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TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Közmeghallgatásokat tart az alábbiak szerint:
Tisza-part városrészben
2018. május 8-án (kedden) 16,30 órakor
Tisza-parti Szabadidőház Ifjúsági Klubja
(Neumann János u. 1.)
Tiszaújváros Városházán
2018. május 9-én (szerdán) 16,30 órakor
(III. emeleti tanácskozó terem, Bethlen G. út 7.)
Tiszaszederkény városrészben
2018. május 10-én (csütörtökön) 16,30 órakor
(Tiszaszedekényi Művelődési Ház nagyterme,
Bocskai út 33.)

Családi délután

Tavaszköszöntő
a református oviban

Tizedik alkalommal rendezték meg Tiszaújvárosban a Biztonság napját. Cikkünk a 4. oldalon.

Kilencven szál gyertya

Születésnap az otthonban

Kilencvenedik születésnapján köszöntötték Tömös
Bertalanné, Sárika nénit az
Ezüsthíd Idősek Otthonában.
Gondozói, lakótársai és lánya mellett Bráz György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző is tiszteletét tette a családias hangulatú ünnepségen.
Régi hagyomány már, hogy a 90. születésnapjukat ünneplő tiszaújvárosiakat
személyesen köszönti a város vezetése.
A vendégek természetesen ezúttal sem
érkeztek üres kézzel, ajándékba hozták
Sárika néninek a város 50. jubileumára
készült dupla arany-kötetet, melyben az
ipartörténet, a településtörténet és napjaink legfontosabb eseményei is benne foglaltatnak.
Tömös Bertalanné 1928 május elsején látta meg a napvilágot a Borsod megyei Csobajon. 1944 -ben bekötötték a fejét, házasságából két fiú- és egy lánygyermek
született, mindhármat kitaníttatta. A faluban mezőgazdálkodásból éltek, Sárika néni háztartásbeliként látta el a családot, mindemellett aktív közösségi szerepet
vállalt a településen. Elnöke volt az iskolai munkaközösségnek, a nőtanácsnak, és

Vidám, játékos programokkal várták az óvodásokat és szüleiket
az elmúlt héten szerdán délután a református óvoda udvarára. A
tavaszköszöntő családi délutánon az intézménybe járó gyerekek
és szüleik vettek részt.

Légi szúnyogirtás
Tájékoztatjuk, a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft. szervezésében a 2018. május 4-8.
közötti időszakban légi kémiai szúnyogirtást végeznek Tiszaújváros belterületén.

A vendégek sem érkeztek üres kézzel.
presbiter volt a református egyházközségben. Tekintélye volt a faluban, sokan ismerték, tisztelték, szerették. A téesz megalakulását követően varrónőként dolgozott, nyugdíjba vonulása után egy ruházati boltot nyitott Csobajon. Sárika néni aktív, kreatív asszonyként igyekezett mindent megadni és előteremteni családjának,
gyermekeinek. Egyik fia nyugdíjas katonatiszt, másik fia 19 évesen életét vesztette a jugoszláv-magyar határon 1972-ben.

Lánya, Szabó Sándorné, Sárika évtizedek
óta itt él Tiszaújvárosban, nyugdíjba vonulása előtt 90 éves édesanyjához hasonlóan aktív közéleti szerepet is vállalva vett
részt városunk életében az egykori Kazinczy iskola igazgatójaként. Az ünnepelt Tömös Bertalanné gyermekeivel szoros és jó kapcsolatot ápol, ő volt azon lakók egyike, aki a nemrégiben nyílt Ezüsthíd Idősek Otthonába az elsők között beköltözhetett.

Sokféle
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Növelje tudatosságát!

Bűnmegelőzési programok

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2015höz képest folyamatosan csökken a lakásbetörések száma, ami annak is köszönhető, hogy a rendőrség kiemelt feladatként
tekint a betörések megelőzésére, felderítésére, bizonyítására.
A hatékony felderítő munka mellett szükséges tovább erősíteni a lakosság tudatosságát, önvédelmi képességét is. Sajnos
még napjainkban is előfordul, hogy az állampolgárok a vagyontárgyaik védelmében a legalapvetőbb dolgokat sem teszik
meg.
Így például 30-40 éves nyílászárókon régi, elavult zárszerkezetekkel védik otthonukat. Még mindig él az a szokás, hogy
a lakás kulcsát a virágcserép alatt, a villanyóra-szekrénybe akasztva hagyják, a
szükségesnél nagyságrendekkel nagyobb
pénzösszeget tartanak otthon a ruháik közé rejtve.
A csökkenő tendencia fenntarthatósága
érdekében továbbra is fontosnak tartjuk
a megelőzés szerepének minél szélesebb
körű terjesztését. Mindezek érdekében a
rendőrség különféle bűnmegelőzési programokat üzemeltet a lakosság szolgálatában. Ezeket kívánjuk röviden bemutatni.
2015. szeptember 30-án az Országos
Rendőr-főkapitányság indította útjára a
programot, melynek célja, hogy hazánk
vagyonbiztonságának növelése érdekében olyan tájékoztató kampány induljon, amely hiteles forrásból, szakértőktől származó információk közreadásával
segíti a lakosságot a veszélyhelyzetek elkerülése, valamint a megfelelő vagyonvédelemhez szükséges döntések, önvédelmi képességek meghozatalában. A program során azon településeken, ahol a bűnügyi szempontok alapján indokolt a lakosság prevenciós tájékoztatása, lehetőség nyílik szakemberek által nyújtott tanácsadás igénybevételére, illetve megelőző vagyonvédelmi bemutató megtekintésére. A program megvalósítását a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) technikai eszközökkel támogatja. 2018-ban
Tornanádaska, Novajidrány, Sajókaza,
Bogács, Felsőzsolca, Arló, Sárospatak,
Cigánd, Taktaharkány és Nagycsécs te-

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

Tiszaújvárosban már több éve zajlik a kerékpárjelölő program.
lepüléseken folytatódik a rendőrség vagyonvédelmi programja.

Házhoz megyünk

A program magában foglalja a bűnügyi
statisztika alapján történő helyzetelemzést. Az értékelések alapján meghatározzák, hogy mely településeken, településrészeken és milyen témakörben hozzanak
létre bűnmegelőzési információs pontokat, illetve hol szükséges lakossági fórumok megtartása. A program kiemelt célja
az állampolgárok célzott prevenciós felvilágosítása, mely magában foglalja az
Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer igénybevételét,
az NBT által finanszírozott és kidolgozott
applikációk („Házőrző”), médiatartalmak
bemutatását, illetve minél szélesebb körű - bűnügyi témájú hírekkel kapcsolatos
- bűnmegelőzési információk átadását. A
program lebonyolítását az országban három, speciálisan erre a célra kialakított
kisbusz, úgynevezett Mobil Bűnmegelőzési Centrum is elősegíti.

BikeSafe

2016 májusában integrálódott a rendőrség vagyonvédelmi programjaiba. Célja, hogy az eltulajdonított kerékpár a vis�szakerüljön jogos tulajdonosához. Ezen
túl a regisztrációs program alkalmas arra, hogy az eltulajdonított kerékpárt azon-

nal lopott státuszúra állítsa a tulajdonos a
rendszerben, ezáltal azt a honlap (www.
bikesafe.hu) üzemeltetői rövid időn belül
figyelni, keresni kezdik. A lopott kerékpárok adatbázisához bárki hozzáférhet, így
ellenőrizhető, hogy a vásárolni kívánt kerékpár nem lopásból származik-e. A regisztráció során a kerékpárra jól látható
helyre egy holografikus matricát ragasztanak fel, mely egyben elrettentően hat a
tolvajokra. A rendőrségi jelölés teljesen
ingyenes.

2018. május 3.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot május 6-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052),
majd május 7-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050)látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-19

Konyhakert-bérlés

LépcsőházŐr

A lépcsőházak biztonságának fokozása
érdekében indult el a LépcsőházŐr program, mely kamerarendszer telepítésével
segíti a társasházakban elkövetett bűncselekmények felderítését, illetve megelőzését. Ugyanis a lépcsőházak irányából védtelen otthonok könnyű célpontot
jelenthetnek a bűnözőknek. A program
célja, hogy csökkenjen a betörések száma és megszűnjenek a kisebb rongálások
is. A lépcsőházba telepített kamerarendszer megkönnyíti az elkövetők felderítését, a bűncselekmény bizonyítását, növeli a lakók, lépcsőházba látogatók szubjektív biztonságérzetét, valamint a bűnelkövetők jó részét eltántorítja a bűnelkövetéstől.
B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő
lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a bérleti díjak befizetésére 2018. május 18-tól - 2018. június 01-ig van
lehetőség az alábbi helyen és időben.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II.
emelet 215. szoba)
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
13-16
Szerda:
8-12 és 13-17
Péntek:
8-12
Figyelem! A bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül hozza
magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köteles fizetni.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban.
Májusban a hétköznapi szentmisék után májusi litánia.
Első pénteken: betegek áldoztatása otthonukban a megszokott
időben.

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

Református
Tiszaújváros
2018. május 3-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. május 6-án, vasárnap 11.00 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. május 6-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Képviselői belépő

Együttműködésre
ítélve

Aktuális
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Ülésezett az önkormányzat

Pénzügyi döntések, lezáratlan ügyek

Pénzügyi döntések és lezáratlan ügyek álltak a képviselő-testület április 26-án
tartott ülésének középpontjában.
A képviselő-testület márciusi ülésén döntött a sportszervezetek támogatásáról, illetve arról, hogy a Tiszaújvárosi Sport
Club (TSC), a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület (TVSE), valamint a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
(TKKSE) esetében az áprilisi ülésen határoz a támogatásról.

Sporttámogatások

Koncz Ferenc együttműködést ajánlott és ígért.
A képviselő-testületi ülésen megjelent Koncz Ferenc, választókerületünk április 8-án megválasztott fideszes országgyűlési képviselője is. A vendég
nem üres kézzel érkezett, minden képviselőnek egy
üveg bort és csokoládét hozott. És együttműködést
ajánlott.
- Én úgy láttam, úgy ítélem meg, hogy ebben a választókerületben tisztességes keretek között zajlott le a választás - mondta egyebek közt Koncz Ferenc. - Ennek a választási kampánynak vége van, eldőlt a választás, köszönet a támogatásért. Azért
jöttem el ide, hogy az együttműködésemről biztosítsam a képviselő-testületet, polgármester urat és természetesen mindenkit,
akinek erre az együttműködésre a jövőben szüksége lesz. Nem
először vagyok a városházán. Tegnap átvettem a mandátumomat, és egyszer már voltam itt, meglátogattam a polgármester
urat, és beszéltünk a feladatokról. Két kérdésben találtunk közös
együttműködési irányt. Az egyik a bicikliút, ami elakadt Polgárnál. Ebben a dologban a polgármester úr felvétésének már utánajártam, megkerestem azt az embert, aki ma Magyarországon
a bicikliutakért felelős, és elindítottuk azt a munkát, ami esetleg
eredményhez vezet a folytatáshoz. Még egy kérés hangzott el a
polgármester úr részéről, az állami működtetésben lévő általános iskolák hőszigetelési pályázata. Ez egy TOP-os pályázat, információim szerint ez a pályázat nyert. Azt kívánom, hogy az az
építkezés, ami ehhez szükséges az valósuljon meg a következő
időben. Ennyit szerettem volna mondani. Természetesen, ha az
önkormányzat igényli, akkor el fogok jönni az önkormányzati
ülésre, addig praktikus módon a polgármester úrral fogom tartani a kapcsolatot, azért hogy a lehető leggyorsabban értesüljek
azokról a feladatokról, ami a város érdekében szükséges, vagy
amelyet egy országgyűlési képviselőnek el kell végeznie.
- Köszönjük, hogy eljöttél az ülésünkre - reagált az elhangzottakra Bráz György polgármester. - Tudom, hogy voltál úttörő, és
ez most úttörő helyzet, mert nem nagyon látogatták az ülésünket az elmúlt években országgyűlési képviselők. Biztos ismered a múltat, nem akarom ezt felhánytorgatni. Nagy várakozással tekintek a jövő elé. Mi mindig úgy gondolkoztunk, hogy szeretnénk az itt élő embereket a szó legnemesebb értelmében szolgálni. Nem csak a várost, a térséget is. Iparváros vagyunk, foglalkoztatási központ, és tudjuk, hogy az ország jövője nagy mértékben azon fog múlni, hogy fog muzsikálni a gazdaság az elkövetkező időszakban. Nagyon remélem, hogy ebben találunk közös projekteket. Azt is, amiket említettél, meg nyilvánvaló vannak más elképzeléseink is, mert eddig nem nagyon voltunk sikeresek az ilyen-olyan pályázatokban. Én nem azt mondom, hogy
minden pályázatot Tiszaújvárosnak kell nyernie, de azért egyet,
kettőt talán Tiszaújváros is be tudna fogadni. Azért, mert az itt
élők érdekeit szolgálja. És ha már a kerékpárutat említetted, én
tegnap is elmondtam a városi televízióban, hogy nagy aggodalommal tekint Polgár az elé, hogy most mi lesz velük. Mert az a
szakasz, amire ők megnyerték a pénzt, azt nem lehet forgalomba helyezni, mert nem vezet sehova. Tehát ezért fontos, hogy és ezt mos köszönöm a városiak, a polgáriak meg a térség nevében is - , hogy eben lesz előrelépés. Én is szeretnék mindan�nyiunk nevében adni ajándékot. A várossá nyilvánítás 50. évfordulójára készült egy nagyon szép kiadvány, ami nem csak a város történetéről szól, hanem az iparvállalatok történetéről is, és
ha beleolvasol, láthatod, hogy milyen normálisan tették itt a dolgokat az emberek az elmúlt időszakban. Kívánok a képviselői
munkádhoz sok sikert, jó egészséget, a Jóisten adjon neked erőt,
hogy mindig meg tudd találni, hogy mi a helyes, normális megoldás. Azért nem volt itt különösebb atrocitás, mert ez egy békés, normális város, ahol mindig arra törekszünk, hogy az ügyeket megbeszéljük. Nyilvánvaló, voltak atrocitások, megkaptam
a leveledet is, nagy szeretettel elolvastam, nyilván nem értek
egyet a benne foglaltakkal, de ez egy más kérdés, nem fogja
megzavarni a mi kapcsolatunkat - mondta a polgármester.

A képviselő-testület még 2017 novemberében hatalmazta fel Bráz György polgármestert arra, hogy a TVSE, illetve a
TKKSE egy egyesületben történő működésének megvalósítása érdekében egyeztető tárgyalásokat kezdeményezzen az
érintett sportegyesületek elnökeivel. Az
elmúlt hónapokban többször is volt a
tisztségviselők és az egyesületek képviselői között megbeszélés, a két egyesület egymás közötti, szakmai egyeztetései
is lezajlottak. A többkörös megbeszéléseket követően körvonalazódik az egyesülési szándék, azonban a folyamat időigényes, ugyanakkor a folyamatos és eredményes sportszakmai munka feltétele az
önkormányzati támogatás megítélése. Figyelemmel mindezekre, a két egyesület
elnöke arra az álláspontra jutott, hogy az
önkormányzat működési és létesítményhasználati támogatásának a két egyesület
közötti 30%-os (TVSE), illetve 70%-os
(TKKSE) megosztásával folytatni tudják
a már megkezdett szakmai munkát 2018ban. A támogatási arány kialakításánál
döntő szerepet játszottak a 2017-ben elért országos, illetve nemzetközi versenyeredmények.
Ez a TVSE-nél (figyelembe véve a 2018
áprilisában, kérelemre átadott egyhavi
működési és létesítményhasználati támogatás összegét) a 2018. május 1. és 2018.
december 31. közötti időszakra 3.245.475
Ft működési és 1.662.175 Ft létesítményhasználati támogatást jelent. A TKKSE
9.672.775 Ft működési, illetve 5.010.075
Ft létesítményhasználati támogatást kapott a 2018. április 1. és 2018. december
31. közötti időszakra. A végső cél azonban továbbra is az integráció, ennek érdekében az év során koordinált, egyeztetett
tevékenységet folytatnak az egyesületek.
Az öt szakosztállyal működő TSC zavartalan működése érdekében (figyelembe véve a 2018 áprilisában, kérelemre átadott egyhavi működési és létesítményhasználati támogatás összegét) a 2018.
május 1. és a 2018. december 31. közötti időszakra 18.742.700 Ft működési és
12.770.250 Ft létesítményhasználati támogatást szavazott meg a testület.
És még mindig sport. A Football Club Tiszaújváros (FCT) elnöke a 2018/19. évi
TAO pályázat keretében a keretében három beruházásra (korlát építése és pályavilágítás a III. számú füves edzőpályánál,
illetve a stadion eredményjelző táblájának cseréje) szeretne pályázatot benyújtani.
A beruházás összértéke nettó 40.263.465
Ft, melynek 30 %-át, vagyis 12.079.040
Ft-ot önerőből szükséges biztosítani, s
ehhez kérte a testület támogatását, melyet
meg is kapott. A pályázat pozitív elbírálása esetén - tekintettel arra, hogy a beruházások megvalósítására vállalt határidő
2019. június 30. - a 2019. évi költségvetést terheli ez az összeg.
A képviselő-testület februárban arról döntött, hogy készüljön tájékoztató az önkormányzat és a Szerencsi Szakképzési Centrum között, a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tekintetében
fennálló rendezetlen ügyekről. A Centrummal hosszú ideje folynak egyezteté-

Béke László, a TKKSE és Jancsár László, a TVSE elnöke.
sek a Brassai iskola feladatellátását szolgáló, az önkormányzat tulajdonában lévő Rózsa út 10. szám alatti ingatlan és ingó vagyon jogszerű használatára vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötése, valamint az iskolai épület világítási
rendszerének korszerűsítése, a „Szemünk
Fénye” Program megvalósítása során felmerült, az önkormányzat által meg-fizetett világítástechnikai eszközök bérleti díjának megtérítése érdekében.

Vagyonkezelési szerződés
A Brassai iskola feladatellátását szolgáló
ingatlan, továbbá ingó vagyon a törvény
erejénél fogva már 2013. január 1-jétől ingyenes vagyonkezelésbe került - az akkor
egyedüli állami fenntartóként eljárni jogosult - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) kötött vagyonkezelési szerződéssel. A szakképzés 2015. évi
átalakítása miatt a KLIK a szervezetéből
kiváló Brassai feladatellátását szolgáló
önkormányzati vagyont 2015. július 1-jével megállapodás keretében továbbadta
az új állami fenntartó (Nemzetgazdasági
Minisztérium) felé, mivel az ingyenes vagyonkezelési jog már a Szerencsi Szakképzési Centrumot illette meg. A jogszerű
vagyonkezelés érdekében az új fenntartónak az önkormányzattal vagyonkezelési szerződést kellett kötnie 2015. október
31-ig, illetve ennek elmaradása esetén a vagyonkezelői jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által hozott - közigazgatási hatósági határozat véglegessé válásától számított 5 napon belül.
A vagyonkezelési szerződés tervezetének 2015 júliusától húzódó egyeztetési
folyamata sajnos a mai napig nem vezetett eredményhez, a vagyonkezelési szerződés megkötéséhez. A önkormányzat
újabb kezdeményezésére a Centrum által megküldött legutóbbi szerződéstervezetet 2017 novemberében, majd a visszajelzés elmaradása miatt 2018 januárjában
postai úton és e-mailben is továbbították
a Centrum felé. A dokumentumot átvették, de arra a mai napig válasz nem érkezett. A képviselő-testület most arra adott
felhatalmazást a polgármesternek, hogy a
vagyonkezelési szerződés aláírása érdekében a Centrum fenntartóját, a Nemzetgazdasági Minisztériumot keresse meg.

„Szemünk Fénye” Program
A „Szemünk Fénye” Program megvalósítása érdekében az önkormányzat a Caminus Zrt.-vel 2007. október 25-én megállapodást kötött, amely alapján számos, az
önkormányzat által működtetett köznevelési intézményben is megújultak a belső világítási rendszerek. A megállapodás
értelmében az önkormányzat 2008. január 1-jétől 2017. december 31-ig bérelte a
Caminus Zrt.-től a felszerelt, illetve kiépített világítási rendszereket.
A megállapodásnak megfelelően a Rózsa

út 10. szám alatti épület belső világítási
rendszerének kiépítése is megtörtént. Az
önkormányzat a megállapodásban rögzített bérleti díjat minden esetben, késedelem nélkül megfizette.
Tiszaújváros önkormányzata és a KLIK
közötti vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján az önkormányzat 2013. január 1-től a KLIK kezelésébe adta a Rózsa út 10. szám alatti épület helyiségeit, s
innentől az önkormányzat nem lát el vagyonkezelői feladatokat.
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvény
tisztázza a „Szemünk fénye” iskolavilágítási és fűtéskorszerűsítési program finanszírozási kötelességet. Ennek értelmében
a 2013. január 1-jétől 2016. december 31ig felmerült bérleti díjkövetelés, vagy az
annak helyébe lépő követelés teljesítésére
az állami intézményfenntartó központ és
annak jogutódjai kötelesek.
2016. november 21-én a polgármester felszólította a Centrumot a Brassai iskola világítási rendszerével összefüggésben felmerült bérleti díjak megtérítésére. A felszólítás a 2013. január óta kifizetett bérleti díjra, 9.704.820 forintra vonatkozott.
A Centrum nem reagált a megkeresésre,
2016. december 22-én ismételten felszólító levelet küldtek a Centrum részére. A
levelekre 2017. január 20-án érkezett válasz, amely szerint a 2015. július 1-től
2016. december 31-ig terjedő időszakra a Centrum vállalta a bérleti díj megfizetését, azonban az ezt megelőző időszakra vitatta az önkormányzat követelését. Indoklásuk szerint a korábbi időszakra vonatkozóan a bérleti díj megtérítése a
KLIK-et terheli.
A polgármester a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz fordult, mely 2017. december 8-án válaszolt. Álláspontja szerint az ügy az önkormányzat és a Centrum közötti jogvita, melynek eldöntése a
bíróságok hatáskörébe tartozik.
Mindezek alapján az ügy vitelével megbízott Mészáros Ügyvédi Iroda felszólította a Centrum vezetőjét, hogy a felmerült bérleti díjkövetelés teljes összegének, azaz 9.704.820 forintnak a megtérítéséről gondoskodjon. A jogi képviselő a
felszólításában a követelés teljes összegére vonatkozó peres eljárás kezdeményezését helyezte kilátásba arra az esetre, ha
a Centrum a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül nem rendezi tartozását. A felszólítást tartalmazó levél kézbesítése 2018. március 5-én megtörtént, a
Centrum azóta sem reagált az abban foglaltakra.
Az ülésen viszont igen. A Centrum főigazgató-helyettese Majkutné Csermely
Lujza a vagyonkezelési szerződésről úgy
nyilatkozott, hogy vizsgálják a kérdést, a
díjtartozás ügyében viszont megerősítette
az intézmény korábbi álláspontját.
Tehát pereskedés lesz a „Szemünk Fényéből”.
A testületi ülés egyéb témáira későbbi
számainkban visszatérünk.)
Ferenczi László

4. oldal

Biztonság napja
Tizedik alkalommal rendezték meg
a Biztonság napját Tiszaújvárosban. Ilyenkor lehetőségünk van
kicsit közelebbről megismerkedni a védelmi szervek munkájával,
használati eszközeikkel, járműveikkel.
- Két dolog miatt nagyon fontos ez a rendezvény - kezdte köszöntőjét Bráz György polgármester. - Először is nagyon sok minden történt
városunkban a biztonság érdekében, és ez így
lesz a jövőben is. Olyan időszak következik
a város életében, amikor a biztonságnak komoly jelentősége lesz. Elkezdődtek a beruházások a volt TVK és TIFO területén. A kivitelezés idején több ezer ember fog itt dolgozni és
mindannyiunknak kihívás lesz, hogy azt az életet, amit megszoktunk, azt a békességet, azt a
nyugalmat továbbra is fenntartsuk. Természetesen erre csak úgy leszünk képesek, hogy egyrészt a védelmi szervek továbbra is helytállnak,
hivatásszerűen végzik a munkájukat, de természetesen az is kell, hogy a város lakossága
is együttműködjön ebben. A másik dolog, ami
miatt megrendezzük a Biztonság napját, hogy
népszerűsítsük a védelmi szervek munkáját.
Ebben már van is eredményünk, hiszen tudunk
olyan rendőrről, aki itt a Biztonság napján kapott kedvet ahhoz, hogy a rend őreihez csatlakozzon.
A legkorszerűbben felszerelt mentőautó állt a
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Bennünket védenek a szervek
tanak - tudtuk meg Macz Jánostól, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelemi Kirendeltség vezetőjétől. - Azzal kezdődött, hogy meghirdettünk
egy rajzpályázatot a tiszaújvárosi általános iskolás gyerekeknek, amiben arra kértük őket,
hogy rajzolják le, hogy ők hogyan látják a tűzoltók életét, munkáját. Igazság szerint ezek az
alkotások is segítettek nekünk abban, hogy mi
legyen a mai nap bemutatójának témája. A Magyar Honvédség akciója után érkeztek a tűzoltók és elkezdték a katasztrófahelyzet elhárítását. Kiszabadították a felborult furgon alá beszorult kisfiút, ahol levegőrendszerrel emelték
meg a járművet, majd a személyautóban rekedt
utasokat klasszikus feszítővágóval sikerült kiszabadítani. Közben a mentősök a helyszínen
elkezdték a sérültek ellátást.
A védelmi szervek ismét bebizonyították, hogy
bármilyen katasztrófahelyzet esetén elengedhetetlen az összehangolt, szakszerű együttműködés.
		
ema
Fegyverek ropogtak a Szent István úton.
A rendőrség sátrában KRESZ kérdésekből ös�szeállított teszten mérhette fel mindenki, hogy
mennyire van tisztában a közlekedés szabályaival. A sátor előtt kerékpáros ügyességi versenyt
rendeztek a rendőrök, ahol a bójákból kialakított pályán kellett áthaladni, minél kevesebb hibával.

kozta lapunknak Mónus Gábor, a Katonai Igazgatás és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
4. Katonai Igazgatóság és Érdekvédelmi Iroda
főhadnagya. - Ebben az évben Borsod megye
mind a 16 járásában szeretnénk végezni katonai toborzást. A honvédelmi pályát népszerűsítő program első állomása Tiszaújváros volt. A
katonai bemutató mellett hoztunk magunkkal a
magyar honvédségben rendszeresített gyalogsági és kézi lőfegyvereket, felderítő eszközöket, amiket többek között missziós műveletekben használunk. Nem csak a felnőtteknek szólnak programjaink, a gyerekekre is gondoltunk.
Az egyik sátrunkban airsoft lövészetben is kipróbálhatták játékos jelleggel a katonai fegyvereket.
Délután a Magyar Vöröskereszt sátrába gyülekeztek a záró bemutató statisztái. Itt tették rájuk a műsebeket, melyeket a megrendezett balesetben „szereztek”. A záró produkció főszereplői idén is a védelmi szervek képviselői voltak, kiegészülve a 24. Bornemissza Gergely
felderítő ezred katonáival, akik egy ellenséges
támadást hárítottak el.
- A Biztonság napja előkészületei hetek óta tar-

A tűzoltók beavatkozása mindig látványos
eleme a Biztonság napjának.

Jó kezekben a balesetet szenvedett gyermek.
Városháztéren. A gyerekek sorba álltak, mindenki be szeretett volna nézni, hiszen szerencsés esetben nem ülnek ilyen autóban. Zarándi László mentőápoló mutatta meg a járművet a
kíváncsi gyerekeknek.
- Ez egy esetkocsi szintű mentőgépkocsi, ami
azt jelenti, hogy egy mentőtiszt vagy orvos, illetve egy ápoló és egy mentőgépkocsi-vezető
dolgozik benne. Ezen már van lélegeztető gép,
kézi defibrillátor, lifepack, ami alkalmas véroxigén mérésre, különböző elektromos terápiákat tudunk vele végrehajtani, illetve EKG-t tudunk készíteni. Ebben az autóban van AB táska, ami a légút és légzés biztosításához szükséges eszközöket tartalmazza. A CD táskában
pedig a keringés és az idegrendszer vizsgálatához, illetve annak ellátásához szükséges eszközöket találunk.

A tér melletti füves-fás területen rejtekhelyeket
alakítottak ki azoknak, akik kipróbálták a lézerharcot.
- A játék lényege a másik csapat kiejtése - mutatta be a játékot Fátyol Péter, aki a FPS Extreme Gamestől érkezett. - 10 éves kortól ajánljuk ez a játékot. Addigra ügyesednek meg an�nyira a gyerekek, hogy tudnak célozni, ami ennél a játéknál fontos. A fegyver, amit a kezükbe adunk, magyar gyártmányú lézertechnika.
Szokták modern számháborúnak is nevezni,
mert a puskának kinéző zord dolog nagyon hamar átalakul stratégiai, taktikai játékká.
Idén először a Magyar Honvédség is csatlakozott a Biztonság napjához.
- Alapvetően a katonai toborzás volt a célja a
rendezvényen való részvételünknek - nyilat-

Ismerkedés az újraélesztéssel.

Jubileumi Showtánc Fesztivál

Az elmúlt hétvégén immár huszadik alkalommal rendezték meg a Táncolj, ne drogozz mottójú showtánc fesztivált, melyen 900 táncos, közel 90 műsorszámmal lépett a közönség elé. A
résztvevők egy közös táncot is bemutattak, ugyanúgy, mint a korábbi években, így hívták fel a figyelmet a drogmentes életre.
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Kosárlabda

Szúnyoginvázió

Debrecenben dzsemborizhatnak.

Támadásba lendültek a szúnyogok Tiszaújvárosban. Szinte mindenki vakargatta már
viszkető csípéseit a városban,
engem a bokám környékén
ért két csípés, és mondhatom,
nem volt kellemes. A szokásosnál is agresszívebbek ezek
az idei szúnyogok, magunk
közt csak mutáns ragadozóknak neveztük el ezeket a példányokat.
A szúnyogok, mint minden évben, most
is vitát indítottak szerte a városban. A
közösségi oldalon „szakértők” is kellő
számban akadtak, ami persze nem baj, hiszen a szúnyog ügy is közügy, foglalkozni illik és kell vele.
Kezdjük is. A szúnyoggyérítési programot a katasztrófavédelem irányítja, a heti ütemterv a honlapjukon megtalálható. A tavalyinál másfél hónappal kezdték
korábban a központi gyérítést, április 23án. Az első két hét programjában Tiszaújváros és környéke nem szerepel, valójában 2010 óta nem volt tervezett központi irtás a város területén. A honlapon viszont azt is írják, hogy az önkormányzatok a központi program mellett saját költ-

Lányok a csúcson

Az elmúlt két hétben több tiszaújvárosi leány kosárlabda siker is
született. Először a DVTK ÉLKSK Tiszaújváros U12 es csapata hazai pályán elődöntőzött és sikeresen vette az akadályt, ezzel meglepetésre bejutott az országos, 16 csapatos dzsemboriba
- mely gyakorlatilag az országos döntőnek felel meg -, amit május 18-20-án rendeznek Debrecenben.
DVTK ÉLKSK TiszaújvárosZsákoló Zsiráfok Nyíregyháza 72-35
DVTK ÉLKSK Tiszaújváros Debreceni Kosárlabda Akadémia A 52-51
A szép siker kiharcolói: Bartha Viola,Porkoláb Emma, Albert
Szidónia, Pap Gréta, Szemán Anna, Kovács Regina, Gellérfi Luca, Nagy Regina, Sirokai Kitti, Gémes Blanka, Gondos Panna,
Katona Csenge, Molnár Sára. Edzők:Benőcs Tibor és Benőcs
Zoltán.
A diákolimpia III. korcsoportos leány országos elődöntőjét a
Széchenyi iskola tornatermében rendezték. Óriási hazai siker
született, a széchenyis lányok mindkét ellenfelüket legyőzve
bejutottak a kecskeméti nyolccsapatos országos döntőbe. Külön
meg kell említeni, hogy tiszaújvárosi leány iskolai csapat több
mint harminc éve nem ért el ekkora sikert.
Széchenyi Tiszaújváros-Széchenyi Dunakeszi 54-24
Széchenyi Tiszaújváros-Péter Barkányi János, Szécsény 57-5
A csapat tagjai: Virág Emma, Virág Sára, Pap Gréta, Sípos Adrienn, Csírmaz Fanni, Szemán Anna, Mikó Dorina, Nagy Noémi, Katona Csenge, Kovács Éva, Oláh Boglárka, Lenke Adél,
Nagy Alexandra. Edzők: Benőcs Zoltán és Benőcs Tibor.

Több mint harminc éve nem volt olyan sikeres leány csapat,
mint most a Széchenyi.

5. oldal

Vérszomjas vérszívók

A biológiai eljárás során egy enzimet juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire.
nak ki, teljesen ártalmatlan az emberekre, tek a szúnyoglárvák. 2010 óta nem volt
állatokra és növényekre, kizárólag a szú- másodfokú árvíz, így 8 év lerakott petéinyoglárvákat pusztítja el.
ből fejlődtek most ki a lárvák, ezért is beNos, Tiszaújvárosban állami híján, évek szélhetünk invázióról. Ezek a szúnyogok
óta saját erőből irtjuk a szúnyogot. A Vá- nagyon agresszívek, a tűző napon is tárosgazda Kft. végzi ezt a feladatot, Ke- madnak. Szerdán kezdtük az úgynevezett
rékgyártó István ügyvezetőt - nem mellé- melegködös irtást - folytatta az ügyvezekesen szúnyogszakértőt - kérdeztem a vá- tő - amelyet vasárnap éjjel megismételrosi „mutánsok” sorsáról.
tünk. Ez a módszer azért hatékony, mert
a melegköd behatol a fák és cserjék alá,
oda is bejut, ahol sűrű a lombozat. Általában 2-3 napig hatásos. Ezt az eljárást akkor lehet használni, amikor már kifejlődött a szúnyog. Meg kell kérni az engedélyeket, és megvárni az ideális, szél és csapadékmentes időjárást. Légi kémiai szúnyogirtást is végzünk, várhatóan már pénteken hallhatják a gép zúgását a városlakók. 1000 hektárnyi területet szórunk be,
de nem árt tudni, hogy mindössze egyféle hatóanyagot lehet használni, és ez jóval
enyhébb hatású, mint a korábbi években
használatosak. Körülbelül 6-8 alkalommal lesz légi szúnyogirtás a szezonban.
Érdemes volna összefogni a településeknek, mert a szúnyogok számára nem akadály tízezer méter megtétele, ezért ezer
hektár helyett jó volna akár tízezret megA melegködös eljárás azért hatékony, mert a köd behatol a fák és cserjék alá.
szórni, így nem volna annyi a „berepülő”
szúnyog - mondta az ügyvezető.
ségvetésük terhére önállóan is végezhet- - Jelenleg az árvízi szúnyogok támadnak,
Néhány házi praktikát is használhatunk,
nek szúnyoggyérítést. A biológiai eljárás a hangzatos nevű gyötrőszúnyog, és az
például, ha a teraszon szeretnénk hűsölni,
során egy baktérium által előállított enzi- oldalfoltos fajta. Nemrégiben másodfokú
ventillátorral tarthatjuk távol a szúnyogomet juttatnak a szúnyogok tenyészőhelye- árvíz vonult le a Tiszán, a Sajón és a Bodkat, de hatékonyak a boltokban kapható
ire. Ez a fehérje - amelyet nagyobb kiter- rogon. Az ártereket elöntötte a víz, amely
testpermetek, krémek is.
jedésű vízfelületeken, például a Velencei az áprilisi nagy melegek hatására vis�Radácsi Zsuzsa
tónál, vagy a Tisza-tónál repülővel juttat- szahúzódott, a pocsolyákból pedig kikel-

Tájékoztató érettségi utáni
szakképzésről

Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája érettségi utáni szakképzéseket indít a 2018/19-es tanévben. A jelentkezés feltétele sikeres érettségi vizsga, vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam és az első szakképzési évfolyam félévének zárásáig megszerzett érettségi bizonyítvány.
Szívesen látjuk azok jelentkezését is, akiket nem vettek fel felsőoktatási intézménybe, de szeretnének továbbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzéseinket:
A szakképesítés
OKJ - száma
megnevezése

5452302
5452103
5434401
5434602
5434603

Elektronikai technikus
Gépgyártástechnológiai technikus
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Ügyviteli titkár
Irodai titkár

Munkarend

nappali

Képzési idő (év)
ágazaérettségiti érettsével
givel
1
2

nappali

1

2

nappali

1

2

nappali
nappali

1
-

2

A jelentkezés határideje: 2018. június 30., a pótjelentkezés határideje: 2018.
augusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézmény portáján, vagy letölthetőek az iskola honlapjáról.
A honlap elérhetősége: www.brassai-tiszaujvaros.hu
Jakab Dénes igazgató

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

Tájékoztató szakmai vizsgával
rendelkezők érettségi vizsgára
történő felkészítéséről
Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a 2018/2019es tanévben szakmai vizsgával rendelkezők
érettségi vizsgára való felkészítését indít nappali
vagy esti tagozaton.
A képzés 2 éves. A jelentkezés feltétele szakmai
vizsga megléte. A képzés a jelentkezők létszámától függően indul.
A jelentkezés határideje: 2018. június 30., pótjelentkezés: 2018. augusztus 31. Jelentkezési lapok és további részletek a képzésről beszerezhetők az iskola portáján, vagy letölthetőek a honlapról:www.brassai-tiszaujvaros.hu
Jakab Dénes igazgató

Sport plusz

6. oldal

Kajak-Kenu

Hídépítő TVSE

Az Építők Margit-szigeti Diák Kajakklub edzői 25 évvel ezelőtt határozták el, hogy rendeznek
egy versenyt a szezon elején, amely illeszkedik más klubok felkészülésébe. A Margit-szigeti első versenyek után a KSI csatlakozott a rendezéshez, és bevitték az Újpesti-öbölbe a versenyt.
A mintegy 800-1000 fős mezőnyben a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület is képviseltette magát.
Több versenyzőjük is megmérette magát a több, mint 2000 méteres öbölkörön.
K-1 Férfi U -17 Pásztor Dániel 		
8. helyezés
Dudás Csongor 		
9. helyezés
Varga Béla 		
1. helyezés
K-1 Fiú U-16
Kovács Vendel 		
15. helyezés
Krajnyák Bálint 		
28. helyezés
K-1 Leány U-16 Molnár Bernadett
10. helyezés
K-1 Fiú U-14
Császár Dávid 		
12. helyezés
K-1 Női U-17
Gulyás Fanni 		
8. helyezés
28. helyezés
K-1 Leány U-14 Tóth Eszter 		
MK-1 Fiú U-13 Metei Balázs 		
5. helyezés

Triatlon

Közeledik a Jabil 3Próba rajtja

Május 13-án rajtol a Jabil 3Próba.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub folytatva a sokéves hagyományokat - idén is megrendezi a nagy
népszerűségnek örvendő JABIL
3Próba szabadidősport eseménysorozatát, melynek első állomásán,
május 13-án a kerékpározásé lesz
a főszerep.
Az első próbázási és pontgyűjtési lehetőséget
jelentő május 13-án, vasárnap megrendezendő
kerékpározás versenyközpontja a JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolója (Huszár Andor
u. 1) . A próba napján a helyszínen 7.30–09.45
között a regisztrációs irodán lehet térítésmentesen a próbára jelentkezni, ahol át lehet venni a
pontgyűjtő füzeteket.
A 15 km-es kispróba (60 perc, 3 pont) és a 40
km-es nagypróba (180 perc, 6 pont) útvonalát a
Kesznyéten felé vezető országúton jelölik ki. A
rajt 10.00-kor lesz. 10.15-től az óvodások, kisiskolások részére ügyességi kerékpáros versenyt rendeznek.
Minden célba érkező és próbafüzettel rendelkező résztvevő egyedi, emblémázott kerékpáros
zoknit és kerékpáros kulacsot kap ajándékba a
Lehmann Tibor vezette szervezőktől! A próbát
teljesítő JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozói között, és azok között is, akik nem a ver-

senynek nevet adó cégnél dolgoznak, kisorsolnak a helyszínen 1-1 darab Trekking kerékpárt,
2-2 darab kerékpáros sisakot, továbbá a JABIL
dolgozóinak 5 darab meglepetés-ajándékot.
A kerékpáros próbázókat a házigazdák 11.30tól gulyáspartival várják.
A folytatást jelentő úszó-próba június 17-én,
vasárnap lesz a Tiszaújvárosi Sportcentrum
uszodájában, ahol 400 m (20 perc, 3 pont) és
1000 m (40 perc, 6 pont) teljesítése vár a sportemberekre. A futáspróba ideje június 30.,
szombat, helye a Tiszaújváros Önkormányzata
és a Phőnix Hotel közötti útszakasz. A kispróba 3,5 km (30 perc, 3 pont), a közepes próba 7
km, (60 perc, 4 pont), míg a nagypróba 14 km
(120 perc, 6 pont).
Az idei sorozat utolsó felvonásán, a harmadik
próba után a 12 pontot , vagy annál többet teljesítők között értékes sportszer-ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A legalább 15 pontot begyűjtők között két fődíj – egy a Jabil-os dolgozó és
egy az összes többi résztvevő közül – talál gazdára. A fődíj 2 személyre szóló Wellness-hétvége, félpanziós ellátással.
További információ kérhető: Tiszaújvárosi Triatlon Klub, e-mail: tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu, telefon: 49/540-094 és 30-645-2746
web: www.tiszatriatlon.hu.

2018. május 3.

2018. május 3.

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 9. (szerda) 10.00 óra
Babusgató
könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről
Baba zenebona
A foglalkozást vezetik: Kovácsné Horváth Csilla és
Tóthné Papp Julianna óvónők
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár

Május 8. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit
Eszközöket – fonalat, horgolótűt – mindenki magának biztosít.
Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Kívánságturmix - 2018
2018-ban megújult formában folytatjuk immár harmadik
éve tartó vetélkedőnket. A témák kiválasztásánál figyelembe vesszük az előző évben a játékosaink részéről felmerült
kéréseket!
Májusi témák:
- Mata Hari (1876 -1917)
- Tudomány - Művészet
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók minden hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladataik
eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.
hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy
az 544-552-es telefonszámon.

Új szolgáltatás: témafigyelés
Mélyebben érdeklődik egy téma iránt? Értesítést kérhet a témával kapcsolatos legújabb könyveinkről, vagy heti- és havilapokban megjelent legfrissebb cikkekről.
Ingyenes szolgáltatásunkat kizárólag érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasóink számára tudjuk biztosítani.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
Tel.: 49-542-006
E-mail: konyvtar@tujvaros.hu

A Tisza TV műsora

Május 3., csütörtök
9:00 Héthatár: Ülés után - Majális - Tánccal a drog ellen Szúnyoginvázió - Sport
Hétről-Hétre: A biztonság napja - Közelmúlt - Diáksportból
jeles - Tavaszi fesztivál
Egészség(L)esen: Autistaként a világban - Allergiaszezon Testi-lelki felfrissülés
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Május 9., szerda
18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Elballagtak a középiskolások - Kezdődik az érettségi - Biztonságban a munkahelyen - Sport
18:15 Hétről-Hétre magazinműsor

Kultúra/Szórakozás

7. oldal

Önkormányzat

8. oldal

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

Közterületi lezárások

2018. május 3.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2018. május 09-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik, negyedórás
beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es
telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

		

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2018. május 07-én (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház)
2018. május 08-án (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Rendkívüli
testületi ülés

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. május 2-án megtörtént a Király közi játszótér felújításának munkaterület-átadása.
A kivitelezés befejezésének várható ideje: 2018. július 15.
Kérjük, hogy a kivitelezés ideje alatt a munkaterület közelében fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az Ifjúsági park rekonstrukciója miatt 2018. május 7-től le lesz zárva a parkon átvezető kerékpárút, és az északi részen a garázsok mögötti betonozott terület.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. május

MÁJUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

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

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

17.csütörtök

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00-12.00

Szociális étkezők

22. kedd

Tiszaszederkényi
Klubja

23. szerda

Központi Étterem

9.00-12.00

Szociális étkezők

24. csütörtök

Központi Étterem

10.00-12.00

Szociális étkezők

28. hétfő

Hunyadi iskola

7.30-11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30-12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelése

29. kedd

Széchenyi Iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés

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

09. szerda

31. csütörtök

Idősek 10.30 - 12.00

Szociális étkezők

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!

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. május 9-én (szerdán) 16,00 órakor a Városháza III. emeleti tanácskozó termében (Bethlen Gábor út 7.) rendkívüli ülést tart.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a fogászati ügyeleti ellátás működtetésére
2. Javaslat Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatára, véleményezési szakaszának lezárására

Zöld növényi zsákok

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi zsákok a BMH Nonprofit Kft. Tisza út 2/C szám alatti ügyfélszolgálatán (a volt APEH épület) ügyfélfogadási időben igényelhetők és vehetők át.
Az ügyfélszolgálat nyitva tartásáról tájékozódhatnak a BMH
Nonprofit Kft. honlapján a bmhnonprofit.hu oldalon a Hírek
menüpontban.
BMH Nonprofit Kft.

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 19. héten 2018.
május 10-én (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

Közterületi SOS hívószám

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

Vendlerné Polyák Ilona
az 5. sz. választókerület képviselője
2018. május 9-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

2018. május 3.

Tájékoztató

Óvodák
zárva és nyitva

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot,
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárva tartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
június 25. - július 20.
között

„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2018.
június 25. - július 27.
között

„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2018.
július 23. - augusztus 17.
között

„Tündérkert Óvodája”
(Tiszaújváros, Alkotmány köz
1.)

2018.
július 30. - augusztus 24.
között

„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2018.
június 25. - július 20.
között

„Tündérkert Óvodája”
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)
„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)

2018.
július 23. - július 27.
között

„Bóbita Óvodája”
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)
„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

2018.
július 30. - augusztus 17.
között
2018.
augusztus 20. - augusztus 24.
között

„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
„Szederinda Óvodája”
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
„Tündérkert Óvodája”
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)

2018. augusztus 27-étől minden épület teljes nyitvatartással
üzemel.
		
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.

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

9. 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,
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 megfigyelé-

se 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

Kitöltési útmutató

marai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállatútlevélre vonatkozó adatok esetében is.

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

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-

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

10. oldal

Álláshirdetés

A POLI-FERR 2000 Kft.
Műanyag termékeket Gyártó és Forgalmazó
Kft. munkatársat keres

gépkezelő

munkakörbe (betanított munka)
Előny: Extruderes illetve nyomdász szakképzettség. Betanulási időszak után
KIEMELT BÉREZÉST tudunk nyújtani,
minden munkavállaló számára útiköltség
támogatást biztosítunk.
Jelentkezni a 06-46/318-156-os telefonszámon 6-14 óráig vagy a 06-20/447-1333-as
telefonszámon 6-19 óráig, illetve
a poliferr@poliferr2000.hu e-mail címen.
Ha hosszú távon gondolkodik és versenyképes fizetést szeretne, jelentkezzen az elérhetőségünk valamelyikén.

Kőműves, nehézgépkezelő,
hegesztő,
csőelőkészítő köszörűs
szakmunka azonnali munkakezdéssel,
versenyképes fizetéssel.
A munkavégzés helye:
Magyarország.
(A szállást, utazást a cég állja.)
Jelentkezés: 06204799542-es
telefonszámon.
A polgári Belvárosi Gyógyszertár
gyógyszerész
és szakasszisztens/asszisztens kollégát
keres, 6-8 órás munkaidőben.
Pályakezdők jelentkezését is szívesen
fogadjuk. Bérezés és további juttatások
megegyezés szerint. Elérhetőség:
grand.pharma.kft@gmail.com,
06 20 419 8029

2018. május 3.

Iroda kiadó

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

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház.
Az ingatlan értékesítése a legmagasabb ajánlatot tartalmazó, érvényes pályázatot benyújtó pályázó részére történik.
Az ingatlan értékesítése annak valamennyi berendezési és felszerelési tárgyával
együttesen történik.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2018. év 05. hó 07. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Amennyiben legmagasabb vételi ajánlatként több, azonos összegű vételi ajánlatot nyújtanak be, a végleges vételár árverésen, licitálással kerül megállapításra,
melynek időpontjáról és főbb szabályairól a TiszaSzolg 2004 Kft. az érvényes
pályázatok benyújtóit írásban tájékoztatja.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.
TiszaSzolg 2004 Kft.

Sport

2018. május 3.

Kosárlabda

A legjobb négyben
a Phoenix

A Baja ellen kezdte meg a rájátszást a Phoenix KK
az NB I/B Zöld csoportjában. A két győztes mérkőzésig tartó párviadalból a Tiszaújváros magabiztosan jutott a legjobb négy közé.
Hazai mérkőzésen kezdte a rájátszást a Szendrey Zsombor vezette alakulat és gálameccset idéző játékkal, nagy különbséggel
hozta a találkozót.
Tiszaújvárosi Phoenix KK - Bajai Bácska FKE
88-62 (18-13, 22-14, 25-20, 23-15)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Lengyel, Gergely Cs., Földi.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Piukovics (8/3), Gáspár B. (16), Szilasi (-), Endrész (8), Jackson (14), Pöstényi (9/3), Kiss B. (2),
Orosz (4), Bakos (-), Szabó N. (13), Pongrácz (14/3), Kovács
Z. (-).
Szendrey Zsombor: Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondjam,
nem hittem ilyen különbségű sikerben, de még a győzelemben is
kételkedtem, mert az edzések nem úgy zajlottak a héten, ahogy
elterveztem. De ahogy a meccs előtt is mondtam, a fiúk mindent félre tudnak tenni egy meccsre, és akár az életüket is adják egy sikerért, maguk mögött hagyva a hétköznapok szürkeségét. Mindenki hozzátett a mai sikerhez, és készülünk a vasárnapi visszavágóra.
A visszavágón a Bajának lehetősége lett volna kihasználni a hazai pálya előnyét, mégis a Phoenix örülhetett.
Bajai Bácska FKE - Tiszaújvárosi Phoenix KK
69-78 (19-20, 18-15, 16-26, 16-17)
Baja, 200 néző. V.: Válé, Mintál, Fleischmann.
Phoenix: Piukovics (19/12), Kiss B. (4), Gáspár (4), Szilasi
(8/6), Jackson (23). Csere: Kovács Z. (19), Bakos (-), Orosz (-),
Pöstényi (1), Brugós (-).
Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Szendrey Zsombor: Az út fáradalmait felvittük a pályára, és egy
nagyon meleg terem fogadott bennünket, ami a gondolkodást is
lelassította egy kicsit. Sok olyan hibát vétettünk, ami kiküszöbölhető lett volna. A meccs elején megéreztük magas embereink
hiányát, próbáltunk egy-két dolgon változtatni. A lényeg, hogy
nyertünk és benn vagyunk a négy között, ami öröm és büszkeség számunkra.
A Phoenix május 6-án, 18 órától játssza első mérkőzését a döntőbe jutásért a BKG Prima SE ellen idegenben.

Bowling

Élen a Cívis

Három fordulón van túl a Civis Bowling Team az NB I-es
bajnokságban. A debreceni-tiszaújvárosi alakulat tavaly is a
feljutásért küzdhetett és az idei bajnokságban is az esélyesek
között játszhat. Ezt bizonyítva három mérkőzésből eddig három győzelmet húzott be.

Sok-sok minősítés

Az év táncosai

Április 28-án a Fitt-Dance Tánccsapat részt vett Debrecenben
„Az év tánca” országos minősítő és díjkiosztó versenyen, amelyről sikeres eredményekkel tértek haza. A tavaszi versenyen immár
3 csoporttal és közel 50 táncossal indultak neki a megpróbáltatásoknak a különböző kategóriákban. A Gold Team csoport aranyminősítésben részesült és megkapták Az Év táncosai szobrot. Az
Emerging Team és a Polgári Fitt-Dance Tánccsoport szép teljesítménnyel kiérdemelt arany minősítésben részesültek. Hip-hop
szóló kategóriában Papp Zsuzsa ezüst-, Fűrész Leila pedig aranyminősítést ért el. Kujbus Kira produkciója elnyerte a zsűri tetszését, hiszen gyémántminősítést kapott, és ő lett az Év táncosa a
gyermek hip-hop kategóriában. Bucsi Vivien és Nagy Viktória junior hip-hop duó kategóriában gyémánt- minősítésben részesült.
Így a Fitt-Dance Tánccsapat 2 szoborral, 2 gyémánttal, 4 arannyal
és egy ezüsttel tért haza. A Fitt-Dance Tánccsapat vezetői, Katlan
Judit és Bócsi Attila táncoktatók és koreográfusok.

A Sportcentrum eseményei

Május 4. (péntek)
Labdarúgás
15.30 Intézményi Bozsik labdarúgó torna			
Füves edzőpálya, kis műfüves pálya

11. oldal

Labdarúgás

Gyöngyöző homlokkal a Gyöngyös ellen

Kiváló időben, régen nem látott számú szurkolótábor előtt
lépett pályára az FC Tiszaújváros labdarúgócsapata. Az
előjelek szerint győzelemesélyes volt a Gerliczki alakulat, ám ezen a napon csak egy
pontot tudott szerezni.
TFC Tiszaújváros - Gyöngyös
1-1 (0-0).
Tiszaújváros: 350 néző. V.:Kárpály (Csóra, Kovács)
TFCT: Tóth-Nagy, Faggyas, Bussy, Kovács, Hussein (Pap), Orosz, Illés (Dajka),
Márton, Balogh (Turcsik), Molnár.
Gyöngyösi AK.: Halasi-Földi, Csornij,
Pilinyi (Ivony), Molnár (Szilágyi), Tatár
(Bartha), Petrezselyem, Tarnai, Niedermüller, Gergely, Ficzere.
77. perc: Faggyas tört be a 16-os bal oldalán és vezette a játékszert az alapvonalig. Már úgy tűnt, védője szerelni tudja, de a tiszaújvárosi csatár jól fordult le
és Csornij már csak szabálytalanul tudta
megállítani. A jogos büntetőt a sértett magabiztosan lőtte a kapu bal oldalába. (1-0)
83. perc: Félpályáról végzett el szabadrúgást a Gyöngyös. A védők között a játékszer Csornij elé került. Első próbálkozásába Márton még bele tudott lépni, ám
másodszor már nem vétette el 2 méterről
a kaput. (1-1)
A mérkőzés tétje a bajnokság hajrájához
érkezve az volt, hogy a dobogóért vagy
a kiesés ellen kell majd küzdenie a csapatnak májusban.  Az első félidőben a kapuk kevésbé forogtak veszélyben, röviden összefoglalva egy-egy nagy helyzet
és távoli lövés volt mindkét oldalon.
A fordulást követően mintha a Gyöngyös

Atlétika

kicsit jobban akart volna, de mégis mi
szereztük meg a vezetést Faggyas góljával a mérkőzés hajrájához közeledve, de
sajnos nem sikerült megtartani az előnyt.
Gerliczki Máté: Hazai pályán ismét nem
játszottunk jól, ezért nem is érdemeltünk
győzelmet. Nagyon mérges vagyok, mivel az utóbbi idők jó eredményei miatt
sokkal többen voltak kíváncsiak ránk, de
nem tudtuk őket kiszolgálni.
Csank János: Értékes egy pontot szereztünk, sok ziccert dolgoztunk ki. Helyenként túljátszottuk a hazaiakat, de sajnos a
lehetőségeket nem váltottuk gólra, így reális a döntetlen.
További eredmények
Balassagyarmat - Tiszafüred 1-1
Cigánd - ESMTK 1-1
Putnok - Debrecen 3-0
Nyírbátor - Tállya 5-2
MTK II. - Jászberény 0-2
Monor - DVTK II. 2-0
Szabadnapos: Füzesgyarmat
Következik a 26. forduló
2018.05.05., szombat 17:00
Gyöngyös - Cigánd
Tiszafüred - Tiszaújváros
Tállya - Monor
Debrecen - Nyírbátor
2018.05.06., vasárnap 17:00
DVTK II. - MTK Budapest II.
ESMTK - Putnok FC
Jászberény - Füzesgyarmat
Szabadnapos: Balassagyarmat

Négy meccs, kilenc pont

Az elmúlt hétvégén a Tállya és a Balmazújváros ellen mérkőztek meg utánpótlás csapataink, a négy mérkőzésen 9
pontot szereztek.
U19

Tállya - Tiszaújváros 3-5 (2-2)
Gól: Zakhar Á. 2, Polonkai D., Száraz Á.,
Balogh A.
Czerva Zoltán: Az első félidőben a vezetésünk ellenére a hazaiak jobban és lelkesebben játszottak. A szünet után átvettük a mérkőzés irányítását, és sok helyzetet dolgoztunk ki, ezért megérdemelten
nyertük meg a mérkőzést.
U17
Tállya - Tiszaújváros 3-4 (0-4)
Gól: Balogh G. 2, Tóth S., Kolompár
B.M.
Hágen Zsolt: A méltatlan körülmények ellenére az első félidőben jobban alkalmazkodtunk a viszonyokhoz, így helyenként jó
játékkal, kevés labdaérintésből rúgtunk 4
gólt! Az álomból azonban hamarosan rémálom vált, a második félidőt érthetetlenül
feladtuk. Egy gálameccset szúrtunk el, saját hibáinkkal felhoztuk az ellenfelet, amelyiknek nem volt a játékában a gólveszély.
Ennek tudatában a 3 pontnak örülök, de a
mutatott játékkal nem vagyok elégedett.
U15
Tiszaújváros - Balmazújváros 4-1 (2-1)
Gól: Gulyás K. 3, Rontó P.
Bán András: A mai napon mindenki azt
tette, ami a feladata volt, és amit megbeszéltünk. Akaratban és hozzáállásban felülmúltuk az ellenfelünket. A kilátogató
nézők és szülők egy ragyogó mérkőzést
láthattak, ahol az eredmény az ellenfélre
nézve hízelgő.
U14
Tiszaújváros - Balmazújváros 1-5 (1-3)
Gól: Oláh A.
Császár Zoltán: Az elmúlt hetek jó és
csupaszív játékát sajnos nem tudtuk hozni. Jövő héttől el kell kezdenünk a pontgyűjtést, hogy elérjük a kitűzött célunkat.

Hétszázötvenen a pályán

Immár sokadszor adott otthont Tiszaújváros nemzetközi
atlétika versenynek. Közel ezer
fős nevezői lista jött össze idén
is a Sportcentrumban. A hétvégi versenyen sok tiszaújvárosi
sportoló is megmérettette magát, főképp az utánpótlás korosztályból, ami jót jelent.
- Ez már a 18. Nemzetközi Atlétika Verseny
- mondja Jakab István, a rendezvény egyik
főszervezője, a TSC újonnan megválasztott
elnöke. - Az utolsó két évben csúcsot értünk
el a részvétel tekintetében, hiszen tavaly
719-en, most 750-en neveztek. Ez az év első szabadtéri versenye, ilyenkor még nem
biztos, hogy bejönnek a várt eredmények,
mert nem mostanra időzítjük a csúcsformát,
de ezzel nem csak a tiszaújvárosiak vannak
így, hanem mindenki, hiszen hosszú alapozás után most kezdjük csiszolgatni a formát
a következő versenyekre.
- Kevés olyan rajhoz sorakozó csapatot
hallottam ma, akik között nincs tiszaújvárosi induló.
- Valóban sokan vannak. Atléták, triatlonosok, sokan neveztek. Szlovákiából

Tiszaújvárosi eredmények

Férfi 100 m: Abszolút: 4. Kiss Csaba,
11:52  (ezzel az eredménnyel megnyerte
az utánpótlás versenyzők viadalát)
Férfi 200 m: Abszolút: 36. Bujdosó
Áron, 26:77 sec. (ezzel az eredménnyel
az ifjúsági kategória 18. helyezettje lett)
Férfi 800 m: Abszolút: 10. Vágási Zoltán, 2:14.12 (ezzel az eredménnyel megnyerte a serdülő versenyzők viadalát)
Férfi 3000 m: 2. Lehmann Csongor,
8:28.61.;  5. Berencsi Ádám, 9:51.13
Női 100 m: Abszolút: 13. Mészáros Liza, 13:49  (ezzel az eredménnyel az ifjúsági kategória 6. helyezettje lett)
Női 200 m:  Abszolút: 14. Mészáros Liza, 28:62 (ezzel az eredménnyel az ifjúsági kategória 7. helyezettje lett)
Női 800 m: Abszolút: 1. Bóna Kin-

Útban a cél felé. Balra Kiss Eszter.
és Szerbiából is jöttek indulók, a mieink
igyekeznek helytállni ebben a rangos mezőnyben, mondom ezt azért is, mert 750
nevezőből több mint 400-an a Honvéd,
az UTE és a Fradi sportolói. Ez egy nyílt
verseny, bármilyen hazai és határon túli
egyesület igazolt sportolója nevezhetett.
- Sportolóinknak sok érem csillog majd a
nyakában?
ga, 2:26.4; 2 Kovács Anna, 2:27.43; 4.
Tóth Anna, 2:29.19 min.; 5. Mátyus Lili, 2:30.90; 9. Illés Nikolett, 2:42.53;
10. Berencsi Lili, 2:44.13; 11. Putnóczki Dorka, 2:45.81; 13. Szabolcs Regina,
3:00.88
Női távolugrás: 5. Petrányi Dorina, 4.08
m
Fiú 100 m: Abszolút: 20. Bujdosó Áron,
13:26 (ezzel az eredménnyel az ifjúsági
kategória 13. helyezettje lett)
Lány 100 m: Abszolút: 23. Horváth Dominika, 14:46 sec.; 26. Erős Amina,
14:93
Lány távolugrás: 14. Takács Fanni, 4.08 m
Lány ötösugrás: 19. Takács Fanni, 12.95
m
Lány 80 méter: 4. Kiss Eszter, 11:36, 15.
Petrányi Dorina, 11:70

- Majd a nap végén tudom ezt pontosan
megmondani, persze már most vannak
szép eredmények. Például Kiss Eszter nagyon jól futott 80 méteren, a másik nagy
reménység, Kiss Csaba is harmadik lett
száz méteren, bár ő lehetett volna jobb is,
de lábfájása miatt ő még nem tudta hozni
a legjobb formáját.
- A szezonindító fontos verseny sportolóink, sportvezetőink életében?
- Igen, hiszen ez az első verseny. A helyi
sportéletben azért fontos, mert a sportolók
nagyon várják, hogy hazai pályán, a család, a barátok is meg tudják nézni őket.
Szurkolnak, bíztatják a fiatalokat, és fontos a városnak is, mert elviszi a hírünket.
- Utánpótlás van?
- Tiszaújvárosban a nagy régi futók kimentek, most a kicsiken van a hangsúly. Szerencsére vannak sokan, bár lehetnének kitartóbbak, mert ősszel sokan elkezdik, de tavasszal, amikor vége van az alapozásnak,
és megmérettethetnék magukat, addigra abbahagyják. Ezt a mai életvitel számlájára
írom, hiszen az okostelefon, a számítógép,
és társai bizony maguk mögé szorították a
sportot a negyedik, ötödik helyre, holott évtizedekkel ezelőtt ez nem így volt.
berta

12. oldal

Rendezvények

2018. május 3.

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

