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XXXVII. évfolyam, 7. szám

Rendkívüli
testületi ülés
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
február 14-én, csütörtökön 10-órától rendkívüli ülést tart a
Városháza III. emeleti üléstermében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására
2. Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésére
3. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 38/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába delegált tag helyettesítésére

A legszebb ajándék

Minden zegzuga megtelt a Derkovits Művelődési Központnak a hétvégén. Ekkor rendezték ugyanis a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programot az intézményben. A rendkívüli nyitvatartás ideje alatt a szervezők finomságokat, érdekességeket, újdonságokat és ritkaságokat is kínáltak. Cikkünk a 6. oldalon.

Megkezdődött a báli szezon
Február közepét írjuk, visszavonhatatlanul beindult a báli szezon. A sort a Szent István Katolikus Általános Iskola nyitotta farsangi mulatságával (lásd képeinket). Nem tétlenkedtek a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában sem, igaz, ott egyelőre a szülők és a pedagógusok báloztak. (Cikkünk a 4. oldalon.)

Látod, már február 14-e van. Valentin-nap. Bálint-nap, a szerelmesek ünnepe, vagy csak egy egyszerű csütörtök. Kinek mi. Lehet
hadakozni kereskedelmi jellege ellen, lehet vitatkozni létjogosultságával, lehet utálni, lehet szeretni, mindegy is, hiszen létezik.
Azt már az óvodások is tudják, hogy mi az, az iskolában pedig
ilyen-olyan módon üzenhetnek egymásnak a lányok,fiúk. Az üzletekben már hetek óta csak szív alakú, rózsaszín, csillogó, plüss,
bolyhos holmik néznek ránk hívogatón. Van, akit hidegen hagy,
van, akit bosszant, sokan pedig mégis vesznek egy-egy apróságot
párjuknak, mert hát mégiscsak Valentin-nap van.
Csak ne legyen nyálas, amit írsz - mondja kollégám, majd hozzáteszi: Mi
ezt már megbeszéltük otthon, egy puszi lesz az ajándék. (Bár úgy sejtem, egy marcipán szívecske biztosan jár majd hozzá.)
Igazából mégis ez a legszebb ajándék. Egy puszi, egy ölelés, egy pillantás, egy közös kávézás, egy megfoghatatlan érzés, ami nem csak
az év egy napján ölel körbe, hanem az élet minden zegzugában helyet foglal. Ahogy Fodor Ákos költő fogalmaz: Szerelem, ahogy a
szél meglebbenti a függönyt. Nem a függöny, nem a szél. A lebbenés.
Fodor Petra

Módosított menetrend,
vonatpótló buszok
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Északkelet-magyarországi Közlekedésszervező Irodától kapott információk alapján tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. február 4. - 2019.
május 12. között vasútfejlesztési munkák miatt a Budapest Keleti - Hatvan - Miskolc vasútvonalon közlekedő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, bizonyos viszonylatokon
egyes vonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat.
Bővebb tájékoztatást a www.mavcsoport.hu, a módosított menetrendeket a www.tiszaujvaros.hu oldalon találják.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üzemszünet

Kedves Olvasók!
Társaságunknál villamos-hálózat felülvizsgálat és karbantartás miatt 2019. február 15-én, pénteken 16 és 20 óra között
részleges szolgáltatáskiesés várható a Tiszaújvárosi Krónika
online, a TiszaTV online, valamint a TiszaTV 1, illetve a TiszaTV 2-es csatornáinkon. Ebben az időszakban nem tudunk
e-maileket küldeni, illetve fogadni, és a vezetékes telefont
sem tudjuk használni.
Megértésüket köszönjük.
Tisza Média Kft.
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Sokféle

Adóbevallási határidők

Idén a NAV már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár
egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az 1+1%-ról
minden fontos információ megtalálható a
NAV honlapján.
Az egyéni vállalkozóknak továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban megkönnyíti a NAV által összeállított adóbevallási tervezet, mely a munkáltatóktól,
kifizetőktől származó adatokat tartalmazza. A tervezetek március 15-étől elérhető-

ek a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/
szja/szja), illetve a kormányzati portálról
(www.magyarorszag.hu) egyaránt.
A webes kitöltő felületen a tervezet adatainak megtekintése, a nem kifizetőtől,
munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint a vállalkozói tevékenységgel összefüggő adatok kiegészítése, majd
mentése után lehetőség van a bevallás
elektronikus beküldésére. Az Szja törvény szerint adózó egyéni vállalkozóknak ezt mindenképpen meg kell tenniük
ahhoz, hogy a NAV által készített tervezetből érvényes szja-bevallás legyen.
Az egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallásának benyújtási határide-

Laboridőpont interneten

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2019. február 6-ától lehetőség nyílik a területi ellátási kötelezettségünkbe tartozó települések (Hejőpapi, Hejőbába, Nemesbikk, Sajószöged, Tiszaújváros, Hejőkört, Hejőszalonta, Oszlár, Szakáld,
Hejőkeresztúr, Nagycsécs, Sajóörös, Tiszapalkonya, Girincs)
lakosai tekintetében a Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben

Nyugdíjas jelölés
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete elnökségének 4
éves megbízatása lejár.
Felhívjuk a klubokhoz nem tartozó egyesületi tagok figyelmét, hogy a 2019. évi közgyűlés előkészítése érdekében az
egyesületi elnökre és az elnökség tagjaira javaslataikat a
megválasztott jelölőbizottság tagjainál személyesen az egyesület irodájában (Kazinczy út 3.) február 4-én, 5-én, 11-én,
12-én, 18-án és 19-én 8 órától 11 óráig, vagy az alábbi telefonszámokon adhatják le:
Boros József, a jelölőbizottság elnöke 70/333-7411, Besenyei
Istvánné Irénke, jelölőbizottsági tag 06/49/345-278, 70/5746797, Papp Józsefné Marika, jelölőbizottsági tag 70/3337702, Fodor Jánosné Gizike, jelölőbizottsági tag 30/2141185, Nagyné Balázs Éva, jelölőbizottsági tag 20/211-8378.
Az egyesület elnöksége

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

je megváltozott, idéntől mindenkire egységesen május 20-a az irányadó.
(Ez a határidő változás nem érinti a kata
vagy eva törvény szerint adózó vállalkozókat, számukra továbbra is február 25-e
a kata nyilatkozat, illetve az eva-bevallás
határideje.)
Az szja 1+1%-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot. A tavaly az egyházak részére tett rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az időpontig vonhatóak vissza.
NAV

a laborvizsgáltra interneten történő időpont előjegyzésre. Ehhez a rendelőintézet honlapján (www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu) a főoldal alján lévő „Főnixweb” ikonra kell klikkelni. A
Főnixweb felületén előzetes regisztrációt követően van lehetőség az előjegyzési időpont kérésére. Kérjük, hogy szíveskedjenek a regisztrációt megelőzően a „Felhasználói leírás” menüpontban tájékozódni az alkalmazás használatáról.
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

2019. február 14.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot február 17-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd február 18-tól (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		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

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

Nyugdíjasok
közgyűlése
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete 2019. március 4-én
14.30 órától tartja éves közgyűlését. Határozatképtelenség
esetén az ismételt közgyűlés 15.00 órától lesz.
A közgyűlés helye: Központi Étterem, Tiszaújváros, Kazinczy út 2.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az egyesület 2018-ban végzett munkájáról
Előadó: Varjas Lászlóné elnök
2. Beszámoló az egyesület 2018. évi gazdasági munkájáról.
Előadó: Virág Katalin könyvelő
3. Beszámoló a felügyelő bizottság 2018-ban végzett munkájáról.
Előadó: Kapus Erzsébet bizottsági elnök
4. Egyesületi elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottság
választása.
Varjas Lászlóné
elnök

Egyházi hírek
Római katolikus
Kedd, csütörtök, péntek, szombati napokon a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
Az ifjúsági hittan időpontja: 2019. február 16., 19.00 óra, helyszíne a plébánia közösségi terme.
Első felnőtt katekézis időpontja február 23. szombat 19.00 óra,
helyszíne a plébánia közösségi terme.
Akik ebben az évben a római katolikus templomban házasságot szeretnének kötni, jelentkezzenek a plébánián. Az első jegyes kurzus időpontja 2019. március 1. péntek 19.00 óra, a
plébánián.
Szentségi felkészítők: elsőáldozók március 8. 15.00 óra, bérmálkozók 16.00 óra, helyszíne a templom.
Nagyböjti lelkigyakorlat március 29. péntek, 30. szombat, 31.
vasárnap.
Plébánia iroda nyitvatartási idő: Hétfő: 09.00 - 11.00, Kedd:
09.00 - 13.00, Szerda: 09.00 - 13.00, Csütörtök: 15.30 - 17.30,
Péntek: 15.30 - 17.30

Református
Tiszaújváros
2019. február 14-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
2019. február 17-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára. 15.00 órakor konfirmációi előkészítő
kezdődik az imateremben.
Tiszaszederkény
2019. február 17-én, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus
Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Ferenczi Márton
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Aktuális

2019. február 14.
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Interjú az új vezető ügyésszel

Törvényszerűen, időszerűen, szakszerűen

Dr. Molnár Tibort Dr. Barkó Tamás váltotta a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség vezető ügyészi posztján. Ebből az alkalomból készített
vele interjút a Tisza Televízióban
kollégánk, Berta Judit. Az alábbiakban ennek szerkesztett változatát közöljük.
- Február 1-jétől nevezték ki vezető ügyésznek
Tiszaújvárosba. Előtte megbízással volt itt. Fiatal, de nem pályakezdő. Hol, mikor indult ez
a történet?
- 2000-ben végeztem a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően augusztus 1-jén kezdtem meg ügyészi pályafutásomat az akkori Kazincbarcikai Városi
Ügyészségen, ügyészségi fogalmazóként. Három év elteltével áthelyeztek a Miskolci Városi
Ügyészségre. Szakvizsgáimat követően 2005ben nevezett ki a legfőbb ügyész úr ügyésznek
a B-A-Z Megyei Ügyészségi Nyomozóhivatalhoz. Innentől 13 évig nyomozóügyészként tevékenykedtem. Ebben az időszakban három
évig a miskolci nyomozóügyészséget is vezettem, vezető ügyészként. Majd az ügyészségi
nyomozást átszervezték, beolvadtunk a Miskolci Járási Ügyészségbe, ekkor vezetőügyész-helyettesi kinevezést kaptam. Lényegében ismét
egy átszervezés révén kerültem Tiszaújvárosba tavaly szeptemberben megbízással és február elsején megtörtént a kinevezésem.
- Miért pont Tiszaújváros?
- Molnár Tibor vezető ügyész úr nyugdíjba
ment, az ügyészség vezetéséről gondoskodni
kellett. A főügyész úrban felmerült az én nevem is, megkérdezett, én azt mondtam, hogy
szívesen vállalnám.
- Milyen ügyészséget vett át Molnár Tibortól?
Milyen a hangulat? Milyen a fogadtatás? Van
már jó néhány hónap a háta mögött.
- Nagyon jól érzem magam. Egy nagyon összeszedett, fiatal, agilis, szakmailag rendkívül felkészült csapattal dolgozok együtt, amit én külön szerencsémnek is érzek. Jó látni azt, ahogy
a kollégák egymást is önzetlenül segítik. Szakmai problémák eddig sem merültek fel, remélem a jövőben sem. Minden feltétel adott, ebben a tekintetben Molnár Tibor urat köszönet
illeti, hiszen ezt a csapatot ő nevelte ki. Ilyen
szempontból könnyű dolgom volt átvenni őket,
és együtt dolgozni velük. A rendőrséggel időközben sikerült nagyon jó kapcsolatot kialakítanom nekem is. Lényegében folytatjuk a
hagyományt, hiszen a nyugalmazott vezető-

ügyész úrnak is ilyen kapcsolata volt a társhatóságokkal. Ugyanezt tudom mondani a bíróságról is. Minden adott egy sikeres együttműködéshez.
- Ha már említette a bíróságot, a hétköznapi
emberben talán összemosódnak a fogalmak,
hogy ügyész, ügyvéd, vezető ügyvéd, vezető
ügyész, bíróság, bíró. Gyakorlatilag egy vezetőügyésznek mi a feladata, mi mindenre terjed
ki az ön hatásköre?
- Elsősorban a rábízott járási hivatal sikeres vezetése, ami nekem egyben a célom is. Ez mind
igazgatási szempontból, mind munkaszervezési szempontból komoly feladatokat jelent. Reggel, amikor megérkezem, az ügyek szignálásával kezdem, ezt követően elintézem az igazgatási ügyekkel kapcsolatos teendőket, ezt saját
magam végzem itt a tiszaújvárosi ügyészségen.
Nap közben mindig nyitva van az ajtóm, a kollégák jönnek az adott ügyekkel kapcsolatban
referálni, megbeszéljük azokat. Tartom a kapcsolatot a kapitány úrral, a bűnügyi osztályvezető úrral a rendőrség részéről, a bírósági elnök úrral, ha arról van szó. Minden nap merülnek fel olyan problémák, amiket meg kell oldanunk, együtt kell gondolkodnunk, így tudunk
sikeresen működni.
- Most már, hogy hónapok óta belelát, milyen
jellegű, vagy milyen típusú ügyek vannak Tiszaújvárosban, ha egyáltalán lehet erről beszélni?
- Hogyne! Általánosságban mindenképpen tudok erről egy pár szót mondani. Ami nekem
feltűnt az elejétől fogva, hogy rengeteg az ittas járművezetés. Elképesztően sok. Ugyanezt
tudom mondani a kábítószeres bűncselekményekkel összefüggésben. Új pszichoaktív anyagok vannak, ami elég rossz hír. Ezen mindenképpen dolgoznunk kell. Meg kell találnunk a
megfelelő megoldásokat, akár a büntetés szigorításával, akár a megelőzés érdekében tett intézkedésekkel, hogy ezek csökkenjenek. Az ittas járművezetés például nem egyszerűen an�nyi, hogy valaki ittasan vezetett, annak akár
tragikus következményei is lehetnek. Főútvonalak futnak a környéken, tehát ez egy veszélyes cselekmény.
- Milyen céljai, tervei, elképzelései vannak még
az említetteken túl. Mennyire lehet kibontakoztatni a terveit, mennyire szigorú, szűk mezsgyén
mozog egy ügyész?
- A munkával kapcsolatban az a célom, hogy
sikeresen vezessem az ügyészséget, illetve ezt
a kis csapatot, aki az ügyészségen dolgozik.
Nagyon fontosnak tartom az ő előremenetelü-

ket is. Mostanság az ügyészségen is növekedtek a várakozási idők a kinevezéseknél. Többet
kell teljesíteni, plusz teljesítményt kell nyújtani ahhoz, hogy valaki kinevezést nyerjen. Erre mindenképpen próbálom a kollégáimat sarkalni, bár nem nagyon kell őket, megmondom
őszintén, hiszen maguktól is tudják a feladatukat, azt, hogy mit kell tenniük az előrehaladás
érdekében. Ezen túlmenően szeretnék kiépíteni egy gyümölcsöző, hatékony együttműködést
a városvezetéssel. Szeretném megismerni a várost, ilyesmikben gondolkozom.
- Ügyészként volt emlékezetes esete, ami úgy
megmaradt? Tragikus, pozitív vagy negatív.
Amit meg lehet osztani a nyilvánossággal. Az
emberek kíváncsiak a történetekre, de hát tudjuk, hogy nem mindenről lehet beszélni.
- Annak idején nyomozóügyészként több olyan
bűncselekményben is nyomoztam, melyek enyhén szólva igencsak elítélendő bűncselekmények voltak. Például egy akkor már nyugdíjas
rendőr 8-10 éves kislányokról készített szexuális tartalmú felvételeket. Ezt magának gyűjtötte. Egy tánciskolát működtetett, ez volt az úgymond fedő sztori. Ez egy nagyon komoly eset
volt. A szülőket nagyon megrázta, akik adott
esetben nem is tudtak a cselekményekről. Amikor kiskorúak sérelmére követnek el bűncselekményt, vagy védekezésre képtelen idős emberek sérelmére, az mindig felháborítja az embert. Ebben az ügyben is - mint minden másban
- próbáltam objektív maradni, mert ez muszáj,
az objektivitást muszáj megőrizni.
- Az ügy és a papír mögött azért meg kell látni
az embert, muszáj meglátni, akár jó, akár rossz
dolgokról beszélünk.
- Mi rendőrségi nyomozásokat felügyelünk, illetőleg irányítunk a kollégáimmal. Igazából az
ember az ügyféllel a bíróságon találkozik először. Más volt a helyzet nyomozóügyészként.
Ott én végeztem a kihallgatásokat, az elejétől a
végéig nyomoztam az ügyeket. Adott esetben a
vádiratot is mi készítettük el. Az adott személyt
a nyomozás elrendelésétől az elsőfokú ítéletig végigkísértük, és láttuk, hogy kivel ülünk
szemben. Ott egy picit könnyebb volt. A papír
mögött nehezebb meglátni, de ahogy mondja,
meg kell látni az embert.
- Izgalmas munka. A nehezebb pillanatait kön�nyen le tudják tenni és nem hazavinni? Kérdezem ezt, azért, mert beszélgetésünk előtt említette, hogy a felesége is ebben a szakmában
dolgozik.
- Igen. Az nagyon jó egyébként, hogy otthon

Dr. Barkó Tamás
meg tudjuk beszélni a problémáinkat, hiszen
egy hajóban evezünk. Értjük, hogy a másik miről beszél. Sajnos sokszor előfordul, hogy hazaviszem a benti problémát. Sikerorientált embernek tartom magam, így szeretnék önmagamnak, a vezetőknek, illetve az állampolgároknak
is megfelelni. És ez sokszor nehéz. Mindig azt
tartom szem előtt, hogy a törvényszerűen, időszerűen és szakszerűen kell dolgozni. Ezt sokszor munkás dolog megvalósítani. Különösen
az időszerűségre gondolok, ami nem feltétlenül
csak az ügyészségen múlik.
- Még egy privát kérdés, van kinek mesélni otthon?
- Igen, van egy ötéves kisfiam, Bence. Óvodába
jár. Nagyon apás, úgyhogy természetesen vele
minél többet próbálok foglalkozni. Hál’ istennek jut is időm rá. A hétvégék az övéi. Most,
télen egy kicsit nehezebb, mert nagyon mozgékony gyerek, nehéz visszafogni a lendületét.
Ha rossz idő van nem tudjuk kivinni biciklizni, focizni, de jön a tavasz, bízom benne, hogy
visszatérünk a régi kerékvágásba.
- Ön mivel kapcsolódik ki, ha el akar engedni mindent?
- Sporttal elsősorban. Nordic walkingozni
szoktam. Úgy mondják, hogy ez a skandináv
nyugdíjasok sportja. Ettől függetlenül mindenkinek ajánlom, bár furcsán néznek rám reggelenként, amikor vonulok a lakóhelyem környékén a két bottal. A konditermet is igyekszem
felkeresni kétszer-, háromszor egy héten, de ez
nem mindig jön össze. A nagy szerelem a gitározás. Általában négy órakor szoktam kelni,
hogy legalább egy órát - amíg a gyerek alszik
- játszhassak, természetesen fülhallgatóra kapcsolva a zenét.

Új szociális szolgáltatás

Segítség az iskoláknak, az óvodáknak

Törvény írja elő, hogy 2018. szeptember 1-jétől a
család- és gyermekjóléti központoknak speciális
szolgáltatásként óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységet is biztosítaniuk kell. Az új szociális
tevékenység kialakítására rövid idő állt rendelkezésre, hiszen 2018. augusztus 15-én adta ki a Emberi Erőforrások Minisztériuma a szakmai szabályzót, ami mentén elkezdődhetett a szociális segítői munkakör kialakítása. Szeptemberben pedig
már megkezdődött a munka.
- A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központnak a Tiszaújváros járás 16 településén lévő
közoktatási intézményekben kell ellátnunk a szolgáltatást - tudtuk meg Szentgyörgyi Évától, a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjétől. - Az ellátási területünk 38 intézményre terjed
ki, ami 20 óvodát, 16 iskolát, egy kollégiumot foglal magába,
valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt, az EGYMI-t Girincsen. A
köznevelési intézményekben nyilvántartott ezer gyerekre egy fő
óvodai és iskolai szociális segítőt lehet alkalmazni, ami azt jelenti, hogy a tiszaújvárosi járásban öt szociális munkás dolgozhat ebben a munkakörben. Jelenleg egy státusz megüresedett,
mert egy kollégánk elköltözött, ezért az ő álláshelyét meghirdettük. Nagyon fontos, hogy a szociális segítőink mindegyike gyermekvédelemben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az
őszi hónapok a felkészülésről, az ismerkedésről szóltak. A szociális segítőknek bizalmi kapcsolatot kellett kiépíteniük a pedagógusokkal, a gyerekekkel és szüleikkel egyaránt. Fontos hangsúlyozni, hogy a szociális segítők nem csak hátrányos helyzetű
vagy veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára nyújt problémamegoldási lehetőséget.
- Eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy amiben ki tudjuk egészíteni a pedagógusok munkáját, az egyrészt az osztályközössé-

gekben kialakult konfliktushelyzetek kezelése - mondta Dancsné
Szalánczy Ágnes, aki a járásban nyolc intézményben látja el a szociális munkát, többek között a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában. - Az osztályfőnökökkel egyeztetve négyszer-ötször találkozok az osztályokkal hetente egyszer. A foglalkozásokon az osztályközösségeken belül felmerülő problémák, például
a konfliktusos tanulói kapcsolatok, a kirekesztés vagy a csúfolódás a leggyakrabban előkerülő témák. Ilyenkor speciális, erre irányuló csoportfoglalkozással sokat tudunk javítani a tanulók egymás közti kapcsolatain, esetleges érzékenyítéssel, konfliktuskezelési technikákkal. Másrészt több megkeresés érkezett pedagógusok részéről tanulmányi nehézségekkel kapcsolatban is. Ilyenkor
problémafeltárást végzünk, mögé nézünk a dolgoknak, egy-egy
családon belüli problémát felkutatva tudjuk megakadályozni a tanulmányi eredmény további romlását.

Dancsné Szalánczy Ágnes nyolc intézményben látja el feladatát.

Kovács Katalin óvodásokkal foglalkozik.
Kovács Katalin a helyi óvodában teljesít szolgálatot.
- Az előzetes igényfelmérési adatok azt mutatják, hogy az
óvodapedagógusokkal történő konzultációra, az esetmegbeszélések biztosítására, és a szülőkkel való kapcsolattartásra van
szükség. Én magam is nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való személyes és folyamatos kapcsolattartást, ezért fogadóóra keretein belül tanácsadást tudok biztosítani, ahová gyermeknevelési, életviteli vagy akár családi nehézségek és kérdések kapcsán
is fordulhatnak hozzám.
- Alig öt hónap telt el a Család- és Gyermekjóléti Központ
óvodai és iskolai segítő tevékenységének beindulása óta,
mely igen rövid idő, azonban több közoktatási intézmény is
pozitív visszajelzést adott az új szociális szolgáltatásról, és
a segítők szakmaiságáról, tevékenységükről. Még sok időnek kell eltelnie, hogy a szociális munkások jelenléte és tevékenysége természetessé váljon az óvodák és iskolák falain belül, azonban a közoktatási intézmények rendszerébe a
szociális munka, a szociális szakterület belépése egy igazán
időszerű és hiányt pótló tevékenység - ette hozzá Szentgyörgyi Éva.
ema

Aktuális

4. oldal

Díjazott pálinkák

Üvegben a gyümölcs lelke

Négy évvel ezelőtt nevezte
először párlatait az ongai
Quintessence Pálinka- és Párlatversenyre Rapcsák Attila.
Idén nyolc párlattal indult a
versenyen, ahol kettő arany-,
kettő ezüst- és három bronz
oklevelet kapott. A versenyre
2006 pálinkát neveztek.
Attilával a pincéjében találkozunk, s nem
csak mi vagyunk ott, büszkén sorakoznak
a pálinkásüvegek, és meleg fény csillan
meg a poharakon. Mintha egy szentélyben lennénk, ahol önkéntelenül is halkabban beszél az ember.
- Sokan főznek pálinkát, hogy kezdődött
a történet?
- Falusi gyerek vagyok - mondja Attila -,
1991-től élek Tiszaújvárosban. Gyerekkoromban láttam, hogy édesapám hogyan
csinálja a pálinkát, talán innen ered a
vonzalom. 2002-ben aztán a szomszédom
tanácsolta, hogy vegyek egy gyümölcsöst
itt a Bethlen Gábor utca végén. Megvettem, hisz vágytam arra, hogy a szabadban
legyek. Az első pálinkámat 2002-ben főzettem. Egyáltalán nem értettem hozzá.
Akinél főztem akkor, kérdezte, hogy milyen pálinkát csinálok. Mondtam, hogy
meggyet. Mire ő, hogy a meggy savanyú,
tegyél bele jó sok cukrot! A cefréhez nem
szabad cukrot tenni, nyilván azért mondta, mert minél több a cukor benne, annál
több lesz a pálinka, és annál többet kell fizetni. Így kezdődött, aztán lépésről lépésre haladtam, tanultam.
- Idén újabb minősítéseket szerzett a párlatokkal. Miért viszi valaki versenyre a
pálinkáit?
- Meg akartam mérettetni magam, négy
évvel ezelőtt a barátaim unszolására indultam el az első versenyemen. Az ongai
pálinkaversenyt egy nagyon lelkes csapat
szervezi, idén 2006 párlat nevezett. Tavaly a gyulai versenyen mindössze 850.
Az első versenyemen 2016-ban nagyon

A „szentély”, ahol büszkén sorakoznak a palackok.
volt íze a kevés eső miatt. Nagyon fontos a minőség. Apáink még a rossz szilvát tették a cefrébe, ez a trend hál’ istennek megfordult.
- Adott tehát az alap, a jó minőségű gyümölcs. Mi kell még a jó pálinkához?
- Nagyon fontos a cefrézés. Én talán mondhatom, hogy ebben jó vagyok.
Bérfőzető vagyok, tehát a főzéshez nem
értek, a cefrét olyan helyre viszem, ahol
nagy tudású, hozzáértő emberek kifőzik.
A cefrézésénél van egy kis laboratóriumom, ahol lehet mérni PH-értéket, ami
nagyon fontos, mert a káros élesztők lúgosabb közegben jobban szaporodnak, tehát a PH-értéket be kell állítani 3,2-3,0-ra,
aztán jönnek a pektinbontások. Így roncsolódnak szét a rostok, így vesszük ki az
aromát a gyümölcsből. Ezt követi egy kis
fajélesztő és egy kis tápanyag, mert ugye
azt folyamatosan pótolni kell, amikor a
cukor átalakul alkohollá. Az egész pedig
egy anaerob, tehát oxigéntől elzárt kémiai
folyamat. A cukor etilalkohollá alakul, ez
hőtermeléssel jár, széndioxid keletkezik.
A széndioxid lezárja a cefrét, nem hagyja
oxidálódni, az illatok, ízek jobban benne

Tulipános kóstolópohár Rapcsák Attila kezében. A pohár felső része összegyűjti
az illatokat és az orrhoz vezeti.
lelkesen indultam, három pálinkát vittem és egy bronzérmet kaptam. Akkor az
nagy csalódás volt. Sokat kellett még tanulnom. Idén 8 pálinkát, vagyis párlatot
neveztem - hiszen a bérfőzetők, amilyen
én is vagyok, csak a párlat szót használhatják. Ezek közül hét éremmel tért haza.
Saját termesztésű gyümölcsökből készült
pálinkák, alma, körte, birs, általában ezek
az összetételek, de volt, amelyikbe tettem
egy kis sárgamuskotályt. Az aranyérmesek a petrimeggy és az alma-körte-birs
párlat lett.
- Hol kezdődik a jó pálinka? Jó cefre,
jó gyümölcs, jó termőtalaj? Meddig kell
visszamenni?
- A szakemberek azt mondják, hogy nagyon szerencsések vagyunk itt a Kárpát-medencében, hiszen olyan a klíma,
hogy a napsütés adja a jó cukortartalmat, az eső pedig a savtartalmat, így minden megvan a jó gyümölcshöz. Sosem felejtem el az első külföldi utunkat, amikor még kicsik voltak a gyerekek. Tunéziában voltunk, és a sok finomnak látszó
gyümölcsnek nem volt savgerince, nem

maradnak. Ez a zárt erjesztés, amit én is
csinálok. Ami még fontos, hogy minél hamarabb ki kell főzetni a pálinkát, hogy ne
oxidálódjon. A bíráknak nagyon jó orruk
van ehhez, megérzik a pálinkán, ha későn
lett kifőzve.
- Hogyan zajlik egy ilyen verseny? Mit
néznek a bírák?
- Három fő dologból áll a bírálat. Az első
egy úgynevezett gyorsteszt, amikor csak
megillatozzák a pálinkát, hogy érzik-e a
tisztaságát, éreznek-e benne valamilyen
elő- vagy utópárlatot, valamilyen hibát.
A másik nagy lépés, amikor a teamek különböző dolgokat néznek: illatot, ízt, gyümölcskaraktert és összhatást. A harmadik
a szárazpróba, amikor az üres pohár illatát vizsgálják.
- Milyen szabályok vonatkoznak a pálinkákra?
- Egy 2008-as törvény sok mindent előír. Például, hogy Magyarországon termett
gyümölcsből kell készülnie. Nekem száz
gyümölcsfám van, három kertem. Nagyon szeretek metszeni, sokat tanultam
öreg barátaimtól, kertszomszédaimtól.

A törvény leírja, hogy nem tartalmazhat
cukrot, meghatározza, hogy itt, Magyarországon kell erjeszteni, főzni, a főzés lehet kétlépcsős, ez az úgymond hagyományos, kisüsti technológia, ami 1000 liternél kisebb üstöt jelent. És van az egylépcsős technológia, amit én 2011 óta használok. Az illatok itt nem tudnak úgy kiszökni. A törvény előírja azt is, hogy bizonyos hungarikumok, mint a szatmári szilva, csak kétlépcsős technológiával
főzhető.
- Sokféle gyümölcsből készülhet pálinka. Rapcsák Attila bátor kísérletező? Mi
alapján dönt?
- Egyrészt, ahogy a Jóisten adja. Ahhoz,
hogy gyorsan ki tudjam főzni a pálinkát, hogy ne oxidálódjon a cefre, nem tudom egyszerre leszedni a gyümölcsöket,
mert különböző időpontokban érik. Van
almám például, teszek hozzá kis körtét,
és ha a birs is elkezdett érni, akkor azt is.
Az aranyérmes pálinkám idén például így
született: 60 % alma, 25 % körte és 15 %
birs. Aranyérmes pálinkám volt tavaly a
som-szilva, ami szintén hasonlóképp született.
- Mit szól a család ehhez a szenvedélyhez,
hobbihoz?
- Mint mindennek, ennek is több oldala
van. Kézműves pálinkákat csinálok, például a birsalmákról egyesével kell leszedni a szöszt, majd négyfelé vágni, magvazni, kivágni a sérülést. Ezt együtt csináljuk. Nagylányom Budapesten biológus,
hétvégén jön a barátjával, itt a nejem és
a fiam is, és így leülünk dolgozni. Rádiót hallgatunk közben, beszélgetünk, mint
régen. A másik oldal pedig, amikor már
kész a pálinka és kérdi a lányom, hogy
tudnék-e adni. Jólesik neki is és nekem
is, hogy tudja, ő is dolgozott érte, hiszen
nagy munka van mögötte.
- Ha már kész a jó pálinka, már csak megfelelően kell tárolni és fogyasztani. Ennek
is vannak szabályai?
- A legjobb kóstolópohár hazánkban a tulipános pohár. Amikor beleöntjük a pálinkát, az alsó, öblös részében oxigénnel tud
találkozni, az illatok ki tudnak oldódni. A
pohár felső, szűk része összegyűjti az illatokat, és az orrhoz vezeti. Fontos - és ez
a borra is vonatkozik -, hogy kezünkkel
ne melegítsük a pálinkát, a pohár szárát
vagy talpát fogjuk. A kóstolásnál nézzük
meg, hogy tiszta-e a pálinka, majd szagoljuk meg, érezzük a gyümölcs illatát.
A jó pálinkát ne „csapjuk le”, kortyolgassuk, ízlelgessük. A jó pálinka nem csíp,
nem szúr, íze hosszú lecsengésű. A hőfok
hivatalosan 16 és 18 fok közötti. A tárolás is nagyon fontos, műanyag palackban
semmiképp ne tartsuk. Üvegballon, saválló tartály, fahordó - ez mind jó lehet.
Érdi bőtermő - áll az ajándékba kapott
meggypálinka címkéjén, s rajta a Quintessence matrica, ezt azok használhatják,
akik pálinkáját, párlatát díjazták. Oklevelek, díjak sorakoznak a pince falán, de az
igazi büszkeség talán nem is ez, hanem
az érzés, amikor mi magunk varázsoljuk
üvegbe a gyümölcs lelkét.
Fodor Petra
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Szülők-nevelők

Báloztak
a kazinczysok

A Kazinczyban nincs bál palotás nélkül.
Az idei báli szezonban elsőként a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola rendezte meg hagyományosnak mondható szülő-nevelő bálját a Sportcentrumban. Az iskola tanulói zenés-táncos műsorral köszöntötték a vendégeket, szüleiket és az
iskola dolgozóit.
- Nagyon jó látni a gyerekeket, akik ezekkel a csodálatos nyitótáncokkal kedveskednek - mondta Vámos József, aki szülőként
és egyben az idei bál fővédnökeként jött el. - Ezek a gyerekek
nagyon sokat készültek a mai estre, hogy ezekkel a produkciókkal köszönetet mondjanak a szülőknek és tanáraiknak. Amikor
látjuk a szépen felöltözött, ügyes gyerekeket, és ezt a nagy szülői, pedagógusi összefogást, akkor egy kicsit mi is magunkénak
érezzük az iskolát és büszkék vagyunk arra, hogy a gyermekeink itt tanulhatnak.
Kazinczy iskolaként már a tizenegyedik szülők-nevelők bálját
rendezték, református iskolaként is már a hetediket. Ez alkalomból Bráz György polgármester köszöntötte a jelenlévőket.
- Egy ilyen alkalom jó arra, hogy kicsit megálljunk és visszatekintsünk - kezdte beszédét a polgármester. – Akkor, hét évvel ezelőtt arra szövetkeztünk az akkori szülőkkel, hogy elindulunk, elindul az iskola egy új úton. Láthatjuk, hogy a helyes utat
választottuk, hiszen több tudást, több sikert, több hitet, több szeretet ad a gyerekeknek ez az intézmény és bízzunk abban, hogy
ezáltal boldogabb lesz a felnövekvő nemzedék.
- Ahhoz, hogy egy iskola megfelelően működjön, nem csak jó
pedagógusokra van szükség - nyilatkozta lapunknak Makkainé
Chmara Marianna, az iskola igazgatója. - Kell, hogy legyenek
együttműködő szülők és természetesen a gyerekek. Ez így alkot egy teljes egészet. Minden iskolai esemény, ahol a szülőkkel
kapcsolatot alakíthatunk, ápolhatunk, nagyon fontos számunkra.
Ilyen ez a bál is. Egy kicsit kötetlenebb oldalról is megismerhetjük egymást. Mindemellett támogatások is érkeznek, ami szintén nagyon fontos, hiszen az előző években is a bál bevételéből
tudtuk az informatika termet fejleszteni és az iskola udvarát is
ebből a pénzből szépítettük. Természetesen az idei bál bevételének is megvan már a helye, de erről még nem szeretnék beszélni, mert meglepetést szeretnénk a gyerekeknek.
ema

Látványos keringővég.

Táncra perdültek a gyerekekkel a szülők, a tanárok is.
Fotók: Nagy Zoltán
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Használt háztartási olajból bio üzemanyag

Van sütnivalónk a sütni valóhoz

Régen leginkább állati zsiradékban
sütöttek, ám az egészséges életmód
megpróbálta kisöpörni a divatból. A szív- és érrendszeri betegségek miatt nem ajánlották, helyette
inkább a növényi olajokat népszerűsítették. A listavezető napraforgó olaj mellett gyorsan lábat vetett
a konyhákban az olívaolaj, aztán
sorra jöttek egészségesebb társaik,
a kókuszzsír, a pálmazsír és a legújabb generációs lenmagolaj, szőlőmag-olaj, dióolaj, csak hogy néhányat említsünk a sok közül.
Ez utóbbiak nem alkalmasak arra,
hogy rántott húst vagy sült krumplit süssünk
benne, egyrészt nem erre valók, másrészt drága gasztronómiai mulatság lenne. Ha bőséges
zsiradékban sütünk, marad a zsír és az olaj és
ezek növényi, állati változatai. Ám ezek is csak
két alkalommal használhatók, az első használat után pedig le kell szűrni, majd fénytől, oxigéntől elzárt helyen tárolni maximum két-három hétig, ugyanis ezen túl már eloxidálódnak,
megavasodnak, amit egy gyors szagpróbával
ellenőrizhetünk. Ha valaki azt hinné, hogy az
avasság hő hatására megszűnik, az téved, sőt
az ilyen olajban nagyobb eséllyel vannak rákkeltő anyagok.
Az olajcsere tehát nem csak a kocsinkban fontos, hanem a konyhánkban is a harmonikus ízvilág és az egészség kedvért.

Gyűjtők vagyunk
A használt háztartási olajtól régen nehéz volt
megszabadulni. Bár, ami azt illeti egy könnyed
mozdulattal a konyhai lefolyóba vagy a vécébe
öntöttük, ami a környezettudatosabb fogyasztóknak némi lelkiismeretfurdalást okozott. A
MOL azonban néhány éve ettől megszabadított
minket, bevezette azt a gyakorlatot, ami lehetővé teszi az összegyűjtött használt háztartási
olaj leadását.
Utcai körkérdésünk nem okozott csalódást, sőt
mi több kellemes volt a meglepetés. Tízből maximum hat környezettudatos városlakóra saccoltam, helyette tízből kilenc embertől kaptam
azt a választ, hogy az otthon használt olaj nem

Ezért adjuk le

- Egyetlen csepp olaj akár 1000 liter édesvizet is beszennyezhet.
- Egy liternyi használt olaj egymillió liter
édesvizet, azaz körülbelül 50 ember évi ivóvízkészletét változtathatja szennyvízzé.
- A csatornahálózatba kerülve a szennyvíztisztítók terhelését növeli, vagy a természetes vizek autooxidációs folyamatait gátolja.
- A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét, illetve záróréteget képezve
megakadályozza a víz feljebbjutását.
- A kommunális hulladékba helyezve nehezen lebontható anyagként jelenik meg.

A Cipó büfében három hét alatt telik meg olajjal a 60 literes hordó.
a lefolyóban, hanem egy gyűjtőtartályban végzi.
Szóval, a többség kíméli a rendszert és kíméli a környezetet.
- Én egy flakonba gyűjtöm és elviszem a gyűjtőbe, vagy a szomszédasszonyom, aki éppen arra jár. Elég sokat főzök, sütök, olajjal is
gyakran, de nem öntöm bele soha a lefolyóba mondja Bezdán Lászlóné.
- Általában összegyűjtöm és leadom a MOL
kútnál, nálunk ez a bevált szisztéma, de mostanság inkább reformsütéseket csinálunk, hőlégkeveréses sütőben sül nálunk a fasírt is,
bő olaj helyett. Egyébként az a véleményem,
hogy elvből sem szabad beleönteni a lefolyóba
- mondja Bodnár István.

Hordószám hordják
Nagy a forgalom a város központjában üzemelő Cipó büfében. Van, aki már a kora reggeli
nyitáskor rendeli a sült krumplit a húsos-zöldséges szendvics mellé, kilenckor már félig sült
hústorony forog a gyrossütő rúdon, mellette bő
olajban, két medencében fürdik a sült burgonya.
- Három-négy féle ételünk van, amit olajban
sütünk, ilyen a rántott hús, a hamburger, a nuggets, a burgonya - mondja Lakatos Tamás, a büfé társtulajdonosa. - Hetente 10-15 liter olajat
használunk, 2-3 napig van egy adag a fritőzben,
utána cseréljük. Ha nem tennénk meg, akkor az
már az ételek ízén megmutatkozna, hamarabb
megég benne a húspogácsa, keserűbb lesz a
sült burgonya. Van egy speciális hordónk, amibe összegyűjtjük az olajat, és egy céggel kötött
megállapodás szerint ők elszállítják, ha megtelik a hordó, helyette hozzák a másikat, szóval
nekünk csak gyűjtenünk kell és jelezni, ha el
kell szállítani. Általában ez a 60 literes hordó
három hét alatt telik meg.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
Kazinczy úti konyhájába is sokan fordulnak be
délidőben. Valaki ott ebédel, mások ételhordóban viszik haza az aznapi meleg ételt. A fogások között akad olykor olyan is, amit bősé-

Apáti-Tóth Kata, a MOL sajtósa.

Az olajat kihűlten kell beleönteni a gyűjtőedénybe.
ges olajban sütnek ki, például a rántott szeletet
vagy a rántott halat, ami minden hónapban bekerül a menza menüjébe. Szóval itt is szépen
gyűlik a használt olaj.
- A bölcsődében egyáltalán nem sütünk olajban, az óvodában is csak nagyon ritkán, az iskolai konyhákon és a Kazinczy közkonyháján havonta 1-2 alkalommal sütünk bő olajban
- mondja Molnár Judit, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ közétkeztetési csoportvezetője. - Mindig új olajban sütünk, nem
használjuk fel még egyszer. A régi olajat ös�szegyűjtjük a konyhákon, kannákban tároljuk,
majd egy hordóba öntjük, és azt elvitetjük egy
évben kétszer, júniusban és decemberben azzal
a céggel, akivel szerződésben állunk. Félévente körülbelül 140 liter használt olaj gyűlik ös�sze a hordókban.

Kupon és tartály
Szép látvány, az illat is jó eleinte, de kétszeri használat után meg kell szabadulni az olajtól.

szi. Bár törvény nem, maximum a lelkiismeretünk kötelez arra, hogy környezettudatos felhasználóként szabaduljunk meg a használt olajoktól. Városunkban több helyen is le lehet már
adni a használt olajat, sőt tárolóedényt is adnak
hozzá. A MOL kúton és a Szent István úti Coop
ABC-be vihetjük be az összegyűjtött olajt, ez
utóbbiban még kupont is kapunk érte, amit levásárolhatunk.
- Üzletláncunknak, a Coopnak is fontos a környezetvédelem, ezért is lehet több boltunkban
leadni a használt olajat - tudjuk meg a bolt vezetőjétől, Gácsi Judittól. - Nincs olyan hét,
hogy ne hozna be a lakosság, de mivel nálunk
is működik egy grillrészleg - ezért is vagyunk
gyűjtőpont -, mi is gyűjtjük a saját használt olajunkat. Aki behozza, annak literenként egy 80
forintos kupont adunk cserébe, amit levásárolhat a boltunkban. A leadott olajat 60 literes hordókba gyűjtjük, amikor azok megtelnek, szólunk az azt elszállító cégnek.
A használt olajat (és zsiradékot) a negyedévente rendezett városi veszélyes hulladékgyűjtési
akciókon is le lehet adni. A lehetőséggel mindig él a lakosság, a gyűjtőpontokon legutóbb,
2018. decemberében 400 kg használt olajat,
zsiradékot adtak le.
A háztartásokban használt olaj és sütőolaj környezetbarát tárolására teremtett ideális megoldást a MOL, amikor 8 évvel ezelőtt országszerte több töltőállomáson helyezett ki gyűjtőtartályokat. Azóta a lakosság egyszerűen, gyorsan,
környezetbarát módon szabadulhat meg a használt étolajtól.
- 2011-ben 100 kúton indult el a szolgáltatás,
olyan megfontolásból, hogy a lakosság is le
tudja adni a használt olajat, az üzemi konyhákon ez már korábban is megoldott volt. Azóta
folyamatosan bővítettük az átvevőhelyek sorát,
így ma már több mint 350 MOL kúton lehet leadni a használt olajat. Évről-évre egyre tudatosabbak a lakosok, az elmúlt években több mint

Menjünk vissza a saját konyhánkba, ahol nekünk kell gondoskodni a használt olajunkról.
Ez mindenkinek szíve-joga, hogy, hogyan te-

1300 tonna sütőolajat gyűjtöttek össze, 2012ben 80 tonnát, rá öt évre már 230 tonnát, tavaly
pedig bőven 300 tonna felett volt a leadott olaj
mennyisége. Borsod megyében 12 MOL benzinkúton lehet leadni a használt olajat, köztük a
tiszaújvárosi kúton is, ahol tavalyelőtt 1300 kilogrammot, 2018-ban pedig 1700 kilogrammot
adott le a lakosság - tájékoztatott Apáti-Tóth
Kata, a MOL sajtósa. - A használt olajat lehetőleg tiszta edényben, vagy műanyag zárható flakonban is gyűjthetjük. Kihűlt állapotban kell
beleönteni a gyűjtőedényekbe, semmiképpen
se forrón. A töltőállomásokon kizárólag lakossági eredetű olajat vesznek át, amit közvetlenül
a benzinkút személyzetének kell átadni. A leadott olajat a Biofilter Kft. gyűjti össze, és tisztítást követően juttatja el a Rossi Biofuel komáromi üzemébe, ahol bio üzemanyagot gyártatnak belőle. Ennek köszönhetően környezetre káros hulladék helyett újrahasznosított, környezetbarát termék lesz belőle, amelyet a MOL
százhalombattai finomítójában használnak fel
bio komponensként a gázolaj gyártásához.
berta
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Az ember tragédiája

A mini helikopterekkel, a szitakötőkkel sem lehet már sokszor találkozni nyaranta.
„Óránként kihal egy faj a Földön. Az élet kialakulásának 3,5
milliárd éves folyamata után 5 nagy kihalási hullámot nevez
meg a tudomány, a hatodik, amely a leggyorsabb, most van folyamatban. Bolygónkon minden nyolcadik madárfajt kihalás fenyeget és az emlősök helyzete még rosszabb, a közeljövőben
minden negyedik emlősfaj kihalhat.” (2013. április 19. )
A fenti hír 5 évvel ezelőtti, de ehhez hasonló riasztó híradások
ma is nap-mint nap hallhatóak és olvashatóak. A fajok kihalásának, a madarak és emlősök rohamos pusztulásának két fő okaként a globális felmelegedést, a kemikáliák mértéktelen alkalmazását és az életterek megváltozását, beszűkülését jelölik meg
a tudósok, s mindhárom tényező az emberi tevékenységekhez
köthető. Magam, bár nem vagyok sem biológus, sem ornitológus, de mint nyitott szemmel járó ember, egy ideje egyértelműen azt tapasztalom, hogy egykor, és nem is olyan rég, még
nagy számban mutatkozó rovarok és madarak igen megfogyatkoztak, alig találkozhatunk velük.
Kezdem talán a rovarféleségekkel. Őszintén szólva, ha ma lennék diák, és kötelező volna lepke- és bogárgyűjteményt bemutatni, mint annak idején középiskolás koromban, bizony
nagy bajban lennék. Nem is tudom, mikor láttam utoljára nagyobb számban legyet, házi-legyet, ami ugyan nekem nem nagyon hiányzik , de biztosan nem ezt a nézetet vallják például a
fecskék és egyéb légykapók. Megjegyzem, hogy szúnyogcsípésektől sem igen szenvedtem az utóbbi években. A lepkék, pillangók tekintetében is szomorú a kép, egész nyáron mindössze
egyetlen káposztalepke került a látóterembe. Az elképesztő manőverekre képes mini helikopterekkel, a szitakötőkkel sem nagyon lehet már találkozni nyaranta, mint ahogy az esti virágok
nektárjait kedvelő tömör testű kis repülőcsodákkal, a szenderekkel sem. Nyaralónk kis kertjében évtizedekkel ezelőtt még
imádkozó sáskák is előfordultak, a fűben pedig fürge szöcskék ugrándoztak, manapság ugyanott a láthatatlan, de annál
veszélyesebb soklábú, vérszívó kis szörnyecskéktől, a kullancsoktól kell óvakodnunk, és olykor szenvednünk. Aztán itt vannak a szorgos méhecskék, akik szinte minden évben súlyos
mérgezések áldozataivá válnak, ami miatt nemcsak a mézhozamok csökkenek, hanem a virágok beporzásai is hiányokat
szenvednek. (Itt jegyzem meg, hogy ilyen okok miatt Kínában
már művi beporzásokra kényszerülnek.)
A madarakról szólva meg kell említenem, hogy, az utóbbi
időkben szinte teljesen eltűntek a verebek, amelyek sokszor
csapatokba verődve surrogó hanghatások közepette repültek
be a fák sűrű ágai közé menedéket keresve. A kedves, szorgalmas, gyors röptű fecskék pedig sajnos lassan a mondás szerinti „fehér hollók” ritkaságának sorsára juthatnak, olyannyira megcsappantak. Gyermekkori portánkon emlékezetem szerint mindig 5-6 fecskefészek volt, amelyekből legalább négyszer annyi fióka röppent ki minden ősszel. De városi lakásunk
erkélyén is sokáig fészkeltek még molnárfecskék, aztán évekkel ezelőtt már nem tértek vissza.
Lehetne még tovább sorolni, hogy milyen rovarok, madarak,
vagy hazai kisemlősök száma csappant meg, mint például
az ürgéké, vagy mezei nyulaké, amelyeknek az élettere beszűkült, vagy megváltozott. Mindezen szomorú és riasztó hírek
hallatán, és kilátástalan tendenciák miatt egyre többször idézem
fel újabban magamban Madách Ember tragédiájából a 12. szin
kis részletét, amikor Ádámot a kietlenné vált földi élet látványa sújtja le, ahol és amikor már csak régvolt állatok kitömött
testeit láthatja, és a Tudóst faggatja ennek okáról.
Idézet a műből: - „Ádám : Mi állat él tehát a világon ? –Tudós : Minő kérdés ? Hát nálatok nem így van ? Él, ami hasznos, és mit ekkorig a tudomány pótolni nem tudott.”
Bizony-bizony lassan itt tartunk. Élni hagyjuk, amit hasznosnak tartunk, és elpusztítjuk, vagy lehetetlenné tesszük az életét mindazon élőlényeknek, amelyeket a magunk szempontjai
és érdekei szerint haszontalannak tartunk. Természetesen szép
és nemes dolog, hogy vannak fajmentő programok, és mint
a híradásból értesülhettünk, városunkban is féltő gondoskodással próbálják a denevérek életfeltételeit segíteni. A pusztulások
tendenciájának megfékezéséhez ezekhez képest minden bizon�nyal sokkal több, lényegesen nagyobb, mondhatni globális akarat, összefogás és gyakorlat megvalósítására volna szükség.
Fekete Béla építészmérnök
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Rendkívüli nyitvatartás, rendhagyó programok

Kultúrházak éjjel-nappal

Minden zegzuga megtelt a
Derkovits Művelődési Központnak a hétvégén. Ekkor
rendezték ugyanis a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű programot az intézményben. A rendkívüli nyitvatartás ideje alatt a szervezők finomságokat, érdekességeket,
újdonságokat és ritkaságokat
is kínáltak.
Az aulába települtek a foltvarrók, ott mutatták be kézműves tudományukat. A
nyílt műhelymunkához bárki csatlakozhatott, csakúgy, ahogy a totemoszlop festéshez, ahol a fantázia szabadon szárnyalhatott. Az ecsetet bárki megragadhatta és
festhetett kedvére a vászonnak is beillő
hatalmas karton rudakra.
- Kiköltöztünk ide, hátha kedvet kapnak
a többiek is a festéshez. Nem erőszak,
aki szeretne, az jön, festünk totemoszlopot, egy kis anyagismeret is lesz majd, és
ha már farsang, akkor készültünk farsangi maszkkal is, ezt is lehet nálunk ma készíteni - mondja Tóth Ferenc népművelő,
aki maga is amatőr festőként űzi a művészet e válfaját.
A színpad felé vezető folyosón minden öltöző tárva-nyitva állt. Ezúttal oda is be lehetett térni egy-egy programra vagy kóstolóra. A miskolci Elmeháza mobil szabadulószobáját telepítette ki erre a hétvégére, a rejtélyek fala melletti helyiségben

Belestek a kulisszák mögé.
egy másik szemszögből, a nézőtér feletti fény- és hangtechnikusi helyiségből tekinthettek le a színpadon zajló eseményekre. A félemeleten kiállítást látogathattak a betérők, az emeleten pedig
táncházban múlathatták az időt. A népzene és a néptánc világába a Kisbocskor és
Pántlika néptáncegyüttes művészeti vezetője kalauzolta el a vendégeket, az ő vezetésével tanulhattak is egy-egy lépéskombinációt a különböző népek táncos kincséből.
- A gyerekek felléptek a citerazenekarral, most a táncházban vannak néptáncosként, mi szülők pedig jöttünk nézni és

Monumentális díszletek, érdeklődő gyerekek és felnőttek a színpadon.
pedig kemencében sült farsangi fánkokat
szaggattak a Guzsalyas Díszítőművészeti
Szakkör tagjai.
- Olajban itt nem tudjuk sütni a fánkot,
mert elárasztaná az olajszag az intézményt, a kelt tésztát most a sütőbe tes�szük, így egy könnyű fánkot kapunk, ha
kisül, mellé fekete szeder, hecsedli és sárgabarack lekvárt kínálunk - mondja Füredi Zsuzsa, a kézműves csoport vezetője, aki népművelőként dolgozik az intézményben.
A színházteremben kulisszatitkok nyíltak
meg a Kulissza Játékszín derkós premierje előtt. A társulat színészei monumentális díszletet építettek Shakespeare Sok
hűhó semmiért előadásukhoz, jelmezeket pakoltak, jeleneteket próbáltak, hang
és fénytechnikát teszteltek. Az érdeklődők túravezető kíséretében felfedezhették az épületet a pincétől a padlásig, sőt
az „ágy alá” is benézhettek, olyan helyiségekbe mehettek be, ami a nyilvánosságtól egyébként elzárt terület.
- Tavaly nem voltam ezen a programon,
mert elutaztunk, de idén nem hagytam ki,
kíváncsi voltam rá. Mi is szoktunk itt szerepelni a színpadon az Idősek hetén, most
legalább meglátom, hogy mi van a színfalak mögött. Jó körbenézni. Itt vannak a
színészek, a kellékek, vasárnap pedig jövünk az előadásra, szóval minden érdekel, ami itt ma történik - meséli Venglovecz Lászlóné, miközben néhány mondatra megszakítom az intézményi kalandtúráját.
Egészen más világ tárult azok elé, akik

szórakozni. Jó ez a nap az itt működő művészeti csoportoknak és a városlakóknak
is, hiszen megismerhetik őket, és jó hírüket vihetik, amit megérdemelnek, hiszen
nagyon ügyesek mindannyian. Fiatal koromban is nagyon jó programok voltak itt
a Derkovitsban, most felnőttként is élvezem ezeket - mondja Járásiné Majorszki Marianna.
A Bokréta citerazenekar egy népdalcsokrot hozott a közönségnek, a Derkovits Fúvószenekar rövid koncertjével a zene világát nyitotta meg a vendégek előtt, unikumként pedig a hangszertárát is, amit a
zenészeken kívül senkinek sem szoktak
mutogatni.
- Itt a félemeleten van a mi birodalmunk,
a hangszerek, kották, ruhák, és itt gyűjtünk erőt fellépések előtt. Heti egy próbánk van, a mai egy rendkívüli nyitott
próba. Mindannyiunkat a zene szeretete
hozott ide, akik idejön, az ezért jön. Ebből is szeretnénk ma egy kis ízelítőt adni - magyarázza Szabó István, a zenekar
tagja.
Megnyílt az ajtó a tiszaújvárosi néptáncosok kosztümtárában is, itt is szét lehetett
nézni ezen a különleges estén. A mazsorett csoportok is bemutatóval, közös tánccal készültek a kultúrházak éjszakájára és
az online világ is helyett kapott a kultúra
falai között, mozgásos Xbox játékokra híva nem csak a gyerekeket.
berta

Készül a totemoszlop.

Együtt ropták kicsik és nagyok. 				

Fotók: Nagy Zoltán

2019. február 14.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Február 19. (kedd) 19.00 óra
Operett Gála
Derko MiniGaléria
MyraArt Stúdió grafikai kiállítása
Parainé Marika amatőr alkotó munkái
Látogatható: február 25-ig.

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
„Emlékek ösvényén”
című képzőművészeti kiállítás Törő Irén festőművész alkotásaiból
Látogatható: március 14-ig.

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Február 14. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri
Óriások a tengeren
Előadó: Kiss Zoltán
középiskolai történelemtanár
Február 18. (hétfő) 17.00 óra
Csillaglesen
A csodálatos univerzum
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Óvárosi KULT Galéria
(disz) Harmónia
című festménykiállítás Farkas Judit alkotásaiból
Látogatható: március 16-ig.

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
Kortárs magyar költők - kamarakiállítás
Látogatható: március 2-ig.
Február 15. (péntek) 17.00 óra
Természetjárók „nyáridéző” sorozata
Paráliától a Meteorákig
Előadók: Kavisánszki József és Kavisánszki Józsefné
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 19-20. (kedd-szerda) 10-19 óráig
Könyvek börzéje
Megvásárolhatók a felnőtt könyvtár által leselejtezett,
de még jó állapotú könyvek.
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Február 21. (csütörtök) 17.00 óra
Ökokalauz
Az öko kertészkedés alapjai - Magvetéstől a tartósításig
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna az Ökológiai Intézet munkatársa
Február 22. (péntek) 17.00 óra
„A könyv: nagyítóüveg”
gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
Témánk: Áldozatszerepek az emberi kapcsolatokban
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Február 22. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

A Tisza TV műsora
Február 14., csütörtök
10:00 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése
Utána: Héthatár: MOL duális képzés - Szociális segítség Indul a farsangi szezon - Kultúrházak éjjel-nappal - Könyvtári programok - Református bál - Sport
Hétről-hétre: Használt olaj - Pálinkafőzés - Borozzunk! Egyszerűbb lett az altiszti képzés - Közelmúlt - Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Utána: A testületi ülés ismétlése
Február 20., szerda
18:00 Héthatár: - Költségvetés első olvasatban - Épül a konténerváros - Farsang a Széchenyiben és a Kazinczyban - Ugrik a jogsi - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Műhelymunkák a MOL laborban Közelmúlt
18:50 Egészségmagazin: Drog, alkohol, fiatalok.
Klobusitzky György előadása diákoknak, felnőtteknek

Kultúra

7. oldal

Mesék a mindennapokra

Boldogságcseppekből építkezve

Gyerekkorban a mesék szerepe nagyon fontos. A szakemberek szerint elősegíti a logikus gondolkodást, a problémamegoldást, valamint fejleszti a képzelőerőt is. A mesék kitalált történetek, amik
elvarázsolnak, kiszakítanak
minket a valóságból, a mindennapokból. Ilyen történetekkel ragadta magával Hajdú Katalin legújabb könyvének, a Boldogságcseppeknek a bemutatóján a kíváncsi
gyerekszemeket.
- Melyik korosztálynak szólnak a Boldogságcseppek meséi?
- Bármelyik korosztálynak fontos a mese
- mondta a meseíró. - Elsősorban azonosulni tudunk a szereplőkkel és nemcsak a
gyerekek, a felnőttek is. Erőt tudunk meríteni a hősök küzdelméből, esetleg felismerjük benne a saját tulajdonságainkat vagy saját élethelyzetünket. Így akár
segítségünkre is lehetnek ezek a kitalált
történetek. Egész életünk során merítenünk kell azokból a boldogságforrásokból, amelyek bennünket körülvesznek,
és azokat cseppenként össze kell gyűjteni ahhoz, hogy felépítsük a saját belső kis
környezetünket, megnyugvásunkat, életünket. Mindezen felül természetesen elsősorban a hat és tíz év közötti gyerekeknek szólnak ezek a történetek.
- Honnan szerzi az inspirációt a történetek írásához?
- A történetek három téma köré fonódnak. Nagyon szeretem a természetet, és
magam is sokat vagyok kint, ha csak tehetem, sétálok egyet, így a természet közelsége, annak védelme és megóvása
központi helyen szerepel a meséim világában. Másrészt az élővilág szeretetéhez

Hajdú Katalin történetei a természet- és állatvédelem, valamint a játék köré fonódnak.
kapcsolódik, hogy nagy állatvédő is vagyok, úgyhogy az állattörténetek szintén szerepet kapnak a történeteimben.
Harmadrészben a játékok is nagy hatással vannak rám. Sokat játszunk a családtagjaimmal, és ezek a jókedvű délutánok
mindig újabb ötletet adnak egy újabb témához.
- Mire tanítanak ezek a mesék?
- Kitartásra, küzdeni akarásra, türelemre, segítőkészségre. De természetesen a
jó dolgok mellett a gyerekeknek a ros�szakkal is meg kell ismerkedniük. Ezért
a jók mellett ott vannak az irigyek, a csalók, az esetleges igazságtalanságok is, hiszen meg kell tanulni, hogy a kellemetlen
helyzetekkel, az akadályokkal is meg kell
birkózni. A mesék erejével és a humor
eszközével élve a gyerekek erkölcsi, etikai nevelését tűztem ki célul, és azt gondolom, hogy ez a forma a befogadóképességüknek a legmegfelelőbb.
- A Boldogságcseppek című kötetet megelőzte a Sárkányhegedű, ami ugyancsak

egy gyerekeknek szóló könyv. Mindkét kötetbe 15-15 mese fért bele. Vannak még a
tarsolyában történetek?
- Igen, olyannyira, hogy most februárban jelenik meg a következő mesekönyvünk, Tündértánc címmel. Mivel szolnoki születésű vagyok, a Tisza szeretete végigkíséri az életemet. Ebben a harmadik
könyvben ennek a folyónak az élővilága
kapta a főszerepet, azon belül is egy csodálatos jelenséget, a Tisza virágzását mutatom be a történetek segítségével.
- Megütötte a fülemet, hogy többesszámban beszél. Azt mondta, „mesekönyvünk”.
- Igen, nem véletlenül - mondja a meseíró mosolyogva. - A történeteket én írom,
de van egy társam is, Illés Márta festőművész. Az ő rajzainak köszönhetem, hogy a
mesehőseim életre kelnek a könyv oldalain. Gyönyörű illusztrációk színesítik az
érdekes és tanulságos történeteket.
ema

A Tiszaújváros Települési Értéktár felhívása

Kreatív értéktár

Mutassa meg kreativitását! Válasszon ki egy helyi értéket az értéktár honlapján található listából!
Várjuk azokat az alkotásokat, amelyek az értéktár egy-egy elemét jelenítik meg kreatív formában (fotó, rajz, montázs, számítógépes grafika, plakát, kézműves munka, stb.).
Az elkészült pályaművek az értéktár májusi kiállításán lesznek láthatók.
A pályázaton való részvétel ingyenes.
A pályázat leadási határideje: 2019. május 3.
Helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár (Széchenyi u. 37.)
A részletes pályázati kiírás elérhető nyomtatott formában a könyvtár épületében, valamint az értéktár honlapján: www.ertektar.
tiszaujvaros.hu
A pályázattal kapcsolatban Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület titkára nyújt felvilágosítást a 452-007-es telefonszámon, illetve e-mailben az ertektar@tujvaros.hu címen.

Hirdetmények

8. oldal

Tájékoztatás

Egyszeri segély és kivételes
nyugellátás-emelés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az 1997. évi LXXXI. törvény 66. § (1)
b. pontjában foglaltaknak megfelelően
- az arra jogosult kérelmezőnek - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kivételes nyugellátás-emelést és
egyszeri segélyt engedélyezhet. Az egyszeri segély és kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése az érintett személy, illetve meghatalmazottja vagy törvényes
képviselője kérelme alapján történhet,
melyben meg kell jelölni azokat a különös méltánylást érdemlő körülményeket,
amelyek megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét (pl.: egészségi állapotról,
közeli hozzátartozó egészségi állapotáról,
gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról szóló igazolás).
Egyszeri segély engedélyezhető az (öregségi) nyugellátásban részesülő személy
részére évente egy alkalommal, ha olyan
élethelyzetbe kerül, amely a létfenntartását
veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg
• ma 75.000 Ft-ot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,
• a 85.000 Ft-ot, ha egyedül él.
Nem engedélyezhető egyszeri segély annak, aki előzetes letartóztatásban van,

szabadságvesztés büntetését tölti, vagy
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57.
§ (2) bekezdésének a) - c) pontja szerinti tartós bentlakásos intézményben él, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem
haladja meg a 85.000 Ft-ot.
Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél
a nyugellátás megállapításától, továbbá
a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el, továbbá nők kedvezményes nyugdíjában részesül. Valamint, aki előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (2) bekezdésének a) – c) pontja
szerinti tartós bentlakásos intézményben
él, a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti otthont nyújtó ellátásban
részesül, illetőleg javítóintézetben van elhelyezve.
A fenti összegek esetében a hadigondozotti ellátás(ok) összegét is figyelembe
kell venni.
Az egyszeri segély és a kivételes nyugellátás-emelés engedélyezése iránti kérelem
benyújtásához szükséges formanyomtatvány beszerezhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablakában. A kérelmek a szükséges igazolások csatolásával a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablakában (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7.) terjeszthetők elő.
A kérelemhez csatolni szükséges:
• a kérelem benyújtását megelőző egy
éven belül betegséget igazoló kórházi,
szakorvosi igazolást,
• a havi rezsiköltségről szóló igazolást,
• a havi gyógyszerköltség igazolást,
• az egyéb igazolásokat, melyekre a kérelem indoklási részében hivatkozik.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Iskolai szociális segítő munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
pályázatot hirdet 1 fő részére iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, a Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- 15/1998. NM rendelet 25. §
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- főiskolai vagy egyetemi végzettség 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet
II. rész 1. Alapellátások - 1/a. Család- és
gyermekjóléti központ - iskolai szociális
segítőre vonatkozó képesítési előírások
valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. §
(8) a)-d), e) pontjai alapján
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi
XXXI. törvény 11/A. § (8) bekezdésben
meghatározott kizáró okok nem állnak
fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 627/2019., valamint a
munkakör megnevezését: iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje
2019. február 15.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. február 25.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az NKI honlapján 627/2019. azonosító számon 2019. január 30-án jelent meg.
Poropatich Péter
intézményvezető

Intézményi takarító munkakör

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ pályázatot hirdet 1 fő intézményi takarító munkakör betöltésére határozott időre szóló kinevezéssel.
Határozott idő vége: 2020. 03. 14.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (visszaigazolás megléte)
• egészségügyi alkalmasság
Feladatok:
• Szobák, irodák, folyosók, mellékhelyiségek takarítása.
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény

a közalkalmazottak jogállásáról, valamint
annak végrehajtásáról szóló 77/1993.
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011.
(XII.31) Korm. rendelet határozza meg.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás
megléte)
• kitöltött adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat

Bölcsi nyáron is
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Napsugár Bölcsődéje egész nyáron át biztosítja a
gyermekek bölcsődei ellátását. Az esetlegesen felmerülő karbantartási munkálatok elvégzésének ideje alatt
összevont csoportban történik a gyermekek ellátása.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

• a borítékon fel kell tüntetni az 1017-2
/2019. számot
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. 02. 20.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. 02. 22.
Az állás betölthető: 2019.02.26.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308 vagy 06-49/548383
Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

2019. február 14.

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
2019. február 21-én (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
2019. február 15-én (pénteken) 10.00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.
Farkas Sándor elnök
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

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi
Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244. (49) 341-168

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

Közterületi SOS hívószám

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

Zöld szám

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

Balla Gergő

kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselő
2019. február 20-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. február 14.

Hirdetmények/Hirdetések

Tájékoztató

Óvodák nyáron

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át biztosítja a gyermekek óvodai ellátását.
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvodai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul:
Zárva
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Szederinda Óvodája
2019.
(Tiszaújváros,
június 24. - július 19. között
Dózsa u. 9.)
2019.
Bóbita óvoda
július 01. - július 26. között
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)
Szivárvány óvoda
2019.
(Tiszaújváros,
július 29. - augusztus 23. között
Pajtás köz 13.)
2019.
Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros,
június 24. - augusztus 23. között
Alkotmány köz 1.)

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott növendékek
II. félévi térítési díjának befizetési határideje
2019. február 28-án lejár.
A befizetések rendezésére hétköznapokon
9.00 - 17.00 óráig van lehetőség
a Vándor Sándor Zeneiskola épületében
(Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)
Kérjük, hogy a befizetést mindenki teljesítse!
Hok Csaba
				
intézményvezető

kóhellyel rendelkező főiskolások, egyetemisták számára a
március 15-ei ünnepi beszéd megírására és elmondására.
Kritériumok:
• Számítógéppel írt és szerkesztett szöveg, az alkotó nevé-

vezőtől kérhető az 542-005-ös telefonszámon.

• Időtartam: 5 - maximum 8 perc
Díjazás:
I. helyezett: 50.000 Ft - a beszédet az alkotó a városi ünnepi megemlékezésen, a Március 15. parkban a Petőfi-szobornál mondja el.
II. helyezett: 30.000 Ft
III. helyezett: 20.000 Ft

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény,
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. február 18-án (hétfőn) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
FELHÍVÁSA

Valentin-napi beiratkozás

1-et fizet, 2-t kap!
Jöjjön el párjával, barátjával, barátnőjével
2019. február 14-én, csütörtökön,
és váltson éves tagságot a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Az akció csak mindkét fél együttes beiratkozása esetén érvényes!
A kedvezményt a fenti feltételekkel azok a már beiratkozott
olvasóink is igénybe vehetik, akiknek tagsága 2019. február
28-ig jár le.
A nap folyamán az ötödik beiratkozó pár 60 perces ajándékutalványt kap 2-4 fő részére a kesznyéteni KULCS – szabadulós játékra.
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban
(Széchenyi u. 37.), a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a
konyvtar@tujvaros.hu email címen kérhető.
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
FELHÍVÁSA

A pályázat benyújtásának helye:
• Mátyás Zoltán igazgató Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár, 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.
• Erdélyi Lajos intézményvezető Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 3580 Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 15.
Egyéb információ Baloghné Gulyás Erika művelődésszer-

A Tiszaújvárosi Református
Óvoda nyári zárva tartásáról

Üveghulladék begyűjtése

2019. február 19-20. (kedd-szerda)
Megvásárolhatók a felnőtt könyvtár által leselejtezett,
de még jó állapotú könyvek.
A könyvek ára: 100 Ft/db
Helyszín: a könyvtár előadóterme, nyitvatartási időben,
10-19 óráig.
Jöjjön, válogasson kedvére!

tot hirdet tiszaújvárosi középiskolások és tiszaújvárosi la-

Tájékoztató

Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy nyári szabadságuk tervezésénél a fenti időpontokra legyenek tekintettel, és a
felmerülő óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét időben
értesíteni szíveskedjenek.
Tiszaújvárosi Református Egyházközség

KÖNYVEK BÖRZÉJE

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályáza-

nek, címének és elérhetőségének feltüntetésével

ZÁRVA
2019.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthojúlius 22. - augusztus 16. nos Óvoda Bóbita épülete biztosítja az összevont ellátást.
2019.
augusztus 05. - 16.
NYITVA
2019.
Nyitva és összevont ügyeletet
augusztus 21. - 31.
biztosít a Tiszaújvárosi Református Óvoda.
2019. szeptember 01-jétől az épület minden csoportja teljes
nyitvatartással üzemel.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
FELHÍVÁSA

Beszédíró pályázat

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2019.
Bóbita óvoda
június 24. - június 28.
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
között
„Szivárvány Óvodája”
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2019.
Szivárvány óvoda
július 01. - július 19.
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
között
2019.
Szivárvány óvoda
július 22. - július 26.
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
között
Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
2019.
Szederinda óvoda
július 29. - augusztus
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
23.
Bóbita óvoda
között
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
2019. augusztus 26-ától minden épület teljes nyitvatartással üzemel.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Református Egyházközség értesíti a lakosságot,
hogy a karbantartási munkálatok elvégzése érdekében a Tiszaújvárosi Református Óvoda nyári zárva tartása az alábbiak szerint alakul:

9. oldal

Februárban VAKRANDI a könyvtárban.
Randevúzz egy könyvvel!

Válassz egyet a csomagolópapírba rejtett könyvek közül!
Kölcsönözd ki, vidd haza és ismerkedj vele!
Bővebb információ a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Széchenyi u. 37.), a 49/542-006-os telefonszámon, vagy a konyvtar@tujvaros.hu email címen kérhető.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
tájékoztatója a szóbeli felvételi vizsgákról
Kedves Jelentkező!
A szóbeli vizsgák követelményei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás 2019/20 menüpont alatt.
A dráma-média osztályba jelentkezők szóbeli vizsgája 2019. február 25-én (hétfőn) 15:00 órakor,
az emelt szintű angolra jelentkezők esetében 2019. február 27. (szerda) 14:00 órakor lesz.
A vizsgákat a gimnázium épületének I. emeletén tartjuk (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.),
a beosztást aznap tekintheted meg a bejáratnál kihelyezett listán.
Ha neked föl nem róható ok (pl. orvos által igazolt betegség) miatt nem tudsz megjelenni, jelezd a 49/540-096-os telefonszámon.
A szóbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt - diákigazolványt, vagy személyi igazolványt - hozz magaddal!
A felvételi vizsgádhoz sok sikert kívánok!
Erdélyi Lajos
intézményvezető

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. február

FEBRUÁR

Helye

Ideje

Kinek a részére

19. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

20. szerda

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

21. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

25. hétfő

Hunyadi iskola

7.30 - 11.00

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

26. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

27. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Alkalmazotti étkezés megrendelés

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

28. csütörtök

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

Hirdetés/Rendezvények

10. oldal

HOMOKSZÓRÁS,
SZEMCSESZÓRÁS,
FELÜLETKEZELÉS,
KORRÓZIÓVÉDELEM
magas minőségben Hajdúnánáson.

Acélfelületek, pótkocsik, autókarosszériák, felnik, beton- és fafelületek szórása.

SAJÓÖRÖS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET
2019. ÁPRILIS 1. NAPJÁTÓL
A TELEPÜLÉSI
KÖZÉTKEZTETÉS
BIZTOSÍTÁSÁRA.

Egyedi árajánlat, rövid határidővel.

A pályázat benyújtási határideje:

29 éves tapasztalattal.

2019. március 1.

www.ipariszoras.hu
Tel.: 06-70/581-1103

A részletes pályázati feltételek a

Kiadó garázst keresek az Árpád út,
Örösi út, Bolyai köz környékén.
Érd.: 70/372-4058

www.sajooros.hu honlapon
találhatók.
További tájékoztatás kapható a
+36 49 540-008-as telefonszámon.

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

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban
meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targonca vezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2019. február 22.

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

TERMÉKMÉRNÖK MUNKATÁRSAT
Munkakezdés: 2019. március
A termékmérnöki munkakör célja cégünk termékstruktúrájának piaci igényekhez való alakítása. A sikeres pályázó termékfejlesztési projektekben vesz részt, munkájával segíti az új termékek bevezetését.
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• felsőfokú végzettségű
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• kiváló kommunikációs készségekkel bír
• önálló és pontos munkavégzés jellemzi
• B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
Előny:
• műanyagiparban, hasonló területen szerzett ismeretekkel rendelkezik
Amit az új kollegának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem
• egyéb béren kívüli juttatások
• nyelvtanulási és más képzési lehetőségek
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét a következő postacímre vagy
e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542-084 /121 mellék.
Jelentkezési határidő: 2019. február 15.

2019. február 14.

Sport

2019. február 14.

Karate

Városi csapások

Idén is megrendezték az Adamantin- Sajó Kupa meghívásos karate bajnokságot, Szirmabesenyőn, immáron ötödik alkalommal.
A Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi csoportja 14 versenyzővel, két edzőjével vett részt a versenyen. A hosszú felkészülési
időszak után mindenki helytállt, és dobogóra állt a saját kategóriájában a régiós bajnokságon.
Emellett a legtöbb versenyzőt elindító klub trófeáját is megszerezte a tiszaújvárosi csapat, pedig érkeztek Miskolcról, Debrecenből és Szikszóról is szép számban.

Labdarúgás

Győzelem
győzelem hátán

A Termálfürdő FC Tiszaújváros U13-as csapata nemzetközi teremtornán szerepelt Cigándon, ahol az összes mérkőzését megnyerte. Amellett, hogy tornagyőztes lett az TFCT, Orosz Dániel
a gólkirályi címet is elhozta 10 góllal.
Eredmények: Tiszaújváros - Borsod FC Miskolc 4-2, FCT - Cigánd SE 4-1, FCT - Kosice Svinica 2-1, FCT - Tarpa SC 4-0,
FCT - Buzitai FA 3-2

A tornagyőztes csapat. Álló sor balról jobbra: Tekse Bence
(edző), Orosz Dániel, Vitos Zsombor, Pásztor Zalán, Elek Mátyás, Pusztahelyi Levente. Térdelnek, balról jobbra: Balogh
Ádám, Balogh Benedek, Kovács Milán, Turóczi Roland, Dudás Gergő.

A Sportcentrum eseményei
Február 16. (szombat)
Labdarúgás
09.00 Sajószöged ifi - Tiszapalkonya felnőtt edzőmérkőzés
				
Műfüves pálya
11.00 FC Tiszaújváros - Ózd edzőmérkőzés			
				
Műfüves pálya
13.00 Tiszakeszi - Hidasnémeti edzőmérkőzés		
				
Műfüves pálya
15.00 Sajószöged - Szerencs edzőmérkőzés			
				
Műfüves pálya
17.00 FC Tiszaújváros - Borsod Volán U14 edzőmérkőzés
				
Műfüves pálya
09.00 B-A-Z megyei futsal torna U11-es korosztály		
				
Játékcsarnok
Asztalitenisz
11.00 TSC III.- MVSI II. bajnoki mérkőzés			
				
Asztalitenisz- csarnok
09.00 Kajak- kenu regionális erőfelmérő			
				
Edzőterem
				
Atlétikapálya
Február 17. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros-– Nyékládháza U19-es edzőmérkőzés				
Műfüves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Nyékládháza U17-es edzőmérkőzés
				
Műfüves pálya
14.00 FC Tiszaújváros - Mezőcsát U15-ös edzőmérkőzés
				
Műfüves pálya
Asztalitenisz
10.00 TSC II.- Onga SE bajnoki mérkőzés			
				
Asztalitenisz-csarnok

Kosárlabda

11. oldal

Pá-pá Pápa és vereségsorozat

A bajnokság 19. fordulójában hosszú nyeretlenség után
végre győzni tudott a Phoenix. Hazai pályán, a papíron
esélyesebb pápai Concordia
Motax KC-t verte meg kiegyensúlyozott játékkal.
Phoenix KK - Concordia Motax KC
Pápa 79-66
(20-13, 21-14, 18-18, 20-21)
Phoenix KK.: Kiss (18/6), Gáspár (7/3),
Szabó N. (13), Hill (24), Szilasi (3). Csere: Jónás (-), Taskó (-), Pongrácz (6/6),
Kovács (6/3), Molnár (2)
Pápa.: Horváth (6/6), Sonyák (26/6),
Cook (15/6), Márton (-), Kocsis (-), Csányi (-), Grebenár (17), Murai (2), Keller
(-)
Az első negyedet a Pápa kezdte jól, vezettek is 6-11 re, ám onnan kezdve átvette az irányítást a hazai csapat, és ki se adta a kezéből.
A második negyed elején ismét kicsit be-

Hill alul, de a Phoenix kerekedett felül.
álmosodott a Phoenix, de pár perc múlva
újra dominált, és a 10 pontos előny vált
átlagossá.

A félidőben mindkét edző rendezte a sorokat. Kiegyenlített lett a mérkőzés, azonban így se engedte közelebb a Pápát a tiszaújvárosi gárda.
Az utolsó negyedben feszülten játszottak a csapatok, ezt mutatta a pontatlanságok sora is. A vendég- csapat próbált hajrát indítani, azonban a Phoenix állta a sarat. A négy meccse tartó veretlenségi sorozat után reménykedhetünk, hogy győzelmi sorozat indul el.
Szendrey Zsombor: Egy kicsit másképp
próbáltunk készülni erre a meccsre, mint
a többire. Talán ennek volt a hatása a
mai győzelem, de ha nem, akkor is örülünk annak, hogy a fiúk fejben itt voltak,
a meccs végéig ki tudtak tartani, és sikerült megőriznünk az első félidőben kiharcolt előnyünket. Ettől a Pápától idegenben kikaptunk 26 ponttal, így a győzelemnek emiatt is örülünk. Megvan az
ötödik.
Farkas

Labdarúgás

Nem javult a helyzet

A negyedik felkészülési mérkőzésen harmadik vereségét szenvedte el a Termálfürdő FC Tiszaújváros, ezúttal
a Sényő ellen, tovább rontva
statisztikáját.
TFC Tiszaújváros - Sényő-Carnifex
0-3 (0-0)
Tiszaújváros, 50 néző
TFCT: Herceg (Tóth), Nagy P., Dajka, Pataki, Pap, Burics, Molnár, Csicsek, Lipusz (Fodor), Kertész (Tóth S.),
Nagy D.
Hiányzók: Horváth, Hussein, Papp, Lippai, Orosz, Bussy, Illés és Kundrák. Két
fiatal, Nagy G. és Mészáros T. valószínűleg máshol folytatja pályafutását, mivel
nem látogatják az edzéseket.
Nem javult a helyzet a csapat „használható” létszámát tekintve (10 hiányzó volt).
A Sényő 4 ponttal van a hazai brigád előtt
a tabellán, ami játékban ugyan nem, de az
eredményben jelentkezett.
Az első félidőben jól játszott az TFCT,
helyzeteket alakított ki, kapufákat rúgott,

Távoli lövési kísérlet kiugratás helyett.
de a focit gólra játsszák, és bizony nem
volt eredményes a játéka.
A második félidőben jóval kevesebbet veszélyeztetett a csapat, vagy elfáradtak picit a fiúk, vagy a vendégcsapat kapcsolt
magasabb fokozatba. Néhány védelmi-

és játékvezetői hiba is hozzájárult ahhoz,
hogy végül vereséget szenvedett a Tiszaújváros.
Szombaton folytatódik a felkészülési
mérkőzések sora, a megyei I-es Ózd csapata látogat el városunkba.

Rövidebb, de intenzív Triatlon Nagyhét

Warrior, Bogratlon, Quimby

A két évtizedes múlttal büszkélkedő tiszaújvárosi 21. MOL
Triatlon Nagyhét szervezői és
főtámogatói a kor követelményeihez, a fogyasztói szokásokhoz igazodva úgy döntöttek,
hogy idén - július 10-14. között
- rövidebb, de intenzív sportés kulturális rendezvénysorozatot kínálnak az érdeklődők
számára.
- Bár a legtöbben üdvözlik a programsorozatot, 9 napon keresztül nehezen tűrik
a forgalomkorlátozást, a koncertek zaját,
úgy is fogalmazhatnék, hogy a város „tűrőképessége” véges - hangsúlyozta Lehmann Tibor, a MOL Triatlon Nagyhét főrendezője. - Korunk fesztiváldömpingjében - bár a miénkhez hasonló ingyenes fesztivál nem sok van - meg kell találnunk az optimális időtartamot, ameddig le tudjuk kötni látogatóinkat. Látnunk kell, hogy a közönség egyre intenzívebb élményeket keres, így igazán „nagy
durranást” szeretnénk, valóban Magyarország legnépszerűbb előadóit meginvitálva koncentráljuk erőforrásainkat. A
Nagyhét megreformálását a város vezetőivel és legnagyobb támogatóinkkal együtt
határoztuk el. Látják ők is, hogy egy több
mint két évtizedet megélt rendezvény
korszerűsítése szükséges, ezzel együtt az
értékeket érdemes tovább gondozni.

Márkus Balázstól, a szervezőbizottság
társelnökétől megtudtuk, hogy sokak
élénk érdeklődésére tartanak számot a
Nagyhét koncertjei.
- Kivétel nélkül hazánk legmagasabban
jegyzett előadói közül hívunk fellépőket,
olyanokat, akiket akár egy Sziget-fesztiválon is a napi sztárok közé sorolhatnánk
- folytatta a sportszakember. - A Quimby
mellett a többiek is hasonló nagyságrendű zenekarok, akikkel ugyan még az utolsó egyeztetések folynak, de tulajdonképpen már konkrét a program. A Kreaktív
színpaddal kapcsolatban a további egyeztetéseket követően döntünk majd. A nagy
színpadon a sztárelőadók mellett előzenekaroknak is szeretnénk lehetőséget biztosítani. A visszajelzések alapján próbáljuk
a zajterhelést a lehetőségekhez mérten
visszaszorítani. A zenei kínálat összeállításánál figyeltünk arra, hogy minden korosztály érintve legyen, de talán egy kicsit
a fiatalok felé billen a mérleg. A szokásos
zenés gyermekműsorokkal is számolhatnak az érdeklődők.
- A szabadidős sportprogramok közül marad a futóverseny és a kerékpárverseny,
melyek eddig is a legnagyobb aktivitásra tartottak számot. Az egyéb sportesemények közül a Tiszaújvárosi Turista Triatlon és a sakkverseny is szerepel a palettán. - emelte ki Lehmann Tibor. - Teljesen új elem lesz a július 11-i nyitóna-

pon a „Tiszaújváros Warrior verseny, ami
a Dísztó mellett kialakítandó „arénában”
zajlik majd, és ahol hírességek is indulnak, sőt őket ki is lehet majd hívni. A tiszaújvárosi jelentkezők előzetesen meghirdetett selejtezőből juthatnak a döntőbe.
Idén is életre hívjuk a Jabil 3Próba szabadidősport-sorozatot, melynek záró fordulójaként rendezzük meg a Jabil1/3 Maraton utcai futófesztivált. Ez az esemény
visszatér a világkupát megelőző péntekre.
Jelentős újítás, hogy a rajt este 8 órakor
lesz, így lámpafényes futóversenyen indulhatnak a résztvevők. A Bogratlon bográcsfőző fesztivál szombaton lesz, az Európa-kupa és a világkupa előfutamainak
napján. A verseny plusz látványosság lesz
a piknikezőknek, akik remélhetőleg gyarapítják a szurkolótábort. Nekünk, rendezőknek kell majd egy kicsit jobban résen
lennünk. Minden évben törekszünk a rendezvény megjelenését is korszerűsíteni,
így most sem maradnak el az új látványelemek. A hétvégi triatlon programok változatlan formában zajlanak. A világkupadöntőkről 2019-ben nem csak online-, hanem élő televíziós közvetítésről is tárgyalunk. A junior Európa-kupa továbbra is
élő internetes közvetítésen keresztül lesz
követhető a világ minden pontján. Mindkét vasárnapi versenyt óriás kivetítőn is
figyelemmel lehet majd kísérni.
SZIS
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