindig figyelembe kell venni az alkalmat, a
helyszínt, a résztvevőket, a hivatali és egyéb rangokat és nem
utolsó sorban a helyi szokásokat. Természetesen a rangsorolási
kérdések mindenekelőtt a diplomáciában jelentkeznek. A rangsor felállításának segítéséhez megfogalmazták az érvényesülő
alapelveket, szempontokat és gyakorlati megfontolásokat.
A hivatalos rangsor nem a személyre vonatkozik, hanem az általa képviselt tisztségre (természetesen ez nem zárja ki a személyre szóló megbecsülést). A képviselt tisztség szorosan kötődik az
adott ország állami szervezetének funkcióihoz.
Több ranglista létezik. Hivatalos rangsorolás (kormányon belüli, minisztériumokon belüli), politikai rangsorolás, egyházi
rangsorolás, vegyes rangsorolás, a diplomáciai testület rangsorolása, külképviseleten belüli egyéni rangsorolás, nők, gyermekek rangsorolása, tolmács rangsorolása, delegációk rangsorolása.
Az elkövetkezőkben részletesen megvizsgáljuk mindegyik listát.
Medina

A tánc világnapja

Mazsorett-mozdulatok

A tánc világnapja alkalmától adtak műsort két felvonásban a
Derkovits Kulturális Központ mazsorett csoportjai a kulturális
központ színháztermében április 21-én.

Mozaik

5. oldal

Gondolatok a munka ünnepe alkalmából

Semmi nem fehér, vagy fekete

Május elseje a legtöbb országban hivatalos állami szabadnap. A II. Internacionálé 1891-ben ezt a napot, a négy évvel korábbi véres chicagói tüntetéssorozat kezdő napját nyilvánította hivatalosan is a
„munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé”. Munkásosztály
alatt szociológiai értelemben azokat értjük, akik vagyonnal nem rendelkeznek
és munkaerejüket eladva, az annak ellenértékeként kapott jövedelemből élnek. A
rendszerváltás előtt szűkebb értelemben a
fizikai munkát végző, „bérből- és fizetésből élő” dolgozókat értették alatta. Alapos, vagy kevésbé átfogó szociológiai,
politikai szempontú jellemzésüket, értékelésüket elvégzik az érintett szaktudományok képviselői, igazodva az éppen
aktuális „izmusok” ideológiai megfontolásaihoz. Én csak a transzcendenshez való távolságtartó, sokszor elutasító viszonyukat próbálom megfejteni.
A katolikus egyház egyik kudarca, hogy
későn vette észre, hogy ez a 19. században
kialakult társadalmi réteg eltávolodott tőle,
és a mai napig alig tudta őket megszólítani.
Mi lehet ennek az oka? Vizsgáljuk meg ezt
a Jézus által tanított két főparancs alapján.
Az első az Istenhez, a második az embertársainkhoz való viszonyunkról szól: „1.
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből,
teljes lelkedből, teljes elmédből és minden
erődből! 2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mk 12,30-31)
Bárkit, így Istent is akkor tudjuk szeretni, vagy nem szeretni, ha megismerjük.
Ismerik-e, felismerhetik-e a teremtő erő
szerepét életükben azok, akik a technológia világában, egy ember alkotta mesterséges világban élnek, lényegében azt gyarapítják? Ahhoz, hogy a gépelemek, az
építőkövek a helyükre kerüljenek, a vegyipar új anyagokat hozzon létre meglévőkből, elsősorban két kezük erejére, esetleg
az azt egyre inkább kiváltó számítástechnikai ismeretekre, és technológiai tudásra
van szükség. Leegyszerűsítve: a csavart
földön túli erők nem húzzák meg helyettük. Kizárja-e mindez az első főparancs
elfogadását?

Festmény az 1887-es chicagói tüntetésről.
A második főparancsot az „aranyszabály”
kicsit másképp így fogalmazza meg: csak
olyat tegyél mással, amit szeretnéd, ha
veled is tennének. Az Ószövetségben
ugyanez így szól: ne tégy olyat mással,
amit nem szeretnéd, hogy veled is tennének. A munkahelyen a jobb pozíciókért a
magasabb bérekért folyó tülekedésben azt
látják-e az emberek, hogy az érvényesül,
aki betartja ezeket?
Kérdések, amikre látszólag egyértelmű
válaszokat adhatunk, de a dolog ettől sokrétűbb és bonyolultabb. Egy újságcikkben a kibontására nincs lehetőség, de az
olvasó által tovább gondolható és elemezhető.
Érdemes például összevetni olyan tényekkel, hogy miért jár több nő templomba, mint férfi, mi az oka, hogy a bányászok, bár fizikai munkát végeznek, mégis
közelebb állnak Istenhez, mint az iparban
dolgozó társaik, vagy, hogy lehet az, hogy
a parasztemberek hitét alig lehet megrendíteni? Lehet, hogy helyzetükből eredően számukra talán könnyebb felismerni,
hogy nem vagyunk mindenhatók? A nők,
az anyák a gyermekszületés csodájában
talán nem ezt élik meg? A bányászok lehet, hogy tudják, hogy a biztonságuk nem
csak rajtuk múlik, hanem náluk nagyobb
erőktől is függ? A parasztember életében

mennyire van jelen az, hogy a munkája
gyümölcsét a legkeményebb munka mellett is elveszítheti egyik pillanatról a másikra? Összefügg-e ezzel, hogy az étkezés előtti és utáni hálaadó imákat ők azok,
akik értik, és a legátszellemültebben végzik?
Az ünnep „harcos” jellege mára háttérbe
szorult és a munkásosztály ünnepe helyett
a munka ünnepe elnevezés került előtérbe. Az új elnevezés kiterjeszti ezt mindazokra, akik valamilyen értéket létrehozó,
alkotó tevékenységet végeznek még akkor is, ha saját tulajdonukban lévő eszközöket használnak, tehát nem vagyontalanok. A katolikus egyház pedig keresztény
ünnepként kezelve május elsejét, a lelkipásztorok és az apostolkodó hívek figyelmét szeretné a kétkezi munkások felé is
fordítani. A munkások védőszentje (Jézus
nevelőapja) tiszteletére, XII. Piusz pápa
1955-ben május elsejét „Szent József, a
munkás” elnevezésű ünneppé emelte.
Kérdésekig jutottam, a válaszokat az olvasóra bízom. Semmi nem fehér, vagy
fekete. Nem spórolható meg az alapos
elemzés, és a ráfordított idő sem, mielőtt
megpróbálnánk véleményt alkotni. Mégis megéri. Egy új világba juthatunk általa.
Szrogh Károly

kronika@tiszatv.hu

Határtalanul kirándulás Erdélyben

Iskolánkból, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolából indultunk erdélyi
utunkra. Szatmárnémetiben csatlakozott
hozzánk idegenvezetőnk, aki végig elkísért
minket. Első utunk Erdődre vezetett, ahol
megismerkedtünk annak az alagútrendszernek a történetével, ahol egykor Rákóczi Ferenc bujkált, és a hiedelem szerint még ma
is odalent kísért. Innen Nagybányára mentünk, megnéztük a régi pénzverdét, ami ma
történelmi múzeumként működik, majd
Lendvay Márton színész szülőházát. Aznapi szállásunkra, Koltóra érve, körbejártuk a
csodaszép Teleki kastélyt, ahol Petőfi Sándor rengeteg időt töltött, és itt írta például
a „Szeptember végén” című versét is. Este táncházba ment csoportunk, ott moldvai
és csángó táncokat tanultunk. Mind remekül éreztük magunkat.
A második napon korán indultunk vis�sza a Teleki kastélyhoz, hogy megkoszorúzzuk a parkban Petőfi és felesége szobrát, ezt követően a busz Nagybányára vitt
minket, ahol megálltunk a Fekete Sas
szálló előtt. Ezen a napon még Érmindszentre mentünk az Ady emlékházba, illetve Ady Endre szülőházába, majd Szatmárnémetibe, ahol a káprázatos székesegyházat fedeztük fel, este pedig elfoglaltuk szállásunkat Nagyváradon.
Harmadik napunkat végig Nagyváradon töltöttük. Itt megnéztük a Szent László bazilikát és a mellette fekvő püspöki palotát, amit hatalmas kert vesz körbe.
Ezt követően ellátogattunk a Bémer térre,
ahol fotózkodtunk a Szigligeti Ede Állami
Színháznál, benéztünk a Fekete Sas palo-

Megismerték, megszerették egymást és a határon túl élő magyarokat.
tába, az ortodox Holdas templomba, majd akkor keltek fel, majd megkoszorúztuk
szabadidőnket a Sétáló utcában töltöttük, Arany János fiatalon elhunyt lányának,
ahol mindenki készített egy képet a Hol- Arany Juliannának a sírját és felmásztunk
nap társaság szoborcsoportjával. Szállá- a frissen felújított csonka torony tetejébe,
sunkat Nagyszalontán, a gyermekotthon- ahonnan gyönyörű kilátás volt a tájra.
ban foglaltuk el, a gyerekeket még aznap Innen sajnos hazautunk következett, amieste megajándékoztuk a hazulról hozott nek nem örültünk. Út közben rengeteget
tárgyakkal, édességekkel. Estére rengeteg beszélgettünk, nevettünk, és szerintem,
szabadidőt kaptunk, így hát kihasználtuk aki csak jött, nagyon jól érezte magát, a
azt, és alvás helyett inkább beszélgettünk, csapatunk pedig remekül összekovácsoismerkedtünk az otthonban lakókkal, akik lódott. Ez egy nagyon jó lehetőség volt
mind nagyon kedvesek és rendesek vol- arra, hogy jobban megismerjük, megszetak. Úgy gondolom, közülünk, akik men- ressük egymást, és a határon túli magyatünk, sokan fogjuk tartani velük a kapcso- rok életét. Remélem a többiek is egyetlatot a jövőben.
értenek velem, mert én nagyon örülök,
Negyedik, egyben utolsó napunkon, hogy elmehettem.
amint felkeltünk, elmentünk Nagysza- A kazinczys hetedik osztályosok nevében
lontán megnézni a bölényeket, akik épp
Kelemen Alexandra 7.a

Sport plusz

6. oldal

Karate

Minden ifjoncnak
jutott érem

Az elmúlt hétvégén rendezték meg a Nyílt Shito Országos Bajnokságot Budapesten a Láng sportcsarnokban. A versenyen
utánpótlás és haladó karatékák indulhattak.
Rekordszámú (1200!) nevezés érkezett 45 klubból az ország
egész területéről. A felkészülési időszak után a Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi csoportja 15 versenyzővel, szülőkkel és két
edzőjükkel vettek részt a megmérettetésen.
Csoportunk utánpótlás versenyzői shiko dachi (meghatározott
állásban ütések), szivacskumite (küzdelem), és katában (formagyakorlat) versenyszámban indultak és a következő eredmények
születtek:
Bakos Márk 7 évesek között 1. és 3. hely. Sarkadi Csenge 8 évesek között 3. és 2. hely. Soltész Réka 7 évesek között 1. és 3.
hely. Soltész Gergő 10 évesek között 3. és 3 hely. Fejes Renáta
10 évesek között 3. és 3. hely. Firtkó Bálint 10 évesek között 3.
hely. Fejes Csilla 10 évesek között 3. hely. Fejes Árpád 14 évesek között 2. hely. Kurucz Hanna 10 évesek között 1. hely. Veréb Csaba 13 évesek között 3. hely. Virág Mara 11 évesek között 1. és 2. hely Ifj. Tóth Imre 10 évesek között 1. és 1 hely.
Az utánpótlás indulók minden versenyszámban érmet szereztek!
Haladó kategóriában 3 karatéka indult a nagyon erős mezőnyben. Az egyenes kieséses rendszerben a következő eredményeket érték el.
Besenyei Sára 7. hely, Besenyei Martin 7. hely, Kujbus Annabella 3. hely.

Triatlon

Kajak-kenu

Évadnyitás Miskolcon

Itt a tavasz, ennek csalhatatlan jele, hogy elkezdődtek a vizes
megmérettetések. A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzői Miskolcon szálltak csónakba idénynyitányként. A versenyen
a következő eredményeket érték el:
MK- 1 fiú u. 8. korcsoport, 500 m.: 1. Deák Olivér, MK- 1 fiú u.
9. „ 500 m: 3. Zemlényi Zoltán, 5. Molnár Bendegúz, MK- 1 leány u. 8. kcsp. 500 m: 1. Andrássy Lujza Fanni, 3. Tóth Bajusz
Luca, MK- 1 leány u. 9. kcsp. 500 m: 1. Kohári Dóra, MK- 1 fiú
u.11. kcsp. 2000 m: 7. Tagliatti Péter, 9. Tóth Bajusz Marcell,
MK- 1 fiú u.12. kcsp. 2000 m: 7. Andrássy Dénes, MK- 1 leány
u 11. kcsp. 2000 m: 2. Tóth Petra, 3. Papp Lara, MK- 1 fiú u. 13.
kcsp. 2000 m: 4. Mezei Balázs, 9. Csikós Bálint, K-1 fiú u. 14.
kcsp. 2000 m: 1. Császár Dávid, 5. Dudás Bence, K-1 leány u.
14. kcsp. 2000 m: 2. Tóth Eszter, K-1 leány u. 15. kcsp. 2000 m:
2. Molnár Bernadett, K-1 fiú u. 16. kcsp. 2000 m: 2. Krajnyák
Bálint, 3. Kovács Vendel, K-1 fiú u. 17- 18. kcsp. 2000 m: 4. Dudás Csongor, 5. Varga Béla, 6. Pásztor Dániel, K-1 leány u.1718. kcsp 2000 m: 4. Gulyás Fanni.

Kosárlabda

Az Eötvösé
a Kamarás kupa

Kajak-kenu

Csak hosszabbításban dőlt el a kupa sorsa az Eötvös javára.
Melyet akár a Bencék csapatának is nevezhetünk, hiszen öt
Bence tagja a gárdának.

Az NKM Kupa Hanzók Örs emlékversenyen nyitotta idei versenyszezonját a TKKSE. A hosszú távú megmérettetésen szép
eredményeket értek el a klub ifjú sportolói.
MK1. Gyermek II. fiú 4000m (2006): „A” futam 3. Juhász Ádám
Péter, 5. Csatlós Olivér. „B” futam: holtversenyben 6. Császár
Milán és Tamási Ádám Benedek. MK1. Gyermek I. fiú 4000m
(2007): 6. Barna Csaba. MK1. gyermek I. fiú 4000m (2008):
4. Rácz Máté. MK1. gyermek II. lány 4000m (2006): 6 Kőhalmi Virág. MK1. gyermek I. lány 4000m (2007): 9. Czakó Petra
MK1. gyermek I. lány 4000m (2008): 1. Horváth Hanna, 3.
Vámosi Szofi. MK2. gyermek II. fiú 4000m (2006): 2. Zsiros
Zsombor Szilveszter – Munkácsi János, 4. Bodri Bánk - Szarka Dániel, 8. Sánta Csanád – Kanyó Máté. MK2. gyermek I. fiú
4000m (2006): 2. Kovács Fanni – Tarcsai Sára. MK1. kölyök
II. fiú 4000m (2005): 11. Polonkai Tamás, 12. Oláh Csongor,
18. Szűcs Milán, 20. Bartha Viktor. MK1. szabadidős fiú 500
m (2008): 1. Aczél Márton Ádám. MK1. előkészítő fiú 500m
(2009): 4. Juhász Dominik.

Április 19-20-án rendezték meg a XXXII. Kamarás kupát Miskolcon a Diósgyőri Gimnáziumban.
Négy-négy fiú és lány csapat mérkőzött meg egymással, köztük a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium fiú csapata.
A körmérkőzéses torna döntőjébe már sokadik alkalommal a
házigazdák és az Eötvös csapata jutott, ahol gigászi küzdelem
folyt. A rendes játékidő nem hozott döntést, 5 perc ráadás kellett
a végeredmény kialakításához, melynek végén a tiszaújvárosiak
emelhették a magasba a kupát.
Végeredmény: 1. Eötvös Tiszaújváros, 2. Diósgyőri Gimnázium,
3. Herman Miskolc, 4. Földes Miskolc
Legeredményesebb dobó: Orosz Dominik (Eötvös).
All star 5-ös: tagjai: Orosz Dominik, Jónás Bence.
A csapat tagjai: Jónás Bence, Kovács Bence, Molnár Bence,
Szilasi Bence, Berta Bence, Orosz Dominik, Bakos Dániel, Katlan Roland, Illés Gábor, Taskó István.
Edző, testnevelő: Szendrey Zsombor.

Szegeden kezdtek

Elkezdték a szezont

Az elmúlt napokban sem tétlenkedtek a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub sportolói, akik saját sportáguk mellett országúti kerékpározásban és mezei futásban is
nagyszerűen helytálltak.
A spanyolországi Melilla városában megrendezett olimpiai távú felnőtt ETU Triatlon Európa-kupa viadalon Lehmann Bence próbált szerencsét, aki a 15 Celsius-fokos vízben, a 4-5. helyen úszva kapott egy
monoklit a szemére, mely annyira bedagadt,
hogy csak egy szemmel látott, így az 1500
méter után végül a 15. hely környékén jött ki
a vízből. A jó úszó Bence emiatt sajnos nem
lehetett tagja a 6 tagú szökevénycsoportnak
és 40 km letekerése után a 35 fős mezőn�nyel szállt le futni. Eddigi legjobb futásával
30:15 percet teljesített a 10 km-en, ami a 18.
helyet jelentette számára.
A kerékpáros diákolimpia debreceni országos döntőjében Putnóczki Dorka az időfutamban, a mezőnyversenyben és az összetettben egyaránt dobogós lett.
A mezei futó diákolimpia gödöllői országos
döntőjében Lehmann Csongor egyéni bronzot nyert, míg az Eötvös gimnázium V. és
VI. korcsoportos leány csapata egyaránt aranyat érdemelt ki.
- A szezon első versenyén, a veresegyházai
duatlonon 33 sportolóval vettünk részt, újonctól a szenior korosztályig - mondta Lehmann
Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. - Legerősebb korosztályaink, az
ifjúságiak és a juniorok képviselői az abszolút
versenyben is domináltak. Újonc és gyermek
korcsoportos versenyzőink is a mezőny első
felében végeztek, de náluk nincs eredménykényszer, elsődleges cél a sportág megszerettetése. Egyesületünk tagjai az utóbbi évek hagyományait folytatva április 28-áig Bükkszentkereszten edzőtáboroznak. A versenyzők
korosztálytól függően csütörtökig érkeznek, és
szombatig maradnak. A legnagyobb létszámú
napokon 40 fő lesz a táborban. Szombaton, a
tiszaújvárosi atlétikai versenyen is képviseltetjük magunkat a 3000 és a 800 méteres számokban. Nagyobbik fiam, Bence sajnos Melil-

2018. április 26.

Lehmann Bence alaposan „leamortizálódott”.
la óta betegeskedik, így számára kimarad ez a
3000 méteres verseny is.
Eredmények: Kerékpáros Diákolimpia Országos Döntő (Debrecen)
Leányok, VI. kcs., egyenkénti időfutam (10
km): 3. Putnóczki Dorka, …8. Mátyus Lili.
Mezőny (38 km): 2. Putnóczki Dorka, …6.
Mátyus Lili. Összetett: 2. Putnóczki Dorka,
…6. Mátyus Lili
Fiúk, VI. kcs., időfutam: 5. Lehmann Csongor. Mezőny: 8. Lehmann Csongor. Összetett: 5. Lehmann Csongor
Mezei futó Diákolimpia Országos Döntő
(Gödöllő)
Fiúk, VI. kcs.: 3. Lehmann Csongor
Leányok, V. kcs.: 6. Bóna Kinga, …10. Kovács Anna, …12. Tóth Anna. Csapat: 1. Eötvös Gimnázium (Tiszaújváros)
VI. kcs.: 7. Mátyus Lili, …13. Molnár Sára,
…20. Putnóczki Dorka, …23. Szegedi Sára.
Csapat: 1. Eötvös gimnázium
Veresegyház Duatlon Ranglista verseny
Férfi abszolút: 1. Lehmann Csongor. Fiúk,
junior kcs.: 1. Lehmann Csongor. Fiúk, ifjúsági kcs.: 4. Berencsi Ádám
Női abszolút: 3. Mátyus Lili, 4. Putnóczki
Dorka,…6. Bóna Kinga, …9. Kovács Anna, 10. Tóth Anna. Leányok, junior kcs.: 1.
Mátyus Lili, 2. Putnóczki Dorka. Leányok,
ifjúsági kcs.: 3. Bóna Kinga, 4. Kovács Anna, 5. Tóth Anna. Leányok, újonc I. kcs.: 3.
Bán Petra.
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Gála tizennegyedszer

Huszonegy előadó mutatkozott be a zsűrinek és a 78 fős
közönségnek.
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében évekre visszanyúló hagyomány, hogy megrendezi Balogh Sándor amatőr versíró
tiszteletére a gálát. A délelőtti órákban a család képviselőivel,
valamint az Újtikos település fennállásának 80. évfordulóját ünneplő önkormányzati képviselőkkel együtt az egyesület vezetősége elhelyezte az emlékezés virágait az újtikosi temetőben
Balogh Sándor sírjára. A család képviselője a délutáni programon is részt vett. A délutáni program az egyesület nagytermében kezdődött 14 órakor. Színesítette a műsort, hogy az egyesület amatőr énekkara nyitotta meg a gálát, valamint a szünetben a Miskolci Dallamok Szárnyán Amatőr Nyugdíjas Művészeti Klub tagjai énekeltek. Az idén is a hagyományos - saját
vers írása és mondása - kategórián kívül a jelentkezők mondhattak Balogh Sándor verset és kedvenc verset. A program népszerűsítésében segítségünkre voltak a klubok és a Tiszaújvárosi
Krónika is. Elmondható, hogy az előző években elindított kezdeményezés sikeresnek bizonyult, hiszen 21 előadó jelentkezett,
és összesen 24 produkció hangzott el a 3 fős zsűri és a nagyszámú (78 fő) közönség előtt. Összesen hét településről voltak fellépők, többek között testvérvárosunkból, Polgárról is. Ezekre a
településekre minden bizonnyal elvitték a résztvevők Tiszaújváros jó hírnevét is, hiszen egy részük visszatérő szereplő a gálán. A szakértő zsűri: Tompáné Mészáros Hedvig, Oláhné Alföldi Katalin és Halászi Aladár volt. A zsűri mind a három kategóriából egyet-egyet emelt ki és díjazott, valamint a közönség is
szavazhatott a neki legjobban tetsző produkcióra. Így négy értékes díjat osztottunk ki. Az önkormányzat támogatta a gálát 4 db
Tiszaújváros 2017 évkönyvvel. Minden résztvevő egy ajándék
mappát - melyben egy emléklap volt - és egy szál virágot kapott. A zsűrinek egy-egy csokor virággal köszöntük meg a munkáját. A közönséget, a zsűrit és a résztvevő szereplőket az egyesület pogácsával, kávéval és különféle üdítő italokkal látta vendégül. Célunk az amatőr versírás hagyományainak ápolása volt,
ez teljes mértékben megvalósult, mivel 12 fő amatőr versíró jelentkezett. A gálán az előadott versek sikerélményt jelentettek a
versíróknak, ami további ösztönzést adott tevékenységük folytatásához.
Köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának, hogy pályázat útján támogatta a hagyományőrző program megvalósulását!
Varjas Lászlóné
elnök

Kultúra
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Müller Péter Hamvas Béláról

Igaznak lenni egy hazug világban

Hamvas Bélára, Tolnay Klárira emlékezett, igazságról,
valódiságról, szerelemről és
életről elmélkedett Müller
Péter író, drámaíró a Hamvas mozaikok legutóbbi rendezvényén. Halhatatlan szerelem - e címet viselte az emlékest, ami a Tolnay Klári életét bemutató könyv címe is
egyben.
- Tolnay Klári által ismertem meg Hamvas Bélát - mondta Müller Péter -, ő volt
az, aki éjszakánként gépelte a Hamvas
kéziratokat és tőle kaptam meg kenyérpapíron. A szerelem Tolnay Klári életének fő motívuma volt. Vannak életek,
ahol például az anyaság az, és nem olyan
döntő a szerelem. Klárinál a szerelem
volt a döntő, ami sok inkarnáción átvezette. Az ő életét írtam meg ebben a könyvben, ami egy nagyon dramatikus, csodálatos élet. Ennek egy részét együtt éltük.
Amikor én odakerültem a színházhoz, akkor ő már férjnél volt, Darvas Iván volt

Tolnay Klári és Darvas Iván a Rómeó és
Júliában.
a férje, akivel a Rómeó és Júliát játszották. Én úgy láttam meg őket először, hogy
Iván volt Rómeó, Klárika meg Júlia. Ebből lett hatalmas dráma, botrány, válóper,
Klári majdnem belehalt. Ez a két ember
kicsit főszereplői ennek a könyvnek. Az
a kitüntetés ért, hogy életem első darabját Tolnay Klári játszotta a Madách Színházban és halála előtt nem sokkal Darvas Iván eljátszotta az utolsó drámámat,
a Lugosit, szintén a Madáchban, ezt Szabó István rendezte. Ez egy őrületes nagy
történet, egy hatalmas nagy ív. Ha az ember annyi évet él, mint én, akkor az nagy
ívet húz.
- Ötven éve halt meg Hamvas Béla, rá
emlékezünk most. Mit adott Önnek Hamvas életműve?
- Hamvas Béla az én írói példaképem és
mesterem. Annak, hogy magyarnak születtem és magyar az anyanyelvem, hatalmas előnye, hogy Hamvas életművét
meg tudtam ismerni. Ez egy olyan szellemi kincs, ami itt van ebben az országban. Ha az ember egy kicsit járatos a világ
más nyelvű irodalmában, akkor azt látja,
hogy hallatlan előnyhöz jutottunk azzal,
hogy Hamvas itt élt közöttünk. Jobban
látjuk és ismerjük a dolgokat, mélyebben,
pontosabban tudjuk azokat az ősi igazságokat, amiről rengeteg irodalom van
ugyan, de Hamvasnál ott az igazság, a valódiság, amit ő az egész életével igazolt.
Nem csak egy igaz szövegeket író ember
volt, hanem egy igaz ember is. Szerinte
ez a kettő szétválaszthatatlan. Meg is riad az ember, egy magyar író, mert ehhez
a fajta tartáshoz, tisztességhez, bátorsághoz, amit ő felvállalt, ehhez nem tudunk
felnőni.
- Örökérvényűek Hamvas gondolatai, elmélkedései?
- Hamvas tájékozottsága univerzális volt,
a legősibb, legmélyebb szövegeket is ismerte. Sokszor még a nyelvet is megta-

Müller Péter írói példaképének, mesterének tartja Hamvas Bélát.
nulta hozzá, a hébert, a szanszkritot, az dig nem adta fel, amíg nem jutott el odáógörögöt. És mivel olyan hatalmas mű- ig maga számára is, hogy valódivá váljon.
veltsége volt a jelenben, jelenvalóvá tud- - Honnan tudhatjuk, hogy mi a valódi?
ta tenni az ősi értékeket. Nem az volt az - Ezt Hamvastól kéne megkérdezni. Az
ember érzése, hogy régi idézeteket olvas, biztos, hogy aki az igazságért olyan áldohanem mintha ma írták volna.
zatot tud hozni, mint Hamvas Béla, az va- Kevesen olvassák Hamvas műveit. Ez lódi. Odateszi az ember az életét és az életvajon bátorság kérdése is?
művét, és a kettő fedi egymást. Ezt nem
- Sajnos a magyar szellemi elit nagyon csinálta végig magyar művész, ezt a neszegényes. Már Hamvas idejében is az vezetes névtelenséget. Hogy itt melóvolt, és ma is az. Alacsony, lapos igényű zott, segédmunkás volt és közben letetemberek vagyunk. Hamvas nem az volt. te ezt a fantasztikus, univerzális életműHamvas egy kimagasló géniusz volt. Na- vét, ezt senki nem csinálta. De egyébként
gyon szomjasnak kell lenni az igazság- érezni. A betűknek van egy olyán mágiája,
ra ahhoz, hogy Hamvast az ember meg- hogy a valódisága átüt. Még a mai világszeresse, és akkor az csoda. Őt az isko- ban is, amely minden szinten hazug. Hamlában kéne tanítani, hozzá kéne emelni a vas ezt úgy hívja, hogy léthazugság. Tehát
mi kultúránkat, előadásokat tartani, ös�- az egész lét el van hazudva, nem csak picit
szehozni azokat, akik értik, tudják, isme- hazudok. Nem azt mondom, amit gondorik. Ez nem könnyű, mert hazug világban lok, és nem azt teszem, amit mondok. Szaélünk és ő igaz volt. Ezért nehéz hozzá- kadék van közte. Nyugodtan mondok dolférni, megfogni azt, hogy ez a valódi.
gokat, és eszem ágában sincs, hogy a sze- Az érdeklődés viszont egyre nagyobb a rint cselekedjek. És eszem ágában sincs,
világ nagy kérdései iránt.
hogy azt mondjam, amit gondolok. Beszé- Ez már az ő korában is így volt, csak el lek egy emberrel, és egész mást gondolok,
volt fojtva. Ma azt mondjuk, hogy ezoté- és kimondok olyasmiket, amik nem fedik
ria. Hamvasnál ez nem erről szól, ő min- a gondolataimat. A mai ember háromszoden vallás őstudásához, gyökeréhez nyúl ros skizofréniában él. Héberül cádiknak
vissza. A mai világ felszínes, reklámvi- hívják az igaz embert. Dikaiosznak hívlág. Regressziós hipnózisban utaztatnak, ták a görögök. Vannak régi legendák, talán
különböző beavatatlan álguruk és álmes- épp Hamvastól tudom. Hogy a cádik an�-

„Hazug világban élünk, és ő igaz volt” - mondja Müller Hamvas Béláról.
terek. Jórészt vakhitből, de inkább anyagi okokból üzletet csinálnak ebből, hogy
bizonyos kultúrkincseket árusítanak meglehetősen hitvány formában. Az, hogy
Hamvas nem lett olyan népszerű, mint
ezek az ezotermékek, azért van, mert
Hamvas igaz. És ezt nem szeretik az emberek. Nem szeretik, ha valamit komolyan kell venni. Nem csak itt, másutt sem.
Azt mondják, hogy szeretlek, aztán kiderül hogy nem. Mert kimondja, hogy szeretlek, és azt hiszi, hogy igaz. Ne mivel
nem a legmélyéről mondja, tulajdonképpen hazudik. És így van ez mindennel,
ami nem a legmélyebbről jön, az csak a
felszínt borzolja. Azt mondom, hogy szeretlek és Jézus Krisztus is azt mondta,
hogy szeretlek. Csak az egyik meghalt
érte a Golgotán, a másik pedig már árkon-bokron túl jár. Miért? Mert nem valódi. Hamvas valódi ember volt és ad-

nyira az igazságot mondta, hogy ha egyszer kimondott valami olyan dolgot, hogy
például legyen tűz ezen az asztalon, akkor
meggyulladt a tűz. Mert a valóság meghajlott az ő valódisága előtt. Utólag igazolta
az Isten azt az embert, aki igaz.
- Létezik ma ilyen ember?
- Megmondom, hogy hol. A nagyon egyszerű emberek között. Az én feleségem
egy éve beteg, tolószékben él, 24 órán át
nővérkék jönnek hozzá, vigyáznak rá, ott
élnek velünk. És ezek jó emberek, igaz
emberek. Amikor megfogják a vállát,
megsimítják, tényleg ott az érzés. Érzem,
hogy igaz ember nyúl hozzá. Ők végtelenül egyszerű emberek, nincs 38 egyetemi
papírjuk, pici erdélyi falucskából jöttek, és
érzem, hogy megvan az egység. Műveletlen, nem olvasott annyi könyvet, fáradságos is neki. De ezerszer igazabb, mint én.
Fodor Petra

8. oldal

Rendezvények

Jubilál a fesztivál

Táncolj,
ne drogozz!
Április 28-án a Tiszaújvárosi Sportcentrumban lesz a Táncolj, NE drogozz! XX. Jubileumi Show Tánc Fesztivál.
A rendezvényen óvodásoktól a szépkorúakig különböző
táncműfajokkal 19 magyar és 2 szlovák település 900 táncosa 89 műsorszámmal mutatkozik be. A rendezvény különlegessége, hogy ez nem verseny, nincs díjazás, csak bemutatók és a tánc öröme. A fesztivál célja a tánc örömének, a drogmentes, egészséges életmódnak a hirdetése. A
nap fénypontja a közös tánc, ahol a résztvevő csapatok
tánccal lépnek fel a kábítószer ellen. A fesztivál fővédnöke Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, fő támogatója Tiszaújváros önkormányzata.
A rendezvény délelőtt tíz órakor kezdődik a mini és gyermek csoportok produkcióival, majd délután kettőtől az
ifjúsági, felnőtt és szépkorú fellépők mutatják be koreográfiáikat. A rendezvény sokszínűségét mutatja, hogy a
látványos produkciók közt lesz akrobatika, aerobik, divattánc, társastánc, hip-hop, cheer, színpadi tánc, show tánc,
modern tánc, néptánc, pop és mazsorett is.

2018. április 26.

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

2018. április 26.

A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem
Határtalanul - Simon Tünde festőművész kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: május 5-ig
Derkó MiniGaléria
B. Gulyás Erika - „Bohóckodásaim” - velencei karneváli babakiállítás
Helyszín: félemelet
Látogatható: 2018. május 9-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

Május 2. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Május 2. (szerda) 17.30 óra
Ki kapcsolta ki az agyam? - Hogyan változtassuk meg a gondolkodásmódunkat? - ismeretterjesztő előadássorozat
Mérgező büszkeség, avagy amikor nem bocsátok meg, ezzel
kinek okozok nagyobb bajt?
Előadó: Kecskeméti János lelkész, életmód tanácsadó
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Belépődíj: 300 Ft
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A velencei karnevál babái

Boldogító bohóckodások

B. Gulyás Erika, a Derkovits
Kulturális Központ népművelője. Nyolcórás munkaideje végeztével ő is hazafelé veszi az utat. Bolt, pékség, posta, csekkek, vacsora, csupa,
amolyan klasszikus női teendők, majd beül az internet
elé böngészni. Végigpörgeti a hírfolyamot, elolvas egykét aktuális cikket politikáról, bulvárról, majd babákat
keres.
Igen, babákat! Ütött-kopott, elfeslett ruhájú bohócokat, amilyeneket a tévéhíradóban látunk felvonulni a velencei karnevál utcai forgatagában. Ezeket megveszi, felújítja, és most először be is mutatja
a Derkó Minigalériában.
- Emlékszel még az első babádra?
- Igen, persze. Véletlenül bukkantam rá,
egy tiszaújvárosi búcsúban, egy régiségkereskedőnél. Árult ő mindenfélét, köztük egy velencei bohócot, ami nagyon
megtetszett, így megvettem, hazavittem
és felújítottam, mert nagyon vacak állapotban volt.
- Azóta bizony népesebb lett a „család”,
hiszen egy kamarakiállításra valót beültettél a vitrinekbe.
- Igen, utána már direkt kerestem a neten
a bohócokat. Vannak már törzseladóim is,
akik kizárólag nekem szereznek be babákat. Ahogy gyűltek, természetesen felújítás után, felraktam a fészbukra, sokaknak
tetszett, jó visszajelzéseket kaptam és felvetődött, hogy legyen a gyűjteményemből egy kiállítás. 31 bohócom van, amit
már meg lehet mutatni. A velencei bohócbaba jellegzetessége, hogy porcelán a feje, a keze, a lába és az arca, ami szépen ki
van dolgozva, díszes ruházatba felöltöz-

Harmincegy velencei bohócbaba látható a kiállításon.
tetve, aminek a helyreállítása az én dolgom.
- Megérkezik postán a „babacsomag”,
utána egyből kezelésbe veszed?
- Tulajdonképpen igen. Van sok eladó
baba külföldi oldalakon is, vágytam is
egy-kettőre, de sajnos többe kerül a postaköltség, mint maga a baba. Vannak gyönyörűek és vannak kevésbé szépek, de ha
megnézitek, szép az arckidolgozásuk, nagyon szép ruháik vannak, fényesek, színpompásak, nem giccsesek, hiszen az eredeti öltözetük is ilyen. A ruhájuk a gazdagságot, a tavasz eljövetelét, a vidámságot, az élni akarást fejezi ki. Ezért is raktuk ki mellé a paravánokra a velencei karneválon készült fotókat, hogy lássák, milyen az eredeti. Felújításkor igyekszem
az eredetihez ragaszkodni, akkor változik csak nagyot, ha nagyon rossz állapotban van, ha törött vagy nagyon lekopott a
festék az arcáról, de már mondhatni rutinos vagyok, van varrógépem a ruhák át-

alakításához, lakkfilc az arc helyreállításához. Aprólékos finom munka ez, de már
kitapasztaltam. Néha pepecs munka, de
én szeretem, mert engem a végeredmény
boldoggá tesz, és remélem örömet szerzek azoknak is ezzel a kiállítással, akiknek ezek tetszenek.
- Adsz nekik nevet, van kedvenced?
- Nem nevezem el őket, sokan vannak.
Mindegyik a kedvencem, mindegyiket
szeretem valamiért. Ezt a gyönyörűséges
színházi babát, csak azért mert egyszerűen csak szép, ezt a másikat pedig a valószínűtlenül hosszú lábai miatt.
- Egytől viszont hamarosan megválsz.
- Igen, így tervezem. A kiállítás végén
kisorsolunk egy Pierrot bohócot, azok
között, akik beírnak a vendégkönyvbe
vagy készítenek egy szelfit itt a gyűjteményben és ezt elküldik üzenetben a
Derkovits Kulturális Központ facebook
oldalára.
berta

Minősített néptáncosok

Aranybocskor, ezüstpántlika

Bráz György polgármester volt a bál fővédnöke.
Április 21-én 18 órától tartotta első jótékonysági bálját az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért kuratóriuma.
A több mint 80 fős vendégsereg, akik szívesen és örömmel fogadták el meghívásunkat, hajnali 3-ig mulatott jó hangulatban a
Főnix Hotel éttermében. A bál fővédnöke, Bráz György polgármester úr köszöntője után egy színes, változatos műsorral kedveskedtünk vendégeinknek. Ács Gabriella opera- és operett dalcsokorral készült, mellyel mindenkit elkápráztatott. A Karakter
Alapfokú Táncművészeti Iskola növendékei színes tánckavalkádot hoztak, a siker itt sem maradt el. Végül Pál Dénes énekes félórás koncertjét hallgathattuk meg. Műsora mindenkihez
szólt, hiszen a ’60-as évek slágerei mellett saját legújabb dalait
is hallhattuk. Közvetlensége, szerénysége mindenkit levett a lábáról. Az este hátralévő részében a zenét a noszvaji ORIGO-M
Tánczenekar szolgáltatta, változatos és valódi zenét játszottak,
mindenki nagy megelégedésére. A jó hangulat segítségükkel végig velünk volt. A tombolán értékes ajándékok találtak új gazdára, ezúton is köszönjük támogatóinknak a felajánlásokat:
Est Hungary Kft, Tóthné Csanak Edit, Szabó Gábor, Borza Zoltán, Kovács István, Zvolenszky Istvánné,Medve MariannaDemeter Viktor, Tiszta Autóház, Mr&Mrs Szépségsziget,
Harmónia Gyógyászati Központ, Kolosai Manufaktúra, Molnár
Sándor, Kun Tamás, Sztrohár István, Szénégető István, Szabó
Anikó, Demkó Norbert, Buczkó Andrea, TeaHarmónia Természetgyógyászat ,Kókai Tímea, Száraz Sport.
Nagyon szépen köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának és
Bráz György polgármester úrnak a támogatást, melyet a rendezvény létrehozásához nyújtottak.
Bálunk bevételéből egy HUPLE mozgásfejlesztő eszközt vásárolunk, melyhez szakembert is kiképzünk.
Pető Gabriella
kuratóriumi elnök
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Az elmúlt hétvégén két nap
alatt összesen hat blokkra
osztották a közel 350 egyéni
és csoportos fellépőt Nyíregyházán a VI. Abigél Országos
Minősítő Táncfesztiválon.
Tíz kategóriában indulhattak a táncosok és
a versenyzési tapasztalat szerint négy besorolás közül választhattak a nevezők. A
Pántlika és a Kisbocskor Néptáncegyüttes D besorolásban indult, ami azt jelenti,
hogy kezdő táncosokként még nem vettek
részt országos megmérettetésen.
- Ősszel kezdtük el tanulni azt a koreográfiát, amivel neveztünk a fesztiválra - tudtuk meg Losonczi Benjamin Róberttől, mindkét együttes művészeti vezetőjétől. - Több szempontból is fontosak
ezek a megmérettetések. Elsősorban vis�szaigazolást kapunk egy független szakmai zsűritől, hogy jó irányba haladunk, illetve melyek azok a területek, amin dolgoznunk kell még. Aztán jó alkalom a közösség összekovácsolására is. Többnyire
tiszaújvárosi rendezvényeken lépünk fel,
ahová eljönnek a szülők, megnézik, meg-

A Kisbocskor arany-, a Pántlika ezüst minősítést kapott.
tapsolják a gyerekeket, majd hazamennek. Nincs idő, lehetőség a kapcsolatok
kiépítésére. Úgy gondolom, hogy megtettük az első lépést, és szeretném, ha évente
egy-két alkalommal részt vennénk hasonló megmérettetéseken.

A Tisza TV műsora

Április 26., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás és a testületi ülés ismétlése
Április 27., péntek
18:00 A Phoenix KK - Baja kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
Április 30., hétfő
18:00 A Tiszaújváros - Gyöngyös labdarúgó mérkőzés köz
Május 2., szerda
18:00 Héthatár: Ülés után - Majális - Tánccal a drog ellen Szúnyoginvázió - Sport
18:15 Hétről-Hétre: A biztonság napja – Közelmúlt - Diáksportból jeles - Tavaszi fesztivál
Utána: Egészség(L)esen: Autistaként a világban - Allergiaszezon - Testi-lelki felfrissülés
Május 3., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Kisbocskor üveges táncát arany minősítésre értékelte a zsűri, valamint a versenyzői különdíjat is elnyerték. A Pántlika Tánc a hóban című előadása ezüst minősítést kapott.
ema

Jelentkezés
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája
értesíti a szülőket, hogy a 2018/2019-es tanévre várja minden korosztályban a zenét tanulni vágyó növendékeket. Az
általános iskolát most kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, tenorkürtre, zongorára, gitárra,
ütőhangszerekre várjuk.
Beiratkozni 2018. május 31-ig lehet a zeneiskola épületében a
jelentkezési lap leadásával.
(Jelentkezési lap beszerezhető az iskola I. emeleti irodájában,
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta 09.00-17.00 óráig.

10. oldal

Rendezvények

2018. április 26.

Lezárják a parkolót
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Gépjármű-tulajdonosokat, hogy a Kazinczy Közösség Ház Bethlen G.
út felőli parkolóját rendezvény miatt 2018. április 27. (péntek) 14:00 órától - 2018. május 2.
(szerda) 12:00 óráig lezárják. Kérjük, hogy a gépjárművekkel máshol parkoljanak, a parkolót
ne használják, a gépjárműveket elszállítják.
Köszönettel: Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Ünnepi közlekedés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. május 1-jén városunkban megrendezik a hagyományos majálist és kirakodóvásárt.
A vásár helyszíne:
- Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla úti szakasza),
- Széchenyi út (Kazinczy út - Béke úti szakasza),
- Ifjúsági park, Bartók Béla úti garázssor mögötti terület.
Kérjük, hogy 2018. április 30-án az esti óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük az utazókat, hogy május 1-jén az autóbusz-közlekedés az alábbiak szerint történik: a rendezvény időtartama alatt a Tiszaújváros, művelődési ház és a Tiszaújváros, Kazinczy u. elnevezésű megállóhelyeket az autóbusz-járatok nem érintik, az alábbi kerülő útvonalakon közlekednek.
Helyközi járatok:
Mezőcsát, illetve Polgár irányába, irányából: Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Óvárosi elágazás
útvonal. A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelyeket nem érintik.
MOL aut. váróterem irányába, irányából: Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Tűzoltó utca útvonal. A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelyeket nem érintik.
Helyi járatok:
1-es jelzésű járatok Tiszaszederkény irányába és irányából: Autóbusz-állomás - Bartók Béla út
- Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út - Tiszaszederkény, Kossuth Lajos u. útvonal
Az autóbuszjáratok visszafelé a Kazinczy u. elnevezésű megállóhelyet nem érintik, helyette a
Bethlen Gábor úti megállóhellyel szemben, az ideiglenesen kiépített megállóhelyen történik a
le- és a felszállás.
2-es jelzésű járatok Tisza-part városrész irányába és irányából : Autóbusz-állomás - 35. sz. főút
- Óvárosi elágazás útvonal.
A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelyeket nem érintik.
3-as jelzésű járatok JABIL irányába és irányából:
Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út - Tisza út - Jabil útvonal.
A járatok a Széchenyi úti (üzletsor) Tiszaújváros, művelődéi ház elnevezésű megállóhelyet
nem érintik, helyette mindkét irányban a Bethlen Gábor úti megállóhelyeken történik a le és
felszállás.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 			
Rendezőség

Hirdetmények

2018. április 26.

Ülésezik
az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. április 26-án, csütörtökön 10 órától ülést
tart a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
2. Javaslat a 2016. évi „B” és a 2017. évi „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj folyósításának
megszüntetésére
3. Javaslat idősek otthonába történő elhelyezés iránti kérelem elutasítása miatt benyújtott panasz elbírálására
4. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására,
a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
2. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett pályázat benyújtására
3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Szakmai Tervének elfogadására
4. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi
Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi szakmai munkatervének elfogadására
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának kiírására
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatói pályázatának kiírására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítására
8. Javaslat a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját érintő átszervezés véleményezésére
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2017. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére
10. Tájékoztató a Szerencsi Szakképzési Centrummal folyamatban lévő rendezetlen ügyekről
11. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2017. évben
végzett tevékenységéről
Kérdések

Pályázati felhívás

Felsőoktatási
ösztöndíjpályázat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a
2017/2018-as tanév második félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának
támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2017/2018-as
tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA,
BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag
elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves
alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a 2017/2018-as tanév első félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több félév
eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2018. május 28. (hétfő).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu;
vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok
menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt
2017/2018-as tanév első félévi leckekönyv/ elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan
igazolt,
• 2017/2018-as tanév második félévére szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Hirdetmény

11. oldal

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási
Hivatal hatósági főállatorvosának rendelkezése alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára 2018. május 6-ig legeltetési tilalom és ebzárlat van érvényben.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal,
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan nem szökhetnek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát és csak a
hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni.
- Érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező
a.) vadászebek,

Pályázat

Az ebzárlatra a rókák veszettség elleni
immunizálása miatt van szükség.
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági

megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni
oltottsága nem állapítható meg és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi
előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény - a veszettség elleni összevezetéses oltás kivételével
- nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
- az állandóan legelőn tartott húshasznú
szarvasmarha-állományok legeltetését az állomány nagyságától függően - 10-20
hektáros területre kell korlátozni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Takarító munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére határozatlan
időtartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben

szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaúj-

város, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre.
A pályázat benyújtásának határideje
2018. április 30.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

Árverési hirdetmény

Közterület-felügyelet által elszállított
járművek értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (5) bekezdésében és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet
17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a közterület-felügyelet által elszállított járműveket ingó árverésen értékesíti.
Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994.
évi LIII. törvény 123 – 129. §-aiban foglalt rendelkezések vonatkoznak.
Árverésre bocsátott járművek adatai
1. Gyártmány: SEAT, típus: Ibiza, forgalmi rendszáma: FFG878.
2. Gyártmány: CITROEN, típus: Jumper 2.8 HDI, forgalmi
rendszáma: KEK-087, de rendszámtáblája leadva.
3. Gyártmány: FORD, típus: Transit 2.5 DGL, forgalmi rendszáma: GUX-277, de rendszámtáblája leadva.
4. Gyártmány: RENAULT, típus: Megane 1,4 RL, forgalmi
rendszáma: GSG-476.
5. Gyártmány: SUZUKI, típus: Swift 1,3, forgalmi rendszáma:
ICG-926.
Az árveréses értékesítésen a kikiáltási ár a becsérték, melyet
szabad licitálás követ. A vételi ajánlat akkor érvényes, ha az legalább a licitküszöb összegével meghaladja az előzőleg tett vételi ajánlatot.
Jármű típusa
Becsérték
Biztosíték
Licitküszöb
Seat Ibiza
25.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
Citroen Jumper 35.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
Ford Transit
30.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
Renault Megane 40.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
Suzuki Swift
30.000.-Ft
10.000.-Ft
1.000.-Ft
A gépjárművek használtak és üzemképtelenek. A járműveken
előárverezési joga nincs senkinek.
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvé-

nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• a biztosíték befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok:
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. irodájában.
• Beadási határideje, helye: 2018. május 8. 12:00 óráig, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. irodájában.
Az árverés helye: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal II. emeleti tárgyaló.
Ideje: 2018. május 9. 10:00 óra
A megtekintés helye: Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
telephelye.
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
Ideje: 2018. április 19. 15:00 – 15:30
2018. április 27. 13:00 – 13:30
2018. május 3. 15:00 – 15:30
Érdeklődni lehet:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. sz. iroda, Bazsó Gábor munkatársnál
Tel: 49/ 548-043, e-mail: gbazso@tujvaros.hu
Az árverés során a legtöbbet ajánló árverési vevő a teljes árverési vételárat a megvett jármű elárverezését követően azonnal,
a helyszínen köteles készpénzben, egy összegben kifizetni! Ha
nem fizeti ki az árverési vételárat, az árverést újra kell kezdeni. A fizetést elmulasztó árverező nem vehet tovább részt az árverésben. Ha az újabb árverezés során a járművet alacsonyabb
áron vették meg, mint amennyit a fizetést elmulasztó árverező
ajánlott, a két ár közötti különbözetet a fizetést elmulasztó köteles megtéríteni.
A jármű tulajdonjoga a teljes vételár kifizetésével és a közúti
közlekedési nyilvántartásba történő bejegyzéssel száll át az árverési vevőre. A tulajdonjog nyilvántartásba történő bejegyzésének költségei az árverési vevőt terhelik.
Felhívom az árverési vevő figyelmét, hogy a megvett járművet
köteles haladéktalanul elszállítani.
Az árverésre kérjük hozza magával személyi igazolványát és
lakcímkártyáját!
		
dr. Juhos Szabolcs sk.
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzője

Hirdetmények

12. oldal

Pályázati feltételek

Épület-fenntartási támogatás

1. Az Épület-fenntartási alapból nyújtható támogatásra pályázhatnak Tiszaújváros
közigazgatási területén működő távhővel
ellátott társasházak, lakásszövetkezetek
lakóközösségei.
2. A támogatás formája: visszatérítendő,
kamatmentes támogatás, amely 3 éves futamidőre nyújtható. Mértéke az elismerhető kivitelezési költség 50-70 %-a, de
max. 3 millió Ft.
3. A támogatás felhasználható:
- azonnali beavatkozást igénylő műszaki
problémák,
- az épületek állagmegóvásával kapcsolatos problémák,
- a városképet javító felújítások,
- épületgépészeti felújítások - kivéve a fűtéskorszerűsítés - megoldására.
4. A pályázatokhoz mellékelni kell:
- A társasház közgyűlésének döntéséről
szóló jegyzőkönyvi kivonatot a felújítási munkák elhatározásáról, amely a tulajdonosok aláírásával tükrözi a többség véleményét.
- A kapott támogatás 3 év alatt történő

visszafizetését biztosító felújítási alap
vagy meghatározott összegű többletbefizetés képzéséről szóló közgyűlési határozatot.
- Bankfedezeti igazolást az árajánlatban
szereplő összeg önrészének rendelkezésre állásáról, valamint a pénzeszközökről (
lekötött betét, értékpapír).
- A támogatás igénylését megelőző naptári évre vonatkozóan a társasház gazdálkodásáról szabályszerűen összeállított
egyszerűsített éves beszámolót ( mérleg,
eredmény-levezetés).
- A kivitelező nevét, címét és legalább 2
db 3 hónapnál nem régebbi, a pályázatban szereplő munkák elvégzésére vonatkozó kivitelezői árajánlatot.
5. A pályázatok benyújtásának határideje:
tárgyév május 31.
6. A pályázatok elbírálásának ideje: tárgyév június 30.
Az elbírálás eredményéről az Egyesület
vezetősége 15 napon belül írásban tájékoztatást nyújt, valamint az elbírálást követő 30 napon belül megköti a támogatá-

si szerződéseket.
7. A pályázati űrlapok igényelhetők az
Egyesület és a Karolah Kft. székhelyén.
8. A pályázatok benyújthatók az Egyesület könyvelését végző Karolah Kft. székhelyén, Tiszaújváros, Árpád út 8. fszt.3.
9. A felsorolt mellékleteket, igazolásokat
a társasháznak, lakásszövetkezetnek a pályázat mellékleteként kell becsatolni. Hiányos adatok, valamint a mellékletek csatolása nélkül a pályázat csak teljes körű
hiánypótlás után lesz elbírálva.
Nem nyújtható támogatás azon
10.
lakásszövetkezet és társasház részére,
melynek az Egyesület felé van fennálló
visszatérítendő támogatása, amíg a korábbi támogatást vissza nem téríti.
Az Egyesület a pályázat benyújtását követően előzetes ellenőrzést tarthat. A beruházás befejezése után, a műszaki átadás-átvételt követően utólagos ellenőrzést tart az Egyesület.
Társasházak, Lakásszövetkezetek és
Egyedi Lakástulajdonosok
Érdekvédelmi Egyesülete

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. május

MÁJUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

02. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

03. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

07. hétfő

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 -16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

08. 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

09. szerda

2018. április 26.

Meleg ködös szúnyogirtás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében 2018. április 2529. közötti időszakban földi meleg ködös szúnyogirtás lesz
Tiszaújváros belterületén. A gép működése zajjal jár, ezért
kérjük a lakosság megértését.

Tájékoztató

Rágcsálómentesítés

Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái a 2018. március 29. – április 30. közötti időszakban zajlanak, a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. kertváros,
Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti
városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, VARAT paraffinos kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási
kategóriájú, szabadforgalmú szer. A VARAT antikoaguláns,
ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2018. március 29-én reggel kezdődtek el a város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a
visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a
tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi
vizsgálata 2018. április 30-án lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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 18. héten, 2018. május 3-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

10. csütörtök

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

14. hétfő

Tisza-parti szabadidőház

11.00-12.00

Szociális étkezők

16. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub

7.30-8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30- 12.00

Szociális étkezők

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot-

17.csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00-12.00

Szociális étkezők

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon

22. kedd

Tiszaszederkényi
Klubja

Szociális étkezők

lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás

Idősek 10.30 - 12.00

Zöld szám
ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24

23. szerda

Központi Étterem

9.00-12.00

Szociális étkezők

órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján

24. csütörtök

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

a Polgármesteri Hivatal megteszi

28. hétfő

Hunyadi iskola

7.30-11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

a szükséges intézkedéseket.

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30-12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelése

Közterületi SOS hívószám

29. kedd

Széchenyi Iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

30. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány
Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

31. csütörtök

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

12.00-13.00

Pótbefizetés és alkalmazotti étkezés
megrendelése

Gimnázium

7.30 - 14.00

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!

Változás az ÉRV ZRt. ügyfélszolgálatában
Az ÉRV ZRt. korszerűsíti ügyfélszolgálati rendszerét az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében.
A komplex fejlesztési folyamat során több változtatás történik az ügyfélszolgálati ügyintézésben,
melyről részletes információ olvasható a Társaság honlapján (www.ervzrt.hu).
Ezúton is köszönjük Felhasználóink türelmét és együttműködését az átállási időszakban.
Bízunk benne, hogy fejlesztéseink eredményei minden Partnerünk megelégedésére
szolgálnak majd.
TISZTELETTEL: ÉRV ZRT.

ken 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 növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 17. héten 2018.
április 26-án (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Tokaji Edit
a 4. sz. választókerület képviselője
2018. május 2-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. április 26.

Értesítés

Veszettség elleni oltás

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az
ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltása és a még végre nem hajtott mikrochip beültetés 2018-ban az
alábbiak szerint történik.
Oltások időpontjai és helyszínei:
Tiszaszederkény városrészben a 2018. április 21. (szombat) és
április 26. (csütörtök) közötti időszakban. Helyszíne: utcánként,
külön értesítés szerint.
Tiszaújvárosban 2018. április 29-én (vasárnap) 10.00-12.00 között.
Helyszíne: Tisza úti vásár területe.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 3.700 Ft/
eb.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészségügyi jogszabály szerint a veszettség elleni védőoltás az eb 3 hónapos korától, az azonosító chip beültetése 4 hónapos kortól kötelező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek olthatók be. Azon ebek, amelyek még nem rendelkeznek azonosító
chippel, a chip behelyezését 3.500 Ft/eb áron a veszettség elleni oltás alkalmával kell végrehajtani. Elveszett oltási könyv pótlásának díja 500 Ft.
A veszettség elleni oltás és a chip-beültetés bármely hivatalos
állatorvosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Árverési hirdetmény

Beépítetlen telek
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Tiszaújváros, Szederkényi úton lévő beépítetlen telekingatlant:
Építési telek adatai
HRS:1144/17
Terület (m2): 1.656
Övezeti besorolás : Vt/3
Alapár (Ft+Áfa): 21.900.000+Áfa, 27.813.000
Biztosíték összege (Ft): 2.190.000
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet.
A licitlépcső 28.000.000 Ft-ig 187.000 Ft, 28.000.000 Ft felett
200.000 Ft. Az építési előírásokról, a telek műszaki jellemzőiről
készített részletes tájékoztató és a lényeges szerződési feltételek
a Polgármesteri Hivatalban átvehetők.
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 beszerezhetők: Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán,
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal
képviselőjének jelenléte a helyszínen 2018. április 20-án 13.0013.30 között biztosított.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. április 25-én 16:00 óráig. Papíralapon a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda), elektronikusan a phivatal@tujvaros.hu e-mail címre.
Árverés ideje, helye:
2018. április 26-án 14:00 órakor a Polgármesteri Hivatal II.
emeleti tárgyalójában.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104.

Közlemények

13. oldal

Pályázati felhívás

Pénzügyi munkatárs munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő pénzügyi munkatárs
munkakör betöltésére, határozatlan időre
szóló kinevezéssel, 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Közreműködés az önkormányzat költségvetési javaslatának, év végi beszámolójának elkészítésében. Havi és negyedéves
adatszolgáltatások készítése.
Önkormányzati intézmények költségvetésének, éves beszámolójának, havi, negyedéves adatszolgáltatásainak ellenőrzése, értékelése, elemzése.
Állami támogatás igénylésével, módosításával, elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Vagyonbiztosítással kapcsolatos felada-

Hirdetmény

tok ellátása.
Képviselő-testületi anyagok előkészítése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap- illetve szakvizsga,
- ASP program felhasználói szintű ismerete,
- mérlegképes könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:

- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
május 15.
Az állás 2018. május 22-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Kutyakötelesség az összeírás

Tisztelt Ebtartók!
Tiszaújváros területén 2018-ban május 1.
és június 30-a közötti időszakban történik az ebek összeírása az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján, a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás
alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az
ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata az ebösszeírás
adatai alapján nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését!
Az ebösszeíró adatlap átvehető és kitöltés
után leadható:
• a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bethlen G. út 7.)
• Tiszaszederkény városrészben a keddi
és csütörtöki ügyfélszolgálati napokon a
Bocskai úti szolgáltatóházban 9 és 13 óra
között. (Bocskai út 33.), vagy a művelődési házban elhelyezett urnában munkaidőben.
• Tisza-part városrészben a Tisza-parti Szabadidőházban elhelyezett urnában
munkaidőben.
Aki elektronikus úton kíván a kötelezettségének eleget tenni, az adatlapot letöltheti a Polgármesteri Hivatal (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu), vagy az önkormányzat (www.tiszaujvaros.hu) honlapjáról és elküldheti a toroklg@tujvaros.hu
e-mail címre.
Amennyiben az ebtartó az idei ebösszeírást megelőzően teljesített adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkalmával meg kell ismételnie.
A felelős ebtartással kapcsolatosan további fontos információk érhetők el a Polgármesteri Hivatal honlapján (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu) található „Kutyakötelesség” című kiadványban.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal az elkövetkező időszakban a közterület-felügyelők bevonásával célellenőrzések során ellenőrzi.
A bejelentési kötelezettségüket elmulasztó
ebtartók esetében az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet
3. mellékletének d) pontja alapján ebenként 30.000.-Ft összegű állatvédelmi bírság kiszabásának van helye.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2018. június 30.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kitöltési Útmutató
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv
alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható
fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos
által kibocsátott okmányon feltüntetett
mikrochip sorszámát kell beírni, ezen,
illetve a pecsétlenyomaton szerepel a
beültetést végző állatorvos neve és a ka-

marai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevélre vonatkozó adatok esetében is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási
könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak
rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával, vagy aláhúzásával megjelölni a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát, azaz, hogy az eb megfigyelés
alatt áll, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.

Hirdetés
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Ünnepi hulladékszállítás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás munkaszüneti napokon, azaz április 30-án és május 1-jén változatlanul, a megszokott
ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Ügyfélszolgálatok nyitva tartása:
2018. április 30. hétfő
ZÁRVA
2018. május 1. kedd
ZÁRVA
Hulladékudvarok nyitva tartása:
2018. április 30. hétfő
ZÁRVA
2018. május 1. kedd
ZÁRVA
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson
el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat.
BMH Nonprofit Kft.

Iroda kiadó

Tiszaújváros városközpontban.
Földszinti, külön bejáratú,
bútorozott,
két iroda+előtér+WC.
Érd.: +36 30 915 4451

Kőműves, nehézgépkezelő,
hegesztő,
csőelőkészítő köszörűs
szakmunka azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
A munkavégzés helye:
Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: 06204799542-es
telefonszámon.
Tiszaújvárosi műanyagfeldolgozó cég
betanított munkára férfi munkaerőt keres
3 műszakos beosztásban.
Tiszapalkonyai lakosok előnyben.
Jelentkezés:
tiszamuanyagfeldolgozo@gmail.com
Eladó 3566 nm területű szántó, amelyen egy házgyári garázs,
kút és 4 gyümölcsfa van. A terület az Örösi úttól 30 méterre
található, ahol jelenleg építkeznek. A fele külön is eladó, az
egész egy garázsra cserélhető.
Érd: 06-49/340-351

Tiszaújvárosban az Építők útján 41
nm-es lakás eladó. Érd: 06-30/269-6198
Eladó Suzuki SWIFT 1,3 GC
(zöld-metál-mélyzöld) újszerű állapotban. 2006-os évjárat, első tulajdonostól, érvényes műszakival, törzskönyvvel, 3 ajtós, 41.700 km-rel. Irányár:
1.300.000 Ft készpénzért
(téli gumi szettel.)
Érd.: 06-20/585-4966, 49/345-133

A Tisza-parti városrészben három és
fél szobás, plusz 20 nm étkezős, kertes
családi ház eladó.
Megtekinthető, ill. telefonon információ
kérhető minden nap 10-18 óra között, a
06-30/827-9617-es telefonszámon.
Sajószögeden eladó vagy tiszaújvárosi
lakásra cserélhető 1340 nm telken egy
40 nm-es szigetelt lakás.
Érd: 06-20/392-7251
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Atlétika

Nemzetközi verseny

Tavaly 786-an versenyeztek, idén is 600 fölött várható a
résztvevők száma.
Idén 18. alkalommal rendezik meg április 28-án, szombaton a
Sportcentrum atlétikai pályáján Tiszaújváros nemzetközi atlétikai versenyét. Az már most látható, a rendezvény iránt hatalmas
az érdeklődés, hiszen három nemzet több mint hatszáz versenyzője vesz részt rajta.
- A hazai versenyzők mellett Szlovákiából és Szerbiából is érkeznek atléták - mondta Jakab István edző, a rendezvény házigazdája. - Ami jól látható, hogy a budapesti nagy klubok, mint
például a Honvéd, FTC nagy létszámban képviseltetik magukat.
A versenyen az újonc, azaz U13-as korosztálytól egészen a felnőttekig lesznek versenyek 10:15-től, egészen 16:45-ig.

Sakk

Negyedik helyen

„Udvariatlanok” voltak az ózdi vendégek (balra), győzelemmel távoztak.
Véget ért a megyei sakkbajnokság. A TSC csapata az utolsó fordulóban az Ózdi Sakk SE játékosait fogadta, és bár jól küzdtek
5.5-6.5 arányban kikaptak. Kialakult a tabella végeredménye, a
Tiszaújváros 37.5 ponttal a negyedik helyen zárt.
Jó hír, hogy két fiatalt is sikerült igazolni a TSC-hez, javulóban
tehát az utánpótlás helyzete.

A Sportcentrum eseményei
Április 27. (péntek)
Labdarúgás
15.30 Intézményi Bozsik labdarúgó torna			
Füves edzőpálya
Kézilabda
18.30 TSC - Tiszavasvári Bajnoki női kézilabda mérkőzés
Edzőterem
Április 28. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT U19 - Balmazújváros bajnoki mérkőzés
Füves pálya
12.00 FCT U17 - Balmazújváros bajnoki mérkőzés
Füves pálya
Tánc
10.00 Show Tánc Fesztivál
Játékcsarnok
Atlétika
10.00 Nemzetközi atlétika verseny				
Atlétika pálya
Április 29. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FCT U14 - KBSC bajnoki mérkőzés
Füves pálya
12.00 FCT U15 - KBSC bajnoki mérkőzés
Füves pálya
16.30 TFCT - Gyöngyös bajnoki mérkőzés
Centerpálya
Április 30. (hétfő)
Labdarúgás
09.00 Bozsik torna U11 és U13 korosztály
Füves pálya és műfüves pálya

Labdarúgás
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Két mérkőzés, hat pont

Két találkozót is játszott a
múlt héten a TFCT, előbb
az MTK II. elleni elmaradt
mérkőzést pótolta, majd az
ESMTK otthonába látogatott, és hat pontot gyűjtött be.
Az első három fordulóban a vezetőség
négy pont megszerzését tűzte ki célul. A
Monor elleni vereséget és a Nyírbátor elleni döntetlent követően az MTK II. elleni mérkőzésen így csak a győzelem volt
elfogadható. Amit a vezetőség várt, azt a
fiúk teljesítették is.
TFC Tiszaújváros - MTK II. 1-0 (0-0)
Tiszaújváros: 250 néző. Vezette: Bálint
(Flinta, Vrobovszki)
TFCT: Tóth - Nagy P., Turcsik (Fodor),
Bussy, Kovács, Nagy D.(Bucz), Illés,
Márton, Balogh, Lipusz, Molnár (Horváth).
MTK II.:Varga - Deutxch, Nagy, Schrammel, Szuhodovszki, Adorján, Tóth, Sziklási, Varjú, Mezei (Lamperth), Géczi
(Kisari)
71. perc: Márton bedobását követően Turcsik emelt középre, ahol az érkező Bucz mind a védőket, mind a kapust
megelőzve a hálóba lőtt. (1-0)
Kellemes idő, kitűnőnek tűnő pálya, jó
feltételek fogadták a csapatokat. Az MTK
fiataljai mind gyorsaságban, mind taktikailag nagyon felkészültek, ennek megfelelően az első félidőben több nagy helyzetet is kialakítottak, de Tóth Csaba óriási bravúrokkal életben tartotta a TFCT-t.
A második félidőben kicsit változott a játék képe, és az idő múlásával a fiatalok
hitüket vesztették a vendégoldalon. Nem
úgy a tiszaújvárosi fiatal, Bucz, akinek első felnőtt góljával megszereztük a győzelmet.
Gerliczki Máté: Az utóbbi időszak meccsdömpingje miatt nagyon fáradtak voltak
játékosaink, ami szemmel látható volt a
mai mérkőzésen. Több fontos hiányzónk
is volt, de akik ma szóhoz jutottak, nagyon szépen helytálltak, így nagyon fontos 3 pontot szereztünk.
Pölöskei Gábor: Egy döntetlenszagú
mérkőzésen a szerencsésebb csapat győzött.
Hatalmas terhelés - hét nap alatt három
mérkőzés - mellett lépett pályára az FC
Tiszaújváros a tabella második helyezettjének otthonában. Bár az utóbbi fordulókban botladozik az ESMTK, a körülmények miatt nem lehetett tudni, hoz-e pontot vagy pontokat az egyre jobban teljesítő Gerliczki alakulat.
ESMTK - FC Tiszaújváros 1-2 (0-1)
Budapest:     néző. Vezette: Móri (Rigó,
Bőhm)
ESMTK: Bonica - Privigyei, Madarász,
Markovics, Tóbiás - Bányai, Pölöskei
(Nicsenko), Mohácsik (Lázár) - Slezák,
Horváth L., Soós B.
TFCT: Tóth - Nagy P., Turcsik (Dajka),
Faggyas, Kovács, Nagy D.(Fodor), Illés,
Márton, Balogh, Lipusz (Bucz), Molnár.
19. perc: Faggyas tört előre középen, a
védők nem léptek ki rá, ő pedig húsz méterről lapos lövést küldött a jobb alsó sarokba. (0-1)
60. perc: Bányai harcolt meg egy labdáért a jobb szélen, az alapvonal közeléből  
középre gurított, Soós visszalépett a beadásra, és tíz méterről, fordulásból, jobbal nagy gólt ragasztott a kapu bal oldalába. (1-1)
84. perc: Egy szöglet utáni átlövés a bal
kapufa tövéről pattant ki, az újabb kísérlet nagyon gyengére sikeredett, ám a labda eljutott az ötösön üresen maradt Fag�gyashoz, aki bekotorta a hálóba. (1-2)
Az első perctől kezdve taktikusan és szervezetten játszott a TFCT és egy kis szerencsével már a tízedik percben megszerezhette volna a vezetést. A huszadik
percben már nem hibázott Faggyas és egy
20 méteres lövés után labda a kapu sarkában landolt. Közben az erzsébetiek is
veszélyeztettek, volt több helyzetük, sőt
gólt is szereztek, melyet azonban érvény-

A kép csalóka, végül a Tiszaújváros kerekedett felül.
telenített a játékvezető. Ahogy az lenni
szokott, a nyomás góllá érett a második
félidőben, de a 80. perctől 5 perc nagyon
a miénk volt. Szögletek, kapufa, majd
Faggyas tette fel a pontot az  i-re és második góljával meg is nyertük a mérkőzést. Ezzel nem kisebb tettet hajtott végre
a TFCT mint, hogy az ESMTK 350 napja tartó otthoni veretlenségi szériáját szakította meg.
Turi Zoltán: A játék képe alapján nekünk
állt a mérkőzés, nagyon sokat dolgoztak
a fiúk a győzelemért, de úgy látszik, az
utóbbi időben a sok munkáért nem érdemlünk három pontot.
Gerliczki Máté: Ha minden héten döntetlen körüli mérkőzésen szerencsével nye-

Faggyas leigazolása jó döntésnek bizonyult.
rünk, akkor az azt jelenti, hogy nagyon
kiváló a csapategységünk. Fantasztikus
győzelmet arattunk, köszönjük a minket
elkísérő szurkolóinknak a biztatást, láthatóan ők is nagyon örültek a sikernek.
További eredmények
Debrecen - Cigánd 0-1
Gyöngyös - Balassagyarmat 1-0
Tiszafüred - Salgótarján
Tállya - Putnok 1-1
Jászberény - Monor 0-5
DVTK II. - Nyírbátor 2-0
MTK II. - Füzesgyarmat 1-1
Szabadnapos: Tiszafüred
Következik a 25. forduló
2018.04.28., szombat 16:30
Balassagyarmat - Tiszafüred
Cigánd - ESMTK

Putnok - Debrecen
Nyírbátor - Tállya
2018.04.29., vasárnap 11:00
MTK II. - Jászberény
2018.04.29., vasárnap 16:30
Tiszaújváros - Gyöngyös
Monor - DVTK II.
Szabadnapos: Füzesgyarmat

Kettő ide, kettő oda
Két győzelem és két vereség a nagypályás utánpótlás csapatok teljesítménye az
elmúlt fordulóban.
U19 Tiszaújváros - Tiszafüred 6-1 (3-1)
Gól: Polonkai D. 2, Hankó E. 2, Nagy L.,
Demkó L.
Czerva Zoltán: Hosszú idő után végre újra győzni tudtunk egy lelkesen küzdő ellenfél ellen. Remélem ez a győzelem a játékosok önbizalmát növeli majd az elkövetkező hetekben. A mai mérkőzés negatívuma a gyenge helyzetkihasználásunk
volt, ahhoz, hogy a hétvégén újra győzni tudjunk, ebben mindenképpen javulnunk kell.
U17 Tiszaújváros - Tiszafüred 17-0 (13-0)
A mérkőzés az 53. percben félbeszakadt.
Hágen Zsolt: Az 53. percben félbeszakadt
a mérkőzésünk, mert az ellenfelünk játékosainak száma 6 főre olvadt a pályán,
így a találkozó sportértékéről nem lehet
beszélni. Átérzem a tiszafüredi kollégám
és megmaradt játékosainak a helyzetét.
Megköszöntük nekik, hogy létszámhiányosan is vállalták az utazást és a játékot,
erkölcsileg pedig példát mutattak.
U15 Karcag - Tiszaújváros 6-1 (4-0)
Gól: Rontó P.
Bán András: Megint vereség, megint a kihagyott helyzetek! Sajnos, amíg mi megszenvedünk a helyzetbe jutásért, az ellenfeleinknek tálcán kínáljuk a lehetőséget. Mostanában a második félidei játékunk jobb. Lehet, csak azt kellene lejátszanunk…
U14 Karcag - Tiszaújváros 4-1 (1-1)
Gól: Jancsó B.
Császár Zoltán: Az eredmény miatt csalódott vagyok, azonban a mutatott jó játék
mosolyt csal az arcomra. A kialakított ziccereket be kell rúgni, és akkor nem csak
a jó játéknak, hanem a pontjaink gyarapodásának is tudunk majd örülni.

Az NB III Keleti csoport állása
1. Monor 		
22
18
4
0
2. ESMTK 		
22
13
5
4
3. Putnok
23
10
6
7
4. Tiszaújváros 		
23
10
4
9
5. DVTK II.
22
9
4
9
6. Füzesgyarmat 		
22
9
4
9
7. MTK Budapest  
22
8
5
9
8. Jászberény
22
7
8
7
9. Cigánd
23
8
4
11
10. Nyírbátor
23
7
6
10
11. Gyöngyös 		
21
6
8
7
12. Debrecen
22
7
3
12
13. Tállya
22
6
6
10
14. Balassagyarmat
23
6
5
12
15. Tiszafüred  
22
6
2
14
16 . Salgótarján (kizárva )

62-14
34-16
40-36
34-34
36-28
31-29
36-30
30-31
31-45
36-35
31-38
30-45
25-35
29-46
23-46

58 		
44
36
34
31
31
29
29
28
27
26
24
24
23
20
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