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Biztonság napja

Parkoló- és útlezárások
2019. április 27-én (szombaton) rendezik a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében A biztonság napja városi nagyrendezvényt. A programok zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi parkoló- és útlezárások lesznek:
2019. április 25-én (csütörtök) 18.00 órától április 29. (hétfő)
14.00 óráig a Főnix parkoló Építők útja felé eső része, valamint az Építők útja Kazinczy Ferenc és Bethlen Gábor út közötti szakasza.
2019. április 26-án (péntek) 18.00 órától április 27. (szombat) 19.00 óráig a Főnix parkoló teljes területe, a Polgármesteri Hivatal parkolója.
2019. április 27-én (szombat) 10.00 - 19.00 óráig, a Bethlen
Gábor út Polgármesteri Hivatal parkoló- kijárata és a Rózsa
út közötti szakasza.
15.00 - 18.00 óra között - a Szent István út a Tisza ABC parkolójának bejárata és a József Attila út közötti szakasza. 8.00
- 19.00 óra között - a közös bemutató miatt - a Szent István
út ezen szakaszának mindkét oldalán tilos megállni, és ez vonatkozik a parkolókra is.
Emellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatók ideje alatt erős hanghatások (fegyverzaj, sziréna, stb.) lesznek.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
A szervezők

Hosszas mérlegelés után Polgár képviselő-testülete egyhangú döntést hozva úgy határozott, hogy annak ellenére is megépíti a Tiszaújváros és Polgár közötti kerékpárút megyehatárig tartó szakaszát, hogy a társpályázó Tiszaújváros nem nyert az uniós pályázaton.
2015 őszén kerékpárosok érkeztek a Tisza-szigetre Tiszaújváros és Polgár irányából is (képünkön). Itt írta alá a két település polgármestere a megújított testvérvárosi együttműködési megállapodást. Ebben szerepelt, hogy közösen indulnak az uniós pályázaton.
Akkor még a politikusok és a kerékpárosok is úgy gondolták, hogy egy-két év múlva kerékpárúton kerekezhetünk Polgárra. A polgáriak pedig Tiszaújvárosba. Cikkünk a 3. oldalon.

Életet mentettek

Szív City-vel akcióban

Egy hete, csütörtökön a Szent
István úton összeesett egy
férfi a nyílt utcán. A járókelők
azonnal hívták a 112-es segélyhívó számot, a mentőszolgálattal egy időben pedig a
Szív City applikációra is „befutott” a riasztás, ami az 500
méteres körzetben lévő önkéntes segítőket riasztja.
Legyél Te is hős! - szól a Szív City applikáció szlogenje, és ez a valóság is, hiszen életek múlnak azon, hogy az újraélesztés időben
elkezdődik-e. Az applikáció riasztott, a felhasználó pedig bajba jutott embertársa segítségére sietett és megkezdte az újraélesztést.
A Tiszaújvárosi Mentőállomásról esetkocsi,
Miskolcról helikopter indult a férfiért, akinek az újraélesztését a mentősök emelt szinten vették át. A férfit intubálták és stabil állapotban szállították kórházba.
Az újraélesztés napja novemberben volt,
de nem kell eddig várniuk azoknak, akik

Tavasz van

A mentők napján szakemberektől lehet megtanulni az újraélesztés alapjait.
szeretnék elsajátítani az újraélesztés alapjait vagy felfrissíteni tudásukat. Május
10-én lesz ugyanis a mentők napja, ez alkalomból nyílt napot rendeznek a Tisza-

újvárosi Mentőállomáson, ahol bárkinek lehetősége nyílik arra, hogy tanuljon,
gyakoroljon. Az ilyen esetek bizonyítják,
hogy érdemes.

Bár a hét második felében visszaköszön a télvég, az elmúlt
napokban igazi tavaszban lehetett részünk. Ezt tükrözi
Szilvási Klaudia felvétele is.

Sokféle

2. oldal

Speedmarathon

Egy százaléknyi gyorshajtó

Megyénkben 321 gyorshajtót mértek be 24 óra alatt.

A 24 órán át - április 3-án 6 órától április 4-én 6 óráig - tartó Speedmarathon elnevezésű sebességellenőrzés az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata - a TISPOL - kezdeményezése alapján
zajlott Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. A lakosság aktív részvételének köszönhetően számos mérési helyszínre érkezett javaslat, melyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemzőmunka eredményeit figyelembe véve jelölték ki a sebességmérő berendezések felállítási helyeit. Az akcióban 112 rendőr vett részt, akik összesen 35340 járművet ellenőriztek 153 helyszínen, s ennek során 321 sebességtúllépést mértek.
A gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. A rendőrség azt kéri a járművezetőktől, hogy az év valamennyi napján
tartsák be a szabályokat – „…hogy mindenki hazaérjen!”
Police.hu

Elmélet és gyakorlat

Sulikerékpár

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon március 28-án rendezték a „XXVII. Kerékpáros
Iskola Kupa” területi verseny előselejtezőjét.
A versenyen a tiszaújvárosi és a környező települések iskoláinak 19 diákja vett részt.
A résztvevő diákok kerékpáros közlekedési szabályokkal kapcsolatos KRESZ
tesztet töltöttek ki, valamint kerékpáros
ügyességi akadálypályán mérhették össze
ügyességüket a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság udvarán felállított pályán.
A versenyen legjobbnak bizonyult párosok vehetnek részt a Sárospatakon megrendezendő megyei döntőn.
Sok sikert kívánunk nekik!
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik április 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.

Római katolikus

Szentségi felkészítők minden pénteken: elsőáldozók - 15.00
óra, bérmálkozók - 16.00 óra, helyszíne a templom. Április 18án, Nagycsütörtökön a bérmálkozásra készülőkkel Egerben az
olajszentelési Szentmisére a templom melletti parkolóból reggel 7-kor indul az autóbusz. Nagyböjt pénteki napjain a Keresztút végzése szentmise előtt 17.30-tól.
Április 14-én virágvasárnapi szentmise a templom előtt az
ágak megszentelésével és a plébániaudvaron felújított kereszt
megáldásával kezdődik. A szentmisére mindenki hozzon magával barka helyett pálma vagy bármely nemes növény, akár
virágzó ágát.
SZENTMISÉK RENDJE
Nagyhét: Április 16. kedd 18.00 óra
Április 17. szerda 8.30 óra
Nagycsütörtök: Április 18. 18. 00 óra ünnepi Szentmise az Oltáriszentség alapításáról
Nagypéntek: Április 19. Szigorú böjt
14.30 óra keresztút a templomban Krisztus szenvedésének és
halálának ünneplése délután 15.00 órakor, a templomban
Nagyszombat: 8.00-13.00 óráig csendes imalehetőség a templomban A húsvéti vigilia szentmiséje 20.00 órakor tűzszenteléssel a templom előtti téren kezdődik. A szentmise a templomban, majd feltámadási körmenet a templom körül.
Húsvét vasárnap: 8.00 húsvéti eledelek megáldása a templom
előtti téren
Ünnepi szentmise 11.00 óra (a szentmise után ételszentelés)
Húsvét hétfő: 11.00 óra
Tiszaújváros: 2019. április 11-én, csütörtökön 17.00 órakor
bibliaóra kezdődik. 2019. április 14-én, vasárnap 11.00 órakor
konfirmációval egybekötött istentisztelet lesz. A gyermek-istentisztelet elmarad.
Tiszaszederkény: 2019. április 14-én, vasárnap 10.00 órakor
istentisztelet lesz.

Tizenkilenc diák szállt nyeregbe.

Görögkatolikus

Öléssel fenyegette a vevőt

Lélek

Egyházi hírek

Református

Rossz vásárt csináltak

A Tiszaújvárosi Járásbíróság 2019. április
8-án hirdetett ítéletet annak a férfinak az ügyében, aki miután megegyezett személygépkocsija eladásáról, nem csak a vételár egy részét,
de magát az autót is elvette a sértettől.
A megállapított tényállás szerint a sértett
2018. március 31-én, Girincsen - némi vita után - megállapodott a vádlottal, hogy
100.000 forintért megvásárolja annak
személygépkocsiját. A sértett azért, hogy

2019. április 11.

bizonyítsa a férfinak vásárlása komolyságát, elővett 30.000 forintot és megmutatta. A vádlott ekkor egy gyors mozdulattal
kikapta a kezéből a pénzt, majd azzal és
az autóval távozni kívánt.
Miután a sértett kérdőre vonta a férfit,
az visszalépett, megszorította a nyakát
és megfenyegette, ha három napon belül
nem fizet, megöli. Ezt követően a pénzzel
és az autóval távozott a helyszínről.

A sértett azonban nem ijedt meg a vádlottól, értesítette a rendőrséget, mely azonnal
lefoglalta a férfitől elvett vételárrészletet.
A vádlottat önbíráskodás bűntettének kísérlete miatt mondta ki bűnösnek a bíróság, melyért 8 hónap - végrehajtásában 2
évi próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélte.
A bíróság ítélete jogerős.
(Forrás: Miskolci Törvényszék)

Húsvétra felkészítő lelkigyakorlatunkat Virágvasárnap előtti
pénteken és szombaton tartjuk (ápr. 12. és 13.), melyet Papp
András atya, diósgyőri parókus, miskolci kerületi esperes vezet. A szertartások 17.30-kor kezdődnek. A lelkigyakorlat alkalmat ad a húsvéti szentgyónás elvégzésére és Krisztus szent
titkaiban való részesülésre (szentáldozás).
Virágvasárnap 10.00 reggeli istentisztelet (evangélium után
gyóntatás), 11.00 Szent Liturgia. 15 órától játszóház a gyerekek számára egyházközségünk közösségi termében.
Nagyszerdán 17.30 Előreszentelt Adományok Liturgiája (a
szertartás végén a betegek kenetének kiszolgáltatása).
„Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.”
(Kosztolányi Dezső)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Makrányi András (Endre)

(volt polgári lakos)
életének 91. évében 2019. április 2-án örökre eltávozott
közülünk. Szeretett halottunktól 2019. április 12-én, pénteken délután 2 órakor veszünk végső búcsút Polgáron a
Köztemető ravatalozójában.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Lenkey Lajos

81 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2019. 04. 16-án (kedd)
12.30 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
Kérjük kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
„Lelked, mint a fehér galamb, csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes a szemünk, már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra, amikor a szeretett férj,
édesapa

Pereszlényi Kálmán

hét éve eltávozott közülünk.
Emléke szívünkben él.
A gyászoló család
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Válaszlevél?

Valódi bajok
műgumi ügyben

Néhány hete az alábbi írásbeli választ igénylő kérdést intéztem
Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca
nélküli miniszterhez:
Mennyi pénzébe került eddig a magyar adófizetőknek a MOL
Petrolkémia Zrt. területén vegyesvállalati formában létesülő
műgumi üzem üzembe helyezésének késése?
Csak emlékeztetőül, hogy miért fogalmazódott meg bennem és
sok ezer tiszaújvárosi lakosban is a kérdés:
A kormányfő 2018. márciusi látogatásán, a választási kampányeseménnyé vált átadásra külön kiszépítették az építkezési helyszínt, hogy a pompázatos átadási ünnepséget követően újfent a
munkagépek vegyék át a területet. Ez a kampányesemény nem
hivatalos becslés szerint akár 100 milliós többletköltséget is
okozhatott a MOL és a japán cég vegyes vállalatának. Az ígéretek ellenére az üzem még a mai napig sem üzemel. A csúszás
miatti veszteség pedig ennél is nagyságrendekkel többre becsülhető.
A fentiekre tekintettel, mint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős minisztertől kérdezem:
1./ Mennyibe került és mekkora veszteséget okozott a MOL Petrolkémia Zrt.-nek a kampányeseménnyé silányult „átadási” ünnepség 2018 márciusában?
2./ A mostani tervek szerint mikor kezdődhet meg a próbaüzem,
ill. az üzemszerű termelés az üzemben?
3./ Mekkora gazdasági veszteséget okozott a csúszás a társaságnak, és ezt hogyan kívánják pótolni?
4./ Mekkora adóbevétel-kiesést okozott a költségvetésnek a
csúszás, ill. hogyan teljesülnek a jövőben az ígért foglalkoztatási tervek?
A MOL Nyrt. legnagyobb tulajdonosa a magyar állam, így joggal várható el, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter felelősen gondoskodik az állam vagyonáról.
Kérdéseimre az alábbi szó szerinti választ kaptam a kormány illetékesétől:
Tisztelt Képviselő Úr!
A kérdéses műgumi üzemet a JSR MOL Syntetic Rubber Zrt valósítja meg. Az üzleti folyamatban magyar részről a MOL Nyrt.
minősül partnernek.
Az üzem működtetése új tevékenységnek minősül, így ebből korábban költségvetési bevétel sem származhatott, tehát adóbevétel-kiesésről sem lehet beszélni.
A működéshez szükséges munkaerő jelenleg rendelkezésre áll, a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterheket a vállalat havi rendszerességgel teljesíti.
Kérem válaszom szíves elfogadását.
		
Budapest, 2019. április 03.
Üdvözlettel : Dr. Fónagy János miniszterhelyettes
A fenti válasz nem tekinthető másnak, mint egy képviselő és rajta keresztül az érintett állampolgárok mérhetetlen lenézésének.
A válaszadó miniszterhelyettes egyetlen kérdésre sem válaszolt,
de felvet olyan ügyeket, melyeket senki nem vitatott és nem is
kérdezett. Ellenben továbbra sincs válasz arra, hogy
- mikor kezdi meg az üzemszerű működést a műgumi üzem?
- mekkora gazdasági veszteséget okozott a hazug kampányesemény a gazdasági társaságnak?
- mekkora adóbevétel-kiesést okozott a költségvetésnek a
csúszás?
Ez a válasz is szemléletesen mutatja, hogyan gondolkodik a Fidesz a felelősségről, amivel a választóinak tartozik, ill. ezer más
ügy mellett, hogyan gondoskodik a nemzeti vagyon védelméről.
Dr. Varga László
országgyűlési képviselő

Pompázatos átadóünnepséget tartottak 2018 márciusában
neves művészek fellépésével.
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3. oldal

Kerékpárútvesztő

Polgár egyedül is belevág

Hosszas mérlegelés után Polgár képviselő-testülete egyhangú döntést hozva úgy határozott, hogy annak ellenére is
megépíti a Tiszaújváros és Polgár közötti kerékpárút megyehatárig tartó szakaszát, hogy a
társpályázó Tiszaújváros nem
nyert az uniós pályázaton.
A Tiszaújváros és Polgár közötti kapcsolat több évtizedre nyúlik vissza. Tiszaújváros felépítésében, benépesülésében a
polgáriaknak meghatározó szerepe volt,
a ’60-as, ’70-es években a tiszaszederkényiek, leninvárosiak gyakori vásárlói voltak a polgári üzleteknek, a nagy iparvállalatoknál igen sok polgári talált munkahelyet. Manapság is élénk a munkaerő-áramlás, a kereskedelmi célú kölcsönös „városlátogatás”. Sokan tennék meg a tíz kilométeres utat kerékpáron, ha lenne kerékpárút. Megépítésének szándéka mintegy egy
évtizede merült fel komolyan a két város
önkormányzatánál. Elhatározták, ha lesz
megfelelő támogatási forrás, közösen pályáznak a fejlesztésre. (Tiszaújváros jóval
korábban már megépítette a városból az
erőmű elágazásig tartó kerékpárutat.)
2016-ban érkezett el az idő, a döntően európai uniós forrásokból megvalósuló területi operatív programban. A Tisza-szigeten
találkozott 2015 őszén a két város képviselő-testülete, polgármestere, a két megye
közgyűlési elnöke. Ekkor - a testvérvárosi
együttműködési megállapodás megújításakor - határozták el, hogy közösen pályáznak. A pályázat elkészült, beadták. Elbírálásakor azonban nem várt eredmény született: Polgár nyert, Tiszaújváros pedig nem.
- A meglepetésből ocsúdva mérte csak fel a
városvezetésünk a kialakult helyzetet - nyilatkozta Tóth József, Polgár polgármestere. - Hatalmas dilemmánk volt, hogy hozzá
merjünk-e fogni a 400 millió forinttal meg-

A megújított testvérvárosi együttműködési megállapodást a két polgármester, Bráz
György és Tóth József látta el kézjegyével. Török Dezső a borsodi-, illetve Pajna Zoltán a hajdú-bihari közgyűlés elnöke, és a polgári térség országgyűlési képviselője,
dr. Tiba István is aláírt egy, az eseményre emlékeztető dokumentumot 2015-ben.
támogatott és mintegy 93 millió forint saját forrást igénylő bicikliút építéséhez. A pályázatban ugyanis az szerepel, hogy a kerékpárút a két várost köti össze. Ha a tiszaújvárosiak nem nyernek pénzt, és nem építik meg az utat, a mi, a polgári vasútállomástól a megyehatárig tartó kerékpárutunk
a „semmibe fut”, nem lesz folytatása, nem
valósul meg a pályázatban szereplő célkitűzés. Ennek okán az is előállhat, hogy a
polgári önkormányzatnak nemcsak a fejlesztésre felvett hitelt kell visszafizetni, hanem a 400 milliós uniós támogatást is. Ezt
pedig nem bírja el a mi költségvetésünk. A
soron kívül összehívott önkormányzati képviselő-testületi ülésen teljes egyetértés volt
a tekintetben, hogy a két város, valamint az
ott élők kapcsolatát segítő, régóta várt, történelmi jelentőségű fejlesztés lehetőségét
nem szalaszthatjuk el. Annál is inkább nem,
mert Tiszaújvárosban 1,2 milliárd eurós
költséggel épül a MOL évtizedek óta legnagyobb beruházása, ami ugyancsak sok polgárinak ad majd munkát. Egyhangú döntés-

sel mondtuk ki, hogy a Tiszaújváros-Polgár
közötti kerékpárút polgári szakaszát megépítjük, hogy a teljes beruházás már visszafordíthatatlan legyen. Azaz megcsináljuk
a kerékpárút ránk eső 8,7 kilométeres szakaszát, teljesítve a projektnek az uniós támogatás érdekében vállalt indikátorait. Erre
92,89 millió forint hitelt vesz fel az önkormányzat, ha szükség lesz rá.
Tóth József mindehhez hozzátette: mindig vannak, információi szerint most is
lesznek olyan nyertes pályázatok, ahol a
beruházásokat nem tudják megvalósítani,
és az ezekből visszaáramló összegekből
lehet pénz a kerékpárút tiszaújvárosi, azaz Borsod megyei szakaszának kivitelezésére is. Ez május végén dőlhet el.
Még egy - igaz későbbi - esély is nyílhat.
Már zajlik a 2021 és 2027 közötti uniós ciklus előkészítése, a területfejlesztés
szektorális tervéhez kért adatgyűjtésre Tiszaújváros fejlesztési javaslatai közt szerepeltette a kerékpárutat.
f.l.

Hiábavaló kamionstop

Tranzit út helyett elkerülő utat akarnak

Egy éven belül másodszor vonultak utcára a sajószögediek, akik a falun átmenő kamionok ellen tiltakoznak. Naponta több száz teherautó halad át Sajószögeden, emiatt a
településen nagy a zaj, a por,
és repedeznek a házfalak.
Múlt péntekre újabb tüntetést szerveztek, felhívva a figyelmet problémájukra.
A 20 tonnánál nagyobb teherautókat korábban már kitiltották, ám hiába, ha a
közútkezelő új és újabb áthaladási engedélyt ad ki a kamionoknak. Az ott élők
nem tranzit-, hanem elkerülő utat akarnak, kizárva a településről a balesetveszélyes monstrumokat.
- Hajnali 5-kor már dübörögnek a kamionok, mindent hallani, azt is, ahogy rámennek a csatornafedélre. Hangosak, hatalmasak, és sokszor gyorsabban is mennek, mint ahogy azt a KRESZ megengedné. Én itt lakom szemben, a házam fala
mindenütt megrepedezett, de nem csak
nekem, másnak is itt a főutcán. Nagy a
zaj, és nagy a por, ez mind a kamionok
miatt van - mondja Kakukk Lajosné.
A reggeli csúcsban 8 és 9 óra között álltak ki
az út szélére a tüntetők. Hangos füttyszóval
fogadták a kamionokat, miközben a tiltakozó táblájukat mutatták a sofőröknek. Az arra járó és autózó szimpatizánsok hangos dudaszóval fejezték ki szolidaritásukat, mások
integettek a tüntetőknek egyetértésüket kifejezve. A transzparensek mellett térképet is
lobogtattak a tüntetők, amin a megoldást jelentő elkerülő utat rajzolták be.
Apróbb sikereket már elértek az elmúlt
években, ám ez még mindig nem megoldás a problémájukra. Lassan, tyúklépésben haladnak előre, úgy érzik, mintha
nem hallanák meg őket.
- 2015 őszétől a tranzitkamionokat kitiltották, Tokajban lezárták a tranzit utat a

A monstrumok zajt, port és károkat okoznak.
lengyel, román, ukrán és szlovák kamionok mind itt jöttek, személy szerint én voltam az, akinek ezt sikerült elérni, ebben a
Magyar Közútkezelő Miskolci Igazgatósága partner volt - mondja Papp Katalin,
aki nagycsécsi lakosként állt a tüntetőkhöz. - Azóta viszont nagyon sok egyedi engedélyt adtak ki és az épülő beruházások,
útépítések miatt is egyre több nagy kamion idetéved. Nagy sebességgel mennek,
nem foglalkoznak azzal, hogy itt emberek élnek, zaj és kosz van miattuk, szétrázzák a főutcán lévő házakat. Hiába traffipaxoznak a rendőrök, a kamionsofőrök telefonon adják át egymásnak az infót, szóval
egyszerűen elviselhetetlen, ami itt van.
Mások arról beszélnek, hogy évtizedek óta
húzódik ez a probléma, ám hiába az idő,
a türelem, a harc, semmi változás. Terveik
pedig vannak, megoldásra várnak. A tüntetők leveleznek a minisztériummal, az országgyűlési képviselőkkel, a falu vezetésével. Nyugalmat, csendet, biztonságot akarnak és egy elkerülő utat.
- Volt már itt forgalomszámlálás is, ami bebizonyította, hogy valóban nagyobb itt a
forgalom, mint amit elbírna, ezt az illeté-

Fotó: Tóth Zsófia

kes minisztérium is levélben megerősítette
- mondja Varga Viktor, a tüntetés szervezője. - A területi országgyűlési képviselők
akkor ígéretet tettek arra, hogy találnak a
problémánkra megoldást, ez tavaly augusztusban volt, erről van levelem is. A legfrissebb, ami azóta történt, a múlt héten, hogy
a sajószögedi képviselő-testület határozatot hozott, hogy megbízzák a polgármestert,
hogy kezdje el az elkerülő úttal kapcsolatos
ügyintézést. Az elkerülő út egyesek szerint
15, mások szerint 30 éve benne van a helyi
településrendezési tervben egy piros vonallal jelölve. Most végre valami elindult. Ez
a terv sajnos egyelőre nem hagyta el a település határait, pedig először bele kell kerülnie a Borsod megyei rendezési tervbe, majd
az országos településrendezési tervbe, majd
jön a tervezési fázis, aztán forrást kell rá találni, szóval nem egy rövid folyamat az elkerülő út megvalósítása, de egyelőre az már
pozitívum, hogy most elindult valami. Addig marad ez az állapot, hiszen sajnos folyamatosan 500-600 engedélyt kiadnak a kamionoknak, de addig sem adjuk fel a teherforgalom csökkentését.
berta
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Lorántffy és a hajdúk

A helytörténeti kutatás a szülőföld, a lakó- és munkahely, az egykori iskola múltjának feltárásával erősíti a szűkebb környezethez való érzelmi-értelmi kötődést,
a hajdani örökség és a mai eredmények
megbecsülését, és ez által hatékonyan
közreműködhet az összetartozás érzésének felkeltésében, a nemzeti öntudat erősítésében, a hazaszeretet elmélyítésében.
Tiszaszederkény 750 éves évfordulója motiválta az immár hagyományosnak
számító műveltségi vetélkedő témáját,
melyet a Református Pedagógiai Intézet
szárnyai alatt immár negyedszer rendeztek meg a Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskolában. „Lorántffy Zsuzsanna és a hajdúk / A 750 éves Tiszaszederkény” elnevezésű vetélkedő két előzetes
írásbeli feladatsorból állt. A kutatás már
novemberben elkezdődött és folytatódott
februárban is. A döntőn érdekes feladatokat oldottak meg a diákok. Részletesen
megismerkedtek a XVII. századi előkelő asszonyok mindennapi életével, bepillantottak a konyhai művészet rejtelmeibe,
Lorántffy Zsuzsanna híres Gombos-kertjébe, megismerkedtek az úri hímzés alapöltéseivel, oklevelet készítettek, sőt a birtok vezetése kapcsán egy kis matematikával is találkozhattak. Olyannyira beleélték magukat az adott korszakba, hogy
sziporkázó jelenetek formájában elevenítették meg a fejdelem és fejedelemas�szony életét. Az első két helyet két ven-

Negyedszer rendeztek műveltségi vetélkedőt a Kazinczy iskolában.
dégcsapat vitte el, első helyen a Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két
Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola, csapatának tagjai: Balák Lara,
Lánczi Viktória és Süli Martin. Minimális különbséggel lett második a Tiszakeszi
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola csapata, melynek tagjai: Tiba
Noémi Admira, Oreskó Lili és Sipos Milán. Utána következtek a hazaiak. Harmadik helyen a 6.a lánycsapata: Kincses
Anna Rozi, Papp Flóra, Tóth Laura Lilla, majd a 7. b fiúcsapata: Ágoston Attila,
Kalóz László, Tóth Máté Olivér és a 6.a

7.b vegyes fiúcsapata: Kiss Hunor, Nagy
Levente, Zsíros Zsombor Szilveszter. Az
eredmények mellett a legfontosabb az,
hogy a gyerekek jól érezték magukat, miközben játékos módon megismerkedtek
településünk helytörténetével. Mi, kazinczysok ily módon igyekeztünk kifejezni
tiszteletünket elődeink iránt. Köszönjük
a szervezők, a résztvevők, és a felkészítő tanárok munkáját, az eredményhez gratulálunk!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató
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„Egy nap, amikor a legjobb lehetsz!”

„Egy nap, amikor a legjobb lehetsz!”
2019. április 6-án mi, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola DSE leánytornászai örömmel és nagy izgalommal vettünk részt a Tiszavasváriban megrendezett Revolution Dance Cup Nemzetközi Minősítő Táncversenyen.
Kora reggel indultunk, hogy időben odaérjünk a versenyre. Már nagyon sokan
voltak, mire megérkeztünk, a kezdésig
pedig egyre többen lettünk. Előttünk sok
remek előadó lépett fel, mi huszadikként
kerültünk sorra. Az előadásunk után levonultunk a színpadról és tovább csodáltuk
a többiek produkcióját. Hosszú várakozás
után elérkezett az eredményhirdetés, melyet egy közös tánc előzött meg a szervezőkkel és a többi versenyzővel.
A fergeteges show után eljött a várva-várt
pillanat. A díjakat kategóriánként osztották ki. Mi a Gyermek „C” kategóriában,
Karibi kalóz lányok néven arany minősítést értünk el, valamint a kategória leg-

jobbjainak járó kupát is megnyertük. Ezután a fotófalnál fotózkodtunk és boldogan köszöntük meg edzőnknek, Komlósné Oláh Marika néninek a felkészítést.
Sok élménnyel és tapasztalattal tértünk

haza az első megmérettetésünkről. Bízunk benne, hogy további versenyeken is
megmutathatjuk tánctudásunkat.
Lengyel Laura 6.a és Viszóczki Flóra
4.a osztályos tanulók

Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola
„Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül, vagy
kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”
(Kor. 9:7)
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Alapműveleti
matematikaverseny

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy segíteni tudjunk a nehéz
helyzetben élő személyeken, családokon
a húsvéti előkészületek során.

Kamarazene és ének

A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája meghívja a zenekedvelő közönséget 2019. április 12-én, pénteken 16.00 órától az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola kamarazenekari és ének-

kari hangversenyére a zeneiskola koncerttermébe.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés díjtalan.
Hok Csaba
				
intézményvezető

Idén első alkalommal rendeztük meg a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában az alapműveleti matematikaversenyt. A megye 169 nevezőjéből 67 tanuló írta meg a megyei
feladatsort iskolánkban. A verseny 4 - 8. évfolyamon zajlott. A
megyei eredményhirdetés Mályiban, a Móra Ferenc Általános
Iskolában lesz április 15-én, ahová az összesített megyei eredmények alapján az első 6 helyezett kap meghívót. Megyénk évfolyamonkénti legjobbjai Marcaliban a döntőn mérhetik össze
tudásukat a többiekkel május 11-én.
Rácz Zita
munkaközösség-vezető

Aktuális
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Iskolai körkép

Nyakunkon
a beiratkozás

Maximum 27 fő vehető fel egy osztályba.
Tiszaújvárosban mind a négy általános iskolában
április 11-én és 12-én lehet beíratni a leendő első
osztályosokat.
A gyermek abban az esetben tanköteles, ha az adott évben augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét. Azonban szakértői bizottság javasolhatja, hogy további egy évig még óvodai nevelésben részesüljön. Ha a gyermek tanköteles korba lép a szülőnek
kötelessége beíratni lakóhelye szerinti vagy a választott iskolába, akkor is, ha marad még egy évig óvodában.
Abban az esetben, ha a szakértői vizsgálat eredménye szerint a
gyermek szeptemberben megkezdheti az iskolát, megkezdődik
a hajsza, a dilemma, hogy hová is járjon majd. Minden iskolában hetek óta tartanak foglalkozásokat óvodásoknak, tájékoztatást szülőknek, ezzel is segítve a választást az iskolák, a tanító nénik vagy az emelt szintű oktatások között. A nagycsoportos
gyerekek szülei között is egyre gyakoribb a téma, hogy ki hová
íratja majd szeme fényét. Nehéz a döntés, az iskolák vonzóbbnál
vonzóbb lehetőségeket kínálnak. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola három osztályt szeretne indítani a 2019/2020-as tanévben.
- Hat évvel ezelőtt indítottuk először az emelt szintű angolos
osztályunkat - nyilatkozta lapunknak Hok Csaba, a Hunyadi iskola intézményvezetője. - Minden évben nagyon népszerű az iskolánkban ez a képzés, így azt gondolom, hogy most a leendő
elsősök között is nagy sikere lesz. Az emelt szintű angolos osztályban csoportbontásban tanulják az angolt már az első osztálytól. Ezen kívül szeretnénk indítani egy általános tantervű osztályt, ahol a választható órakeret terhére heti egy órában drámát és táncot tanulnának a gyerekek. Illetve van még egy kidolgozott programunk, szintén az általános tantervre vonatkozóan, ahol hasonlóan, mint a tánc és drámánál, itt is a választható órakeret terhére emelt óraszámú informatikaoktatás kerülne az órarendbe.
Törvény írja elő, hogy bármilyen tantervű osztályt indít is az iskola, a maximálisan felvehető létszám 27 fő lehet. Így van ez
a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában is. Ők is
úgy tervezik, hogy három osztállyal indulnak szeptemberben.
- Egy emelt óraszámú matematika, egy emelt óraszámú informatika és egy általános tantervű osztály indítását tervezzük - tájékoztatta a szülőket Farkas Tivadarné, a Széchenyi iskola intézményvezetője. - Az elmúlt években többször előfordult, hogy
egy-egy osztályba többen jelentkeztek, mint amennyit fel tudunk venni, ebben az esetben a felvételről sorsolással döntünk.
A két állami fenntartású általános iskolába körzetek szerint lehet jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy Tiszaújváros teljes területe
két beiratkozási körzetre van osztva, tehát ha a Széchenyi vagy a
Hunyadi iskolába íratja a szülő a gyereket, figyelembe kell venni a lakcímet is, ha általános tantervű képzésen gondolkodik a
szülő. Abban az esetben, ha bármilyen emelt szintű képzést szeretne gyermekének biztosítani, úgy a lakcímet nem kell figyelembe venni.
Az egyházi iskolákba ebből a szempontból könnyebb a bejutás,
hiszen bármilyen lakcímmel rendelkezik, jelentkezhet az iskolákba. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában az
előző évekhez hasonlóan két osztályt indítanak.
- Egy magyar-angol két tanítási nyelvű tagozatos osztályt, ahol
már bizonyos tantárgyakat első osztálytól kezdve angolul tanulnak a gyerekek - tudtuk meg Makkainé Chmara Mariannától,
az iskola igazgatójától. - Emellett indítunk egy általános tantervű osztályt is.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola sem
változtat az előző évekhez képest, két osztály indítását tervezik,
egy emelt szintű angol, valamint egy olyan osztályt, ahol emelt
szinten tanulják a vizuális kultúra tantárgyat.
- Tapasztalataink szerint a szülők figyelembe veszik, hogy a
gyereknek mi a véleménye, az alapján választanak, hogy melyik iskola tetszik nekik - mondta Gál Benjáminné igazgató. - A
délutáni, óvodásoknak tartott foglalkozásokra, bár sokan eljöttek, de szó szerint csak kóstolgattak. Sokan végigjárják az iskolákat, tájékozódnak, majd a beiratkozáskor más-más szempontot vesznek figyelembe. A szülőknek fontos, hogy olyan képzést
válasszanak a gyereküknek, amivel majd a nagybetűs életbe kilépve könnyebben boldogulnak. Szerintem ilyen szempontból
mindenképpen fontos az idegen nyelv tanulása.
ema

5. oldal

Diákok testvérvárosunkból

Határtalanul Tiszaújvárosban

A határon innen és túl élő
magyarok kapcsolatát erősíti a közel tíz éve működő Határtalanul! program. Ennek
a pályázatnak köszönhetően
látogattak el Magyarországra a szlovákiai Rimaszombat városából a Tompa Mihály Református Gimnázium
tanulói.
Testvérvárosunk diákjai Miskolc, Sárospatak és Tokaj nevezetességeit nézték
meg, illetve Tiszaújvárosban is eltöltöttek
egy napot. Pénteken egész napos program
várta a csoportot. A diákokat és kísérőiket
a Polgármesteri Hivatalban fogadták, ahol
köszöntötték őket, és megnézték a városunkról készült filmet is, majd elsétáltak
a református templomba. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban tett látogatás során ismerkedtek a helyi középiskolásokkal, az épülettel. Ebéd után gyárlátogatáson vettek részt a Jabil Circuit Magyarország Kft-nél, ahol Cservenné Boros Andrea, a Jabil humán erőforrás osztályának
vezetője fogadta a vendégeket.
- Örömmel fogadtuk a rimaszombati gimnazistákat a Jabilben - mondta Andrea.Noha évente több mint 400 diák ismerheti meg a vállalatunkat a gyárlátogatásokon, ez az alkalom különleges volt abból
a szempontból, hogy testvérvárosunkban
élő fiatalokat láthattunk vendégül, akik a
helyi ipar működésébe is betekinthettek.
A gyárban tett látogatás után a helyi sportolási lehetőségek egy szeletével ismerkedtek meg a fiatalok, a Sportcentrum pályáit, uszodáját nézték meg. Majd buszra
szálltak és a program Tiszaszederkényben a „Villa Scederkyn” Tájházban folytatódott. Szederkény főterén megkoszorúzták a Lorántffy Zsuzsanna szobrát. A
mozgalmas napot pedig a tiszaszederkényi református templom bemutatása zárta.
- Én még soha nem jártam Tiszaújvá-

Szülői ankét

A 750 éves Tiszaszederkény emlékkövénél.
rosban - mesélte Misorák Róbert, a ri- zött testvérvárosi kapcsolat van.
maszombati Tompa Mihály Református - Pedagógusként azt gondolom, hogy a
Gimnázium tanulója. - Nagyon tetszett két város közötti jó kapcsolatot még inminden, amit egész nap láttam, de talán kább ki kellene használni - vette át a szót
két dolgot emelnék ki. Az egyik legérde- Ádám Lilla, a csoport egyik kísérőtanákesebb a Jabil volt. Megnézhettük, ho- ra. - Én is most ismerkedtem meg Tiszagyan készítik a led égőket, led lámpákat. újvárossal, és nagyon sok lehetőséget láA másik pedig, hogy most tudtam meg, tok benne. Személy szerint egy testvéhogy Rimaszombat és Tiszaújváros kö- riskolai kapcsolatot is el tudnék képzelni a helyi gimnáziummal, ami mindenképpen hasznos lenne mindkét iskola számára. Viszont, ha kicsit kitágítom a kört,
és az iskolákon kívül egyéb lehetőségeket
is nézek, nagyon fontos a két város közötti megfelelő együttműködés. Bár, mint
minden országnak és városnak, így természetesen Rimaszombatnak is az a célja, hogy megtartsa a fiataljait, esélyt tudjon adni nekik arra, hogy hazájukban tudjanak élni, dolgozni. Viszont ehhez arra is
szükség van, hogy minél többet tapasztaljanak, akár országhatáron kívül is. Lehetőséget kapjanak arra, hogy kinyílhasson
a világ előttük, kapcsolatok, ismeretségek
alakulhatnak ki, barátságok szövődhetnek, amik későbbi életüket pozitív irányba befolyásolhatják.
Irány a tájház!
Ema

Miért ilyen ez a gyerek?

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda igyekszik minél több segítséget nyújtani a
családoknak a gyermeknevelés kérdéseiben, ezzel a céllal
szervezett szülői ankétot is
április 3-án. Dr. Szilágyi Barnabás pszichológus, főiskolai docens tartott előadást az
érdeklődőknek, „Miért ilyen
ez a gyerek? - a szülői szerepek változása” címmel a Derkovits Művelődési Központ
konferenciatermében.
Az elmúlt évtizedekben sok minden valóban megváltozott a gyereknevelést illetően, főként a szülők hozzáállása a gyerekekhez - mondta az előadó. 30-40 éve
elképzelhetetlen volt, hogy például egy
családi ebédnél ne a legidősebb családtag
kapjon elsőként az ételből, míg ma szinte mindenhol a gyereket szolgálják ki először. Ez persze csak egyetlen apró példa
annak érzékeltetésére, hogy a családon
belüli hierarchia teljesen átalakult, mondhatni megszűnt, hiszen a legtöbb helyen
a felnőttek már nem csak hogy egyenrangú félként kezelik a gyereket, hanem
sok esetben szélsőséges módon már-már
alárendelt szerepet vállalnak a gyerekkel
szemben. Pedig ez egyáltalán nem szolgálja a gyermek harmonikus személyiségfejlődését.
Mint ahogy az sem, ha a szülők anyagi,
tárgyi értelemben mindig mindent, és talán a legfontosabb, hogy azonnal megadnak a gyereknek, még olyan áron is, ha
önmagukat kell fizikailag kizsákmányolni érte. Egy olyan gyerek, akinek mindig
minden az ölébe hull, valószínűleg egy
idő után semmit nem fog értékelni, el-

Nem a gyerekek változtak meg, hanem a társadalom - mondta Dr. Szilágyi Barnabás.
várásai megnőnek, „öröm ingerküszöbe”
megemelkedik, semmi átlagosnak nem
tud már majd igazán örülni, és ez az értékrendjére károsan hat.
A média hatásának is tulajdonítható, hogy
az értékrend sok családban áthelyeződött
a külsőségekre - tette hozzá a pszichológus. Tökéletes otthont szeretnénk, tökéletes gépeket, tökéletes rendet, tökéletes gyereket, noha pontosan tudjuk, hogy
ennek elérése nem lehetséges, emiatt sosincs vége ez irányú „lehetetlent vállaló”
törekvésünknek, és nincs meg az öröm átélése sem. Fogadjuk el a gyereket olyannak, amilyen, de folyamatosan „csiszolgatva”, nem elvárva tőle, hanem nevelve
őt formáljuk személyiségét.
Minél több időt szánunk gyermekünkre - vagyunk vele - annál inkább olyannak látjuk, amilyenné szeretnénk, ha válna. Csak a vele együtt közösen eltöltött
idő térül meg. Egy gyerekre ma átlagosan hét perc személyre szóló törődés jut a

családban, míg a többgenerációs családok
idején a nagyszülők sokkal többet tudtak
foglalkozni a kicsikkel akkor is, ha a szülők elfoglaltak voltak.
Manapság már óvodáskorban is megjelennek a „különórák”. Pedig ha egy gyerek átlag napi nyolc órát az óvodában tölt,
utána rendszeresen jár különféle foglalkozásokra, programokra, este pedig az
ideje zömét az elektronikus játékokkal
tölti, az olyan pszichés terhelést jelenthet
számára, ami szintén a harmonikus személyiségfejlődés ellen hat.
„Ha a napba nézel és elvakít a látvány,
önmagad okold, ne a napsugárzást” hangsúlyozta Szilágyi Barnabás az előadásában, arra utalva, hogy nem a gyerekek változtak meg, hanem a társadalom, a
felnőttek hatása vált ki belőlük olyan reakciókat, szokásokat, viselkedésformákat, amelyek negatívan befolyásolhatják
az egészséges személyiségfejlődést.

Rendezvények
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Május 10. péntek - Ifjúsági Nap
17.00 óra Fitt-Dance Tánccsapat bemutatója
18.00 óra Motoros Show
19.00 óra Sztárvendég:
19.40 Utcabál
Helyszín: Március 15. park
A belépés díjtalan!
Május 11. szombat 14.00 óra

Május 13-17. hétfő-péntek
10.00-18.00 óra
Ásványkiállítás és vásár - Krisztián István gyűjteménye
Vásárlásra hétfőn 14.00-18.00 és kedden 12.00-18.00
óra között lesz lehetőség.
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ félemelet
A belépés díjtalan!
Május 13. hétfő 19.00 óra
Zorán koncert
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterem
Jegyárak: teljes árú: 4.000 Ft
Tiszaújváros kártyával: 3.600 Ft, diák/nyugdíjas: 3.500 Ft

VII. Tiszaújvárosi Országos Mazsorett Fesztivál
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum
A belépés díjtalan!
Május 12. vasárnap 18.00
24 óra - XXIII. Gimnasztráda Gála
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterem
A jegyek ára egységesen: 800 Ft
Május 13-17. hétfő-péntek
10.00-18.00 óra
Játékos tudomány - Testünk a csoda interaktív kiállítás
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ konferenciaterem
Előzetes bejelentkezés alapján!
A jegyek ára egységesen: 300 Ft

Május 14. kedd 11.00 és 14.00 óra
Nagy Regina: Tündérpereputty - zenés bábelőadás
a Harag György Társulat Brighella Bábtagozata előadásában
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterem
A jegyek ára egységesen: 700 Ft
Május 15. szerda 19.00 óra
Orlai Produkció színházi előadása
Molnár Ferenc: Riviéra
Főszereplők: Kovács Patrícia, Schruff Milán,
Szabó Kimmel Tamás
Rendező: Benedek Miklós

A hétvégén immár hatodik alkalommal rendezték meg Polgáron a település jellegzetes étkéről elnevezett Hurka-pite fesztivált.

2019. április 11.

Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterem
Jegyárak: teljes árú: 4.000 Ft
Tiszaújváros kártyával: 3.600 Ft, diák/nyugdíjas: 3.500 Ft
Május 17. péntek 19.00 óra
ExperiDance Produkció:
Nostradamus
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterem
Jegyárak: teljes árú: 4.000 Ft
Tiszaújváros kártyával: 3.600 Ft, diák/nyugdíjas: 3.500 Ft
Kiegészítő programok:
Városi Kiállítóterem
Május 14. 17.00 óra
Stark István Szabad hullámok című kiállításának megnyitója
Látogatható: nyitvatartási időben június 22–ig
A belépés díjtalan!
Derkó MiniGaléria
Április 18.
Megay Adrienne Éva „Táj-Kép” című kiállítása
Helyszín: Derkovits Művelődési Központ, Derkó Minigaléria
Látogatható: nyitvatartási időben május 25–ig
A belépés díjtalan!
Óvárosi KULT Galéria
Április 30.
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim”
- velencei karneváli babakiállítás Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház, Óvárosi
KULT Galéria
Látogatható: nyitvatartási időben június 15-ig
A belépés díjtalan!
Jegyek kaphatók a Derkovits Művelődési Központ jegypénztárában 2019. április 15-étől nyitvatartási időben.
Jegyinformáció: 49/542-009

2019. április 11.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Április 25. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Találd meg a stílusod és légy magabiztos!
Vendég: Kozma Rita stílustanácsadó és önbizalomtréner
Április 26. (péntek) 18.00 óra
A tánc világnapja
Közreműködnek: Derkovits Majorette Csoport, Jégvirág Majorette Csoport, Tiszaújvárosi Gyermek Majorettek, Derkovits Fúvószenekar
A belépődíj egységesen 700 Ft
Derko MiniGaléria
Papp Csilla olajfestmény kiállítása
Látogatható április 15-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Korbely István festőművész kiállítása
Látogatható május 3-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Április 11. (csütörtök) 16.30 óra
Csütörtöki töri
Rejtélyes irodalomtörténet - érdekességek a magyar irodalom
világából
Előadó: Tóth Réka középiskolai történelemtanár
Április 15. (hétfő ) 18.00 óra
Csillaglesen
A holdkutatás története
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Óvárosi KULT Galéria
Április 30. (kedd) 17.00 óra
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli babakiállítás megnyitója
Látogatható június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A hétköznapi Ady
kamarakiállítás
A kiállítás látogatható május 18-ig
2018. április 11. (csütörtök)
Költészet napja - Százady pillanatok
9.30 óra Babusgató - Baba zenebona
11.00 óra Egy csésze vers - Kávéházi hangulat versekkel,
versfallal egész nap a könyvtárban
14.00 óra Százady pillanatok - középiskolások játékos irodalmi vetélkedője
18.30 óra Léda-Ady-Csinszka” - R. Kárpáti Péter, Szentesi
Nóra, Bor Klára felolvasószínházi emlékműsora
Előtte a Szófelhő pályázat eredményhirdetése
Április 13. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakos egyetemi hallgatók vezetik
Április 16. (szombat) 15.00 óra
„Oly korban éltem én…”
A Paletta Baráti Kör emlékműsora Radnóti Miklósról
Április 16. (kedd) 16.30 óra
Családi játszóház - Nyuszis kép és húsvéti tojás készítése
Vezeti: Pomichal Anna gyermekkönyvtáros
Belépődíj: 300 Ft

A Tisza TV műsora
Április 11., csütörtök
9:00 Héthatár: Határtalanul Tiszaújvárosban - Iskolai beiratkozás - MSZP sajtótájékoztató - Tüntetés - Fűtés - Tavaszi
gallyazás - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Tüntetés - Közelmúlt - Közlekedésbiztonság - Költészet napja - Hurka-pite fesztivál - Sport
Utána: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Április 17., szerda
18:00 Héthatár: EP-választás - Húsvétoló - Szakmák éjszakája - A költészet napján - Oviba megyünk!- Szárazság a
földeken
18:15 Hétről-Hétre: Sodrás: Rockabilly Hungary – Gimnasztrádás lányok a levegőben - Külföldön tanulni, külföldön boldogulni - Közelmúlt -Sport
Április 18., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Kultúra/Oktatás
kronika@tiszatv.hu
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Előttem az utódom

Több éve már, hogy a televízióban volt
egy műsor - Előttem az utódom -, amely
valamely tevékenység kitalálójáról és az
azt folytatóról szólt. Így volt ez 2019.
március 23-án is Budapesten, a Szent Imre Gimnáziumban.
Kormos Dénessel - a kép jobb oldalán több évtized óta ismerjük egymást. Iskola- igazgatóként 1991-ben maga mellé helyettesnek választott. 2000-től a közvetlen munka nem volt jellemző kapcsolatunkra, de sohasem szakadt meg közöttünk az együttműködés, a jó kapcsolat. A
tehetséggondozással a közoktatás vezetői
képzettségem megszerzésekor én is közelebb kerültem a témához és ebből is írtam
diplomamunkámat.
2016-ban intézményünk önállósodott Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven, és ezen időpont után a pedagóguskollektívával és a vezetéssel együtt a korábban megszerzett „Akkreditációs tehetségpont” cím megújítására törekedtünk,
ezért elkezdtük az akkreditációs eljárás
elindítását. Ez egy elég komoly, hosszantartó, alapos és a tehetségfejlesztés elért
eredményeit, adminisztrálását ellenőrző és a folytatás lehetőségét 3 külső tag-

ból álló bizottság eljárásrendjét jelentette.
Nem korbácsolva a kedélyeket, az eredmény az újabb „Akkreditációs tehetségfejlesztő iskola” kitüntető cím elnyerését eredményezte, melyben oroszlánrészt
vállalt Komlósné Oláh Mária és Viszóczki Anett kollégám.
Bartók Béla világhírű zeneszerzőnk, zongoristánk születésnapjához legközelebbi
időpontban (március 25.), 2019. március

23-án a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Kárpát-medencei Tehetségnapján volt az ifjú és idősebb pályázók díjazása és bemutatkozása, emellett
a tehetségpont akkreditációban részt vett
tehetségpontok átadása. Több mint 200
tehetségpont kapta meg az elismerést.
Ekkor találkoztam ott hosszú idő után
Kormos Dénessel. Olyan jó volt ott és akkor valamikori mentorommal találkozni,
hiszen az általa bennem is valamikor elvetett mag, amely „kikelt” az én pedagógiai munkám során is, azt áthatja.
A mindennapjainkat közösen átélő és tervező vezető és pedagógus társaimnak köszönöm, hogy a kitartó és eredményes
munka meghozta gyümölcsét, 3 évre ismét akkreditált tehetségponttá váltunk.
Ígérem kollégáim nevében is, hogy törekszünk az elért eredmény megtartására és
minden lehetőséget megadni tanulóink tehetségének kibontakoztatására és fejlesztésére.
Hok Csaba
intézményvezető
Tiszaújvárosi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

Bazsó Gábor a legjobb szónok

Világbajnok joghallgatók

A joghallgatók tekintélyes
Jessup nemzetközi versenyében első helyezést ért el április
6-án a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) joghallgatóinak csapata,
melynek tagja volt a tiszaújvárosi Bazsó Gábor is.
Az 1960 óta minden évben Washingtonban megrendezett Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny a nemzetközi jogot hallgató diákok számára a világ legnagyobb múltú és legnagyobb szabású nemzetközi megmérettetése.
A 20. század amerikai diplomatájáról és
jogászáról, Philip C. Jessupról elnevezett
versenyben a diákoknak nemzetközi bíróság előtt zajló per szimulációja során kell
perbeszédet mondaniuk, mind a felperesi, mind az alperesi oldalon. Előtte kutatómunkáról számolnak be, beadványokat
terjesztenek elő, írásbeli és szóbeli vázlatot készítenek a perbeszédekről, emlékeztetőket írnak. Tehát írásban és szóban
is megméretik magukat, a végeredmény
pedig a képzeletbeli per több szakaszá-

Ujjong a győztes csapat. A kép bal oldalán Bazsó Gábor.
ban végzett munka eredménye. Az egyetemisták teljesítményét tekintélyes jogászokból álló bizottság bírálja el.
A szombaton véget ért versenyben a magyar egyetemisták száz ország több mint
680 egyetemének diákjai között voltak a
legjobbak, olyan tekintélyes egyetemek
hallgatóit utasítva maguk mögé, mint az

amerikai Yale és Berkeley, vagy a londoni King’s College. A döntőben a Columbia Egyetem hallgatóival versenyezett az
ELTE csapata. A világkupa mellett a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium egykori diákja, Bazsó Gábor elnyerte a legjobb szónoknak járó Best Oralis díjat is.
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Közlemények

Lakóépületek energiatakarékossági
és gépészeti pályázata

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak
részére lakóépületek energiatakarékosságot célzó és gépészeti, illetve egyéb beruházásainak, felújításainak 2019. évi támogatására.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és
társasházak tulajdonában lévő lakóépületek energiatakarékosságot eredményező
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lépcsőházakban és a közös használatú helyiségekben található külső nyílászárók cseréjének, valamint gépészeti, illetve egyéb
beruházásoknak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonostársainak
közössége, akik a lakóépületeik homlokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, valamint a panellapok dilatációs hézagainak
utólagos hőszigetelését kívánják elvégezni, lépcsőházaik külső nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, illetve
gépészeti és egyéb felújításokat, beruházásokat kívánnak végezni.
Támogatás 3 témakörben igényelhető:
A./ Szigetelési munkálatokra és közös
használatú helyiségek nyílászáróinak
cseréjére:
• lakóépületek egy vagy mindkét külső
végfal-felületének utólagos hőszigetelési
munkáinak elvégzésére,
• a lakóépületek lépcsőházaiban a külső
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjére,
• a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak
hőszigeteltre történő cseréjére,
• a lakóépületek közös használatú helyiségeiben található külső nyílászárók
hőszigeteltre történő cseréjére,
• a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dilatációs
hézagok hőszigetelésének felújítására,
• homlokzat szigetelésre azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már megtörtént,
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.)
TNM rendeletben (továbbiakban: TNM
rendelet) foglaltaknak,
• lakóépületek utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (lapostető)
hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat
együttes elvégzése esetén),
• lakóépületek első fűtött lakószint alatti födém alsó síkjának hőszigetelése,
amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.

B./ Gépészeti, illetve egyéb felújításokra,
beruházásokra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre
való cseréjére,
• hőleadók és/vagy fűtésszabályozók korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére (amennyiben az
az összes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítésére, energiatakarékos berendezésekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására
(víz, szennyvíz, gáz),
• épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőző rendszerek felújítására, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseréjére,
• csapadékvíz elvezetési problémák kezelésére,
• zárható közterületi hulladékgyűjtő konténerek telepítésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő
rendszerek felújítása nem támogatható.
C./ KUBIO típusú zárt konténertároló telepítésére:
• Azon társasházak, lakásszövetkezeti épületek pályázhatnak, amelyek Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelet 2.2 mellékletének C/ pontjában meghatározott településképi szempontból kiemelt jelentőségű útvonalakat
figyelembe véve az alábbi útszakaszon
helyezkednek el:
- Bartók Béla út - a 2., 4. és 6. számú épületek,
- Béke út - 1-7. és a 9-13. számú lakóépületek,
- Bethlen G. út - az 1-3. és a 10-16. szá-

mú lakóépületek,
- Lévay József utca - 1-11. valamint a 68.
számú társasházak,
- Kazinczy F. út - 6-8. számú társasház,
- Örösi út - a 26-32. számú társasháztól az
Örösi út végéig,
- Mátyás király út - a 34-40. számú társasház,
- Szederkényi út - az 1. számú társasháztól a 25-31. számú társasházig,
- Szt. István út - a 4/A társasháztól a
Templom út torkolatáig.
A támogatás formája: egyszeri, vissza
nem térítendő támogatás.
Mértéke:
a.) az A./ és B./ tárgykörben témakörönként külön-külön a korszerűsítés teljes
bruttó (ÁFA-t is tartalmazó) költségének
1/3-a, de lakásonként maximum 20.000.Ft.
Egy pályázati időszakban egy társasház,
illetve egy szövetkezeti épület mindkét
témakörben több pályázatot is benyújthat, azonban az időszak alatt nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg témakörönként a lakásonkénti maximális
20.000.- Ft összeget.
b.) A C./ témakörben a telepítés bruttó értékének 50 %-a, tekintettel arra, hogy a
KUBIO zárt konténertároló kötelező kihelyezését írja elő az önkormányzat,
melynek bekerülési költsége jelentősen
meghaladja az egyéb egyszerű, ún. „ketreces” konténertároló elhelyezését.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszövetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megállapított köztartozása van.
Megkezdett beruházásra, felújításra támogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, valamint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. szeptember 30-ig folyamatos.

Óvodai, iskolai szociális segítő munkakörök

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
ismételten pályázatot hirdet 2 fő részére
óvodai, iskolai szociális segítő munkakör betöltésére, 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. Családés gyermekjóléti központ - óvodai, 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 a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályáz-

ni csak a pályázati feltételekben felsorolt
valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 627-7/2019., valamint
a munkakör megnevezését: óvodai, iskolai szociális segítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje
2019. április 23.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. április 30.
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 6277/2019. azonosító számon 2019. április
05. napján jelenik meg.

2019. április 11.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 14-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd április 15-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

Tisza úti vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2019. április 12. (péntek).
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

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
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

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

Molnár István
a 8. sz. választókerület képviselője
2019. április 17-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Közlemények

2019. április 11.

Vegyszeres gyomirtás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
MÁV ZRT. miskolci Pályavasúti Területi Igazgatóság 2019.
április 17-én Tiszaújváros térségében - a Nyékládháza - Tiszapalkonya közötti vasútszakaszon - a pálya mentén vegyszeres gyomirtást végeztet. A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverék gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen, vagy kifejezetten veszélyes. A munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, ezért a
vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka
végezhető.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény,
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. április 15-én (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

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 1. bírálati időszakban (2019. március 1. - 2019. március 31.) az alábbi kérelmezők
részesültek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában
A vis�szatérítendő támogatás
összege
E Ft

A vissza
nem térítendő támogatás
összege
E Ft

Szám

Név

1.

Domenik
Dániel Viktor

500

250

2.

Szőke Béla

750

500

3.

Bráz György

750

500

A kérelmezőknek
2 000
megállapított összeg
Maradvány összesen 11 500
				

Vásárolt ingatlan
címe

3580 Tiszaújváros, Bartók Béla
út 13. 1/2.
3580 Tiszaújváros, Mátyás kir. út
4. 5/3.
3580 Tiszaújváros, Deák F. tér
12. 4/2.

1 250
12 750
Bráz György
polgármester

Melegvíz mérő órák
olvasása
Tájékoztatjuk, Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a melegvíz mérő órák olvasását 2019. április 15-től április 26-ig végezzük.
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a lakásba való bejutást
biztosítsák a megjelölt időpontban a vízmérő órát olvasó kollégáink számára.
Amennyiben a bejutást nem tudják biztosítani, úgy lehetőségük van a bejárati ajtóra kifüggeszteni a lakás melegvíz mérő órájának állását, vagy pedig bejelenthetik azt az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon
Diszpécserszolgálat: 49-341-627 (0-24 órás)
Ügyfélszolgálat: 49-544-323 (ügyfélfogadási időben)
Elektronikusan
ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Fogyasztóinkat, hogy a bejelentéskor törekedjenek a
pontos adatok megadására, elkerülendő a téves tartalommal
történő számlakiállítást.
Kérjük, együttműködésükkel segítsék munkánkat!
Tisztelettel:
TiszaSzolg 2004 Kft.

9. oldal

Az óvodai felvételek rendje

Felhívjuk a kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy
2015. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik
abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek
betölti a harmadik életévét.
Fentiek szerint a 2019/2020. nevelési évben óvodakötelesek
azok a gyermekek, akik:
2016. 01. 01. – 2016. 08. 31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2015. 01. 01. – 2015. 12. 31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2014. 01. 01. – 2014. 12. 31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2013. 09. 01. – 2013. 12. 31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek
azok a gyermekek, akik harmadik életévüket 2019. december
31. napjáig töltik be.
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása
esetén szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016.
szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól
annak az óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely
gyermek bölcsődében marad és ellátását a bölcsőde, mini
bölcsőde vezetője, illetve a munkahelyi bölcsőde és a családi
bölcsőde fenntartója a jegyző felé jelentette.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodába történő felvételre vonatkozó kérelmek beadása az intézmény székhelyén, a Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2019. április 24. és 25. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az
ötödik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás
alól, ha családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása,
sajátos helyzete ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi
és magánintézmény esetében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését kéri a kötelező óvodai
nevelésben való részvétel alól, 2019. április 20. napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem
másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha
a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyer-

A Nemzeti Eszközkezelő
bérlői számára
A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben felajánlotta az arra jogosultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják. A megvásárlásra a bérlőknek egy összegben vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is,
hogy továbbra is bérlőként laknak az ingatlanban változatlan
feltételek mellett.
Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át és
olvassák el figyelmesen. A levél a döntési lehetőségek szerint
háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz:
1. Nyilatkozat egy összegű kedvezményes visszavásárlásról.
2. Nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról.
3. Nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek melletti fenntartásáról.
Kérjük bérlőinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet a
három lehetőség közül, és nyilatkozatukat küldjék vissza 60
napon belül, mivel ennek elmulasztása esetén a jogszabályok
rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.
Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről
szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az állampolgárságukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája hátoldalán található 11 tagból álló számsor) is.
A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak:
Miskolc 3530 Miskolc, Rákóczi út 12. 06 30 165 4981
További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelőt a 061-795-5100-as telefonszámon, vagy írjon az info@netzrt.hu
e-mail címre, illetve látogassa meg honlapunkat a www.netzrt.
hu. címen.
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

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. április 18-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

mek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utolsó határnapját, 2019. április 25-ét
követő 15 napon belül a szülő írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem”
nyomtatványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom korosztályra (kis-, középső és nagycsoport)
beadható a kérelem.
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében
ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda
körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen
ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három
hónapnál régebb óta szerepel.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve beilleszkedési – tanulási - magatartási zavarának megállapításáról szóló szakértői/
szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2019.
május 27-ig írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de Tiszaújváros Város Jegyzőjéhez kell
címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen
közleményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek
beíratásáról.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ebzárlat, legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy Tiszaújváros
közigazgatási területére a rókák és más vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára 2019. április
21-ig legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el.
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 ki nem szökhetnek,
- 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 vadászebek, fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, katasztrófa-mentő ebek, segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fenti korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy
macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg és az
állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg
biztonságosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény - a veszettség elleni összevezetéses oltás kivételével - nem
tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak,
öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az állomány nagyságától függően - 10-20
hektáros területre kell korlátozni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények
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FESS VELEM!
élményfestő foglalkozás

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a
húsvéti ünnepek alatt. A hulladékot munkaszüneti napokon, azaz nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján
legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Ügyfélszolgálatok nyitvatartása:
2019. április 19. péntek (nagypéntek)		
2019. április 22. hétfő (húsvéthétfő)		

ZÁRVA
ZÁRVA

Hulladékudvarok nyitvatartása:
2019. április 19 - 20. péntek - szombat
2019. április 22. hétfő				

ZÁRVA
ZÁRVA
BMH Nonprofit Kft.

2019. április 24.
(szerda) 17.00-20.00
Derkovits
Művelődési Központ
bővebb információ:
www.arnyika.hu

Újra tojásfa díszítés
A Remény Klub szervezésében április 18-án 16
órakor húsvéti tojásokkal díszítjük a házasságkötő
terem melletti fákat. Szeretettel várunk mindenkit,
hogy együtt hangolódjunk a húsvéti ünnepekre.
A Remény Klub tagjai

Sport

2019. április 11.

Kajak-Kenu

Civil támogatással
az olimpiáig

A Tiszaújvárosi Civil Szalon fontosnak tartja a fiatal sportolók felkarolását.
Véget ért a 2019-es szezon téli felkészülési időszaka, a napokban kezdetét vette a nyílt vízi evezés, a kenuban ez a kilométerek gyűjtését jelenti. Edzőmmel, Krucsai Józseffel, a téli felkészülést szerintem igen jó eredménnyel zártuk. Ő mindenben segít, hogy az egyetemi tanulmányaim mellett maximálisan tudjak
edzeni. Időt és energiát nem sajnálva, sokszor már-már ember
feletti munkával támogatva a felkészülésemet. A kiváló eredményekhez mindkettőnk részéről sok áldozatot kell hozni. Az
egyesület, ahol a kenuzást elkezdtem, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület a lehetőségeihez mérten minden
támogatást megad a felkészüléshez és a versenyzéshez.
A további fejlődésemhez elengedhetetlen volt egy új profi kenulapát beszerzése. A Tiszaújvárosi Civil Szalon támogatásával
lehetővé tette számomra, hogy a szezon ne csak jó felkészültséggel, hanem egy új lapáttal is indulhasson. Ehhez nyújtottak
anyagi segítséget, melyet ezúton is szeretnék megköszönni nekik. Nagy reményekkel és újult erővel vágunk bele ebbe a versenyszezonba. Nagy örömömre szolgál, hogy a városban működik egy olyan civil szervezet, ahol fontosnak tartják a fiatal tehetségek felkarolását, illetve segítik céljaik megvalósítását. Köszönöm, hogy rám esett a választásuk. A magam részéről mindent meg fogok tenni, hogy az idei szezonban, már az új versenylapátommal, minél több dicsőséget „lapátoljak” össze az
egyesületemnek, városomnak és a támogatóimnak. Ezúton is
szeretném megköszönni nekik és kívánom, hogy ezt a felemelő érzést, amit a támogatásuk által kaptam, minél többen megélhessék. További munkájukhoz sok sikert kívánok!
Bragato Giada kenus
ifjúsági világ- és Európa-bajnok

Sakk

Kiss nagy napja

A B-A-Z megyei sakkbajnokság 5. fordulójában Szerencsen
8.5 : 3.5 arányú gyözelmet ért el a Tiszaújvárosi SC csapata.
Győzelmek: Barabás T., Orbán Z., Baranya S., Skobrák R.-né,
Kacvinszki V,. Suszter R., Kiss M. Döntetlen: Kántor J., Kiss
Z., Gábor Á.
A találkozó érdekessége, mondhatni szenzációja, hogy az 5 és
fél éves Kiss Máté élete első csapatbajnoki mérkőzésén győzelemmel mutatkozott be.

A Sportcentrum eseményei
Április 11. (csütörtök)
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK- EKE Eger KOK U20 bajnoki mérkőzés
				
Játékcsarnok
Április 13. (szombat)
Labdarúgás
11.00 FC Tiszaújváros - Ózd U19 bajnoki mérkőzés		
				
Füves pálya
13.00 FC Tiszaújváros - Ózd U17 bajnoki mérkőzés		
				
Füves pálya
Április 14. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik fesztivál U7, U9 csapatok részére		
				
Füves pálya
Április 15. (hétfő)
Atlétika
13.00 Diákolimpia III. kcs. többpróba városi döntő		
			
Atlétikapálya
Április 16. (kedd)
Atlétika
13.00 Diákolimpia IV. kcs. többpróba városi döntő		
Atlétikapálya
			
Futsal
12.00 U15 megyei győztesek középdöntő selejtezője		
		
Játékcsarnok

Labdarúgás

Fejjel szerzett győzelem

A labdarúgó NB III Keleti csoportjának 22. fordulójában a Tállya együttesét fogadta a Tiszaújváros. Gerliczki Máté „fiai” magabiztosan hozták a mérkőzést.
Tiszaújváros - Tállya
4-0 (3-0)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Bodzay.
Termálfürdő Tiszaújváros: Tóth Cs. Bokros, Lippai T., Nagy D., Lipusz (Horváth), Pap, Fodor, Csicsek, Hussein (Tóth
S.), Kertész, Molnár M. (Illés). Edző:
Gerliczki Máté.
Tállya KSE: Hegedűs - Horváth B., Paranai, Minczér, Potyka, Nyitrai, Németh
B. (Németh D.), Lippai Á., Bihari, Szívós
(Varga, Kovács), Bocsi. Edző: Uray Attila.
A Cigándon aratott siker után most hazai
pályán is győzelemre készültek Fodorék.
Ennek megfelelően gyors tiszaújvárosi
góllal kezdődött a mérkőzés. Lipusz jobb
oldali szögletét Lippai fejelte a tállyai kapuba (1-0). A folytatásban sem lankadt a
házigazdák támadókedve. Kertész tört be
a tizenhatosan belülre, a vendégek kapusa
elütötte. A szabálytalanságért a játékvezető büntetőt ítélt, de a piros lap elmaradt,
sőt Hegedűs a megmozdulásáért még sárgát sem kapott. A tizenegyest Nagy D.
magabiztosan vágta a kapus mellett a bal
sarokba (2-0). A félidőben azonban még
nem volt vége a hazai gólok sorának. A
higgadtan futballozó újvárosi együttes a
hajrában újabb gólt szerzett. Lipusz ezúttal balról ívelt be szögletet, melynél már
menetrendszerűen érkezett Lippai és védhetetlenül fejelt a kapuba (3-0).
A második játékrészben, ha bárkiben is
volt kétely a Tiszaújváros fölényes sikerét illetően, az 10 perc alatt szertefoszlott.
Az 55. percben egy klasszikus kontra végén Nagy D. jobb oldali beadását a változatosság kedvéért Kertész fejelte a vendéekg kapujába (4-0). A hátralévő időszakban több gólt is szerezhetett volna a
hazai csapat, de a ziccerek kimaradtak.

Triatlon

11. oldal

A játékvezető takarja kissé, de a labda a kapu bal oldalába tart, a kapus viszont
Fotó: Pásztor Krisztián
jobbra vetődik Nagy Dávid büntetőjénél. 		
A Tállyának nem volt esélye a szépítésre, csak egyszer jutottak lövéshez a vendéglátók kapuja előtt, ám Tóth Cs. a helyén volt és hárított. A fölényes 4-0-ás hazai győzelemnek köszönhetően a Tiszaújváros 31 ponttal a 9. helyen áll a bajnokságban. Gerliczki Máté együttese legközelebb április 14-én délután 4 órától Sajóbábonyban szerepel.
Gerliczki Máté: Gratulálok a játékosaimnak, mert nagyon meggyőző teljesítményt mutattak, és ha bárki legyintene,
hogy sima az eredmény, érdemes megnézni, hogy a Tállya hány gólt kapott a
bajnokságban.
Uray Attila: A mai mérkőzésen egyetlen
erényünket sem tudtuk felsorakoztatni a
Tiszaújváros ellen. Tálcán kínáltuk a gólokat, tompán játszottunk, ez nem fordulhat elő többször.
A forduló további eredményei
Putnok - Sajóbábony 2-0
Nyírbátor - Cigánd 1-1
Sényő - ESMTK 1-0
Gyöngyös - DVTK II. 0-1
Füzesgyarmat - Szolnok 5-1
Eger - DEAC 1-2
SBTC - Jászberény 0-4
Következik a 23. forduló
2019. április 14., vasárnap

11:00 Tállya - Nyírbátor
16:00 Jászberény - DAC
Szolnok - Eger
DVTK II. - Füzesgyarmat
ESMTK - Gyöngyös
Cigánd - Sényő
Sajóbábony - Tiszaújváros
SBTC - Putnok

Kettő ide, kettő oda
Az elmúlt hétvégén az utánpótlás Kazincbarcika csapataival mérkőzött meg. A
négy mérkőzésen két győzelem és két vereség született.
U19
KBSC - Tiszaújváros
3-0 (1-0)
U17
KBSC - Tiszaújváros
1-0 (1-0)
U15
Tiszaújváros - KBSC
3-0 (2-0)
Gólok: Illés D. 2, Papp M.
U14
Tiszaújváros - KBSC FC
7-1 (4-0)
Gólok: Zemlényi P. 2, Orosz D., Dudás
G., Bordás K., Volyák M., Bartal Á.

Jöhetnek a versenyek

Az elmúlt évek menetrendjét
tartva, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) sportolói közül jó néhányan edzőtáborozással töltötték az elmúlt heteket. A ciprusi és horvátországi felkészülés befejeztével
az utánpótlás itthon, a legjobbak külföldön kezdik meg
élesben az idei versenyszezont.
Az egyesület U23-as válogatott sora Putnóczki Dorka, Lehmann Bence, Lehmann Csongor, Sinkó-Uribe Aurél, - valamint a válogatott tagságért harcoló Mátyus Lili március utolsó napján fejezte be
a ciprusi, melegégövi edzőtáborozást.
A klub ifjúsági és junior válogatottjai, illetve aspiránsai, Bóna Kinga, Tóth Anna,
Kovács Anna, Molnár Sára, Kelemen Dorottya, Sinkó-Uribe Ábel és Vágási Zoltán a Héraklész-kerettel március 17-27.
között klubedzőjük, Baráth Tamás vezetésével a Héraklész válogatottal készült.
A táborozások célja ezúttal sem volt más,
mint megfelelően meglapozni a nyári teljesítéseket.
Ami a konkrét feladatokat illeti, a jelenlegi elit sor tagjai valamennyian az U23as korcsoportban versenyeznek. A táv
sprintről olimpiaira (1500 m úszás, 40
km kerékpározás, 10 km futás) módosul.
Április utolsó hétvégéjén valamennyien
a portugáliai Quarteira városában megrendezendő Európa-kupával kezdik a szezont. A tavalyi junior világbajnok Lehmann Csongort nagyon nézegetik a versenytársak, persze a többieknek sem lesz
könnyű dolguk az augusztusi, lausanne-i
korosztályos világbajnokságon és a szep-

Hegyi szakasz a kerékpáredzések egyikén.
temberi, valenciai kontinens bajnokságon. Csongortól, Bencétől és Dorkától is
top 10-es helyezéseket vár a szakvezetés,
Lilitől és Auréltól pedig azt, hogy kvalifikálják magukat ezekre az erőpróbákra. Ezek a sportolók a Bundesligában és a
francia Grand Prix sorozatban is többször
megméretik majd magukat a főversenyek
előtt. Putnóczki Dorka debütál a júliusi tiszaújvárosi felnőtt világkupán, ahol
Csongor és Bence arra törekszik majd,
hogy minél előkelőbb helyen végezzen.
A juniorok, Tóth Anna és Sinkó-Uribe
Ábel célja, hogy kijussanak a hollandiai
Eb-re. Szintén a korosztályos kontinensviadalon való indulásért hajt az ifjúsági Bóna Kinga és Kovács Anna. A juniorok és U23-sok sok Európa-kupán állnak
majd rajthoz a szezonban.
Az egyesület azon sportolói, akik nem

vettek részt a melegégövi táborozásokban, a hétvégi aquatlon verseny után, április 15-étől egy héten át Bükkszentkereszten gyakorolhatnak. Előtte, április 14én a serdülők és a tőlük fiatalabbak az Újszilváson rendezendő duatlon versenyen
bizonyíthatnak. Április 28-án pedig jöhet
a duatlon országos bajnokság.
Az egyik legfontosabb hazai esemény a
május végi tiszaújvárosi Tisza Triatlon
lesz, melynek része a klubcsapat országos bajnokság is.
A tavalyi hazai és nemzetközi eredmények alapján a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub az első helyen zárta az országos
egyesületi pontversenyt. Nem kell hozzá
nagy jóstehetség, hogy idén sem akarják
lejjebb adni.
SZIS
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Rendezvények
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