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Innovatív, környezettudatos, ingyenes

Elektromos autó
töltőállomás

Az idő szomorú volt, de az esemény örömteli.

Május 10-én, pénteken rajtolt és május 17-én, pénteken zárul az idei Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál. További cikkeink,
képriportjaink a 6., 7., és 8. oldalon.
Nehézségekkel kezdődött a
Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál. Egy informatikai probléma miatt nem tudták elkezdeni időben a jegyárusítást,
majd az Experidance Produkció lemondta fellépését.
A problémákat azonban hamar áthidalták
a Derkovits Művelődési Központ munkatársai, a jegyeket április 15-étől már
árusították, az Experidance helyett pedig egy operett, a Csárdáskirálynő látható
majd a színpadon május 17-én.
Két kiállítás már megnyílt, és lezajlott
az Ifjúsági nap is, mire sor került az első színháztermi élményre, Zorán kon-

Zebra terv

certjére. A kétórás zenei kalandozás előtt
Pap Zsolt önkormányzati képviselő nyitotta meg a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivált, aki történeti áttekintéssel kezdte beszédét.
- Huszonhét év nem kevés idő - mondta
Pap Zsolt -, 1992-őt írtunk, amikor a tavaszi fesztivál elindult Tiszai Tavasz néven.
Úgy gondolom, hogy az elődök jól gondolkodtak, mert nem egyszeri eseményt
képzeltek el, hanem egy olyan folyamatos rendezvénysorozatot, amely számos
művészeti ágat foglal magában: könnyűzene, komolyzene, képzőművészet. Helyi alkotóközösségek és művészeti csoportok is be tudtak mutatkozni. Huszon-

hét év viszonylag hosszú idő, nagyon sok
művész járt itt a fesztiválon ez idő alatt:
Varnus Xavér, Koncz Zsuzsa, Demjén Ferenc. Láthattuk Száz Endre kiállítását és
Kovács Margit kerámiakiállításával is találkozhattunk, illetve a helyi alkotóközösségek is megmutatták a tehetségüket fogalmazott az önkormányzati képviselő.
Zorán teltházas, nagysikerű koncertjét
kedden két gyermekelőadás, majd Stark
István kiállításának megnyitója követte
a programok sorában, szerdán egy szintén teltházas előadás, a Riviéra folytatta a
sort. A fesztivál május 17-én, pénteken a
Csárdáskirálynővel zárul.

A gyalogosok védelmében

Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottsága balesetmegelőzési kampányt hirdetett, amihez a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság is csatlakozott. Az úgynevezett Zebra terv célja, hogy a közlekedés legvédtelenebb résztvevőire, a gyalogosokra hívja fel a
figyelmet.
- Az akció ideje alatt fokozottan ellenőrizzük a frekventált, balesetveszélyes
gyalogátkelőhelyeket - tudtuk meg Lipták
Ferenctől, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetőjétől. - A célunk nem a büntetés, a
szankció, hanem hogy felhívjuk a figyelmet a közlekedés szabályaira, és így elkerüljük a közlekedési baleseteket. Az akció során figyelmeztetjük a kerékpárosokat, hogy járművükkel csak az arra kijelölt kerékpárúton lehet közlekedni, a járdán nem, és mivel a zebra a járda meghosszabbítása, így természetesen ott is,

Az Alteo Nyrt. jóvoltából elektromos autótöltőt telepítettek Tiszaújvárosban a Bethlen Gábor út 7.
szám alatti, Polgármesteri Hivatal melletti parkolóba. Az állomás egyszerre két gépjármű töltésére
alkalmas, óránként 22 kW teljesítménnyel.
- Ez az első olyan elektromos autótöltő Tiszaújvárosban, ami
mindenki számára elérhető - mondta Kurucz Boglárka, az Alteo
Nyrt. projektmérnöke. - A használata nagyon egyszerű. A legtöbb töltőállomás használatához regisztráció, telefonos applikáció szükséges, erre itt nincs szükség. Az autós beáll a kialakított
két parkolóhelyek valamelyikébe, majd az elektromos autó saját kábelét behelyezi a töltőállomás aljzatába, a töltés pedig automatikusan elindul. Nagyon fontos még elmondani, hogy a töltőállomás használata teljesen ingyenes.
Az Alteo Nyrt.-t csaknem húsz éves múlt köti össze Tiszaújvárossal. Az összesen 29 erőműve között van a tiszaújvárosi fűtőerőmű is.
- Miután az energetikában, a távhőellátásban már környezettudatos megoldásokat alkalmazunk, úgy gondoltuk, hogy a másik
nagy energiafogyasztó, a környezetet igencsak befolyásoló tényezőben, a közlekedésben is tudnunk kell előre lépni - nyilatkozta
lapunknak Papp András, az Alteo Nyrt. vezérigazgató-helyettese.
- Tiszaújváros önkormányzatával együttműködve, úgy gondoltuk,
hogy egy elektromos autó töltőállomás újabb lendületet ad vállalatunk megújuló energiát hasznosító részének. Tiszaújváros kiemelten fontos számunkra, hiszen több erőművet is üzemeltetünk
a városban, így örömmel tölt el minket, hogy a töltőállomás telepítésével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a város fontos lépést tegyen a fenntartható, környezettudatos közlekedés felé.
A töltőállomás kiépítésének költsége közel 3 és fél millió forint.
- Tiszaújváros vezetése elkötelezett a környezettudatos és innovatív megoldások iránt - mondta Bráz György polgármester. Ebben jelentős szerepet játszik a környezetbarát közlekedés elősegítése. Szerencsére egyre több olyan cég van városunkban,
amelyik feladatának érzi, hogy lehetőségek biztosításával támogassa, segítse a tiszaújvárosiak életét.
Az Alteo tervei szerint a várost érintő fejlesztéseik a töltőállomás telepítésével még nem ért véget. Tervezik a fűtőerőmű felújítását és az orvosi rendelő hűtésének korszerűsítését is.

Nem a büntetés a cél, hanem a figyelemfelhívás a szabályokra.
csakúgy, mint a járdán, tolni kell a kerékpárt. Továbbá a zebrán a gyalogosnak van
elsőbbsége, a kerékpáros pedig nem gyalogos, hanem járműnek minősül, így csak
abban az esetben kap elsőbbséget, ha leszáll a kerékpárról és áttolja azt.

A balesetmegelőzési akciót május 14-e
és 17-e között tartja a rendőrség. Különböző időpontokban, különböző helyszíneken ellenőriznek, nemcsak Tiszaújváros, hanem Mezőcsát és Sajószöged területén is.

A töltőállomás használata ingyenes.

Sokféle

2. oldal

Mentős köszönet

Egyházi hírek
Római katolikus

Mentősök és egy tűzoltó a bemutatón.
Szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket a Biztonság Napja
rendezvényre kilátogató kedves érdeklődőknek és a helyi vállalkozásoknak önzetlen, nagylelkű segítségükért, melyet mentőállomásunk részére nyújtottak különböző formában, ezzel is hozzájárulva programunk színesebbé és tartalmasabbá tételéhez.
Támogatóink: Bartók Gábor, Castello Cukrászda, Rétesbolt, Sajó Bútorbolt, Légimentők Nonprofit Szervezet, Magyarországi
Légimentésért Alapítvány, Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat.
Köszönettel: a Tiszaújvárosi Mentőállomás dolgozói

Ruhaosztás
romáknak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom és a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szervezete a rászoruló roma családok
részére új ruhákat oszt 2019. május 18-án (szombaton) 9,00
órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök

Helyesbítés

Forint helyett euró

Múlt heti számunkban tévesen jelentettük meg a MOL Petrolkémia Zrt. poliol gyáráról szóló cikkünkben az épülő komplexum
beruházási összegét. A „Kikötő is épül a poliol üzemhez” című
cikkünkben leírt 1.2 milliárd, nem forintban, hanem euróban értendő.

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

Kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
Májusi litániák kezdete kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat: szentmisék után, hétfő 18.00 óra, vasárnap 10.30 óra.
Szentségi felkészítő pénteken elsőáldozók részére 15.00 óra, a
bérmálkozók részére 16.00 óra, helyszíne a templom.
Május 18-án, szombaton az első áldozók számára 15.00 órától az első szent gyónás és első áldozási próba. Május 25-én,
szombaton bérmálkozóknak szent gyónás és bérmálkozási
próba. A bérmálkozás időpontja május 26. 11.00 óra.
Júniustól kezdve a keresztelők minden hónap 3. vasárnapján
lesznek.
Akiknek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van
májusban, jelezzék a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap utolsó vasárnapja helyett ebben a hónapban a bérmálkozás
miatt június első vasárnapján lesz).
Minden héten, kedden 18.30-tól énekkari próba.
Napközis tábort szervezünk a tiszaújvárosi plébánián 2019. június 17-21. között, reggel 8.00-tól 16.00 óráig. Várjuk a gyermekek és azon szülők jelentkezését május 31-éig, akik részt
szeretnének venni, illetve szülőként szívesen segítenek a tábor
lebonyolításában.
Plébániairoda 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.

2019. május 16.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot május 19-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd május 20-tól az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út
17., tel.: 49/540-688) (hétfőtől) 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

Református
Tiszaújváros
Május 16-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Május 19-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Az alkalommal párhuzamosan az imateremben a gyermekek számára foglalkozást tartunk.
Tiszaszederkény
Május 19-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 Akathisztosz Hymnosz (Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához). Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00
vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia. Hétfőn 17.30 paraklisz. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

„Tiéd a csend és a nyugalom,
miénk a könny
és az örök fájdalom.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
drága gyermekünk

Simon László (Simi)

halálának 5. évfordulójára.
Szerető családja
Szomorú mindig egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
És minden mosolyod a lelkünkben maradt.
Könnyes szemmel már csak
a fényképedet nézzük,
jóságodat, szeretetedet soha el nem feledjük.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

Dr. Kálmán László

ideggyógyász főorvos halálának 5. évfordulóján.
Bánatos felesége és két fia

Zöldi Mihályné

emlékére
A múltba révedek és rád, rátok emlékezek.
Három éve már, hogy örökre elmentél,
Gáborral az égben megpihentél.
Legyetek boldogok ott fent az égben.
Szerettei
„Eltelt 5 hosszú év, már nem látunk többé,
Könnyes szemmel az égbe súgjuk
HIÁNYZOL ÖRÖKKÉ.
Szívünkben a helyedet nem pótolja senki,
Őrizzük emléked, nem fogunk feledni.
Visszahoz egy régi arc, megidéz egy fénykép,
Míg a földön élünk, sosem lesz ez másképp.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra,
amikor egyetlen gyermekünk

Pósa Beáta
2014. május 20-án örökre eltávozott közülünk.
Anya és Apa
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Rendkívüli ülés

Fejlesztések hitelből, pályázatból

Előre nem tervezett határidős feladatok miatt a városházi közmeghallgatást követően május 8-án
rendkívüli ülést tartott Tiszaújváros képviselő-testülete.
Zárt üléssel kezdődött a tanácskozás. Az MFB
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 2020 keretében az önkormányzatok kedvező feltételekkel, legfeljebb a szerződéskötéstől számított 20 éves futamidőre, a feltételek (például a kormány előzetes hozzájárulása)
fennállása esetén hitelt vehetnek igénybe. Három fejlesztési cél megvalósításának finanszírozása érdekében 462.194.000 Ft hitel igénybevételét tervezi költségvetésében az önkormányzat (Keleti lakóövezet kialakítása 270.008.000
Ft, Szent István út 1-11. számú épület mögötti
közterület rekonstrukciója 152.186.000 Ft, Vörösmarty út meghosszabbítása 40.000.000 Ft).
Ehhez nyújtott be ajánlatot az OTP Bank Nyrt.
és üzleti érdekeire hivatkozva kérte a zárt tárgyalást. Az ezt követő tájékoztatójában Bráz
György polgármester közölte, a testület elfogadta az ajánlatot, így amennyiben meglesz a
kormányzati hozzájárulás, elindulhat a hitelfelvétel folyamata.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a településkép védelméről szóló rendelet
felülvizsgálatát javasolta az illetékességi területéhez tartozó valamennyi helyi önkormányzatnak, így Tiszaújváros önkormányzatának is.
A hivatal ugyanis átfogó vizsgálatot végzett az

önkormányzatok településkép védelméről szóló rendeletei tekintetében, különös figyelemmel a rendeletalkotási kötelezettség teljesítésére, és a megalkotott önkormányzati rendeletek
jogszerűségére. Ennek nyomán a helyi jogalkotás magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtése érdekében levélben
szakmai segítséget nyújtott, és részletesen felsorolta a leggyakrabban előforduló jogszabálysértéseket.
A tapasztalatok ismertetése után a Kormányhivatal azt javasolta valamennyi önkormányzatnak, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre
rendelete felülvizsgálatát, és döntsön a módosítás, illetve egy új rendelet szükségességéről.
Tiszaújváros képviselő-testülete úgy határozott, hogy amennyiben a felülvizsgálat eredményeként indokolt a rendelet módosítása, illetve egy új rendelet alkotása, úgy 2020. január
31-éig ez történjen meg.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter
az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.
A pályázati alcélok között a belterületi utak,
járdák, hidak felújítása is szerepel, ahol a települési önkormányzat vissza nem térítendő
támogatásra nyújthat be pályázatot. A támogatás mértéke függ a pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől, ennek figyelembevételével a Tiszaújváros által igényelhető maximális támogatási mérték 50%, összege a lakos-

Sikeres pályázat esetén megújulhat a Mátyás király út burkolata.
ságszám alapján maximum bruttó 30 millió forint. A rendelkezésre álló támogatási keretös�szeg egyébként 2,5 milliárd forint.
A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a tömegközlekedés által igénybe vett utak felújítása.
Tekintettel arra, hogy helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésre kijelölt és igen megterhelt
útszakaszról van szó, a képviselő-testület döntése értelmében a Mátyás király út burkolatának teljes körű felújítására pályázik az önkormányzat. Ennek tervezői költségbecslés szerinti, ÁFA-val növelt összege 38.309.715 forint,
így az igényelhető támogatás 19.154.857 fo-

rint, tehát 19.154.858 forint saját forrásra van
szükség. Ezt a testület a működési céltartalék
terhére elkülönítette.
A pályázattal egyidejűleg számos dokumentumot szükséges benyújtani (nyilatkozat, tervezői
nyilatkozat, tulajdoni lap, stb.), ezért a képviselő-testület a polgármestert és a jegyzőt felhatalmazta a szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására és az egyéb intézkedések megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatói okirat elfogadására, a végrehajtással és elszámolással kapcsolatos feladatok elvégzésére.
F.L.

Közmeghallgatások

Egységesek a városrészek

Közmeghallgatásokat tartott a
múlt héten a képviselő-testület. Az
események közös jellemzője, hogy
kevés résztvevő, felszólaló volt.
Elsőként Tisza-part városrész lakói mondhatták
el kérdéseiket, panaszaikat, javaslataikat május
7-én, de nem éltek a lehetőséggel. Mindössze
egy felszólaló volt, Nagy Aladárné az utak, járdák takarítását kifogásolta. A kevés résztvevőt
és felszólalót Bráz György polgármester annak
tudta be, hogy az illetékese szervek, cégek bizonyára jól végezték a dolgukat, és az önkor-

Nagy Aladárné

mányzat törekvése - ha nem is teljes mértékben
-, de teljesült, az elmúlt öt év során sikerült életet lehelni a városrészbe.
Ahogy Tisza-part városrészben, úgy a Városházán május 8-án rendezett közmeghallgatáson is
gyér volt az érdeklődés, csak két városlakó jelent meg. Igaz, ők mindketten szót kértek.
Dusza László - túllépve az 5 perces időkeretet
- egy kisebb problémacsomagot „tett le az asztalra”, melyet egyébként írásban is eljuttatott
az önkormányzathoz. Szólt a Rózsa úti buszmegállóról, a gyalogátkelőhelyek rossz megvilágításáról, a városban időnkét tapasztalható
bűzről. Javaslatait megvizsgálja a Polgármesteri Hivatal. Egy további felvetésére, miszerint miért nem közvetíti a Tisza TV - a testületi
ülésekhez hasonlóan - a közmeghallgatásokat,
a polgármester azt a választ adta, hogy egyrészt két helyszínről (Tisza-part és Tiszaszederkény városrész) nem lehet élő közvetítést
adni, másrészt minimális a problémafelvetés.
Bráz György hozzátette, a látszólagos érdektelenség, passzvitás egyik oka vélhetően az, hogy
számos egyéb fórum áll a lakosság rendelkezésére (zöld szám, SOS szám, fogadóórák, televíziós fogadóóra) és ezekkel élnek is.
A másik felszólaló, Nagy Béla azt javasolta,
hogy egyes utcákban (például a Tisza úton) tiltsák meg a minkét oldalon parkolás lehetőségét, mert „telítettség” és mindkét menetirányból közlekedés esetén nagy a balesetveszély.
Ezt a kérdést is megvizsgálja a hivatal. A hozzászóló másik felvetése ügyében pedig intézke-

Nagy Béla két intézkedést kért az önkormányzattól.

Látszólag idilli a kép, de az épület rossz állapotban van. Különösen, ami a csapadékelvezetést illeti.
dik, rendbe teszik a Juhar közi garázstelep mel- számára. Mindkét esetben a tulajdonosok felaletti sövényt (dzsumbujt).
data lenne változtatni a helyzeten, de az önkorTiszaszederkényben sem „lógott ki a sorból” mányzat igyekszik minden tőle telhetőt megmájus 9-én, kevesen voltak, kevés problémát tenni - érkezett a válasz.
vetettek fel.
Az Arany János köz felújítása - melyet MészáCsesznák Sándorné - nem először a közmeg- ros József javasolt - viszont önkormányzati fehallgatások történetében - a városrész köz- ladat, és a költségvetés félévi módosításakor
pontjában lévő kocsma és bolt épületének ál- lesz rá pénzügyi előirányzat. Erre Bráz György
lapotát tette szóvá, „valamiféle nyomásgyakor- tett ígéretet, ahogy arra is, hogy megvizsgálják
lást” kérve az önkormányzattól annak érdeké- a Dózsa György úti megállni tilos tábla ügyét,
ben, hogy a tulajdonos rendbe tegye az épüle- melyről „eltűnt” a métert jelző kiegészítő tábtegyüttest. Sokak kérését tolmácsolva, az utcá- la, így gyakorlatilag az ipari parkig érvényes a
ra kihajló faágak, gallyak levágását kérte, me- tilalom.
lyek balesetveszélyesek, főleg a kerékpárosok
Ferenczi László

A garázstelepet a Lévay út felől elrejti a sövény. A dzsumbuj azonban mást is rejt.

Sport/Politika
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Üzenet Brüsszelnek

„A bevándorlást
meg kell állítani”

Sokan voltak kíváncsiak az előadásra, még vidékről is érkeztek buszok.
Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első! - e mottóval kampányol a Fidesz-KDNP
a közelgő európai parlamenti választások előtt. A hét pontból álló pártprogram fókuszában a bevándorlás áll.
Térségünk országgyűlési képviselője, Koncz
Ferenc meghívására városunkba érkezett
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aki a Derkovits Művelődési Központ színháztermében tartott előadást Üzenjük Brüs�szelnek: A bevándorlást meg kell állítani!
címmel.
- 2015 óta olyan migránsáradat jött be Európába, amit Európa nem tudott és nem is
akart kontrollálni - mondta Nógrádi György
-, hiszen nem tudjuk, hogy mennyien jöttek,
nem tudjuk hogy kik vannak itt. Nem tudunk
semmit. Máshogy fogalmazva: Európa utolsó pillanatánál van annak, hogy megállítsa a
migránsokat és létrehozza azt, ami alatt valójában Európát kell érteni.
- Mi a mostani európai parlamenti választások tétje?
- Az, hogy megállítják-e a migránsokat,
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Jobbik utcafórum

Biztonság, szabadság

Május 26-án európai parlamenti képviselőket választ az ország. A Jobbik
Biztonságos Európát, szabad Magyarországot címmel hirdette meg választási programját. A párt országgyűlési képviselője, Dr. Varga-Damm Andrea városunkban tartott utcafórumán
a program legfontosabb elemeit ismertette.
- Az európai parlamenti választás tétje nagy - mondta a képviselő -, a legfontosabb az, hogy Európa jó
választ adjon a migrációs kérdésre. Sajnos Orván
Viktor azt érzékelteti hazánkban, mintha az Európai
Unió és az Európai Parlament képviselői nem lennének a helyzet magaslatán, de szerintem egyszerűen csak arról van szó, hogy nem mérték fel a valódi veszélyt. Orbán Viktor a migránskérdést felhasználja arra, hogy azt próbálja elhitetni Magyarországon, hogy ő az egyetlen üdvözítő megoldás, ő menti
meg az országot. Egy valódi migránsinváziótól egy
ember sem tudná megmenteni az országot, de még

egy kerítés sem. A világot az tudja megmenteni, ha
a fontos nemzetközi szervezetek összefognak. Most
az a tét, hogy Orbán Viktor kivezeti-e az unióból
az országot vagy sem. Azt látjuk, hogy a miniszterelnök nem a reformokban érdekelt, hanem abban,
hogy rombolja ezt a közösséget. Hiszen aki egy közösségben jól akar cselekedni, az nem megoszt, hanem épít, és kapcsolatot teremt.
- Mi a Jobbik elképzelése, célja?
- A Jobbik Magyarországért Mozgalom a megegyezésben, az együttműködésben hisz és gondolkodik.
A Jobbik egy biztonságos, szabad, korrupciómentes, igazságos Magyarországot akar, és az EP-választások során is ezeket az értékeket közvetíti.
Tudni kell, hogy ha Orbán Viktor pártja túl nagy
arányban jut be az Európai Parlamentbe, az hazánknak rendkívüli károkat fok okozni. A mi célunk az,
hogy ezeket a károkat elkerüljük, valamint mindazokat a problémákat megoldjuk, amik nem csak hazánkban, hanem az egész unióban jelen vannak.
Fodor Petra

Nógrádi György
az, hogy a shengeni külső határokat képesek lesznek-e védeni, és képesek lesznek-e visszaküldeni, akit csak lehet. Hogy
a migránsok miatt Európa ne váljon olyan
kontinenssé, ahol a jövő kilátástalan.
- Hogy látja, megtelt Európa?
- Nézőpont kérdése. A migránsok Európa
leggazdagabb országaiba akarnak menni.
Ezek az országok pedig már megteltek.
Fodor Petra

A Jobbik a megegyezésben, az együttműködésben hisz és gondolkodik. Biztonságos, szabad, korrupciómentes, igazságos Magyarországot akar és az EP-választások során is ezeket az értékeket
közvetíti - mondta Dr. Varga-Damm Andrea.

Mozaik
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Fiúk, szóljatok rá
a gyerekekre!
Közel 12 évet éltem Winnipegen ˗ igen, ott így mondják az öregek, Winnipegen ˗ Kanada közepén. Kisváros, de nincs olyan
ország a Földön, ahonnan ne lennének lakói. Minden augusztusban az történik, hogy két hétre egy hatalmas népünnepél�lyé változik a város. Minden ország, nemzet kibérel egy csarnokot, termet, épületet ˗ ahol éppen elfér több száz ember egyszerre ˗ és két héten keresztül főzik a nemzeti ételeket, bemutatják országaikat, zenéiket, néptáncaikat, és beszélgetnek a betérőkkel. Igen, kedves polgártársak, a csúnya liberális Kanadában,
ahol évi 300.000 migránst fogadnak be, és legális a fű, ott azon
dolgoznak a csúnya liberális, füvező vezetők, hogy a különböző nemzetek megtartsák a kultúrájukat, azt bemutassák egymásnak, azért, hogy megértsék, és tiszteljék egymást. És képzeljék,
működik. Az 1970-es indulás óta, negyvennyolc év alatt, nem
volt semmi balhé.
Kicsit közelebb, a Debreceni Egyetemen, 2019. május 3-án rendezték meg a 14. Nemzetközi Ételek Napját, melyet úgy hirdettek, hogy „nemcsak a világ ízeivel, hanem a Debreceni Egyetem
multikulturális közösségével is megismerkedhetnek az érdeklődők”, és weboldaluk szerint, többek között Tajvan „hallgatói adnak ízelítőt nemzeti ételeikből.”
Aztán a verseny napján valami hihetetlen dolog történt, figyeljenek: a Kínai Népköztársaság Budapesti Nagykövetsége odaszólt a magyar kormánynak, hogy szóljon le a Debreceni Egyetemnek, hogy a tajvani gyerekek nem versenyezhetnek az ételeikkel sem Tajvan, sem az ország hivatalos, Kínai Köztársaság neve alatt. Erre az egyetem vigyázzba vágta magát, és végrehajtotta a kormány kérését. Mindezt néhány órával a verseny
kezdete előtt. Igen, arról az egyetemről van szó, amely Vlagyimir Putyint díszpolgárává avatta. Miután Tajvan Magyarországi
Képviselete rákérdezett az
országgyűlésnél az ügyre,
majd belengetett egy tüntetést, „Tajvani Ételek” név
alatt engedték meg a gyerekeknek a részvételt a bulin.
Még közelebb, ez már velem történt meg. 1997-ben
Budapesten, a Tűzoltó utcai
Jailhouse nevű klubban játszottak régi ismerőseim, a
Bankrupt zenekar. Az akkori énekesük, Michael Kovrig, egy kanadai-magyar
srác, azért jött három évre Michael Kovrig
Magyarországra, hogy megnézze, hol nőtt fel az édesapja. Mivel angol az anyanyelve, azon
nevetgéltünk vele, hogy az egyik újságíró kolléga ezt nem tudván, azt a kritikát írta a lemezükről és róla, hogy középiskolás
angolságú a kiejtése.
Tekerjük előre a filmet tavaly év végére. A kínai Huawei cég
pénzügyi vezetőjét ˗ a vezérigazgató lányát ˗ 2018. december
1-jén Kanadában, Vancouverben letartóztatták, mert a cég megszegte az Egyesült Államok Irán ellen hozott szankcióit. Erre válaszul december 10-én Kína letartóztatott egy Bejingben
dolgozó kanadai állampolgárt, név szerint Michael Kovrigot.
Ugyanis, időközben ˗ 2017 februárja óta ˗ a punk énekes az International Crisis Groupnál dolgozott, ami egy non-profit egyesület, fő küldetésük pedig háborús konfliktusok megakadályozása és békés rendezése. A vád: kémkedés. Michaelt egy bekamerázott, és huszonnégy órában megvilágított magánzárkában
tartják. Számos Európai Uniós ország hivatalosan tiltakozik, és
követelik szabadon bocsátását ˗ Magyarország nincs közöttük.
Surányi P. Balázs

Miniszteri elismerések

Simkó Gyula

Pogonyi Sándor

A Magyar Sport Napja (május 6.) alkalmából sportszakmai területen végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Miniszteri
Elismerés Oklevélben részesült két tiszaújvárosi sportember is,
Pogonyi Sándor, a Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub nyugalmazott edzője és Simkó Gyula, a Tiszaújvárosi SC asztalitenisz szakosztályának vezetője.

Helyi győzelem
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A magas ágyás lett a nyerő

Három civil szervezetre szavazhattunk április 1-jétől 22éig a tiszaújvárosi MOL benzinkútnál a MOL Alapítvány
Helyi Érték Program pályázatán. A program célja, hogy
helyi civil szervezeteket, kezdeményezéseket támogassanak, amelyek a helyben élő
emberek életét, közösséggé
válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi
problémákra keresnek helyben adható válaszokat.
A MOL Alapítvány első alkalommal
2018-ban hirdette meg a felhívást négy
kategóriában: Jövő generációja; Kultúra; Környezetvédelem és fenntarthatóság;
Társadalom.
A tiszaújvárosi töltőállomáson három szervezetre lehetetett voksolni. A harmadik helyen 110 szavazattal a Sajóörös Községért Közalapítvány „Játszóteret mindenkinek!” programja végzett, miszerint a település központjában egy biztonságos játszóteret építenének. Második lett a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület pályázata, ami „A jövő iránya - a polgárok
világa!” címet kapta. A pályázatban megjelölt Polgári Sárkányhajó Fesztivált évek
óta sikeresen rendezik meg a Tiszaújvárosi
Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesülettel
együttműködve. Ebbe szeretnének minél
több résztvevőt, fiatalt bevonni. Erre a pályázatra 238 szavazat érkezett. Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért pályázata pedig 365 vokssal megnyerte a kiírt pályázatot. A győztes program a „Kiskertek létesítése az óvodákban
- magas ágyások formájában” címet viseli, aminek megvalósítását 500 ezer forinttal támogatja a MOL Alapítvány.

Az ágyások 40 cm magasan lesznek. (Illusztráció.)
- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek már egészen kis korban megismerkedjenek a környezettudatos életmóddal
- nyilatkozta lapunknak Dr. Pető Gabriella, az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért kuratóriumának elnöke. - Évek óta szervezünk életmódtábort a gyerekeknek, ahol kiderült,
hogy bizony a városi gyerekek, de sokszor a falusiak sem ismerik a kertben termett zöldségeket, gyümölcsöket. A legtöbb család a boltban vásárolja meg, így
a gyerek nem találkozik magával a növénnyel. Nagyon hasznosnak tartjuk,
hogy a gyerekek már óvodás korban
megismerkedjenek a kerttel. A pályázati
programunk célja, hogy úgynevezett magas ágyásokat építenénk minden tiszaújvárosi óvoda udvarára, amiben a gyerekek - természetesen segítséggel - termeszthetnek, mondjuk paradicsomot, pap-
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Töri, rajz, kerékpár

A nyolc rajzmester.
A katolikus iskolák XV. országos Takáts Sándor történelemversenyének döntőjébe jutott 7. helyezettként, a Tiszaújvárosi
Szent István katolikus Általános Iskola „Borsodi huszárok” elnevezésű felsős csapata.
A Tűzoltók a lakosság biztonságáért Alapítvány és a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság által meghirdetett rajzpályázaton iskolánk tanulói a következő eredményeket érték el:
Alsó tagozat: Csige Fruzsina - különdíj, Fajta Hanna - II. helyezés, Lesó Lujza - III. helyezés.
Felkészítő tanár: Oroszné Kolosai Zsuzsanna.
Felső tagozat: Matócsi Bendegúz - különdíj, Giák Tekla Éva - A
tűzoltók kedvence különdíj,
Pólik Csepke - I. helyezés, Mérkőy Luca - II. helyezés, Pós Levente - III. helyezés. Felkészítő tanár: Ardeyné Tóth Zsuzsa.
Április 30-án rendezték meg Miskolcon a rendészeti szakgimnáziumban a „Ki a legjobb két keréken?” című kerékpáros
KRESZ elméleti és ügyességi verseny megyei döntőjét.
Az alsó tagozatos korcsoportban a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola 4.a osztályos tanulója, Papp Elizabet
hatodik helyezést ért el.

1%

Kedves Szülők, Támogatóink!
Köszönjük eddigi felajánlásaikat, mellyel tehetséges és rászoruló diákjainkat segítették. Örömmel vennénk, ha adója 1%val idén is támogatná az Eötvös gimnázium tanulóit.
Adószámunk: 18420070-1-05
Eötvös Alapítvány

rikát, uborkát, fűszernövényeket, salátát, retket. Mindenképpen olyan konyhakerti növényekben gondolkodunk, amikkel kevés gond van, de gyorsan fejlődnek, hogy látványos legyen a kertészkedés eredménye. Az ovisok szeme láttára növekedjenek és hozzanak termést a
növények, amit majd meg is ehetnek. A
pályázaton nyert 500 ezer forintot kiegészítjük saját tőkével és minden óvoda udvarára egy 40 cm magas, 1 X 1 vagy 1 X
2 méteres ágyást építtetünk. A mérete attól függ, hogy mennyi hely áll majd rendelkezésünkre, hiszen azt is figyelembe
kell venni, hogy süsse a nap, de ne folyamatosan, legyen árnyék is. A kiskertek mellé biztosítunk magokat, palántákat, a kertészkedéshez szükséges eszközöket és egy komposztáló edényt is.
ema
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Széchenyisek egyetemen

Iskolánkból három tanuló is bejutott a Budapesten, az ELTE Informatika Karán 2019. április 6-án megrendezett LOGO programozási verseny országos döntőjébe. Az alábbi eredmények születtek: 12. helyezés: Tóth Ádám 6. b (felkészítő tanár: Böröcz
Léda); 57. helyezés: Zsandár Zénó Szabolcs 5. b (felkészítő tanár: Körhegyi István); 74. helyezés: Görömbei Levente 5. c (felkészítő tanár: Böröcz Léda).
2019. május 12-én a Budapesti Műszaki Egyetemen volt a
Herman Ottó Természetismereti Verseny országos döntője. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola diákjai kiemelkedő teljesítményt nyújtottak ezen a megmérettetésen. A hatodik
osztályosok mezőnyében 115 tanuló vett részt és mérte össze tudását, felkészültségét ebben a döntőben. A Széchenyi diákjai közül Elek Mátyás 6. a osztályos tanuló I. helyezést, Besenyei Sára 6. b osztályos tanuló IV. helyezést érte el. A tanulók felkészítője: Kurucz Erzsébet tanárnő volt.
Gratulálunk a szép eredményekhez a tanulóknak és a felkészítő
pedagógusoknak egyaránt!
Kovácsné Pintér Éva
munkaközösség-vezető

Fesztivál
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A Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál nyitónapja

Mozgás, motor, Mario

Péntek délután az időjárás mintha a szervezők
idegrendszerét próbálta volna felborzolni - kicsit
sütött a nap, aztán beborult az ég, végül mutatóba esett egy kis eső. Ennek ellenére egész jó, tavaszias idő fogadott minket a fesztivál nyitónapján,
a Derkovits Művelődési Központ melletti Március
15. parkban rendezett Ifjúsági napon.
Nyitó produkcióként a Fitt-Dance Tánccsapat különböző csoportjait tekinthettük meg. A fiatal, alig 4 éves, de már számos
díjjal rendelkező tánccsapat küldetése szerint a hip-hop és a break táncstílusokat képviseli - ezekből mutattak be látványos koreográfiákat a gyerekek. Idén áprilisban, a Debrecenben megrendezett Dance Stage Nemzetközi Minősítő és Díjkiosztó
Táncművészeti Versenyen a csapat egyik vezetője, Bócsi Attila felnőtt profi kategóriában gyémánt minősítést kapott, valamint megkapta az Év Táncosa és az Év Kiváló Táncosa díjakat

- most a tiszaújvárosi közönség is láthatta, hogy nem véletlenül.
Nagyszerű dolog, hogy van egy ilyen kezdeményezés a városban, amely ennyire sok fiatalt megmozgat, és remélem, sikerül
kinevelniük még sok jó táncost.
A motoros bemutató egy igazi profi, szórakoztató része volt a
megnyitónak. Az előadásukba a közönséget is bevonták - először vállalkozó kedvű lányokat, majd ezután fiúkat ültettek fel
a motorra - maguk elé a kormányra, és maguk mögé - így csinálták meg a mutatványokat. Volt gumifüstöltetés, benzinégetés,
hangerő - a körülöttem lévő kisgyerekek pedig egymást túllicitálva fogadták meg, hogy majd ők is motorosok lesznek.
A nyitónap sztárvendége Mario 2010-ben tűnt fel egy tehetségkutató versenyen a Street nevű csapatban, ám igazán ismertté
már szóló produkcióban vált. A legenda szerint a barátnőjének
készített egy videoklipet, ezzel szerette volna megkérni a kezét, ám meglepődve tapasztalta, hogy a videót már az első nap

Sok fiatalt - gyermeket - megmozgat a Fitt-Dance Tánccsoport.

Elől, hátul egy-egy lány. Nem veszélytelen mutatvány.
több mint 150 ezren látták. Közösségi oldalán 56 ezer követője van, és videói közül a legnépszerűbbeket már 11 milliószor
nézték meg.
Kicsit megvárakoztatta rajongóit, jó másfél óra késéssel kezdett,
de lehet, hogy ez a várakozás csak jót tett, mert amikor kijött a
színpadra, a közönség már nagyon fel volt pörögve, és a lányok
óriási sikítozással fogadták. Az egyből átjött, hogy nagyon ért
a közönségéhez, végig a tenyerén tartotta a fiatalokat, ők pedig hálásan énekeltek, tapsoltak, integettek együtt Marioval, aki
nem bánta, hogy a koncert végén hosszú sorba álltak be a rajongói, hogy szelfizhessenek vele.
Surányi P. Balázs

Mario és rajongói.

Sikeres hazaiak

Májusi mazsorett aranyeső

A Derkovits Művelődési Központ mazsorettjei május 11-én a VII. Tiszaújvárosi Országos Mazsorett Fesztiválon léptek zsűri elé. A
megmérettetésen 16 csoport, közel 250 fő lépett színpadra. Debrecen, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Gyöngyös, Szeghalom, Heves és
Tiszaújváros lányai kápráztatták el a közönséget különböző eszközös táncaikkal. A hazaiak az alábbi eredményekkel zárták a napot.
Tiszaújvárosi Derkovits Majorette Csoport,
felnőtt show kategóriában ARANY minősítés. Jégvirág Majorette Csoport, II. korcsoport show és pom-pon kategóriában egy-egy
ARANY minősítés.
Felkészítőjük: Bognár Imre művészeti vezető, okleveles mazsorett oktató.
Szép volt lányok, gratulálunk!
Fotó: Orbánné Pók Lívia

Testünk a csoda

Belülről láthatod magad

Rendhagyó biológiaóra egy kiállításon. Itt mindent meg lehet fogni, ki lehet próbálni, bele lehet
nézni testünk minden olyan titkába, amit nem láthatunk, hiszen belül van, bennünk van.
A Játékos tudomány kiállítás sorozat korábbi utazó gyűjteményei nálunk is bemutatkoztak, ám akkor a fizika és a kémia világát ismertették meg a gyerekekkel, az idei Tavaszi Fesztiválra
hozott tárlat az emberi test csodáit tárja fel.

Sok ügyes szerkezet van a kiállításon.

„Kifordítva mindenki rózsaszín!”- ezt firkálta a falra valamikor
réges-régen egy amerikai grafittis fiatal. A tengerentúli bölcselettől azonban sokkal árnyaltabb a paletta, aminek most akár a
legmélyére is lehet nézni, például egyenesen be a gyomorba, a
szájon át, a nyelőcsövön, majd a beleken keresztül egészen az
emésztési folyamat végéig.
Az emésztőrendszer labirintusa mellett sok más ügyes szerkezet van a kiállításon, az egyik ilyen a hormonrendszer működését mutatja be, és azt a századmásodperc töredéknyi időt, amikor adrenalin löketet kap testünk.
Az agy bonyolult rendszerét és az idegpályák hálóját is szemlélteti a kiállítás, de megnézhetjük a váz- és izomrendszer felépítését, saját kezűleg működtethetjük a véráramot, és tüsszentést
generálhatunk abba a hatalmas orrba, amibe mi magunk szórjuk
bele az ingert kiváltó „pollenlabdákat”.
A különleges gyűjtemény első látogatói a Kazinczy iskola hatodikosai voltak, akik játék közben maguk is megtapasztalhatták
azt, hogyan működnek szerveink, hogyan működik a testünk.
- Mi még csak hatodikosok vagyunk, nincs biológiaóránk, mert
csak jövőre, hetedikben tanuljuk ezt a tantárgyat. Ezért is sok
minden ismeretlen és új itt számomra, de egyik érdekesebb,
mint a másik, főleg így, hogy játékos és mindent ki lehet próbálni. Azt hiszem, szeretni fogom ezt a tantárgyat - mondja Kiss
Hunor, az iskola tanulója.

Nehezen emészthető az emésztőrendszer.
- Sokan mondták, hogy nehéz a biológia, én is így gondolom,
de ez most nagyon jó, hogy itt vagyunk és látjuk, hogy működik a testünk. Nagyon tetszik ez a kiállítás, érdekes, szórakoztató és tanulhatunk is belőle, látjuk a levegő útját, hogy mit csinál
a vese és a máj - mondja két biológiai játék közben Eke Laura.
A Tavaszi Fesztivál ideje alatt látható kiállítást érdemes megnézni, nemcsak azoknak, akik épp itt járnak a tananyagban,
vagy óvodásként elsétálnak ide egy jó kis természettudományos
közös játékra. „Bejárva a belsőmet” jó szívvel ajánlom azoknak én is, akik felnőttként egy kicsit „magukba akarnak nézni.”
berta
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Zorán koncertjén

A közönség nem adja könnyen magát

Zoránt mindenki szereti - reagál keresztanyám
meghívásomra, s már futok is a jegyekért a Derkóba. Még szerencse, hogy nekünk is jutott, hamar
elkapkodták a négyszáz belépőt. A napok telnek,
Zoránt hallgatok az autóban, s otthon is. A nagy
kedvencek mellé pedig közben újakat is gyűjtök.
A visszaszámlálásod hamarosan véget ér, megoszthatod, hogy
mások is lássák - jön vasárnap este az instagram-értesítés, miszerint 24 óra múlva én már Zorán koncertjén leszek. Mintha elfelejtettem volna - mosolygok magamban, de azért csak megosztom.
Hétfőn fél hétre beszéljük meg a találkozót, az egyik öltözőben toporgunk már operatőr kollégámmal. - Izgulsz? - kérdezi a
derkós Bea, mire csak bólogatok. Persze, hisz Zoránnal beszélgetek. A percek közben eltelnek, s megjelenik riportalanyom,
aki egy pillanat alatt szétoszlatja izgatottságomat, közvetlen
és barátságos. Azt mondja, ne kérdezzem a kezdetekről, mert
mindenki ezzel kezdi és már unalmas újra és újra elmondania
ugyanazt. Kezdem akkor máshogy.
- Tudta, hogy három nap alatt elfogytak a jegyek?
- Ennek nagyon örülök. Ez helyről-helyre nagyon jó érzés, amikor halljuk, hogy elfogynak a jegyek. Talán szerénytelenség ezt
tőlem hallani, de már nagyon régóta így van mindenhol. Azért
lehet, mert olyanfajta zenét játszunk, ahol a szövegek nagyon
fontosak, ahol van mondanivaló reményeim szerint. Szóval a
könnyűzenén belül egy valamivel a nehezebb áramlathoz tartozik, a gondolatiságát illetően mindenképpen. Ez azt jelzi vissza,
hogy van erre érdeklődés és fogékonyság. Ha pedig jól működik a dolog, akkor híre megy, és amikor újra és újra visszame-

Három nap alatt elfogytak a jegyek, ahogy a pótszékes helyek is.

gyünk ugyanoda, akkor már nagyon bizalommal van a közönség a műsor iránt.
- Fiatalok, szüleik és nagyszüleik is itt vannak ma. Számukra
ugyanaz a mondanivaló, örökérvényűek a dalok?
- A mondanivaló mindenki számára ugyanaz, mint annak idején.
A szöveg- és zeneírásnál is ugyanaz a szándék, hogy ne egy szűk
rétegnek szóljon. Szinte nem is tudom elképzelni, hogy egy éppen akkor divatos zenét kéne írni, egy adott rétegnek, aki éppen
ez iránt fogékony. Mindig is az volt a lényeg, hogy olyan dalok
szülessenek, amelyekkel mi ki vagyunk egyezve, amelyek nekünk tetszenek, persze az is fontos, hogy a közönség is befogadó
legyen, de nem próbáltunk soha valamilyen éppen divatos irányzatba bekerülni. Ennek talán az a hosszú távú előnye, hogy nem
függünk sem időtől, sem korosztálytól.
- Több száz dalból biztosan nehéz választani. Milyen szempontok szerint áll össze egy műsor? Vannak úgymond kötelező dalok, melyeket elvár a közönség?
- Vannak persze kötelezők, ezeket hívjuk mi kihagyhatatlan daloknak, mert már annyira hozzánk nőttek. Minden produkciónál kialakul előbb-utóbb az a pár dal, amit elvár a közönség.
Sértésszámba is menne, ha nem így történne. Nyilván ezeket
bent tartjuk a műsorban. Amit most el fogunk játszani, az abszolút különbözik attól, amit két éve játszottunk itt, Tiszaújvárosban. Én mindig hangsúlyozom, hogy ugyanarra a helyre ugyanazzal a műsorral sose megyünk vissza. Valahogy úgy kezelem
ezt, mint egy színházi előadást. Ha valaki egyszer már látott valamit, nem valószínű, hogy újra meg akarja nézni.
- A műsor igazodik a helyszínhez, a közönséghez? Itt most négyszázan vagyunk, de van, ahol több ezres a közönség. Ez befolyásol-e bármit is?
- Nem tudja befolyásolni. Ez a műsor, amit ma este játszunk,
gyakorlatilag ugyanaz, amit tavaly ősszel játszottunk a Budapest Kongresszusi Központban. Mínusz azok a vendégek, akiket nem tudtunk magunkkal hozni a hely mérete, a költségvetés és egyebek miatt.
- Újabb nagykoncertre készülnek, október 19-én az Arénában.
Összeállt már a műsor, nagy-e az izgalom ilyenkor?
- Egyrészt köszönöm a reklámot - mosolyog -, másrészt még
nem állt össze. Még van rá időm, alakulgat valami a fejemben,
de ez bőven változhat még addig. A vendégek közül, akikre gondoltam, már sok mindenkivel beszéltem, de ezeket nyilván nem
fogom elárulni. Nem véletlenül nem írok ki senkit a plakátra,
mert az a mániám, hogy szeretném azt hinni, hogy a közönség
egyszerűen azért jön el, mert nekem ott van koncertem. Remélem, hogy már azzal a bizalommal viseltetnek a majdani program iránt, hogy úgyis lesznek vendégek, úgyis lesznek áthangszerelt dalok, új dalok. Szóval évről-évre próbálom változatos-

Három zenész és három vokalista kísérte Zoránt.
sá tenni a műsort, talán emiatt „megengedhetem” magamnak,
hogy ne írjam ki a vendégeket, ne arra bazírozzak, hogy X vagy
Y plusz nevek mennyi közönséget vonzanának az Arénába. A
bizalomra építek.
- Nehéz ezt a bizalmat elnyerni? Sok munka és idő kell hozzá?
- A közönség nem adja könnyen magát. Bizonyítani kell, kitartónak kell lenni, sosem szabad biztosra menni és azt hinni, hogy
ha már egyszer sikeres voltam, akkor az már úgy is marad. Rengeteg új név, új produkció jön elő a semmiből, szinte naponta.
A tehetségkutató műsorok is bizonyítják, hogy rengeteg tehetség van, akiket még fel lehet fedezni, szóval nagyon nagy a felhozatal. Ezért profi módon kell teljesíteni azt, amit a közönség
már automatikusan elvár, hogy a zene jól szóljon, jól nézzen ki
a színpad, a világítás, és hogy egy összeszedett, ugyan könnyednek kinéző, de mégis a háttérben sok munkával összerakott műsort kapjanak azok, akik beülnek a nézőtérre - mondja.
Négyszázan ülünk a nézőtéren, tele várakozással. S ahogy Zoránnal az élen bevonul a zenekar: Sipeki Zoltán gitárvirtuóz,
Gátos Iván zongorista és Csányi István szaxofonművész, valamint a vokalisták: Óvári Éva, Kabelács Rita és Péter Barbara,
már kezdődik is a mintegy kétórás varázslat.
Majd egyszer... - szól az egyik nagy kedvencem, s néha-néha összenézünk: ez annyira gyönyörű. A Kell ott fenn egy ország-nál a meghatottság csendje borul a sötét nézőtérre, s észre sem vesszük, Zorán már búcsút is int lelkes közönségének. Ugye még nincs vége? - kérdem, s már jön is a válasz: a kihagyhatatlan Apám hitte és a Kóló zárja a koncertet, utóbbinál már
állva tapsol és énekel a közönség. Lassan ürül ki a művelődési
központ, sok ismerős még most találkozik csak egymással, s ha
már így van, váltanak egy-két szót, s megosztják érzéseiket, élményeiket.
- Hazafelé a kocsiban hallgatunk Zoránt? - kérdem. Egy naná a
válasz, így autóba ülünk, s fejben valahogy a leghosszabb utat
keresem meg hazáig, így még két dal is belefér…
Fodor Petra

Barcsay-tanítvány a Barcsay téren

Szívdobbanások a vásznakon

Stark István grafikusművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Városi Kiállítóteremben. A Tavaszi Fesztivál Érfestés című tárlatát feLugossy László ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, aki maga is bemutatkozott alkotásaival ugyanitt, tavaly ősszel. A kiállítót művésztársként és barátként üdvözlő feLugossy rövid megnyitójában a tárlatlátogatókat kalauzolta el Stark István „szívdobbanásai” között.
A Barcsay Jenő téri Városi Kiállítóteremben rendezte be tárlatát Barcsay Jenő egykori kollégája, pályatársa, tanítványa, Stark
István grafikus, festőművész. István fiatalon, huszonévesen kezdett el dolgozni az 1900-ban született Barcsay mellett, aki nemcsak munkát adott neki nyomdájában, hanem útmutatást is arra
az útra, amely a művészet felé vitte a tehetséges fiatalt.
- Tetszik a városuk, néztem milyen szép itt minden, ahogy keresztül jöttünk a kertvárosi övezeten, annyi csodás villa között
- mondja István udvariasan és őszintén, miután bemutatkozásra nyújtja kezét. Gyorsan mondom én is, ki vagyok, honnan jöttem, mit akarok, de közben már benne is vagyunk a riportban.
- Tudja, hogy ezt a teret itt, ahol kiállít, Barcsayról nevezték el?
- Nem. Tényleg? Ezt nem tudtam - csodálkozik rá, de csak nem
mondja ki, amit szeretnék hallani.
- De azt sejti, hogy miért kérdezem!?
- Hát gondolom, de azért kérdezze meg, most már kíváncsi vagyok, hogy mire akar kilyukadni.
- Mi másra, a közös szálakra, hiszen ön annak idején Barcsay
Jenő mellett kezdte.
- Hát igen! Jenő bácsit jól ismertem, rézkarcnyomdász voltam
mellette, még mielőtt a képzőművészeti főiskolára felvettek volna. Akkoriban, az 1980-as évek elején olyan alkotóközösségben
voltam nyomdász, ahol a magyar képzőművészet és a grafikusok krémje megjelent, mint például Jenő bácsi is. Sok rézkarcát,
lemezeit nyomtattam, de természetesen megmutattam neki az én
rajzaimat is, szóval mester és tanítványa viszony is volt köztünk.
Mindenféle főiskolán kívüli volt a mi kapcsolatunk, ami a munkára épült. Közben felvettek a képzőre, akkorra Jenő bácsi már
82 éves volt, de szerencsére még láthatta egy pár kiállításomat.
Ott volt életének utolsó éveiben is, igaz már gyenge volt és széket is adtunk neki, mert állni már nem bírt, de ott volt.

- Mesélne nekünk tiszaújvárosiaknak még Barcsayról, hiszen
megkockáztatom, sokan azt sem tudják ki az, csak annyit, hogy
van egy róla elnevezett terünk.
- Ahhoz kevés egy este is, de dióhéjban sem tudom összefoglalni, annyi emléket tudnék idézni. Barcsay Jenő saját korának
egyik legismertebb, legnagyobb mestere volt. Volt egy mondása, amit munka közben mindig mondott nekem. „Kétszer ugyanazt soha ne csináljam meg”, mert néha ismételtem a képeimen
azt, ami jól sikerült, ám az ő olvasatában azt jelentette, hogyha csinál az ember egy művet és van benne egy üzenet, vagy
egy jól sikerült kompozíciós elv, akkor ő azt soha nem ismételné meg.
- Amit viszont itt látok az ön kiállításán az ennek a Barcsay-féle
gondolatnak pont az ellenkezője, hiszen nagyon hasonlóak a képei, forma- és színvilágban is.
- Igen, valóban ellentmondásban van Jenő bácsi tanításával. De
erre is van magyarázat, hiszen a kiállítás egyenként is nézhető,
és minden egyes rajz egy-egy grafikai műélvezet, de a mű, amit
itt látni kell, az egyetlen egy darab, az egész egyben. Ez egyfajta megközelítése a klasszikus, szokványos kiállítás megjelenéseknek, amikor minden mű más gondolatot próbál közvetíteni.
Itt minden kép egy szívet ábrázol és így egy dobbanást is ábrázol minden egyes kép. Sok asszociációt engedek meg minden

Két szívdobbanás a 85 közül.

Stark István és feLugossy László.
képen, ezért minden egyes kép egy egyedi monotípia, nincs több
belőle, ugyanakkor mégis egyben kell értelmezni.
- Ezek az emberi szívek olyanok, mint a röntgenképek, amit nem
egy gép készített, hanem egy művész újragondolt, továbbgondolt. Van ezekben orvostudomány, orvoslás és diagnosztika,
vagy csupán művészi kalandozás a testben?
- Persze, van benne anatómia, ezt az is felfedezi, aki kevésbé jártas az orvoslásban. A kiindulópont egy röntgenfelvétel volt, illetve több.
- És orvos látta már? Mármint a gyűjteményét.
- Igen, persze, és nemcsak a képeimet, engem is. Nem légből
kapott ez a gondolatsor a falakon, hiszen két éve volt egy nagy
szívműtétem. Amikor találkozik az ember azzal az érzéssel,
hogy fel kell feküdni a műtőasztalra és nem biztos, hogy leszáll,
és szembe kerül a lét és a nem lét kérdéseivel, na ennek a megélése arra késztetett, hogy ennek a nyomait meghagyjam. Körülbelül 40 munka készült a műtétem előtt és utána is legalább en�nyi, így született ez a kiállítási anyag, ami 85 lapos, pont en�nyit, 85-öt vert a szívem, amikor lejöttem a műtőasztalról. Akkor határoztam el, hogy 85 lapban, 85 szívdobbanásban fogom
ezt rögzíteni. Ezt hoztam el most ide a tiszaújvárosi kiállítóterembe, bár csak egy töredékét saját szívtörténetemnek, hiszen a
tér befogadóképessége miatt, csupán 42 képet tudok bemutatni
önöknek, de ezt is jó szívvel ajánlom.
berta
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Immáron 7. alkalommal adott otthont országos mazsorett fesztiválnak Tiszaújváros május 11-én. A
rendezvényen 16 csoport 250 tagja
mutatta be produkcióját.

A Tiszaújvárosi Gimnasztráda gálaműsorral ünnepelte fennállásának 23. évfordulóját május 12-én.
A közönség 24 koreográfiát láthatott a Derkovits Művelődési Központ színpadán.

2019. május 16.

2019. május 16.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Derko MiniGaléria
Megay Adrienne Éva „TÁJ-KÉP” című kiállítása
Látogatható: május 25-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Stark István festőművész „Érfestés” című kiállítása
Látogatható: június 22-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Május 20. (hétfő) 18.00 óra
Csillaglesen - Amatőr csillagászgyakorlatok
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász
Óvárosi KULT Galéria
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli babakiállítás
Látogatható: június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Május 17. (péntek) 17.00 óra
Az ember, ahogy én gondolom
Az ember, mint egy energiarendszer - Vitaindító beszélgetés
A beszélgetést vezeti: Szigeti Péter, nyugdíjazott vegyipari
gépészmérnök

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Május 17. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Május 21. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

kronika@tiszatv.hu

Matekguruk

A 2018/19. tanévben 14. alkalommal hirdette meg a Míg megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány a Matekguru Kárpát-medencei Matematika Csapatversenyt. Az első, iskolai fordulóból a megyei fordulóba vezetett az út, ahol minden helyszínen évfolyamonként több tíz csapat versengett az országos
döntőbe jutásért. Az első két forduló eredményeinek alapján a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 5.a osztályos tanulóiból álló Eszes 4-es csapat jutott az országos döntőbe, ahol
2019. május 6-7-én két fordulóban mérte össze tudását Nyíregyházán a gurujelöltekkel. A verseny első fordulójában „tantermi”
körülmények közepette, a második fordulóban az állatkertben
tett séta során vetélkedtek a diákok, ahol a fejtörő, nem mindig egyszerű matekfeladatok megoldása mellett az idővel is versenyt futottak a diákok. A döntő végén az Eszes 4-es a dobogó
harmadik fokán foglalhatott helyet, megszerezve a bronzérmet,
az ezzel járó oklevelet és kupát. A csapat tagjai: Hanus Máté,
Szlávik Levente, Tömösközy Hanga Zsófia, Vass Virág.
Felkészítő tanár: Vargáné Takács Judit. Gratulálunk a szép eredményhez!
Makkainé Chmara Marianna igazgató

Kultúra/Oktatás
kronika@tiszatv.hu

9. oldal

Kulturális fesztivál

Május 04-én a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Éltes Mátyás Iskolájának tanulásban akadályozottak 5-8. osztályos tanulói ismételten meghívást kaptak
a Fehér Bot Alapítvány, a Hajdúsági Sorstársak Egyesülete és a VER-DECO Művészeti Kör Alkotó Egyesület által szervezett „Mutasd meg magad!” régiós kulturális fesztiválra az esélyegyenlőség jegyében. A tavasz ébredése című produkciónkkal nagy sikert arattunk, melyet a
közönség vastapssal honorált. A műsorunkat emléklappal, emlékplakettel jutalmazták. Sok elismerést, dicsérő szavakat
kaptunk a vendégektől és a sorstársaktól.
Vendégül láttak minket ebédre is.
Elismerésül már most meghívást kaptunk
a két év múlva aktuális rendezvényükre.
A tánccsoport tagjai: Lakatos Dorina, Hásanauer Dominik Zorán, Bukó Julianna,

Már most meghívást kaptak a két év múlva aktuális rendezvényre.
Rontó Csenge Evelin, Molnár Adrienn, Felkészítők: Törökné Tóth Judit gyógySzőke János Zoltán, Lakatos Anasztázia pedagógus és Oláh Krisztina gyógypedaRamóna.
gógiai asszisztens

kronika@tiszatv.hu

Határtalanul kirándulás a Kazinczyban

A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola hetedik évfolyamos diákjai Erdélyben töltöttek négy napot a „Határtalanul!
- tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”
pályázat keretében.
A csapat 2019. május 6-án reggel indult
útnak és az ártándi határátlépést követően nemsokára meg is érkezett az első állomásához, a Király-hágóhoz. Utunk ezután a Tordai-hasadékhoz vezetett, Csucsán, Kőrösfőn, Kalotaszegen és Bánffyhunyadon át. A Tordai-hasadékot követően Nagyenyeden tettünk sétát a Bethlen Gábor Református Kollégiumban. Innen már a szállásunkra mentünk, Dévára. A buszon egy pillanatra sem lankadhatott a figyelmünk, mert az idegenvezetőnk, Viki néni folyamatosan mesélte a
tudnivalókat. Mivel este érkeztünk meg,
már csak a vacsorára és az aznapi feladatok befejezésére maradt időnk. Kedden reggel korán keltünk, sietnünk kellett Marosillyére, Bethlen Gábor szülőházába, ahol egy rendhagyó történelemóra várt minket Erdély aranykoráról. A tanóra végén emlékszalagot helyeztünk el
a Veres-torony falán, majd siettünk is tovább Vajdahunyadra, a várak királyába!
Nagyon jó érzés volt ugyanazokat a lépcsőket taposni, ahol Hunyadi János, Szilágyi Erzsébet, Kapisztrán János, Hunyadi Mátyás és híveik, vitézeik jártak, ahol a
várvédők harcoltak a rájuk törő ellenséggel. Ezután sem pihenhettünk, mert vis�szatértünk Dévára, ahol ismét várlátogatás várt ránk. Nagyon izgalmas volt a meredek hegyoldalon felmenni a felvonó fülkéjében és közben a város látványában
gyönyörködni! Körbejártuk a várat, majd
visszatértünk a hegy lábához, a szállásunkra és egy rövid pihenő után elmentünk vacsorázni. Étkezés után átadtuk a
nevelőotthon gyermekeinek és képviselőiknek azokat az ajándékokat, amelyeket
szüleink segítségével szereztünk be. Vis�szatérve a szállásra folytattuk a napi feladatok megoldását, a nap eseményeivel
kapcsolatos TOTÓK elkészítését és közösen énekeltünk. Harmadik napunk a dévai

Négy felejthetetlen napot töltöttek Erdélyben.
Nagyboldogasszony ferences plébániatemplomban vette kezdetét, ahol egy helyi nagylány segítségével körbejártuk a
kolostort, majd megismerkedtünk az itt
élő gyerekek életével. Ezt követően felkerekedtünk és Máriaradnára buszoztunk,
hogy mi is megcsodálhassuk a világszerte híres Mária-kegyhelyet. Innen Aradra
vezetett utunk, a vesztőhelyre, ahol a tizenhárom aradi vértanú tiszteletére egy
rövid emlékműsort mutattunk be és emlékszalagot helyeztünk el az obeliszk tövében. A műsor után egy kicsit gondoztuk az emlékmű környezetét. Körbejártuk
Arad belvárosát, de sietnünk is kellett tovább Nagyszalontára, mert a Csonka-toronyban már vártak ránk. Mielőtt azonban a toronyhoz értünk volna, megálltunk
Arany János szülőházánál. A Csonka-toronyban színvonalas, tartalmas és érdekes tárlaton vezetett végig minket a múzeumigazgató, aki interaktívan bemutatta nekünk Arany János életét, munkásságát. Mindkét Arany-emlékhelynél helyeztünk el szalagot tiszteletünk jeléül. Aznapi tanulmányaink lezárásaként még sétáltunk egyet a nagyszalontai szoborparkban, majd a szállásunkra mentünk. Nagyon vártuk már a vacsorát, és szerettünk
volna már találkozni az ottani gyerekekkel, nem utolsó sorban pedig nekik is átadni az ajándékainkat. A negyedik nap

reggeli után elindultunk Nagyvárad felé, ahol a sétánk során tanulmányoztuk
a Fekete-sas házat, a görög katolikus katedrálist, más néven holdas templomot, a
Szent László plébániatemplomot, a Szigligeti Színházat, a Holnap irodalmi társaság szoborcsoportját, a barokk városrészben pedig a Szent László bazilikát, a püspöki palotát és a Kanonoksort. Innen már
hazafelé indultunk, és egy kis „alternatív
múzeumlátogatás” után már nem is álltunk meg, csak a határnál.
Annak ellenére, hogy az időjárás mindössze egy napon volt kegyes hozzánk, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sokat tanultunk és új barátságokat is kötöttünk. Köszönjük ezt a négy felejthetetlen
napot!
A 7.a és a 7.b osztály tanulói

ráda - Mazsorett fesztivál - Játékos tudomány - Közelmúlt Sport
Utána: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

A Tisza TV műsora
Május 16., csütörtök
18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Érettségik - Elektromos
autót tölthetünk - Fesztiválnyitány - EP-választási kampányrendezvények - Fókuszban a kerékpárosok - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Ifjúsági nap - Zorán koncert - Gimnaszt-

Május 22., szerda
18:00 Héthatár: Kezdődik a strandszezon - Nyílt nap a
bölcsődében - Játék és egészség – Jabil 3Próba kerékpár
18:15 Hétről-Hétre: 50 éves a Hunyadi - Csárdáskirálynő Közelmúlt
Május 23., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Eurovoks

10. oldal

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választása
2019. május 26.
SZAVAZÓKÖRÖK
Tiszaújváros

Szavazókör
1.
Művelődési ház
(Bocskai utca 33.)
2.
volt általános iskola
(Dózsa Gy. utca 2.)
3.
Tisza-parti Szabadidő Ház
(Neumann J. utca 1.)
4.
Középiskolai kollégium
(Munkácsy Mihály út 26-28.)
5.
Kazinczy Református Ált. Iskola
(Munkácsy Mihály út 18.)

6.
Brassai középiskola
(Rózsa út 10.)
7.
Szent István Katolikus Ált. Iskola
(Rózsa út 12.)
8.
Derkovits Kulturális Központ
(Széchenyi út 2.)
9.
Városi Könyvtár
(Széchenyi út 37.)
10.
Tündérkert óvoda
(Alkotmány köz 1/A.)
11.
Felnőtt háziorvosi rendelő
(Bethlen Gábor út 11-13.)
12.
Hunyadi iskola
(Alkotmány köz 2.)
13.
Tiszavirág Idősek Klubja
(Mátyás király út 34.)
„14.
Széchenyi iskola
(Deák Ferenc tér 16.)”
15.
Széchenyi iskola
(Deák Ferenc tér 16.)
16.
Szivárvány óvoda
(Pajtás köz 13.)
17.
Mozgáskorlátozottak egyesülete
(Erzsébet tér 28.)

Akadálymentességgel kapcsolatos megjegyzés

Szavazókörhöz tartozó utcák

Igen

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

Arany János utca, Bocskai István utca, Dohány utca, Dózsa György utca, Gát utca, Hunyadi utca, Rákóczi utca, Szabadság utca, Vásárhelyi
Pál út, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós út
Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Csikász köz, Halász köz, Honvéd
út, Jedlik Ányos utca, Kisfalud utca, Külterület, Mezőcsáti út, NeuNem
mann János utca, Pákász köz, Révész köz, Salaktér, Sulymos utca, Szigonyos köz, Tiszavirág utca, Verebély László utca, Vizafogó köz
Igen, a hátsó be- Irinyi János út, Lévay József utca páratlan, Munkácsy Mihály út páros
járat akadálymen- 20-tól végig, Rózsa út páros 2-8-ig, Szederkényi út páratlan 17-től vétes
gig
Bay Zoltán utca, Debreceni út, Farkas Kálmán utca, Huszár Andor utca, Kandó Kálmán utca, Liszt Ferenc utca , Lorántffy Zsuzsanna utca,
Nem
Munkácsy Mihály út páros 2-18-ig, Perényi Péter utca, Szederkényi út
páratlan 1-15-ig, Szederkényi út páros, Teleki Blanka út, Tisza út páratlan, Tisza út páros 2-4-ig, Zagyvai Béla utca
Babits Mihály út, Bethlen Gábor út páros 10-től végig, Egressy Béni utca, Gátőrház, Karinthy Frigyes utca, Kazinczy út páros 14-től véIgen
gig, Kosztolányi Dezső utca, Lévay József utca páros 2-től 58-ig, Sajó
út, Szemere Bertalan utca, Tompa Mihály utca, Tóth Árpád út, Vörösmarty Mihály út
Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Béke út páratlan 9-től végig, Építők útja páros, Juhar köz, Rózsa út
páratlan,
Rózsa út páros 10-től végig
Béke út páratlan 1-től 7-ig, Építők útja páratlan, Kazinczy út páratlan,
Kazinczy út páros 2-től 12-ig, Munkácsy Mihály út páratlan, Széchenyi út, Tisza út páros 6-tól végig. Átjelentkezettek és települési szintű
lakcímmel rendelkező választópolgárok szavazóköre
Árkád sor, Barcsay Jenő tér, Bartók Béla út, Bethlen Gábor út páratlan 1-től 19-ig, Bethlen Gábor út páros 2-től 8-ig, Erdei út, Tűzoltó utca, Vasútállomás, Vegyészek útja
Árpád út páratlan 1-től 7-ig, Deák Ferenc tér páratlan 1-től 3-ig, Szent
István út páratlan 1-től 19-ig, Szent István út páros 2-től 26-ig, Városház tér
Bethlen Gábor út páratlan 21-től végig, József A. út páratlan 1-től 7-ig,
Lévai József utca páros 60-tól 64-ig, Margit sétány páratlan 25-től végig, Margit sétány páros 26-tól végig, Pajtás köz 1-től 7-ig, Szent István út páratlan 21-től 31-ig, Szent István út páros 34-től végig, Szent
László út, Templom út, Zita utca páros 24-től végig, Zita utca páratlan
25-től végig

Nem

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

2019. május 16.

A 2019. évi európai parlamenti képviselők magyarországi választásával
kapcsolatos tudnivalók
Szavazás
Szavazni 2019. május 26-án (vasárnap) 06.00 órától 19.00
óráig személyesen lehet.
A választópolgárnak igazolnia kell:
személyazonosságát
• magyar személyazonosító igazolvánnyal (régi típusú, könyvecske formájú magyar személyazonosító igazolvány vagy
magyar ideiglenes személyazonosító igazolvány is elfogadható),
• magyar útlevéllel (magyar ideiglenes útlevél is elfogadható),
• magyar vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal)
és lakcímét
• lakcímkártyával,
• régi könyv alakú személyazonosító igazolvánnyal, amen�nyiben tartalmazza a lakcímet
vagy személyi azonosítóját
• lakcímkártyával.
Szavazni csak érvényes okmányokkal lehet, ezért fontos,
hogy a szavazást megelőzően még időben ellenőrizzék ezek
érvényességét!
Nem szükséges, de megkönnyíti a szavazatszámláló bizottság munkáját, ha az értesítőt is magukkal viszik, és azt felmutatják.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe a szavazás napján választópolgárt felvenni
nem lehet. A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy listára lehet, tollal írt, két egymást metsző vonallal, X
vagy + jellel.
Átjelentkezés
Ha a szavazás napján Magyarországon, azonban a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. Átjelentkezési kérelmet 2019. május 22-én 16.00 óráig a
www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodánál nyújthat
be. A választópolgár levélben vagy ügyfélkapus azonosítás
nélkül elektronikus úton május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton május
24-én 16.00 óráig kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe.
A helyi választási iroda vezetője az átjelentkezéssel szavazó
választópolgárt felveszi az érintett település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből. Így a választópolgár kizárólag abban
a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett.
Átjelentkezéssel szavazók, illetve települési szintű lakcímmel rendelkezők a 08. számú szavazókörben (Derkovits Művelődési Központ, Széchenyi út 2.) szavazhatnak.
Mozgóurna igénylése
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud
elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgóurnát igényelhet a lakcímére, átjelentkezés esetén a tartózkodási helyére, vagy a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti szavazókör területén található egyéb címre.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodához levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül elektronikus úton
legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig, személyesen vagy
ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019.
május 24-én 16.00 óráig, vagy 2019. május 24-én 16.00 órát
követően ügyfélkapus azonosítással legkésőbb 2019. május
26-án 12 óráig, illetve az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem
rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. május 26-án,
legkésőbb 12.00 óráig kell benyújtani.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.
A választási iroda a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
döntéseiről értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a választási
iroda a kérelmet elutasítja, úgy az - az indokolásban megjelölt ok kijavítását követően - ismételten benyújtható.
A választással kapcsolatos részletes tájékoztatásért kérjük,
hogy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt!
Helyi Választási Iroda

Hirdetmények

2019. május 16.

Rendkívüli
nyitvatartás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy az Európai Parlamenti Választások
eredményes lefolytatása érdekében
2019. május 25-én (szombaton) 8:00 - 14:00 óráig
2019. május 26-án (vasárnap) 6:00 - 19:00 óráig
kormányablakunk
a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok:
ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása,
valamint elkészült okmányok átvétele ügyekben
rendkívüli nyitvatartással működik.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatal

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

Kiss Zoltán József
a 3. sz. választókerület képviselője
2019. május 22-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

11. oldal

Tiszaújváros babát vár program
Tiszaújváros Város Önkormányzata 2019. június 1-jén a miskolci Auchan Áruházak együttműködésével babaváró programot indít útjára, melynek keretében az újszülöttek családja megközelítőleg 10.000 Ft értékű ajándékcsomagban részesül.
A babaváró program keretében az a szülő támogatható, aki:
• tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik,
• életvitelszerűen Tiszaújvárosban él,
• gyermeke 2019. június 1. napján, illetve azt követően született.
Az ajándékcsomag átvételére jogosító, az Auchan Magyarország Kft. által kiállított kupon átvehető az alábbi helyszínen:
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) 22., 24.,
27. iroda.
A kupon átvételének feltételei:
• a szülő tiszaújvárosi lakóhelyének igazolása (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatának bemutatása,
• szülői nyilatkozat az életvitelszerű tiszaújvárosi tartózkodási helyről.
Az ajándékcsomag miskolci Auchan Áruházakban történő átvételére a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatának kiállításától számított 30 napon belül jogosult.
Bráz György
polgármester

Felsőoktatási ösztöndíj-pályázat
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév II.
félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhel�lyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2018/2019-es tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve
6 féléves alapképzésben való részvétel,

• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el
a 2018/2019-es tanév I. félévében, melyet
a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2019. május 27. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy ügyfélfogadási időben az I.
emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:

- pályázati adatlap és adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató,
vagy letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
- a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2018/2019-es tanév I. félévi leckekönyv/ elektronikus leckekönyv
másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
- a 2018/2019-es tanév II. félévére szóló
hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Óvodai, iskolai szociális segítő munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
ismételten pályázatot hirdet 1 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: 627-14/2019., 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. május 28.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2019. június 05.
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 62714/2019. azonosító számon 2019. május
13. napján megjelent.

Közterület-felügyelői munkakör

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban 1 fő közterület-felügyelői
munkakör betöltésére, 6 hónap próbaidő
kikötéssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
- A közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm.
rendelet 30. pontjának I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt végzettségek,
szakképesítések,
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,

- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- „B” kategóriás jogosítvány,
- helyismeret.
Bérezés és juttatások a közszolgálati
tisztviselőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város Önkormányzatának 9/2014.
(III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósá-

gi erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. június 7.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. június 14.
Az állás 2019. június 17-étől tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi
szakreferensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Közlemények

12. oldal

Jogi előkészítő
munkakör
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet jogi előkészítő munkakör
betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, három hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott
időre szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel,
Internet)
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- Jogi asszisztensi végzettség
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot

2019. május 16.

- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatot
- Hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak igénylését bizonyító feladóvevény másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Pályázatok figyelése, pályázatok írásában való közreműködés
- A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok figyelése
- A Társaság szerződéseinek, szabályzatainak – a mindenkori hatályos jogszabályok ismeretében – jogi előkészítése, ellenőrzése
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.
A munkakör legkorábban 2019. június 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve,
illetve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
Kerékgyártó István
ügyvezető

Tájékoztató

Tájékoztató

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:

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

Zárva

ZÁRVA

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2019. július 22. - augusztus 16.

Óvodák nyáron

Szederinda Óvodája
(Tiszaújváros,
Dózsa u. 9.)

2019.
június 24. - július 19. között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros,
Kazinczy út 1.)

2019.
július 01. - július 26. között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros,
Pajtás köz 13.)

2019.
július 29. - augusztus 23. között

Tündérkert óvoda
(Tiszaújváros,
Alkotmány köz 1.)

2019.
június 24. - augusztus 23. között

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
2019.
június 24. - június 28.
között

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

2019.
július 01. - július 19.
között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019.
július 22. - július 26.
között

Szivárvány óvoda
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2019.
július 29. - augusztus
23.
között

Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

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

Szederinda óvoda
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

A Tiszaújvárosi Református
Óvoda nyári zárva tartásáról

2019. augusztus 05. - 16.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbita épülete biztosítja az összevont ellátást.
NYITVA

2019. augusztus 21. - 31.

Nyitva és összevont ügyeletet
biztosít a Tiszaújvárosi Református Óvoda.

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

Konyhakertek bérleti díja
Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére
és a bérleti díjak befizetésére 2019. május 10-étől - 2019. május 24-ig van lehetőség az alábbi helyen és időben.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
szám, II. emelet 215. szoba).
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
13-16
Szerda:
8-12 és 13-18
Péntek:
8-12
A bérleti szerződés megkötéséhez személyi igazolvány és
lakcímkártya szükséges adategyeztetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köteles fizetni.
Tiszaújváros Város Önkormányzata

Bóbita óvoda
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Temetői járatok

2019. augusztus 26-ától minden épület teljes nyitvatartással üze- A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a
mel.
térítésmentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁRATiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal TOK 2019. május 1-jétől keddi és pénteki napokon az alábbi
menetrend szerint közlekednek:

Lakossági gombavizsgáló

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat
2019. április 3-tól újból nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
			
üzemeltető

Oda

Megálló

Vissza

16.20

Tisza-part városrész

18.10

16.30

Tiszaszederkény, Kossuth út

18.00

16.31

Bajcsy Zs. E. út 67.

17.59

16.32

Bajcsy Zs. E. út 37.

17.58

16.33

Bocskai I. út

17.57

16.34

Bocskai I. úti iskola

17.55

16.37

Szederkényi út

17.53

16.38

Rózsa út (Brassai iskola))

17.52

16.39

Kazinczy út (hotel)

17.51

16.40

Autóbusz-pályaudvar

17.50

16.50

Városi Temető főbejárata

17.40

Szünidei
gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes
Képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek
részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő
térítési díjakról szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: helyi rendelet) 9. § (1) bekezdése
alapján természetbeni ellátásként a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyermekeken kívül a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú
gyermek részére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (3580 Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében
az Esély Napközi Otthonban (3580 Tiszaújváros, Dózsa Gy.
u. 2.) vehető igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés során a déli meleg ebédet helyben lehet elfogyasztani. Amennyiben ez nem lehetséges a
gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy indokolt és igazolt távolléte miatt, a részére biztosított étel elvitelét a szülő, más törvényes képviselő vagy a szülő, törvényes
képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni.
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét,
hogy a gyermek előre nem látható hiányzása, betegsége vagy
indokolt és igazolt távolléte esetén az étel ételhordóban történő elviteléhez kérelem benyújtása szükséges, illetve a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy számára az elvitel csak írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2019. június 14. napjáig, ezt követően a nyári szünet időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u.
33., kedden és csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges
nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 114. iroda), valamint
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a Szülő/Törvényes képviselő a gyermek számára a szünidei gyermekétkeztetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Takarító munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő takarító munkakör betöltésére határozatlan időtartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:
• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot
• bizonyítványmásolatokat
Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre
A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 20.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

2019. május 16.

Hirdetés/Rendezvények

13. oldal

Kiadó hévizi apartman 2 fő
részére május 25-június 1-ig,
ugyanitt eladó egy 5 fiókos
fagyasztó és egy 120 l-es hűtőszekrény.
Érd: 06-20/320-3609
Hölgy, idős- és beteggondozást vállal Tiszaújvárosban
és környékén ápoló végzettséggel és nagy tapasztalattal.
Érd.: 06-30/877-3937, 0670/424-9376

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!
Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Kosárvarázs

14. oldal

2019. május 16.

A tizenkettedik helyen

Harcos, de kudarcos szezonzárás

A bajnokság utolsó párharcát az
EKE Eger KOK csapata ellen kellett megvívnia a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK alakulatának. A két győzelemig tartó párharc tétje a 11. helyezés volt. Az
eseménydús és harcos mérkőzéseken szépen menetelt a Phoenix, de
a végjáték mindkét alkalommal az
Egernek sikerült jobban.
Phoenix - Eger
90-95 (23-18, 23-12, 21-30, 23-35)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Jónás (2), Pöstényi (35/12), Kiss (14), Pongrácz
(15/6), Kovács (17/9). Csere: Berta (2), Taskó
(-), Szilasi (-), Molnár (3). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Igazán jól indult az első, hazai összecsapás, hiszen a Phoenix egy 15-2-re hozott rohammal
nyitott, az Eger pedig csak a hatodik percben
kezdett ébredezni. Ekkor megindult a vendégek pontgyártása is, ennek ellenére a Tiszaújváros magabiztos, 23-18-as vezetéssel zárta az
első negyedet.
A második játékrészben folytatódott a hazai
gárda menetelése. A Phoenix kiegyensúlyozott
teljesítménye mellett a hevesiek ismét csak a
negyed második felében találták meg ritmusukat, így a különbség tovább nőhetett a két alakulat között (46-30).
A harmadik etap elején úgy tűnt, a szünet sem
törte meg a Tiszaújváros lendületét. Újabb erőteljes rohamokkal a játékrész negyedik percére kialakult a mérkőzés legnagyobb, 18 pontos
különbsége (54-36), ám ezt követően egyre inkább az egriek akarata érvényesült. Egy sikeres
ritmusváltást követően fokozatos felzárkózásba kezdtek, és a negyed végén már csupán hét
pont volt a lemaradásuk (67-60).

A magabiztossá váló egri alakulat kiváló dobóformát mutatott a záró etapban, a Tiszaújváros pedig nem találta az ellenszert a jól sikerült
külső dobásokkal szemben. Emellett a hazaiak támadójátéka is pontatlanabbá vált, így már
a negyed második percében fordítani tudott a
vendégegyüttes. A mérkőzés további szakaszában fej-fej mellett haladt a két együttes, és
bár a Phoenix többször is vezetett, elszakadni
már nem sikerült ellenfelétől. A végjátékban az
Eger játéka bizonyult koncentráltabbnak, így a
két győzelemig tartó párharc első fordulóját ötpontos győzelemmel zárhatta (90-95).
Szendrey Zsombor: Egy pontgazdag mérkőzésen sajnos alulmaradtunk. Húsz pontról sikerült
átadnunk a vezetést az ellenfélnek, illetve elveszítenünk a meccset. Azon a ponton az ellenfél elkezdett hinni a győzelemben, és zsinórban
tízszer is betalált a mi eléggé szoros védekezésünk ellenére is. Nem hibáztak, ez pedig megpecsételte a sorsunkat. Szombaton megpróbálunk majd javítani, hiszen nem titok, hogy az
utolsó párharcot szeretnénk megnyerni.
Sajnos nem sikerült.
Eger - Phoenix KK
83-79 (22-29, 19-19, 14-17, 28-14)
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Pöstényi (18/12), Kiss (17/3), Pongrácz (10/6), Kovács (10/3). Csere: Berta (-), Gáspár (12/6),
Lenke (-), Taskó (-), Szabó (-), Eremiás (-),
Molnár (6/3). Vezetőedző: Szendrey Zsombor.
Az első találkozóhoz hasonlóan most is lendületesen kezdett a Phoenix. Bár nagy különbséget ezúttal nem tudott kiharcolni, a nyitó negyedben végig kezében tartotta az irányítást,
amit a biztató, 22-29-es részeredmény is alátámaszt.
A második etap az Eger rohamaival indult, de
a hevesi kosarakra rendre megszülettek a tisza-

Mindkét mérkőzésen pontgazdag volt a Phoenix, de az Eger még gazdagabbnak bizonyult.
újvárosi válaszok is. A vendégek számára a ne- te kezdetét a záró etap, mindkét oldalon hulgyedik perc bizonyult a legválságosabbnak, lottak a kosarak. A Tiszaújvárosnak egészen a
amikor a hazai alakulat már csupán hárompon- negyed derekáig sikerült tíz pont körül tartatos lemaradásban volt vele szemben (31-34), de nia a különbséget, a hatodik percben azonban
szerencsére sikerült kilábalni a gödörből. A két végső rohamra indult az Eger, és a kilencedik
gárda összességében kiegyenlített párharcot ví- percben megszületett az egyenlítés (79-79). Az
vott, és a Phoenix - ha nehezen is - megőrizte addig folyamatosan vezető Phoenix az utolsó
korábbi előnyét (41-48).
percben már nem tudott újítani játékán, így A harmadik játékrész forgatókönyve kísértetie- bár hősies küzdelemben vereséggel kellett tásen hasonlított az előzőéhez. A szünet nem tör- voznia Egerből.
te meg egyik csapat harci kedvét sem, az Eger Szendrey Zsombor: Botrányos vereséggel zártovábbra is szívósan küzdött az egyenlítésért, tuk az idei szezont. Mindenesetre gratulálok az
a Phoenix pedig igyekezett ellépni riválisától. Eger csapatának. Megismételték azt, amit ideA hazai együttesnek ismét sikerült veszélyesen genben, az előző meccsen. Végig mi vezettünk,
megközelítenie a vendégeket (47-50 a harma- de a végén átvették a vezetést, vérszemet kapdik percben, 53-56 a hetedik percben, 55-58 a tak, és mindent bedobtak. Mi sajnos belelassulnyolcadik percben), de a Tiszaújváros ezúttal tunk a mérkőzésbe. Talán azt kell, hogy mondis sikeresen visszaverte az egyenlítési kísérle- jam, hogy ott végeztünk, ahol végeznünk kelteket. Az etap hajráját a Phoenix rohamai hatá- lett. Jövőre megpróbálunk javítani.
rozták meg, így sikerült ezt a játékrészt is előbb A két győzelemig tartó párharc győztese az
kiegyenlítetté tenni, végül - egy Kovács-triplá- EKE Eger KOK. A Phoenix számára véget ér
val - meg is nyerni (55-65).
az idény, a csapat a 12. helyen végzett az NB I/
A már szinte megszokott „adok-kapokkal” vet- B Zöld csoportjának bajnokságában.

Házi helyosztó

Kitett magáért a Phoenix

Május 11-én, szombaton Szerencsen, a Hunyadi Sportcsarnokban rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei felnőtt férfi
kosárlabda bajnokság 2018/2019es döntőjét.
A döntőn immáron második alkalommal vett
részt a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
U18-as csapata. Amint az előző évben, úgy idén
is a tehetséges 14-18 éves fiatalok fejlesztése, felnőtt mezőnyben történő szerepeltetése (több megyei csapatban szerepelnek rutinos, B csoportot
is megjárt játékosok), vagyis a tapasztalatszerzés
volt a cél. Nagy öröm, hogy a tavalyi keretből Jónás Bence és Molnár Bence már egész idényben a
Phoenix felnőtt csapatát erősítette, mellettük Taskó István és Berta Bence is kapott több esetben
bizonyítási lehetőséget. Ők ebben az idényben
még a megyei csapat keretében is szerepelhettek.
A jövőre való tekintettel mindenképp biztató az
a körülmény is, hogy a 17 éves Eremiás Kristóf
és Lenke Balázs ugyancsak megmutathatta magát a felnőtt csapatban a Zöld csoport rájátszása során - ha csak két meccsen is -, és nem vallottak szégyent.

Visszatérve a bajnokságra. Hat csapat küzdött
egymással oda-visszavágós alapon 2018 novembere és 2019 áprilisa között. Az alapszakasz tíz mérkőzése után további tíz mérkőzés
következett, a rájátszás fordulói. A húsz meccs
során ugyan nem túl acélos a csapat mérlege
(1 győzelem és 19 vereség), de ez nem mutatta
azt a fejlődést, amin a srácok ezen időszak alatt
keresztülmentek, és ami a megyei döntőn az 5.
hely megszerzésért vívott csatában meg is mutatkozott.
Ellenfelünk a szintén tiszaújvárosi Club ’96
csapata volt. A fiúk végig vezetve, koncentrált
játékkal végül 81-76-ra megnyerték a mérkőzést és megérdemelten léptek előrébb a végső
tabellán a 6. helyről az 5. pozícióba.
Club 96 - Phoenix U18
76-81 (11-22, 23-17, 21-22, 21-20)
Phoenix U18: Berta (20/15), Taskó (19/3),
Lenke (13/9), Eremiás (4), Drizner (6), Csere:
Gerőcs (11/3), Orosz (2), Balogh (3/3), Gulyás
(-), Illés (-), Dargai (3/3), Hajdú (-)
A mérkőzésről Ferencz Krisztofer és Eke Máté
családi elfoglaltság miatt hiányzott.
Ellenfelünket, a Club ’96 csapatát minden di-

Öltözői öröm az ötödik helyért.
cséret megilleti, hiszen csupán hat fővel álltak
ki, és végigküzdötték egyik legjobbjuknak, Siska Gábornak sajnálatos bokasérülése után is a
mérkőzést (ezúton kívánunk neki mielőbbi jobbulást).
Ami a jövőt illeti: Taskó István, Berta Bence,
Eremiás Kristóf és Lenke Balázs is nagy valószínűséggel már a felnőtt csapatot fogja erősíteni a következő idényben, így közülük többen
már nem vesznek részt a következő évi küz-

delmekben, ahogy Gerőcs Bálint sem, aki előtt
egy nagyszerű lehetőség áll (ezúton kívánjuk
neki a legjobbakat). Adódik viszont így több
más fiatal játékos számára is lehetőség, hogy a
megyei csapatban megmutathassa magát. Fejlődjön, megtapasztalja a felnőttek játékstílusát, és bizonyíthassa Szendrey Zsombor vezetőedzőnek, hogy előbb-utóbb a nagycsapatban
a helye.
Magyar László

Országos döntőben a lányok

Nagyot ugrottak a kenguruk
Szép sikert ért el a 2018/19-es bajnokságban a DVTK ÉLKSK Tiszaújváros leány kenguru csapata.
A regionális küzdelmek során csapatunk szinte
végig az A csoportban szerepelt, ahol legtöbbször fiúkkal mérkőzött. A pontszerző szakasz
végén az abszolút második helyet szerezte meg
az MVSI Miskolc fiú csapata mögött. A lányok
küzdelmében az élen végeztünk, magunk mögé
utasítottuk anyaegyesületünk, a DVTK Akadémia Miskolc, valamint az MVSI lány csapatait.
Győzelmünknek köszönhetően már biztos részvevői voltunk az országos döntőnek.
Csapatunk május 5-én részt vett a Keleti régió
döntőjében, ahol magabiztos játékkal legyőzve
a Debreceni Tigrisek és a Szolnoki Kisbaglyok
gárdáit a Keleti régió bajnoka lett. Ezzel a győ-

zelemmel már eldőlt, hogy a június első hétvégéjén megrendezendő országos döntőben az
A csoportban játszik a legjobbak között (1-től
a 8-ik helyig). Az eddigi három döntőn, ahol
részt vettünk, mindig csak a B csoportban szerepeltünk (9-16. helyig).
Sikereinknek köszönhetően május 12-én a megyeválogatottak tornáján - szintén Szolnokon hat játékosunk, valamint a csapat edzője részese volt annak a sikernek, hogy Borsod megye
korosztályos válogatottja a hat megye csapatai
közül az első helyen végzett. A hat játékos: Porkoláb Emma, Katona Csenge, Pap Gréta, Gellértfi Luca, Juhász Lotti, Molnár Sára. A válogatott edzője Benőcs Tibor, segítői: Lengyel
József, Petre Márton.
Benőcs Tibor

A DVTK ÉLKSK Tiszaújváros U11 csapat tagjai, akik bejutottak az országos döntőbe
Álló sor balról jobbra: Pap Gréta, Gulyás Gréta, Görömbei Szabina, Benőcs Tibor edző, Molnár Sára, Juhász Lotti. Első sor: Gellérfi Luca, Godány Gréta, Humicskó Henrietta, Tóth Adrienn, Balogh Dorottya, Katona Csenge, Varga Eszter, Porkoláb Emma. A képről hiányzik
Murvai Izabella . A csapat segítője Benőcs Dávid.

Sport

2019. május 16.

Atlétika

Döntőben
a vegyes csapat

Óriási meglepetésre a 6., még döntőt érő helyen végzett a Miskolci Sportiskola-Tiszaújvárosi SC csapata a hétvégén Miskolcon megrendezett országos atlétikai csapatbajnokság kelet-magyarországi elődöntőjén. Az első pozíciót a Budapest Honvéd
gárdája szerezte meg. A csapatnak két tiszaújvárosi atléta, Fekete Nóra és Kiss Csaba volt a tagja.
A 12 csapatos döntőt ősszel tartják Székesfehérváron.

TIFIT-sikerek

Dávid magyar bajnok

Szabó Dávid a dobogó tetején.
Tiszaújvárosi siker született az elmúlt hétvégén Tabon rendezett fekvenyomó magyar bajnokságon. A Tiszaújvárosi Fitness
Sportklub versenyzője, Szabó Dávid junior 74 kg-os súlycsoportban 130 kg-os eredménnyel magyar bajnok lett.
*
Szegeden rendezték meg a HSMA Erős Emberek WHB Masters
Trophy sorozat első állomását. Tíz versenyző küzdött az óriási
súlyokkal, kőgolyót emeltek, kamiont húztak és 400 kg-os kereket is forgattak. Itt is tiszaújvárosi versenyzőé lett az első hely,
az aranyérmet Endrei Zsolt kapta, míg a TIFIT másik versenyzője, Mengyi Rajmund a hetedik helyen végzett.

Endrei Zsolt (jobbra) nyerte a versenyt, Mengyi Rajmund a
7. lett.

Labdarúgás

15. oldal

Két pont odaveszett

A labdarúgó NB III. Keleti csoportjának 27. fordulójában a Nyírbátor együttesét
fogadta a Termálfürdő FC
Tiszaújváros. A kék-sárgák a
hajrában kapták az egyenlítő
gólt, így meg kellett elégedniük a döntetlennel.
Tiszaújváros - Nyírbátor
2-2 (1-0)
Tiszaújváros: 150 néző V.: Kulcsár
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs, Bokros, Lippai, Papp F., Illés (Lipusz 73.
perc), - Csicsek, Orosz, Molnár M., Shadi, - Pap Zs., Nagy D. (Kertész 86. perc)
Edző: Gerliczki Máté
Nyírbátor FC: Vasas, - Molnár L. (Scheibli 83. perc) Müller ( Sárosi 76. perc),
Pálinkás, Vámos, - Benkő, Boros, Fenyőfalvi, Terdik (Mácsik 73. perc), Katona, Tóth M.
Edző: Szilágyi Krisztián.
Lendületes, jó játékkal kezdte a találkozót a hat forduló óta veretlen Tiszaújváros. A hazaiak próbálkozásai a 15. percben értek góllá, amikor Pap Zs. lépett ki
a vendégvédők között és a kimozduló Vasas mellett a hálóba gurított 1-0. A félidő
hátralévő részében is a Tiszaújvárosnak
volt több helyzete, de a hazai ziccerek kimaradtak. A második játékrész elején, az
50. percben szinte a semmiből egyenlített a nyírségi együttes. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Pálinkás emelte Tóth Cs. felett a kapuba a labdát 1-1.
A bekapott gól után felpörgött a vendéglátó és a 67. percben ismét vezetett. Egy
előreívelt labdánál a vendégvédők röviden mentettek, a labda Molnár Mátéhoz
került, aki 16-ról a vetődő Vasas mellett a
bal sarokba rúgta a labdát 2-1. A nyírbátoriak nem igazán erőltették a támadást,
de a Tiszaújváros is hátradőlt vezetése
birtokában és kényelmesen futballozott,
ami megbosszulta magát. A 87. percben
egy balról elvégzett vendégszögletet a
hazai védők és Tóth Cs. bizonytalanságát kihasználva Katona lőtt két lépésről
a hálóba 2-2. A mérkőzés hosszabbításában, a 92. percben a Nyírbátor a győzelmet is megszerezhette volna, de a hazai
kapus védeni tudott. A 2-2-es döntetlennel a Tiszaújváros 42 pontos és továbbra is a 8. helyen áll a bajnokságban. Gerliczki Máté együttese legközelebb május
19-én, vasárnap délután fél hattól a Sényő
otthonában igyekszik gyarapítani pontjainak számát.
Gerliczki Máté: Jó formánkhoz méltóan

Főleg az első félidőben vezetett szép támadásokat a Tiszaújváros.
nagy önbizalommal és helyenként jól is
játszottunk. Szép támadásokat vezettünk
főleg az első félidőben, de sajnos a meccs
végén egy pancser gól két pontunkba került.
Szilágyi Krisztián: Gratulálok a játékosaimnak, mert ma is megmutatták, hogy
mekkora alázat van bennük.
A forduló további eredményei:
Tállya - Eger 1-3
Putnok - Sényő 3-5
Jászberény - DVTK II. 4-1
ESMTK - Szolnok 2-2
Cigánd - DEAC 1-3
Sajóbábony - Füzesgyarmat 4-2
SBTC - Gyöngyös 0-0
Következik a 28. forduló
2019. április 19., vasárnap 17:30
Szolnok - Cigánd
DVTK II. - ESMTK
Sényő - Tiszaújváros
Gyöngyös - Putnok
Füzesgyarmat - SBTC
Eger - Sajóbábony
DEAC - Tállya
Nyírbátor - Jászberény

Tízemberes győzelem
Az elmúlt hétvégén az utánpótlás csapatok a Cigánd SE és a Karcagi SE együttesei ellen léptek pályára. A négy mérkőzésen három győzelem született, külön kiemelendő, hogy az U17-es csapat a létszámhiány ellenére, hátrányból fordítva
is nyerni tudott.
U19
Cigánd - Tiszaújváros 3-1 (3-0)
Gól: Molcsányi Sz.

U17
Cigánd - Tiszaújváros 2-3 (2-1)
Gól: Baga D. 2, Káposzta B.
Hágen Zsolt: Az idei bajnoki szezonban
a legbüszkébb most vagyok a csapatomra, mert vígjátékba (más megközelítésben tragédiába) illő körülmények között
készülhettünk a mérkőzésre, ahol csupán
tíz fővel tudtunk kiállni. Igaz, ez a tíz fő
kiválóan vizsgázott sportemberi nagyságból! Megérdemelten győztünk, végig tetszetősebben és veszélyesebben futballoztunk ellenfelünknél, a góljaink mellett két
kapufával is jeleztük, jobbak vagyunk a
hazaiaknál. Akik a keretünkből nem jöttek el a bajnoki mérkőzésre, legyen számukra intő jel, nem pótolhatatlanok, talán jobban kellene szeretniük ezt a csodálatos sportágat.
U15
Tiszaújváros - Karcag 4-3 (3-1)
Gól: Illés D. 2, Tarnóczi B., Urbán Á.
Császár Zoltán: Az történt a pályán amit
mi szerettünk volna. Aztán érthetetlen
módon 3-0 - ás vezetésünk után azt hittük, hogy a meccs a zsebünkben van és elaludtunk. Ezt ellenfelünk megérezte, így
saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést.
U14
Tiszaújváros - Karcag 4-1 (2-0)
Gól: Volyák M., Mező D., Kis D., Orosz
D.
Császár Zoltán: Folytattuk a múlt heti jó
játékunkat, csak most több ziccert sikerült
értékesítenünk. Véleményem szerint a játék minden elemében sikerült ellenfelünk
fölé kerekedni. Több nagyon jó teljesítmény is volt a csapatban.

Jabil 3Próba

Vasárnap pótolják a kerékpáros próbát

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub idén is
megrendezi a nagy népszerűségnek örvendő JABIL 3Próba szabadidősport-eseménysorozatát. Az eredetileg május 5-ére
meghirdetett, de a kedvezőtlen időjárás
miatt elmaradt kerékpáros próbát május
19-én, vasárnap pótolják.
Az első próbázási és pontgyűjtési lehetőséget jelentő kerékpározás versenyközpontja ezúttal is a JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolója (Huszár Andor u. 1)
. A sportbarátok 15 és 40 km teljesítése
közül választhatnak, melyeket 60, illetve 180 perc alatt kell teljesíteni. A kispróba 3, a nagypróba 6 pontot ér, melyet a
regisztrációs irodában átvehető próbafüzetben rögzítenek. A rajt 10 órakor lesz,
melyet követően a versenyközpontban
az ovisok számára kerékpáros ügyességi

versenyt tartanak. Minden célba érkező és
próbafüzettel rendelkező résztvevő egyedi emblémázott, ajándék- csomagot kap a
házigazdáktól.
Kisorsolnak a helyszínen a próbát teljesítő Jabil-dolgozók és a lakosság köréből
1-1 db TREKKING kerékpárt, 2-2 db kerékpáros sisakot, a JABIL dolgozók további 5 db meglepetés ajándékra is számíthatnak.
11.30-tól minden résztvevőt gulyáspartira vár a házigazda Tiszaújvárosi Triatlon
Klub.
A folytatást jelentő úszópróba június 16án, vasárnap lesz a Tiszaújvárosi Sportcentrum uszodájában, ahol 400 és 1000 m
vár a résztvevőkre.
A futáspróba ideje július 12., péntek, helye Tiszaújváros centruma. A kispróba 3,5

A Sportcentrum eseményei

Május 18. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Tállya U19- es
bajnoki mérkőzés				
Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Tállya U17- es
bajnoki mérkőzés				

Füves pálya
15.00 Polgár VSE - Püspökladány U19
bajnoki mérkőzés				
Műfüves pálya
17.00 Polgár VSE - Püspökladány bajnoki mérkőzés				
		
Műfüves pálya

km, a közepes próba 7 km, míg a nagypróba 14 km. A leghosszabb távot négytagú váltóban is teljesíteni lehet.
Az idei sorozat után, július 13-án, szombaton, a XXI. MOL Triatlon Nagyhéten
a 12 pontot, vagy annál többet teljesítők
között értékes sportszer-ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A legalább 15 pontot
begyűjtők között két fődíj - egy a Jabil-os
dolgozók és egy az összes többi résztvevő közül - talál gazdára. A fődíj 2 személyre szóló Wellness-hétvége, félpanziós ellátással.
További információ kérhető: Tiszaújvárosi Triatlon Klub, e-mail: tiszaujvaros@
triatlon.t-online.hu, telefon: 49/540-094
és 30-645-2746 web: www.tiszatriatlon.
hu
Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a
Sportcentrum uszodája
2019. 05. 17- én DÉLELŐTT áramszünet miatt - ZÁRVA.
Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft.

16. oldal

Rendezvények

2019. május 16.

