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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben ez alkalommal
dr. Fülöp György alpolgármester válaszol a nézők közérdekű
kérdéseire. Június 5-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol
Tiszaújváros alpolgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket
előzetesen is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen június 5-én 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros,
Szent István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341844, 341-755-ös számon. Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 percben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket.

Táblaavató

Nem hajthatnak át a 20 tonnánál nehezebb tehergépjárművek június elsejétől a 35-ös számú Nyékládháza - Debrecen főút borsodi szakaszán. A kamionok így a jövőben csak az M30- M3 as autópálya útvonalat használhatják. Az intézkedésről Peiker Tamást, a Magyar Közút Nonprofit Kft. megyei igazgatóját kérdeztük. Cikkünk a 4. oldalon.

Még nincs strandidő

Csak egy kis lubickolás

Szombaton kinyitotta kapuit a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő, elkezdődött a
strandszezon. Ugyanúgy működnek a hideg-, mint a meleg
vizes medencék, lehet csúszdázni, jókat enni-inni, a fák árnyékában heverészni.
Szombaton kora délután még szinte üres
volt a strand, a gyermekmedencében egy
kislány pancsolt csak, igaz, többet volt a
parton, mint a vízben. Bár a nap sütött,
mégsem volt túl meleg, az igazi strandidő
még várat magára. A hullámmedence sem
volt tele, alig egy tucatnyian élvezték a
hatalmas hullámokat, többségük a Tisza
Triatlonra érkezett.
- Budapestről jöttünk - mondta Varga Benedek - a bátyám versenyzik ma, én meg
eljöttem szurkolni, és persze ha már itt
vagyok, akkor strandolok is.
A kalandmedence víztükre mozdulatlanul
csillog, a dombcsúszda körbeszalagozva,
még nincs kész. A kinti melegvizes medencében már jóval többen üldögélnek.
- Szlovákiából, Kassa környékéről jöttünk - mondta Mária -, két óra az út idáig,
évente háromszor-négyszer biztosan eljövünk. Nagyon tetszik itt, jó a masszázs, a
szauna, a medencék. Néha az egész csa-

Szívünknek kedves eredményt mutat az új tábla.
A Tiszaújváros - Gyöngyös bajnoki mérkőzésen debütált a centerpálya új LED-es eredményjelző táblája. Ez az egyik beruházás, de párhuzamosan több fejlesztés is folyik a Sportcentrumban, többek között a hármas számú füves pálya korszerűsítése,
ami korábban a lakossági pálya volt. Ezt most kerítéssel körbekerítették, villanyvilágítást kap, új füvet és automata locsolórendszert. Június végén a Játékcsarnok eredményjelzőtábláját is
újra cserélik. A TAO-s pályázatokra a két helyi sportegyesületPhoenix KK és TFCT - pályázott. Az önrészt Tiszaújváros önkormányzata tette hozzá. Az új, lakossági sportolásra szolgáló
pályát a kis műfüves pálya melletti területen alakítják ki.

Testvérlátogatás

Vasárnapra megjött a bátorság.
lád eljön velünk, most csak ketten jöttünk
az urammal.
A csendes szombatot nyüzsgő vasárnap
követte, köszönhető ez a gyereknapnak
és a triatlon versenynek. Szűrések, koncertek, megannyi élmény és játék várt a
vendégekre. Igaz, az idő nem lett sokkal
jobb, de a bátorság valahogy megjött vasárnapra.
Bakos Ivett a mazsorettekkel lépett fel,
aztán itt maradt még strandolni kicsit.

- Amikor bementem a vízbe, akkor lent hideg volt, fent meg meleg - mondta a négyévesforma kislány -, úgyhogy csak egy kicsit lubickoltam, mert már annyira fáztam,
hogy kétszer is ki kellett jönni a napra.
Az igazi strandidő tehát még várat magára, igaz, még csak május van. Az időjárás előrejelzések azonban a következő
egy-két hétre sem kecsegtetnek semmi jóval, csak záporokkal, zivatarokkal és 2022 fokos napi maximumokkal.

Babják Zoltán polgármester meghívásának eleget téve, dr. Fülöp György alpolgármester vezetésével az elmúlt héten Tiszaújváros is képviseltette magát Beregszász testvérvárosunk városnapi ünnepségsorozatán. Az ősi város alapításának 956. évfordulója tiszteletére rendezett hivatalos programok után a két városvezető egyeztetett a jövőbeni együttműködés bővítéséről és a
településeken működő civil szervezetek kapcsolatainak továbbszélesítéséről.

Sokféle
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Városi kalandozás a Sportfesztiválon
Ismét egy kellemes, feladatokkal és versennyel tarkított játékos túrára és megmérettetésre invitálunk kicsit és nagyot, fiatalt, szeniort, családot, ezzel a sporttal most ismerkedőt!
Jól tudunk tájékozódni a városban? Ismerjük a várost? Itt a lehetőség a tájékozódási ismeretek gyakorlati kipróbálására, bővítésére, Tiszaújváros szépségeinek megismerésére, felismerésére, a feladatok megoldására.
Tavaly több mint 20 csapat tette próbára magát és minden kategóriában szép eredmények születtek. Itt a lehetőség a bizonyításra, avagy a trónfosztásra!
Versenyünkkel szeretnénk népszerűsíteni a tájékozódási sportot, illetve lehetőséget biztosítunk azoknak, akik eme szabadidős elfoglaltságra érdeklődést, lelkesedést mutatnak.
Időpont: Tiszaújváros, 2019. június 9. vasárnap.
Rajt: Március 15. park Petőfi szobor melletti padsor, 09.0010.00 között.
Cél: a Sportcentrumban a színpad előtt
A benevezett csapatok indulás előtt 1-1 térképet, ill. a feladatokat részletesen leíró menetutasítást kapnak, a verseny „pontbegyűjtő” jellegű.

Egyházi hírek
Római katolikus

Kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton a szentmisék
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek. A vasárnapi
szentmise kezdete 11.00 óra.
Júniustól a keresztelők minden hónap 3. vasárnapján lesznek.
Akiknek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van júniusban, jelezzék a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap
utolsó 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 június 9-éig, akik részt szeretnének venni, illetve szülőként szívesen segítenek a tábor lebonyolításában. Hozzájárulási díj 4.000 Ft/fő. Tízórait, ebédet,
uzsonnát és a belépőket biztosítjuk.
A tábor programja:
június 17. hétfő: plébániai program
június 18. kedd: strandfürdő
június 19. szerda: Sportcentrumban sorverseny, ping-pong, stb.
június 20. csütörtök: választhatóan sárkányhajózás vagy közösségi játék
június 21. péntek: délelőtt sorverseny, délután záró összegzés,
plébániai program

Dicsőség

Ezzel a rejtvénnyel véget ér májusi sorozatunk. Az áprilisi nyertes: Mészáros Pálné. A megfejtéseket június 4-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

5 kategóriában várjuk a csapatokat:
- Kiscsaládos (legalább 1fő 6 év alatti gyermek)
- Családos (legalább 1 fő 6-16 év közötti gyermek)
- Nagyszülők (legalább 1 fő 60 év feletti)
- Ifjúsági (csak 19 év alattiak)
- Felnőtt (bármilyen korosztály)
A csapatlétszám 2-5 fő, de ha valaki egyedül szeretne indulni, megteheti!
A menetidőt mindenki magának osztja be, aki túllépi a megadott időt, hátra kerül!
Előzetes pályaadatok: Táv: kb. 4,0 km, versenyidő: 2,5 óra.
A verseny díjazása
A kategóriájában legtöbb pontot elért csapat elnyeri kategóriájának kupáját, az I-III. helyezettek oklevél díjazásban részesülnek.
Minden résztvevő a célba érkezéskor hűtött italt, csokit kap.
Eredményhirdetés: 13.00 órakor.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a Tiszaújvárosi Sportcentrum és a Természetjáró Szakosztály vezetősége!
Június 15-én ifjúsági hittan, június 29-én felnőtt katekézis
19.00 órától a plébánián.
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.

Görögkatolikus
Csütörtökön az Úr mennybemenetelét ünnepeljük: 10.00 reggeli istentisztelet, 17.30 Szent Liturgia. Pénteken 17.30 Akathisztosz, dicsérőének az Istenszülőhöz. Szombaton 8.00 Szent
Liturgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap 8.30 reggeli istentisztelet,
9.30 Szent Liturgia (időpontváltozás!). Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

Református
Tiszaújváros
Május 30-án, csütörtökön 11.00 és 17.00 órakor áldozócsütörtök alkalmából istentisztelet kezdődik. Június 2-án, vasárnap
11.00 órakor istentisztelet lesz. Az alkalommal párhuzamosan
az imateremben a gyermekek számára foglalkozást tartunk.
Tiszaszederkény
Május 30-án, csütörtökön 10.00 és 18.00 órakor áldozócsütörtök alkalmából istentisztelet lesz. Június 2-án, vasárnap 10.00
órakor kezdődik az istentisztelet.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot június 2-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd június 3-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út
9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
Tisza Gyógyszertár
8-20		

Szombat Vasárnap
8-12
8-12
8-20
8-15

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Badics István
életének 81. évében, hosszan tartó,
de türelemmel és méltósággal viselt
betegség után elhunyt.
Temetése 2019. május 31-én (péntek)
16 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Horváth Sándor
életének 83. évében elhunyt. Temetése
május 30-án, csütörtökön 12 órakor lesz a
római katolikus altemplomban. Kérjük, hogy kegyeletüket
egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Kóré Lajos
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Arca még mindig itt lebeg szemem előtt.
Igen most is határozottan látom Őt.
Könny szökik szemembe, hogyha Rá gondolok.
Bár tudom, álmát vigyázzák angyalok.
Rengeteg az emlék, hiányzol nagyon!
De ide már sosem térhetsz vissza, tudom.
Hiába várlak Téged, talán jobban, mint rég.
Az otthonod a végtelen csillagos ég.
Messze-messze tőlünk, hozzánk nem jöhetsz már,
Nekem is mennem kell hát utamon tovább.
Az út, melynek végén remélem, találkozom Veled.
Szememben mindig élsz. Sosem feledlek.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága férjem

Mátyás Gábor

halálának 1 éves évfordulójára.
Örökké szerető feleséged és családod
„Nem múlnak el ők, akik szívünkben
élnek,
hiába szállnak álmok, árnyak, évek.”
Fájó szívvel emlékezünk

Török András

halálának második évfordulójára.
A gyászoló család
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Európai parlamenti választás Tiszaújvárosban

Fidesz győzelem, ellenzéki többség

Az országosnál (43,37%) némileg alacsonyabb
(41,78%), ám az eddigi legnagyobb részvételi
arány mellett zajlott Tiszaújvárosban az európai
parlamenti választás május 26-án. Településünkön
is a Fidesz-KDNP kapta magasan a legtöbb voksot, de összességében az ellenzéki pártokra szavazott a választók csaknem kétharmada.
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő 13.451 választópolgár közül 5.620 (41,78%) jelent meg a tiszaújvárosi urnák
előtt. Az érvényes szavazatokból (5.598) 2.066-ot (36,91%) a
Fidesz-KDNP kapott, s bár az országos eredménytől (52,33%)
jelentősen elmaradt, így is fölényesen győzött.
A második helyre, még az országos eredményét (16,19%) is felülmúlva a Demokratikus Koalíció futott be 1.170 szavazattal
(20,90%). Az országosan leszerepelt (6,66%) MSZP-Párbeszéd
helyben jobban teljesített, 874 szavazattal (15,61%) a harmadik
helyen végzett. A Jobbik is jobb volt, mint országosan (6,41%),
hiszen 525 szavazatot kapott (9,38%). A Momentum „hozta”
az országos sikerét (9,89%), 514 voksot gyűjtött be (9,18%).
A többi pártlista - csakúgy, mint országosan - Tiszaújvárosban
sem lépte át az 5%-os küszöböt. A Mi Hazánk 3,09% szavazatot
szerzett (országosan 3,31%), a Lehet Más a Politika 2,16%-ot
(2,18%), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 2,14%-ot (2,62%), míg
a Munkáspárt 0,63%-ot (0,42%).

Rendkívüli esemény nélkül, rendben zajlott a szavazás.

Változások a változatlanságban

Mit lehet leszűrni Tiszaújváros szempontjából a vasárnapi voksolás eredményének ismeretében? - tehetjük fel a kérdést.
Mindenekelőtt azt, hogy - ahogy országosan is - nem süllyedt
apátiába a választás. Igaz ugyan, az alig több mint 40%-os részvétel azt jelenti, hogy a választópolgárok többsége távolmaradt
az urnáktól, de ez a részvételi arány rekordnak számít az uniós
voksolások történetében.

Dobrev Klára sok voksot vonzott Tiszaújvárosban is.

A másik megállapítás az lehet, hogy a politikai erőviszonyok
alapvetően nem változtak. Táblázatunkból jól látszik, hogy a Fidesznek folyamatosan megvan a biztos egyharmada, vagy ahhoz közeli eredménye, ami háromszor a helyi győzelmet jelentette számára. De erről a pontról nem tud elmozdulni, messze az
országos átlag alatt maradt most is.
Balliberális oldalon hasonló a helyzet. Öt évvel ezelőtt az
MSZP, a DK, az Együtt-PM és az LMP a voksok 44, 84%-át
gyűjtötte be, míg most - az Együtt „helyére lépő” Momentummal - 47,84%-át. A belső erőviszonyok azonban - tükrözve az
országos politikai történéseket - folyamatos mozgásban vannak.
A baloldali, liberális szavazók „át-átjárnak” a pártok között, főként az MSZP rovására. A mostani - újabb 5%-os - voksvesztés
is minden bizonnyal nagyrészt a Momentum színre lépésének
és a DK jól kitalált „arcának”, listavezetőjének, Dobrev Klárának köszönhető.
A DK és a Momentum jó tiszaújvárosi eredménye egyúttal azt
is bizonyítja, hogy a választók a „nagypolitika” hatására döntöttek úgy, ahogy, hiszen e két párt nem szereplője a helyi politikának, közéletnek.
Idén önkormányzati választások is lesznek, ezért adódik a kérdés, lesz-e erre hatással az uniós választás? Nagy valószínűséggel nem, vagy csak kis mértékben. 2014-ben ez európai parla-

A „Haza, szeretet, Európa!” szlogen nem mondott eleget a
választóknak.
menti választáson nagy verést kapott az MSZP a Fidesztől. A
helyhatósági választáson aztán megdönthetetlen rekordot értek
el a helyi szocialisták, az összes választókerületet és a polgármester-választást is megnyerték.
F.L.

Európai parlamenti választások Tiszaújvárosban
Év

Részvétel

2004
36,27%
2009
35,06%
2014
27,72%
2019
41,78%
* 2009-től Fidesz-KDNP
** 2019-ben MSZP-Párbeszéd
*** 2009-ben LMP-MLP

Fidesz*

MSZP**

SZDSZ

MDF

Jobbik

DK

Együtt-PM

LMP***

Momentum

32,70%
36,43%
37,82%
36,91%

47,03%
29,35%
20,41%
15,61%

10,82%
2,19%
-

4,34%
6,50%
-

21,32%
16,54%
9,38%

12,59%
20,90%

7,24%
-

4,60%
2,16%

9,18%

Fontos voksok
Csendesen indult a vasárnap reggel, volt olyan szavazókör, ahol
7 óráig még csak egyetlen egy ember voksa került az urnába.
Később aztán már aktívabbak lettek a választók. A 12-es szavazókörben, a Hunyadi iskolában tíz óra után már több mint 12
százalék volt a részvételi arány. A könyvtárba is folyamatosan
érkeztek a választók. Gondos Gáborné 1958 óta él a városban,
állampolgári kötelességének érzi a szavazást, mindig minden
voksoláson ott van.
- Mindig el szoktunk jönni - mondta - a férjem tavalyelőtt halt
meg, mindig együtt jöttünk szavazni, sajnos ő már elment. Tavaly Miskolcon voltam kórházban, amikor a választás volt, a
gyerekek vittek el akkor szavazni. Ez a választás is számít, hiszen nem mindegy, hogy a gyerekeknek milyen haza marad.
Sokan voltak a Derkovits Művelődési Központban is, olykor
sorban várakoztak az emberek. Ez az átjelentkezettek körzete
is. Turánszkiné Eszes Andrea kislányával érkezett, Bajáról jöttek, férje triatlonedző.
- A Tisza Triatlonra érkeztünk - mondta Andrea -, mivel későn
érünk haza, ezért jelentkeztünk át, hiszen így biztosan le tudjuk
adni szavazatainkat.
Sokan döntöttek így, akik a triatlonversenyre érkeztek. A városi
részvételi arány ugyan kicsit elmaradt az országostól, de ott jártunkkor valamennyi szavazókörbe folyamatosan érkeztek a választók.
Fodor Petra

Gondos Gáborné állampolgári kötelességének érzi a szavazást, minden voksoláson ott van.

Turánszkiné Eszes Andrea kislányával Bajáról érkezett a triatlonversenyre, ezért átjelentkezett a szavazásra.

Aktuális

4. oldal

Gyermek- és családi nap

Játék, egészség, strand

Az utóbbi napok kellemetlen, szeles, esős időjárásának szerencsére nyoma sem
volt vasárnap. Az égiek ezzel a nyáriasan meleg, napos
idővel köszöntötték a gyerekeket, így semmi nem akadályozta a legkisebbeket abban, hogy igazán jól érezzék magukat a Tiszaújvárosi
Gyógy-és Strandfürdő területén megrendezett „Játék és
Egészség” - gyermek- és családi napon.
A sátrak árnyékában különböző kézműves és ügyességi feladatok várták a gyerekeket.
- Körbejárom a sátrakat, megnézem melyikben, mit lehet készíteni, amelyik megtetszik azzal megpróbálkozom - mesélte Sára, aki éppen egy képet készített homokból. - Ha mindent kipróbáltam, akkor
viszont szeretnék egy kicsit fürdeni is.
A kora nyári meleg napon bizony sokakat vonzottak a medencék, bár a víz még
elég hűvös volt.
- A gyerekek bent vannak a vízben, én
is bementem, de nekem nagyon hideg mondta egy anyuka, aki a hullámmedence partjáról figyelte lubickoló csemetéit. - Itt pont jó helyen vagyok, mert innen
szemmel tarthatom a lányaimat, de a színpadi műsorokat is látom. Így felügyelek,
és közben szórakozom is - mondta mosolyogva.
A színpadon a Csiribiri együttes interak-

Nem csak a gyerekekről szólt ez a nap.

Triatlon Nagyhét

Strandolás a színpadon és a medencében.
tív műsora mozgatta, énekeltette a legkisebbeket, majd helyi tánccsoportok műsorai következtek.
- Úgy gondolom, a városi önkormányzat
lehetőségeihez mérten sokat tesz a városi gyerekekért - mondta gyermeknapi köszöntőjében Pap Zsolt önkormányzati
képviselő. - Felújítjuk a játszótereket és
rendszeresen gyermekprogramokat szervezünk, főleg ilyenkor, amikor közeledik
a nyári szünet, amit az kell, hogy mondjam, megérdemelnek. Ha mi, felnőttek
visszaemlékezünk a mi fiatal- korunkra és
összehasonlítjuk a mai gyerekek életével,
a velük szembeni elvárásokkal, hát nem
lehet könnyű ma gyereknek lenni. Ezért
is fontos, hogy biztosítsunk nekik olyan
kikapcsolódást, mint ez a mai nap is, amikor minden gondot hátra hagyva felhőtlenül tudnak szórakozni.
A játékos délutánt az ugyancsak gyermekműsorral érkező Matiné Zenekar zárta.
A gyerekek mellett a felnőttekre is gondolnak ilyenkor a szervezők. Szűrővizsgálatokkal, tanácsadásokkal várták az érdeklődőket.
- Ezt egy nagyon jó lehetőségnek gondolom - mondta Dr. Móré Árpád Gábor,
aki éppen a bőrgyógyászati sátornál állt

sorban, ahol melanomaszűrést végeztek.
- Minden évben eljövök, hiszen itt nem
kell időpontot foglalni, soron kívül el lehet végeztetni a legfontosabb ellenőrzéseket.
A nyár közeledte és a vele járó a napsütés
káros hatásai miatt idén is népszerű volt a
bőrproblémák kiszűrése, ezen kívül vérnyomást, vércukrot és PSA szintet is mértek. Egy számítógépes vizsgálattal pedig
az érfalak rugalmasságát vizsgálták.
- Idegen szóval arteográfiás vizsgálatnak
nevezzük - mutatta a monitoron lévő értékeket Dr. Barabás András. - A páciens
csak annyit érez, mint amikor a vérnyomását mérik. Ebben az esetben a mérő
egy számítógéppel van összekötve, ami
egy speciális algoritmus alapján kiszámítja az értékeket, amiből kielemezhető,
hogy milyen állapotban vannak az erek.
Ez az eljárás már akkor kimutatja a kezdődő érelmeszesedést, amikor még a betegnek panasza sincs.
A Magyar Vöröskereszt sátrában is végeztek szűréseket és az újraélesztés helyes technikáját is elsajátíthatták és gyakorolhatták az érdeklődők. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum képviselői
drogprevenciós totókkal, feladatokkal készültek.
ema
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Korlátozott övezet júniustól

Kamionstop

Nem hajthatnak át a 20 tonnánál nehezebb tehergépjárművek június elsejétől a 35-ös számú Nyékládháza - Debrecen főút borsodi szakaszán. A kamionok
így a jövőben csak az M30- M3 as autópálya útvonalat használhatják. Az intézkedésről Peiker Tamást,
a Magyar Közút Nonprofit Kft. megyei igazgatóját
kérdeztük.
- A súlykorlátozás bevezetését forgalombiztonsági szempontok
és az útszakasz jelentős teherforgalma indokolta. A korlátozás
célja, hogy Nagycsécs és Sajószöged lakott területét védjék a
járművek okozta környezeti hatásoktól, tehermentesítsék a településeket a teherautóktól.
Az érintett szakaszon „Tehergépkocsival behajtani tilos” jelzéseket (kivéve áruszállítás és mezőgazdasági vontató) helyezünk
ki. Most tulajdonképpen egy 20 tonna össztömeg korlátozású
zónát alakítunk ki, a 35-ös úton, ami egyéb utakat is érint. Lényege, hogy a zónába behajtás engedélyezett lesz áruszállítás
címén, ugyanakkor az áthajtás a zónán keresztül nem lehetséges. Eddig ez nem így volt, hiszen eddig a 35-ös úton volt csak
a súlykorlátozás kitéve.
- Eddig sem haladhattak át a 20 tonnánál nagyobb össztömegű
teherautók, mégis évente több száz behajtási engedélyt kiadott a
Magyar Közút. Ezután lesz, lehet ilyen?
- Engedélyeket nem fogunk kiadni. A minisztérium rendelte el
ennek a korlátozásnak a bevezetését. Egyedül a Nagycsécsen lévő tartálymosóhoz fogunk kiadni, mert a korlátozás áruszállításra vonatkozik, a tartálymosó pedig nem tartozik ebbe, tehát külön engedélyekkel kell rendezni, de ezt leegyeztettük előzetesen az Innovációs és Technológiai Minisztériummal. Azoknak a
járműveknek, melyek a mosóba mennek, azoknak adunk ki engedélyeket. Nyilván nagyszámú járművel járnak a tartálymosóba, külföldiek is, de ezek eddig is arra jártak, a számukat megbecsülni most még nem tudom, úgy gondolom, hogy az eddigi
nehéz-tehergépjármű forgalom jelentősen le fog csökkenni a közeljövőben és elviselhető mértékű lesz az a járműszám, ami átmegy a településeken.
- Ezek szerint nem tűnnek el végleg a nagy kamionok az útról.
- Igen, lesznek nagy járművek, teljesen kiüríteni nem lehet a térséget. Nyilván, akiknek a zónán belül van telephelyük, oda kell
szállítaniuk árut, azt meg kell engedni, a vállalkozásokat nem lehet tönkretenni ilyen intézkedéssel. Itt a cél az, hogy a zónán keresztül a nagy, megrakott teherautók nem menjenek, és ne tudják átvinni az árujukat, hogy kikerüljék az autópályát. Főleg a
nagy kőszállító járművekre gondolok, melyek ezután kénytelenek lesznek az autópályát igénybe venni. A lakosság nyilván
örömmel fogadja ezt az intézkedést, és remélhetőleg meglesz a
kedvező hatása is a településekre. Csökken majd a balesetszám,
nem lesz akkora zaj és rezgésterhelés, egyszóval mindenképpen
kedvező eredményeket várunk az intézkedéstől.
berta

Újdonságok és sztárparádé

A tiszaújvárosi XXI. MOL Triatlon Nagyhét július 10-14. között kínál kiváló sportolási, szurkolási és kikapcsolódási lehetőséget az érdeklődők számára. A házigazdák sok újdonságot és
sztárparádét hozó koncerteket illesztettek be az idei programba.
Az idei, megújuló eseménysorozat a korábbinál rövidebb időszak alatt, viszont sokkal koncentráltabb formában, intenzívebb élményt nyújtva várja a Tisza-parti várost ilyenkor a határon innenről és túlról is felkereső sportbarátokat, szórakozni
vágyókat. A napok számának csökkentését a tiszaújvárosi önkormányzat vezetőivel együtt határozták el a rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub képviselői, tették mindezt úgy, hogy a két
évtizedes értékeket természetesen tovább gondozzák. A változásnak az is pozitívuma, hogy a hazai viszonylatban egyedülálló, több napos, ingyenes sport- és kulturális fesztivál napjainak
csökkentésével kevésbé teszik próbára a helyi lakosok türelmét. „Cserébe” az idei koncerteken Magyarország legnépszerűbb előadói közül, mások mellett az Edda, a Neoton, a Quimby, a Punnany Massif, a Jetlag és a Wellhello is tiszteletét teszi
Tiszaújvárosban. A koncertek fellépői ezúttal valóban a legnagyobb zenei fesztiválok színvonalát kínálják valamennyi hazai
és külföldi vendég számára.
A szabadidősport események közül a legnépszerűbbek megtalálhatóak az idei „étlapon” is, így lesz kerékpárverseny, futóverseny, és nem marad el a Turista Triatlon, valamint a sakkverseny sem.
Új programelemet jelent a „Tiszaújváros Warrior”, mely korszerű és népszerű versenyforma. A város szívében felépített
akadálypályán meghívott ismert emberek és civilek mérik ös�sze ügyességüket, tudásukat, gyorsaságukat.
Megújul a Jabil 1/3 Maraton utcai futóverseny is, melynek különlegessége, hogy idén „Sunset-run” lesz, hiszen a rajt időpontja 20.00 óra. A villanyfényes futás új élményt, új látványvilágot nyújt a résztvevőknek és nézőknek egyaránt.
A Nagyhét fő attrakciója továbbra is a világkupa lesz, mely része a 2020-as tokiói olimpia kvalifikációs sorozatának. A nagy

érdeklődésre számot tartó erőpróba felvezetését jelenti az ETU
Triatlon Junior Európa-kupa, és a Magyar Utánpótlás Gála. A
vasárnapi junior Ek döntőn élő webes közvetítés lesz, míg az
elit vk fináléját élő televíziós közvetítésen is figyelemmel kísérhetik az érdeklődők, mely jelentős mértékben hozzájárul Tiszaújváros hazai és külföldi ismertségének növeléséhez.
Idén sem maradhat el a gasztronómiai közösségi programot jelentő Bogratlon bográcsfőző fesztivál a Dísztó körül, melynek
különlegessége az lesz, hogy szombaton egy térben és egy időben rendezik meg a junior Ek és a világkupa selejtező-futamait.
A Lehmann Tibor vezette házigazdák, a szervezőbizottság két
társelnökének, Bráz György polgármesternek és Márkus Balázsnak, a TTK elnökségi tagjának hathatós közreműködésével idén is nívós gyermekprogramokat állítanak össze, működni fog a méltán kedvelt játszóház és önkéntes véradásra is több
alkalmat biztosítanak.

A 21. MOL Tiszaújvárosi
Triatlon Nagyhét programja

Július 10. szerda:
10:00: Magyar Vöröskereszt véradás
16:30: Tiszaújváros Warrior
18:00: Futóverseny
18:30: Tiszaújváros Warrior döntők
19:30: Megnyitóünnepség
20:30: EDDA
Július 11. csütörtök:
10:00: Magyar Vöröskereszt véradás
10:00: Gyermekrendezvények
15:00: Snell sakkverseny
17:30: USNK
19:00: Kerékpárverseny
20:00: Neoton Família

Július 12. péntek:
18:00: Lóci Játszik
20:00: JABIL 1/3 Sunset Maraton
21:30: Punnany Massif
23:00: JABIL 1/3 Sunset Maraton eredményhirdetés
Július 13. szombat:
8:00: Tiszaújvárosi Turista Triatlon
10:00: Bogratlon - Tiszaújvárosi Bográcsfőző Fesztivál
11:00: Kiskalász zenekar gyermekműsora
12:00: ETU Triatlon Junior Európa-kupa - elődöntők
14:45: ITU Triatlon Világkupa - elődöntők
17:30: Bogratlon eredményhirdetés
18:30: Rácz Gergő és zenekara
21:00: Quimby
Július 14. vasárnap:
9:00: Magyar Utánpótlás Gála - gyermek fiú rajt
9:01: Magyar Utánpótlás Gála - gyermek leány rajt
9:45: Magyar Utánpótlás Gála - serdülő fiú rajt
9:46: Magyar Utánpótlás Gála - serdülő leány rajt
10:30: Salátabár- a vitamindús popcsapat gyermekműsora
11:45: ETU Triatlon Junior Európa-kupa - női döntő rajt
12:45: ETU Triatlon Junior Európa-kupa - férfi döntő rajt
14:45: ITU Triatlon Világkupa - női döntő rajt
16:15: ITU Triatlon Világkupa - férfi döntő rajt
18:30: Tombolasorsolás
19:00: Jetlag
20:00: ITU Triatlon Világkupa eredményhirdetés
21:00: Wellhello
(További információ: www.tiszatriatlon.hu,
tel.: 06-30-645-2746)
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Egy „állati” jó
kirándulás

Bálamászás.
Egy borongós péntek délelőtt 4.b osztályunk Viki nénivel és
Zsuzsa nénivel Kesznyéten felé vette az irányt. Két napot töltöttünk a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet Szamárháti Látogatóközpontjában.
Megérkezésünk napján több programon is részt vettünk. Ádám
bácsi, aki csikósnak volt beöltözve, vezette az első programunkat, a filmvetítést. Forgószínpad-szerűen mentünk ki az állatokhoz, majd vissza a konferenciaterembe.
Legnagyobb meglepetésünkre az első állomáson két szelíd bivaly - Kobold és Monster -, valamint egy barátságos szürke marha, Félix nézett velünk szembe. Azaz Monster éppen iszapfürdőt vett, így amikor csatlakozott hozzánk és megrázta magát.....el lehet képzelni! Egy plusz mosakodásunk volt, de jót nevettünk a dolgon.
Kolompszóra gyülekeztünk a szürke marha és bivalycsorda kihajtására. Útközben láthattunk aranyos kecskéket, juhokat és
egy cuki szamarat is. Felmásztunk a szénabálákra és a biztonságos magasból szemléltük az eseményeket. Megvártuk, amíg a
csorda elmegy, lemásztunk, és egy kis frissítő eső után visszamentünk a szállásunkra.
A konferenciateremben még egy kicsit versengtünk egymással, feladatokat oldottunk meg. Ezután megérkezett a finom pizza vacsora. Utolsó feladatunk az volt, hogy készítsünk újságot
másnap reggel 9 órára. Az estét tábortűzzel zártuk, ahol együtt
énekeltünk.
A második napon denevérprogram volt. Megnéztünk egy érdekes előadást, majd meglepetésként egy denevér alakú finom
csokis sütit és egy Denevér-mánia című foglalkoztató füzetet
is kaptunk. Az ismeretterjesztő programra megérkezett a TISZA TV csapata és a Kossuth Rádió munkatársa is. Az utóbbinak mi is nyilatkoztunk. Nagyon izgalmas volt. Végül a szüleink is megérkeztek és csatlakoztak hozzánk. Az egyik anyuka
még vért is adott. (Na nem a denevéreknek!) Fincsi gulyáslevest
ebédeltünk, majd fociztunk (végre), és összepakoltunk. A program hátralévő részében még egy kicsit íjászkodtunk a szülőkkel.
Tömören elmondva, nagyon jó volt ez a két nap szülők nélkül,
amit nyugisan, de leginkább viccesen töltöttünk.
Elhoztuk magunkkal az egyik legfinomabb receptet. Íme:
Jól kifőztük - a séf ajánlásával:
- 1 csipet mosoly
- 2 kg sertéslapocka
- 3 csipet mosoly+ 5 csipet vidámság
- 3 db vöröshagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- 10 csipet szeretet
- 1 kg burgonya
- 2 db friss fehérrépa
- finom szamárháti só
- 2 l ízletes Monster víz
- 2 szál szamárszőr
Üdvözlettel: a Hunyadi Mátyás Iskola 4. b osztálya

Irány az iszapfürdő!

Állatfarm

5. oldal

Együtt a denevérekért

Szamárháton Batman és a vérszívók
Denevér formájú linzerrel kínálják a gyerekeket a Szamárhát tanyán, a csillámtetkó is denevéres, csakúgy, mint
minden játék itt. Együtt a denevérekért mottóval rendezett családi napot a Tiszatáj
Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány a Kesznyéten határában lévő Szamárhát tanyán, ahol mintegy
150-en ismerkedtek meg a denevérek különleges világával.
Boldogh Sándor denevérkutató előadásán
csak úgy záporoznak a kérdések, a gyerekek mindenre kíváncsiak. Hogy milyen a
hangjuk, hogy tájékozódnak, mit esznek,
hol alszanak.
- A természet nagy csodája a denevér mondja Boldogh Sándor - amikor kiabálnak egy nagyot, elemzik a hanghullámok
visszaverődését és így kapják el a rovarokat. - Sándor nem csak magyarázza, illusztrálja is azt, hogyan tájékozódnak a
denevérek, egy nagy dobozzal, amiben
gyöngyöket kötnek össze a szálak. - Amikor a denevér kibocsát egy hangot, akkor
a zsinórról fog visszaverődni és az egyik
hang hamarabb visszaér a füléhez, mint

A természet nagy csodája a denevér - vallja Boldogh Sándor denevérkutató.
hatók, ha már néhányat megjegyeznek a
gyerekek, és otthon megkeresik a fényképüket, akkor az már egy nagyon jó dolog.
Tóth Norbert két denevérodúval érkezett
a családi napra, melyeket ő készített mintadarab gyanánt.
- A nagyobbik a kolóniában élő denevérek
számára alkalmas téli-nyári szálláshely, a
kisebbik pedig inkább a szoliter módon
élő-táplálkozó denevérek pihenésére jó.

Sokan nem is tudtak eddig a Szamárháti Látogatóközpont létezéséről.
a másik, egy centivel hátrébb lévő zsinóréról. Ez a másodperc tízezred részét is
jelenti, e között is különbséget tesz a denevér, és ki tudja számítani, hogy itt bizony van egy ujjnyi rés. Hihetetlenül széles a hangspektrumuk, 80 ezer Hertz-ig
hallanak, mi emberek erre képtelenek vagyunk, 18 ezernél megállunk.
Hevesi Dániel egyike az aktív kérdezőknek, arra kérem, foglalja össze, mi újat tudott meg.
- Nem költöznek el, és odúkban alszanak,
élnek. Szerintem nagyon érdekes a denevérek világa, nagyon aranyos kis állatok
- mondja.
- A denevérek ragadozók - mondja Fekete Zsanna Laura - és nagyon sok szúnyogot esznek meg. Szerintem aranyosak és
félelmetesek is egyszerre.
Zsanna most jár először itt, így mindent
szeretne kipróbálni, megnézni.
- Nem is tudtam erről a helyről korábban
- mondja Zsanna anyukája, Sánta Mária -, de nagyon tetszik itt minden. Nagyon örülök annak, hogy a tanító nénik
ide szervezték ezt a napot.
Sokan örültek ennek, a gyerekek sorban
kapták a denevéres vagy épp a bivalyos
csillámtetoválást, kirakóztak, jengáztak,
minden denevéres volt.
- Nagyon mélyen gyökereznek a hiedelmek a denevérekkel kapcsolatban - mondja Kocsel Réka természetvédelmi mérnök,
a „Denevér - Védjük meg repülő emlőseinket” facebook-oldal tulajdonosa. - Néha
furcsa, hogy a mai világban még sokan elhiszik, hogy a denevérektől félni kell, mert
a hajunkba ragadnak, kiszívják a vérünket
és sorolhatnám. Ezek a programok azért
vannak, hogy minél jobban megismerjék
az emberek ezeket az állatokat. Nem csak
játszunk, hanem tanulni is lehet, a jengán
például a 28 hazai denevérfaj neve olvas-

Ezek nagyon egyszerűen elkészíthetők otthon is egy kis barkácsmunkával, aztán pedig ki lehet helyezni régi épületek tűzfalára, ezzel is segíthetünk a denevéreken.
Több száz adag gulyásleves fő az üstökben, a családok pedig szétszélednek a tanyán, akik még nem voltak, megnézik a
szürke marhákat, kecskéket és persze a
„celeb” bivalyt, Koboldot is, sokan némi csemegével is készültek neki. Minden
megy a maga útján, így van időnk kicsit
beszélgetni a házigazdával, Lenner Ádám
természetvédelmi és tájgazdálkodási menedzserrel, aki a napot Batman-jelmezben suhanja végig.
- Célunk a figyelemfelhívás - mondja
Ádám -, hogy megmutassuk az érdeklődőknek, hogy hogyan tudják jól védeni
a denevéreket. Eljutottunk arra a szintre,
hogy az emberek már nem félnek, egyre
többen elkezdték szeretni ezeket az állatokat, mert tudják, hogy mennyire hasznosak, de nincs meg a kellő tudások, hogy
hogyan is lehetne rajtuk segíteni. Ezért

szerveztük meg ezt a napot. Itt például
látják, hogyan készül egy denevérodú, és
természetesen ha kéri valaki, akkor tervrajzot is adunk hozzá.
- Batman-en kívül vannak itt most denevérek?
- Rendes denevérek is vannak persze, a
Szamárháti tanyán is vannak kirakva denevérodúk, időnként meglátogatják ezt a
kisállatok. Fontos, hogy ha kiteszünk valahova egy odút, az nem olyan, mint egy
madárodú, hogy oda beköltöznek, költenek. Itt van, hogy csak egy éjszakát töltenek el a denevérek, van, hogy pár hetet. Akkor se keseredjünk el, ha egy-két
évig nem megy bele denevér, nagy esél�lyel előbb-utóbb rátalálnak. Fontos az
odú anyaga, például ne legyen OSB-lapból, nem jó az sem, ha ragasztva van. A
legjobb a gyalulatlan deszka, amibe kis
bordákat kell vájni, amin a denevér meg
tud kapaszkodni.
- Miért kerültek fókuszba a denevérek, miért fontos a védelmük?
- Az épített környezetben élő denevérek,
akik eredetileg odvas fákban éltek, elfoglalták a panelházak réseit. 2020-ig elvileg a harmadik panelprogram keretében
be fogják szigetelni az összes panelházat.
Ami környezetvédelmi szempontból nagyon jó dolog és a színes házak is megszépítik a környezetet, de hova mennek a
denevérek? Nem igazán találnak életteret,
ezért vagy csökken az állomány, vagy csak
egyszerűen elmennek a városokból. Egy
denevér egy éjszaka alatt 3200 szúnyogot is megeszik, ezért jó, ha itt marad a városban. Ha a denevéreket kiszorítjuk - Tiszaújvárosban élhet párezer -, akkor sokkal több lesz a szúnyog. A szúnyogok terjesztik a házi kedvenceink szívférgességét,
ha kevesebb a szúnyog, kevesebb a szívférgesség is, és kevesebbet kell permetezni
- foglalja össze Ádám a legfontosabbakat.
A közalapítvány egy rajzpályázatot is hirdetett, melyre több mint ötvenen készítették el denevéres alkotásaikat, amit három
kategóriában is díjazott a rajztanárokból
álló zsűri. Batman hamar elsuhant, de
megérkeztek az igazi „vérszívók” is. Az
Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai székeibe 15-en feküdtek be önként, s
adtak vért.
Fodor Petra

Tóth Norbert két denevérodúval érkezett.

Gyermekeink

6. oldal

Gyereknapra

A feltétel nélküli szülői szeretet

Országgyűlésünk elnöke mindenhez is ért, ezért úgy gondolja, hogy bármely témáról nyugodtan nyilatkozhat.
Globális felmelegedés, családügyek - ezek mind a kisujjában vannak - és még azt is
megmondja, ki az egyenrangúbb. Civilizált országokban
- ahogy múlt héten Ausztriában történt - még aznap elküldenék kapálni a földekre. Ezekről beszélgettem Ágai
Péter, ötgyermekes barátommal - szülői szeretetről, elfogadásról, és kormányunk családbarát politikájáról.
- Öt gyermeked van, miért gondoltad úgy,
hogy ilyen nagy családot szeretnél?
- Nem gondoltam, egyszerűen csak így
alakult. Nem terveztem, hogy sok gyereket szeretnék, de mivel én is nagycsaládból származom - négyen vagyunk testvérek - nekem mindig természetes volt,
hogy nagycsaládban élek, és nyüzsgés
van körülöttem. Bennem fel sem merült,
hogy kevesebb gyerekem legyen. Amikor
gyerekkoromban megkérdezték, hogy
hány gyereket szeretnék, mindig hármat
mondtam. Harmadik gyerek vagyok, jó
családom volt, szerető család, ezért nekem természetes volt, hogy én is ilyen
családot szeretnék.
- Ebben a nyüzsgésben nem érezted néha,
hogy jó lenne egyedül lenni?
- A mai napig nem szeretek egyedül lenni. Volt az életemben egy olyan időszak,
amikor úgy alakult, hogy egyedül voltam, és akkor meg is ijedtem, hogy mások úgy élnek, hogy nem szól hozzájuk
senki, amikor hazajönnek, nem kérdezik
meg tőlük, hogy milyen napjuk volt, mi
bántja őket, mi az örömük, mi a bánatuk.
Ez idegen tőlem. Szeretem azt, hogy amikor itthon vagyok, akkor van kihez szólnom, és segítjük, támogatjuk egymást.
- Három fiú és két lány, mekkora a korkülönbség közöttük?
- A sorrend úgy van, hogy két fiú, két
lány, és egy fiú. Az első három közvetlen
egymás után született, egy-másfél év különbséggel, aztán jött egy nagyobb szünet
- hat év - akkor született meg a második
kislányom. De azért, hogy ne legyen egyke - mert a hat év azért nagy korkülönbség, hiába vannak nagyobb tesói - ezért
vállaltunk még egy gyermeket, akkor született a legkisebb fiam. Közöttük is másfél év van. Ez egy jó döntés volt. Ha négy
gyerek közvetlen egymás után született
volna, akkor lehet, hogy csak négy volna. De mivel úgy volt, hogy nagy volt a
korkülönbség, ezért szerettük volna, hogy
korban hozzá illő testvére legyen - ez egy
fontos, és jó döntés volt.
- Akkor kétszer kellett átmenned azon,
hogy egy csoport gyerek elérte a tizenéves
kort. Kemény harc volt ennyi tinédzserrel
egyszerre?
- A kamaszkor a gyereknek nehéz - a felnőtteknek sem könnyű - de inkább a gyereknek nehéz, mert a gyereknek kell túlélnie. Ahogy mi is túléltük, ők is túl fogják
élni, csak akkor ezt még nem tudják. Szülőként, felnőttként sokkal könnyebb egy
kamaszkort nézni, látni, vagy átélni, mert
tudom, hogy a gyerek hormonálisan változik, változik a személyisége, elkezd a
felnőtt korba lépni, és akkor se nem gyerek, se nem felnőtt, és sok esetben nem
is tudja, miért csinálja, amit csinál, illetve
nem tudja, hogy mikor lesz, hogyan lesz
vége. Mi, felnőttek már tudjuk, hogy kinél mikor, de majd jön egy idő, amikor
felnőtté válunk. Ezt jól láttam, amikor a
második fiam tizenkilenc éves korában
fél évet volt egyetemen, aztán egyszer
csak fogta magát, és elköltözött Németországba. Hirtelen történt, azt sem tudtuk
hová megy, kihez. Évekkel később megkérdeztem, hogy miért csinálta, miért így
csinálta, és azt mondta, hogy nem tudja,
de akkor úgy érezte, hogy ezt meg kell

A másság tabu téma.
lépnie. A mai napig Németországban él,
tehát nagyon jól megállta a helyét. Nem
tudja miért, de akkor ezt érezte. Ez a kamaszkorral jár együtt, amikor hirtelen felnőtté válik a gyerek. Később rájött, hogy
az nyomasztotta, hogy sok ember nagyon
konzervatív Magyarországon, és a legtöbb ember zárkózott. Van egy olyan légkör, ami a hallgatásra épül, hogy nem szabad bizonyos témákról beszélni, nem szabad bizonyos dolgokat szóba hozni, hanem csöndben el kell menni mellette,
le kell sütni a szemed, és akkor minden
rendben van. Ilyen tabu téma Magyarországon a másság. Bármilyen másság, ami
nem a fő sodrásban van benne, arról hallgatni illik, arról nem beszélünk. Akár lehet az, hogy szellemi fogyatékos a gyerek, homoszexuális, vagy bárhogy eltér
az átlagtól, arról inkább hallgatunk, arról
nem beszélünk, az nincs. Ő például meleg. Nem érte sosem hátrány abban a közegben, amiben élt, de azt érezte, mint
társadalmi nyomást, hogy bizonyos dolgokról nem beszélünk.
- De amikor elment Németországba, te ezt
már tudtad.
- Nem, nem tudtam. Ő is hallgatott. Hallgatott, mert azt látta, hogy Magyarországon hallgatnak az emberek, nem beszélnek kínos témákról. Engem meg nem igazán érdekel, hogy ki milyen. Az, hogy valaki meleg, vagy eszkimó, vagy akármi,
nekem nem jelent semmit. Érdekes volt,
amikor elmondta, hogy ő meleg, ez évekkel később volt, és nagyon vicces volt
az előzménye. A párom beszélgetett az
egyik kollégájával, a melegségről volt
szó, és a kollégája azt kérdezte, hogy mit
szólnánk, ha a fiunkról vagy a lányunkról
kiderülne, hogy meleg. A párom azt válaszolta, hogy én annyit kérdeznék: sajtburgert, vagy hamburgert kérsz? Én nem
tudtam erről a beszélgetésről. Pár hónappal később hívott a fiam, hogy jön haza,
és hozza a barátját. Mondtam, hogy jó. Ő
meg mondta, hogy de mondom, hogy hozom a barátomat. Mondtam, hogy jó, akkor két embernek kell szállás, két embernek kell kaja. És akkor mondja, hogy de
úgy a barátom. Mondom jó, hallottam,
hogy a párod, mondd el, hogy mit szeret,
milyen kajával várjuk. Ő azt hitte, hogy
én nem fogom fel, és érdekes volt, mert
belülről is vizsgáltam magamat, hogy
semmi különös nem volt bennem, az első dolog, ami felmerült bennem, és ezt
meg is kérdeztem, hogy boldog-e. Pont
ugyanazokat a kérdéseket tettem fel, és
az volt bennem, mint amikor egy évvel
előtte a lányom bemutatta a barátját. Nagyon érdekes, hogy szülőként engem csak
az érdekel, hogy a gyerekem boldog legyen. Úgy voltam vele, hogy mind a lányom, mind a fiam barátja tisztelje és becsülje a gyerekemet, és boldogságot hozzon neki. Így neveltem a gyerekeimet is,
hogy a párkapcsolatuk akkor lesz jó, ha
ők is ezt tudják nyújtani. Nekem nagyban segített, hogy én mindig is kiálltam
a kisebbségi jogokért más területeken is.
Mind a magánéletben, mind zenészként
fontosnak tartom, hogy az elesettek mellett kiálljak, mert a gyengébb az nem biztos, hogy meg tudja magát védeni, és lehet, hogy az ő problémája nem közvetlenül az én problémám, de én is kerülhetek bármikor hasonló bajba, vagy rászorulok valakire. Mondok egy példát. Vala-

miért le kell vágni a lábam, és féllábú leszek. Ilyesmire az emberek nem gondolnak. Vagy mondok egy ennél sokkal egyszerűbbet, ami nem is tragédia, hanem
öröm, amikor gyermeked születik és babakocsival kezdesz közlekedni. Akkor
jössz rá, hogy a közlekedésnél mennyire
nem gondolnak a babakocsisokra, a mozgássérültekre. Amikor fiatal vagy, könnyű
emelgetni a babakocsit, de amikor már
két gyereked van, és úgy kell emelgetni a
babakocsit, hogy már nehezebb a gyerek,
az már nem egyszerű.
- Láttál változást a fiadon, hogy sokkal szabadabbnak érezte magát, hogy elmondta nektek?
- Ez egy hosszabb folyamat volt, azért
mégis csak nagycsalád, harmincan vagyunk, mert a testvéreimnek is sok gyerekük született, és ez eléggé sok ember.
Aztán amikor látta, hogy az egész család
azt kérdezte, hogy boldog-e, akkor rájött,
hogy nincs mitől tartania. Utána megnyugodott, és most már teljesen természetes
minden.
- A Magyar Országgyűlés elnöke egy héttel ezelőtti lakossági fórumán azt mondta, hogy „egy normális homoszexuális az
elfogadja, hogy nem egyenrangú más állampolgárokkal”. Mint szülő, mit gondolsz arról, hogy egy vezető politikus ilyet
mond ma Magyarországon?
- Nem tudok ezzel egyetérteni. Számomra mindenki egyenlő. Nem tudok különbséget tenni ember és ember között. Egy
ilyen megnyilvánulással - mivel politikus
- az a feladata, hogy szavazatokat szerezzen. Ha pedig komolyan gondolja, akkor
valószínűleg mentálisan beteg, akkor kezelésre szorulna, és ebben szívesen támogatom, menjünk, és nézzük meg, hogyan
lehet rajta változtatni. Én inkább azt gondolom, hogy ez szavazatszerzésről szólhat, de ha komolyan így gondolja, akkor
nagy baj van. Szerintem nem lehet ma
Európában, a nyugati civilizációkban így
beszélni, mert ez a sötét középkort idézi.
- Mit lehet egy emberrel kezdeni, aki ilyen
butaságokat mond? Lehet egy ilyet még
oktatni, elmagyarázni neki, hogy el van
tévedve?
- Azt nem tudom, hogy mit lehetne vele
kezdeni, mert politikusként a pártjának
a vonalát követi, és ez a párt most ezzel
gyűjti a szavazatokat. Ha jól tudom, ő az
egyes számú párttagkönyves, tehát az elején még nagyon liberális volt, néhány évvel ezelőtt. Ő a hatalomért bármit mond.
A politikusokat nem szabad másként tekinteni, mint egy multinacionális nagyvállalatot. Ez is egy üzlet, el kell adni magad. Szavazatokat akar, azért, hogy hatalmon legyen, mert ebből él, ebből lesz
pénze. Szerencsére fejlődik a világunk,
és nagyon fontos, hogy ezekről a témákról beszélni kell. Nem elég csak futólag
beszélni róluk, hanem fel kell készíteni
a gyerekeket és a társadalmat arra, hogy
nem mindenki egyforma. Most kiragadtunk egyet a másságból, de mi van a nagy
fülűekkel, a vörös hajúakkal, a szeplősökkel, a kövérekkel, a soványakkal? Ez
odáig elvezethető, hogy akkor a másként
gondolkodó ember is beteg. De ki mondja meg, hogy kinek a gondolkodása a
jó? Egy földi halandó? Aki korábban liberális volt, most meg keresztény? Legalábbis annak mondja magát. Ja, bocsánat, előtte pedig bolsevik volt. Egy ilyen
ember fogja megmondani, hogy mi a helyes gondolkodás? Én abban hiszek, hogy
a gyerekeket fel kell készíteni, folyamatosan, kicsi koruktól. El kell nekik mondani, hogy vannak fiúk, vannak lányok, vannak teltebbek, vannak soványabbak, van,
aki ügyesen focizik, van, aki a számítógépezésben jó, vannak, akik az élet más területein ügyesek. Azt kell megmutatni a
gyerekeknek, hogy miben hasznos valaki a közösségben. Ezek az értékek, ezeket
kell megtanítani.
Surányi P. Balázs

2019. május 30.

Gyermeknapi horgászverseny

Vigyázz, kész, peca!

Közel százan pecáztak vasárnap. Kis képünkön Vaskó Krisztián és „aranyhala”.
A Zabos Géza Horgász Egyesület idén is megrendezte hagyományos gyermeknapi horgászversenyét a Dísztavon. A nevező fiatalok gyermek és serdülő korcsoportban indulhattak. A két kategóriában közel 100 utánpótlás korú horgász vett részt. A versenyen érvényes állami horgász-, és területi jeggyel lehetett indulni.
A legjobbak:
I. kategória ( -6-9 éves korig): 1. Tóth Csaba, és ő kapta a Legnagyobb hal - különdíjat is (440 g), 2. Tóth Zoltán Zsombor,
3. Halász Gábor, 4. Fürjes Adrienn, 5. Strabek Ádám, 6. Kerékgyártó Anna.
II. kategória (10-14 éves korig): 1. Vaskó Krisztián, és ő kapta
a Legnagyobb hal különdíjat is (2.040 g), 2. Emődi Kende, 3.
Nótár Róbert, 4. Farkas Tamara Mária, 5. Kántor Milán, 6. Kiss
Lorina.
A versenyt támogatták: ENERGOFISH Kft, MOHOSZ, Tiszaújváros önkormányzata, NAPSUGÁR Horgászbolt, CASTELLO Cukrászda, Tóth László Ferenc, Zabos Géza Horgász Egyesület.

Minden jó, ha jó a vége!

kronika@tiszatv.hu

Meglepetés-gyermeknap
a Hunyadiban

Táncra perdültek a tanulók és a tanárok is.
Az elmúlt hét csütörtökén arra lettünk figyelmesek a szünetekben,
hogy az aulában lévő dobogót átrendezik a főépületben, és minden
tanár bujkáló mosollyal az arcán, izgatottan pillantgat a tanulókra.
Miközben beültünk az ötödik tanítási órára a terembe, megérkezett
hozzánk a Sodrás Amatőr Színtársulat. A hangszóróba is bemondták, hogy a közelgő gyermeknap alkalmából egy műsorral szeretnének kedveskedni nekünk. A kedves invitáló szavakra azonnal az aulába siettünk, ahol már elkezdődött a produkció. A Rockabilly Hungary című előadás dalaival és a hozzátartozó koreográfiával leptek meg
minket a társulat tagjai, akik között több hunyadis diáknak is tapsolhattunk. A vidám dalok, szédítő táncok, varázslatos ruhák láttán kezdetben elállt a szavunk, majd a ritmusos zene hallatán éreztük, nekünk is kedvünk támad a táncra. Olyan hangulatot varázsoltak közénk, hogy mindannyian, kicsik és nagyok, diákok és tanárok egyaránt, vidáman táncra perdültünk. A végén még egy ráadás dalt is kaptunk az előadóktól, cserébe a sok vastapsért. Mindenki nagyon élvezte ezt az egy órát, igazi kikapcsolódást nyújtott, és újult erővel, energiával feltöltve folytattuk tovább a tanulást.
Köszönjük szépen ezt a vidám időtöltést és óriási élményt a
Sodrás Amatőr Színtársulat minden tagjának és a meglepetést
szervező pedagógusoknak!
Dienes Ivett és Pöstényi Emilia 7.c osztályos tanulók

2019. május 30.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Május 30. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Őrizd meg a nőt!
Előadó: Luczai Gabriella
hormonegyensúly tanácsadó, filoterapeuta, akupresszőr, teaszakértő

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

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Óvárosi KULT Galéria
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli babakiállítás
Látogatható: június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Május 31. (péntek) 17.00 óra
Az ember, ahogy én gondolom
Az ember, mint egy energiarendszer - Vitaindító beszélgetés
A beszélgetést vezeti: Szigeti Péter, nyugalmazott vegyipari gépészmérnök
ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS GYERMEKKÖNYVNAPOK
Június 4. (kedd) 17.30 óra
Írjál és szeressél!
Nyáry Krisztián íróval Hevesi Judit költő, szerkesztő beszélget
Június 5. (szerda) 16.00 óra
Esszék Comenius és Kazinczy életművéről
Halászi Aladár könyvének bemutatója
Június 6. (csütörtök) 11.00 óra
Nyári nyomozás
Lipták Ildikó színész, drámapedagógus interaktív könyvbemutatója gyermekeknek
Június 5. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Június 8. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakos egyetemi hallgatók vezetik

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Május 31. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Június 4. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

kronika@tiszatv.hu

Zeneiskolás sikerek

Május 15-én rendezték meg Kazincbarcikán a IV. Megyei Papp
Lajos Zongoraversenyt, ahol a Tiszaújvárosi Vándor Sándor Zeneiskola tanulója, Kádár Anna 2. helyezést ért el.
Kádár Elise dicséretet kapott. Felkészítő pedagógus: Bakos Irina
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
A zeneiskola 2019. június 6-án és 7-én 13.00 és 16.30 óra között
nyílt napot tart, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek a hangszerekkel, az iskolában tanító pedagógusokkal.
Várjuk az iskoláskorú érdeklődőket!
Somogyiné Sándor Dóra
tagintézmény-vezető

Jelentkezés a zeneiskolába

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

Kultúra/Oktatás

7. oldal
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Hunyadis diák az országos döntőben

A XXVII. Kárpát-medencei Teleki Pál földrajz-földtani verseny országos döntőjének az egri Eszterházy Károly
Egyetem adott otthont, május
10-től 12- ig. Érdekes most,
több nap távlatából visszatekinteni az eseményekre.
Pénteken, az érkezés és a lepakolás után
egy gyors - bár az izgalom miatt hosszúnak tűnő - megnyitóra mentünk felkészítőmmel, Ujlaky Ildikó tanár nénivel, illetve valamennyi résztvevővel. Már a Líceum gyönyörű épülete, díszterme is lenyűgözött.
Ezt követően átkísértek bennünket a 100
kérdéses írásbeli forduló helyszínére. A
megoldásra 90 percet kaptunk, ami elegendőnek bizonyult mindenki számára.
Esti kikapcsolódásként egy kellemes séta keretében megmutatták nekünk a város
nevezetességeit, szépségeit.
Szombaton terepgyakorlatra indultunk a
Bükkbe (külön a versenyzők és a felkészítők), ami mind mentálisan, mind fizikálisan kimerített mindenkit. A túra során közelebb kerültünk egymáshoz; tudtunk önfeledten beszélgetni, ismerkedni. Kifejezetten jó élményt nyújtott, hogy
Erdélyből, a Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek diákok. A terepgyakorlat
végén mindannyian leültünk egy padra,
hogy megírjuk a második forduló tesztjét.
Földtani kérdéseket kaptunk a gyakorlaton elhangzottakból. Itt jól járt, aki ügyes
jegyzetet készített, mert szerencsére azt is
lehetett használni.

Bettina megyei győztesként jutott az országos döntőbe.
Ebéd után még átöltözni sem volt időnk,
mert kezdődött, amitől a legjobban tartottam: a szóbeli forduló. Mindig is izgulós voltam, és persze az sem segített sokat, hogy több mint három órát kellett
várnom, mire rám került a sor. Sokat treníroztunk Ildikó nénivel, hiszen nagyon
fontos a határozottság, az összefüggések
feltárása, és maga az előadásmód. Azt
szerettem volna, ha egy természetföldrajzi kérdést húzok, de a sors gazdaságföldrajzot adott. Éreztem, hogy egész ügyesen foglalom össze, illetve vezetem le a
témámat, hiszen a vizsgáztatók lelkesen
bólogattak.
Az ötperces előadás végeztével elérkeztem a legutolsó feladathoz: 10 kőzetet
kellett felismerni, ami során szintén a dé-

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
FELHÍVÁSA

A Hamvas Béla Városi Könyvtár
ÉlményBirodalom tábort szervez
5-7. osztályosoknak
2019. július 8-12. között.
Amit kínálunk:
Történetek közös megismerésével felvértezzük magunkat a
mindennapok kihívásai ellen.
Saját élményeink felelevenítésével felfedezzük a bennünk
rejlő hőst.
Szerepjátékok, társasjátékok, önismereti és kommunikációs
játékok segítségével fejlesztjük képességeinket.
Csapatmunkával erősítjük a barátságokat.
Kreatív feladatokkal leleményességünket tesszük próbára.
Zalka Csenge Virág segítségével lelkiekben gazdagodunk.
A kirándulás alkalmával megszabadítjuk magunkat… a feszültségtől…
Ha nem akarsz lemaradni, jelentkezz gyorsan
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban személyesen,
vagy a 49-542-006 telefonszámon.
Bővebb információ Kázsmér Ágnes és Ujjné Tellér Gabriella
könyvtárosoktól kérhető.
Jelentkezési határidő: 2019. június 25.

A Tisza TV műsora
Május 30. csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Héthatár: Kamionstop - EP-választás - Strandnyitány - Csomagolásmentes május - Gyermek horgászverseny - Foci
Hétről-Hétre: Tisza Triatlon - Újítások a Sportcentrumban Gyermeknap játékokkal az egészség jegyében - Közelmúlt Vényes kérdések - Védd a denevéreket! - Sport
Utána: A testületi ülés ismétlése
Június 5., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Könyvbemutató - Ötórai tea - Árvízhelyzet
18:15 Hétről-Hétre: Sportfesztivál előtt - Tábormustra Közelmúlt
18:45 Fogadóóra: dr. Fülöp György alpolgármester válaszol
a nézők közérdekű kérdéseire
Június 6. csütörtök
9.00 A szerdai adás ismétlése

lelőtt elhangzottak köszöntek vissza.
Amikor kiléptem a folyosóra, hirtelen
rám szabadult az a sok érzelem, ami a két
nap alatt nyomott.
Már csak az eredményhirdetés volt hátra, amire vasárnapig kellett várnunk. A
népes mezőnyben a 11. lettem, nagyon
örültünk az eredménynek. Őszintén meglepett a helyezésem, hiszen korábban azt
sem gondoltam volna, hogy megnyerem
a megyei fordulót, és az országos döntőbe
jutok. Minden fáradtság ellenére nagyon
kellemes hangulatban, élményekkel telve
tértünk haza.
Orliczki Bettina 7. a osztályos tanuló,
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Zárva, korlátozottan
nyitva
Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy 2019. június 3-án (hétfőn) a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár alábbi
szakmai egységei zárva tartanak:
Városi Kiállítóterem, Tiszaszederkényi Művelődési Ház, Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár.
A Derkovits Művelődési Központban a jegyárusítás és az
ügyfélfogadás szünetel.
Rendezvény miatt 2019. június 4-én (kedden) a könyvtárban
a kölcsönzőtéri szolgáltatások (könyvkölcsönzés, internet) 17
óráig vehetők igénybe.
Rendezvény miatt 2019. június 5-én (szerdán) a kölcsönzőtéri
szolgáltatások (könyvkölcsönzés, internet) 15.30-17.30 óráig szünetelnek.
Szíves megértésüket köszönjük!

Közlemények

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019.
május 30-án, csütörtökön 10
órától ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018.
évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői jutalom mértékének a
meghatározására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi
támogatásáról szóló 17/2015. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatásról szóló 28/2017. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
4. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásáról, a költségvetés végrehajtásáról
5. Javaslat az önkormányzat 2018. évi
maradványának jóváhagyására és pénzügyi tárgyú döntésekre
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodában indítható óvodai csoportok számának meghatározására
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája épületén történő emléktábla állításhoz
szükséges döntés meghozatalára
8. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó
és gépészeti, illetve egyéb beruházásokat,
felújításokat támogató pályázatok elbírálására

10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2018. évben végzett
tevékenységéről
11. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány 2018. évi munkájáról
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint javaslat a 2018. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a vezetői
jutalom mértékének a meghatározására
14. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 2018- ban végzett belső ellenőrzések
tapasztalatairól
15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Tájékoztató a 2018. évi helyi iparűzési
adóbevallás benyújtásáról

(tájékoztató gazdálkodók/egyéni vállalkozók/őstermelők részére)
TISZTELT ADÓZÓ!
A 2018. évi állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásával kapcsolatban a következő általános informá-ciókról tájékoztatjuk:
• BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA ELŐÍRT HATÁRIDŐ
A 2018. adóévről benyújtandó állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallásának benyújtási határideje - az eltérő üzleti
éves adózók és a KATA tételes adózást választó adózók kivételével - 2019. május 31.

• ELEKTRONIKUS BEVALLÁSRA KÖTELEZETTEK
KÖRE
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide értve az Egyéni Vállalkozók
Nyilvántartásában szereplő EGYÉNI VÁLLALKOZÓKAT
is – 2018. január 1-jétől elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. A hivatkozott jogszabályhelyek értelmében a gazdálkodó szervezet a
2018. évi helyi iparűzési adóbevallását az önkormányzati
adóhatóság által - a 35/2008. (XII.31.) PM rendelet szerint rendszeresített nyomtatványon, az ott biztosított elektronikus felületen köteles teljesíteni.
• ELEKTRONIKUS BEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK
MÓDJAI
1. 2018. évi helyi iparűzési adóbevallás elektronikus űrlap az
Önkormányzati Hivatali Portál (OHP vagy ELÜGY Portál) felületén /https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap/ alatt Tiszaújváros település kiválasztását követően érhető el. A gazdálkodó szervezet képviselője, illetve meghatalmazottja akkor jogosult ELÜGY Portálon történő iparűzési adóbevallás kitöltésére és a nyomtatvány online beküldésére, ha a beküldő a cég
képviseletére jogosult személy, illetve, ha a benyújtást megelőzően az adóhatósági képviseletről szóló érvényes meghatalmazását megküldi az önkormányzati adóhatósághoz és azt
rögzítik. Egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (korábbi nevén:
ügyfélkapuja) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.
Az OHP vagy ELÜGY Portál használatára vonatkozó
részletes leírás a Portálon, illetve a Polgármesteri Hivatal
honlapján található.
2. 2018. évi 18HIPA elnevezésű NAV által rendszeresített
nyomtatvány, mely annak kitöltési út-mutatójával együtt a
NAV honlapjáról tölthető le. A bevallás az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program használatával kitölthető, benyújtása az állami adóhatósághoz elektronikus úton történik.
Az adózó meghatalmazottja akkor jogosult az állami adóhatóságon keresztül az iparűzési adóbevallás benyújtására, ha az
állami hatóság hatáskörébe tartozó valamely közteherrel kapcsolatos eljárási kötelezettség teljesítéssel összefüggésben érvényes (állandó meghatalmazással) képviseleti jogosultsággal (EGYKE rendszerében nyilvántartott) rendelkezik, azaz
az állami adóhatóság előtti eljárásra jogosult.
• ADÓMÉRTÉK
A helyi iparűzési adó mértéke az önkormányzat döntése alapján 2018. évben az adóalap 1,5 %-a.

• ADÓALAP-MENTESSÉG
A helyi iparűzési adóról szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet értelmében az elmúlt évekhez hasonlóan - 2018.
évben is - az az adózó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja időarányosan nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot,
mentesül az adó megfizetése alól. A 2.500.000,-Ft-nál magasabb vállalkozói szintű adóalap esetében a kedvezmény
már nem érvényesíthető! Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a
vállalkozó adókötelezettsége nem áll fenn az egész adóévben, akkor a megkezdett hónapjaik alapján időarányosan
vehetik figyelembe a kedvezmény összegét! Kérjük, hogy
a fenti mentességre jogosultak az adóalap összegét, de maximum 2.500.000,- Ft-ot a bevallás VII/14. számú sorában
szíveskedjenek szerepeltetni!
Azon adózóknak (egyéni vállalkozóknak/vállalkozásoknak) is be kell nyújtaniuk a bevallásukat, akik önkormányzati adóalap-mentesség miatt mentesülnek az adó
megfizetése alól!
• ADÓELŐLEGEK SZÁMÍTÁSA ÉS BEVALLÁSA
A bevallás VIII. számú blokkjában a 2019 szeptemberében és a 2020 márciusában esedékes adóelőlegeket is be
kell vallani! 2019-ben Tiszaújvárosban a helyi iparűzési
adó mértéke vá1tozatlanul 1,5%, az előlegek számításánál
ugyanezzel az adómértékkel kell számolni!
A 2019. szeptember 16-ig esedékes adóelőleg általános
esetben a 2018. évi teljes naptári évre számított adóalap
1,5%-ának és a 2019. március 18-ig esedékessé vált (korábban már bevallott) adóelőleg pozitív különbözete. A
2020. március 16-ig esedékes adóelőleg összege általános
esetben a 2018. évi teljes naptári adóévre számított adó
összegének a fele.

• BEFIZETÉSI ÉS VISSZAUTALÁSI INFORMÁCIÓK
Az adót az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 1173411415350064-03540000 számú Tiszaújváros Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számlára átutalással kell megfizetni. Postai készpénz átutalási megbízást (sárga csekket) kizárólag kérelemre, a pénzforgalmi
számlaszám nyitásra nem kötelezett egyéni vállalkozóknak biztosítunk. Kérjük, hogy az átutalási megbízásokon
közleményként az önkormányzati nyilvántartási (mutató)
számot vagy az adószámot szíveskedjenek feltüntetni.
Az 1000 forintot el nem érő iparűzési adót az adózónak nem
kell megfizetnie, és az adóhatóság az 1000 forintot el nem érő
adóvisszatérítést nem utalja ki, és nem tartja nyilván. A 2018.
évi helyi iparűzési adó túlfizetés visszautalását az adóhatóság a bevallás/kérelem beérkezésétől számított 30 napon
belül, de legkorábban az esedékesség napját (május 31.)
követően teljesíti.

2019. május 30.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2019. június 03-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentkezés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2019. június 05-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület
képviselője
2019. június 03-án (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház )
2019. június 04-én (kedd) 16.00 órától
a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház)
fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Roma ülés

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
2019. május 31-én (pénteken) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.
Farkas Sándor
elnök

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

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

Vendlerné Polyák Ilona
A bevallási nyomtatvány kitöltésével vagy a helyi iparűzési adóval kapcsolatos bármely problémájával szíveskedjen az
ügyintézőhöz fordulni! Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 205. szoba, telefon: 49/548-021, 49/548-044.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály,
Adó és Végrehajtási Csoport

az 5. sz. választókerület képviselője
2019. június 5-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. május 30.

Közlemények
9. oldal
Tiszaújváros babát vár program

Szünidei gyermekétkeztetés

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy az
ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben, 2019. június 15-tól 2019. szeptember 1-ig valamennyi, azaz 54 munkanapon keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út
3.), Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros,
Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe, helyben történő elfogyasztással. A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető 2019. június 14. napjáig, ezt követően a nyári szünet
időtartama alatt folyamatosan benyújtható.
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 gyermekétkezetést nem kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Uszodamester munkakör
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő uszodamester
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
Képesítés hiánya esetén a szakképzést támogatjuk.
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Klórgáz-kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés-kezelői képesítés
• Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolnia kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot
• Bizonyítvány másolatokat
A pályázat benyújtásának határideje 2019. június 13.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft székhelyén ( 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.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

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

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 tisztvi-

selőkről szóló törvény és Tiszaújváros Város
Önkormányzatának 9/2014. (III.28.) rendelete szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§
(1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.
A pályázat benyújtásának határideje:
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.

Étkezési térítési díjak szedése
és ebédjegyosztás
2019. június

JÚNIUS

Helye

Ideje

Kinek a részére

03. hétfő

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

04. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

06. csütörtök Hunyadi iskola

7.30-10.00 és 14.00- Gyerek és alkalmazott
16.30
befizetés

11. kedd

Széchenyi iskola

7.30-10.00 és 14.00- Gyerek és alkalmazott
16.30
befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - Bölcsődés gyerek és al16.30
kalmazott befizetés

Tisza-parti Szabadidőház

11.00 - 12.00

Hunyadi iskola

7.30-10.00 és 14.00- Gyerek és alkalmazott
16.30
befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és
Szivárvány
Óvodák
gyermek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klub

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi otthon

Őszirózsa Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

12. szerda

13. csütörtök Széchenyi iskola

19.szerda

Szociális étkezők

7.30 - 10.00 és 14.00 Gyerek és alkalmazott
- 16.30
befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

20. csütörtök Központi Étterem

10.00- 12.00

Szociális étkezők

24. hétfő

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30- 12.00

Szociális étkezők

25. kedd

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

26. szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és
Szivárvány
Óvodák
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Alkalmazotti
megrendelés

étkezés

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

10. oldal

Hirdetés

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

RENDSZERKEZELŐ MUNKATÁRSAT
keres Tiszaújvárosban.
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban
meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány: vezető állásos, vezető üléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgépkezelői-képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje
el magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék.
Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

2019. május 30.

MEGHÍVÓ
A MOL és a „BOROSTYÁN” ALAPÍTVÁNY szeretettel meghívja NYUGDÍJASAIT

a 2019. június 29-én (szombaton), 10.00-16.00 óra között,
a Tiszaújvárosi Sportcentrum területén tartandó,
MOL Családi Napra, „MOL Piknik”-re.

Hagyományainkhoz híven ismét megrendezzük - a korábban Juniálisként ismert - MOL Családi Napot, „MOL
Piknik”-et. A résztvevő nyugdíjasainknak és családtagjaiknak a regisztrációnak megfelelő létszámban ebédjegyet biztosítunk.
Aki viszont szívesen főzne, 10-15 fős csapatok jelentkezését várjuk. (Az étel elkészítéséhez a szervezők minden eszközt és alapanyagot biztosítanak.)
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2019. JÚNIUS 12., a következő telefonszámon: 49/341-784 vagy 30/179-2065
A programok között szerepelnek játékok, különféle gyermekfoglalkozások, egészségszűrés, fizikai állapot felmérés, kulturális, szórakoztató műsorok.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a regisztráció során – a jelenleg hatályos rendelkezések szerint – Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot kell kitölteni. Ezt előzetesen a klubvezetőktől vagy a VDSZ Irodán (Tiszaújváros, Tisza út 2/C) lehet beszerezni és hozni kell magukkal.
A rendezvényre való belépéshez személyi igazolvány szükséges.
A rendezvény napján MOL-os autóbuszjárat vehető igénybe, ami 9.30-tól minden óra 30 perckor indul. A busz
útvonala: Tiszaújváros autóbuszállomás – Széchenyi úti (üzletsori) megálló – Sportcentrum. Visszafelé pedig
10:00-től 17:00-ig minden egész órában indul a busz a Sportcentrumtól.

A Tiszaújvárosi Krónikában
is megjelenik lakossági
apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV
Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft)
legkésőbb
kedden 12 óráig feladja.

Drága Zsuzsa néni!
Nyugdíjba vonulásod alkalmából szeretettel köszöntünk.
Köszönjük az együtt töltött éveket!
További jó egészséget kívánunk:
a Szivárvány Óvoda Napocska csoport gyermekei és szüleik

Sport

2019. május 30.

Erősember

Első és negyedik

Endrei Zsolt (jobbra) az első, Mengyi Rajmund a 4. helyen
végzett.
Vásárosnaményban folytatódott a HSMA masters liga. A TIFIT SC
két erősembere, Mengyi Rajmund és Endrei Zsolt is elindult a rangos megmérettetésen. Zsolt aranyéremmel zárta a versenyt, míg
Rajmund a negyedik lett, igaz, hetek óta térdproblémákkal küzd.
Endrei Zsolt a verseny után már indult is tovább, Szatmárnémetibe,
ahol Szlovákia, Szerbia, Magyarország és Románia legjobbjai mérték össze erejüket. Szoros küzdelemben Zsolt a 4. helyen végzett.

Kajak-Kenu

Kétfrontos siker

Bragato Giada 5 érmet szerzett a felnőttek között.
Két fronton is nagyszerűen teljesítettek a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
sportolói május utolsó hétvégéjén.
Az ifi és U23-as versenyzők VB és EB indulási jogokért szálltak harcba eredményesen. Utánpótlás nevelő egyesületként, az
ifi és felnőtt válogatón 52 egyesület közül az éremtáblázaton (1
arany-, 3 ezüst-, és 3 bronzéremmel) a 9. helyen végeztek, s ami
fontosabb, jelenleg 4-5 versenyző is esélyes az Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon való indulásra. A végleges csapathirdetés 3 hét múlva a 2. válogató után esedékes.
Éremszerzők:
1.: Máró Anna - Zupkó Vanda (Szolnoki SC) K2 Női ifi 500 m
2.: Bragato Giada C1 Női 5000 m, Máró Anna K1 női ifi 200 m,
Bragato Giada - Kisbán Zsófia Női C2 500 m
3.: Bragato G. Női C1 500 m, 200 m és C2 500 m, szintén Kisbán Zsófiával
Az egy korosztállyal fiatalabb versenyzők is nagyszerűen lapátoltak a németországi Brandenburgban. A legtöbbjüknek ez volt
élete első nemzetközi szereplése.
Érmesek:
1.: Horváth Maja K1 1000 m ,2.: Macz Benedek C1 1000 m;
Horváth Maja - Takács Szabina - Murvai Lúcia - Novák Dorka
(Honvéd) K4 500 m, 3.: Horváth Maja K1 500 m

A Sportcentrum eseményei

Június 1. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Sajóvölgye U19- es bajnoki mérkőzés					Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Sajóvölgye U17- es bajnoki mérkőzés					Füves pálya
Június 2. (vasárnap)
Labdarúgás
15.00 Polgár VSE - Nagyrábé ifi bajnoki mérkőzés		
					
Műfüves pálya
17.00 Polgár VSE - Nagyrábé felnőtt bajnoki mérkőzés
					
Műfüves pálya

Baga-gólgyár

Az FCT utánpótlás hét közben, illetve a hétvégén lépett pályára.
A hét híre, hogy Baga Dávid ötször volt eredményes az U17-ben.
U19 Sajóbábony VSE - FC Tiszaújváros 0-0
U17 Sajóbábony -Tiszaújváros 3-11 (1-5)
Gól: Baga D. 5, Balog Sz. 2, Tóth S., Káposzta B., Tarnóczi
B., Horváth I. (öngól)
U15 Tiszaújváros - Tállya 6-0 (1-0)
Gól: Tarnóczi B. 3, Jancsó B., Szmicsek L., Illés D.
U14 Sajóvölgye - Tiszaújváros 3-0 (2-0)
Tiszaújváros - Tállya 2-7 (1-3)
Gól: Volyák M. 2

11. oldal

Labdarúgás

Fölényes győzelem az utolsó hazain

A labdarúgó NB III. Keleti csoportjának hétvégi fordulójában a Gyöngyös ellen
lépett pályára a Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese. A kék-sárgák a 2018/2019es szezon utolsó hazai mérkőzésén győzelemmel örvendeztették meg szurkolóikat.
Tiszaújváros - Gyöngyös
4-1 (0-0)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Hanyecz.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. –
Bokros (Burics), Lippai, Nagy D. (Kertész), Pap, Csicsek, Hussein, Orosz, Illés,
Papp, Molnár M. (Tóth S.). Edző: Gerliczki Máté.
Gyöngyösi AK: Halasi (Daróczi) – Tóth
O., Csornij, Rédei, Laurinyecz, Fehér, Petrezselyem, Botos (Márkus), Tarnai, Niedermüller, Forgács. Edző: Török János.
A találkozó előtt a hazaiak kapusát, Tóth
Csabát köszöntötték, aki 150. mérkőzését játszotta a tiszaújvárosiak színeiben.
A mérkőzésen egy gyenge, szinte helyzet
nélküli első félidőt láthattak a nézők. A
félidőben Gerliczki Máté kitalálhatott valamit, hiszen cserélt a hazai tréner, behozta Buricsot. A gyöngyösi edző is kénytelen volt változtatni, mert kapusa, Halasi
még az első félidőben megsérült, helyére Daróczi állt be. A második félidő elején gyorsan jött a hazai gól. A 47. percben Pap baloldali középre adását Hussein vágta 5 méterről a hálóba, 1-0. A félidő hátralévő időszakában alább hagyott
az iram, ám a hajrára ismét felpörögtek
az események. A 83. percben Pap lövésénél a kapufa még mentett, a kipattanónál

Tóth Csaba 150. meccsét játszotta tiszaújvárosi mezben.
a gyöngyösi védők ügyetlenkedtek, a labda Kertész elé került, aki 7 méterről a rövid sarokba helyezte a labdát, 2-0. A 86.
percben jobb oldali vendégszöglet után
szinte a semmiből Rédei fejesével szépített a Gyöngyös, 2-1. A mérkőzés utolsó
néhány percében két tiszaújvárosi gól is
esett. Előbb a 88. percben Orosz átadásából Pap lőtt óriási gólt a léc alá, 3-1. Ez
volt a Tiszaújváros 50. gólja a szezonban.
A pontot az i-re a 92. percben Kertész tette fel, aki egy hazai kontra végén mindenkit kicselezett és 6 méterről a kapus mellett helyezte a labdát a kapuba, 4-1. A Tiszaújváros ilyen arányban is megérdemelten győzött, mert a második félidőben
jobban futballozott, mint ellenfele.

Gerliczki Máté tanítványai ezzel a sikerrel már 45 ponttal a 7. helyen állnak a bajnokságban. A Tiszaújváros június 2-án,
vasárnap a jelenleg negyedik Füzesgyarmat otthonában zárja a 2018/2019-es bajnoki szezont.
Gerliczki Máté: Az első félidőben lassan futballoztunk, a másodikban viszont
parádésan. Szerencsére a szünetben megbeszéltek szerint játszottunk a második
45 percben. Az utolsó fordulóban a Füzesgyarmat otthonában is győzelemre készülünk a hétvégén.
Török János: Az első félidő kiegyenlített
játékot hozott. A szünet után már az első percben egy védelmi hibából gólt kaptunk, ez megzavarta a csapatot. Utána
még kiegyenlített lett a játék de egy újabb
egyéni hiba eldöntötte a mérkőzést. Gratulálok a hazai csapatnak, megérdemelt
győzelmet aratott.
A forduló további eredményei:
Jászberény - ESMTK 3-0
Cigánd - DVTK II. 1- 4
Tállya - Szolnok 0-2
Sajóbábony - DEAC 5-5
SBTC - Eger 3-0
Putnok - Füzesgyarmat 1-7
Nyírbátor - Sényő 2-2
Következik a 30. forduló
2019. június 2., vasárnap 17:30
ESMTK - Cigánd
Gyöngyös - Nyírbátor
Füzesgyarmat - Tiszaújváros
Eger - Putnok
DEAC - SBTC
Szolnok - Sajóbábony
DVTK II. - Tállya
Sényő - Jászberény

Triatlon

Hazai címvédések, Lehmann az elit élén

A tiszaújvárosi XXVIII. Tisza
Triatlon május 25e-i, szombati
első versenynapján Magyarország klubcsapat országos bajnokságát rendezték meg.
Az elit kategóriában a Tiszaújvárosi Triatlon Klub (TTK) férfi együttese magabiztosan védte meg a címét, míg a hölgyeknél bronzérmet harcoltak ki a házigazdák,
akik Utánpótlás 2-es leány csapatuk révén
is ünnepelhettek egy bajnoki címet.
A rendező TTK sportolói a szupersprint távon megrendezett Utánpótlás 1-es kategóriás futamokban - mind a lányoknál, mind
a fiúknál - épp hogy lemaradtak a dobogóról, egyaránt a negyedik helyen végeztek.
A vasárnapi versenynapon az egyéni küzdelmeké volt a főszerep. Az elit kategóriában
az újbudai színeket képviselő Bragmayer
Zsanett és a hazai pályán vitézkedő Lehmann Bence szerezte meg az aranyérmet.
A sprint távú korcsoportos értékelésekben
további öt érmet és több értékes helyezést
harcoltak ki a tiszaújvárosiak, akik az
utánpótlás futamokban is jó néhányszor
dobogóra állhattak.
Az első versenynapon nevezésenként
500, a második napi nevezésekből 200
forintot ajánlottak fel a szervezők egykori kiváló versenyzőjük, a 2010-ben súlyos
autóbalesetet szenvedett Benedek László
további rehabilitációjára.
Eredmények
Klubcsapat OB
Férfi abszolút (750 m, 20 km, 5 km): 1.
Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Lehmann
Bence, Lehmann Csongor, Sinkó-Uribe Ábel, Sinkó-Uribe Aurél, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence,
Baráth Tamás) 57:46 perc, 2. Mogyi SE
„A” (Bajai Péter, Czigány András, Veréb
Dávid, Kollár Erik, Balog Ádám) 58:03,
3. Debreceni Sportcentrum (Péter Benedek, Dobi Gergő, Molnár Róbert, Kőszegi Márk) 59:05
Felnőtt férfiak (750 m, 20 km, 5 km): 6.
Tiszaújvárosi TK (Balogh Bence, Fróna
Ákos, Németh Sándor) 1:07:12 óra
Utánpótlás 1-es kat.., fiúk (350 m, 8 km,
2 km): 4. Tiszaújvárosi TK (Hajdú Mát,

Az U2-es leány csapat bajnoki címet szerzett.
Szabolcsi Bálint, Kiss Marcell) 28:09
Női abszolút (750 m, 20 km, 5 km): 1.
Equilor Team Újbuda SE (Fuchs Renáta, Polonyiné Svéd Amelita, Bragmayer
Zsanett) 1:03:56 óra, 2. UTE-Merida (Zelinka Gabriella, Hargitai Henrietta, Hajdú
Fanni) 1:04:55, 3. Tiszaújvárosi TK (Putnóczki Dorka, Mátyus Lili, Molnár Sára)
1:05:36.
Utánpótlás 2-es kat., leányok (750 m,
20 km, 5 km): 1. Tiszaújvárosi TK (Bóna Kinga, Kovács Anna, Tóth Anna,
edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás, Filep Csaba)
1:05:40
Utánpótlás 1-es kat., leányok (350 m, 8
km, 2 km): 4. Tiszaújvárosi TK (Lehmann Sára, Kurucz Réka, Berencsi Lili)
30:36.
Sprint ranglista verseny
Női abszolút (elit, junior, ifjúsági, 750
m, 20 km, 5 km): 1. Bragmayer Zsanett
(Equilor Team Újbuda SE) 1:01:38 óra, 2.
Fuchs Renáta (EquilorTeam Újbuda SE)
1:03:36, 3. Hargitai Henrietta (UTE-Merida) 1:03:43, 4. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi TK) 1:04:02.
Junior kcs., leányok: 2. Tóth Anna (Tiszaújvárosi TK) 1:05:52, …6. Kelemen Dorottya (Tiszaújvárosi TK) 1:11:26
Férfi abszolút (elit, junior, ifjúsági, (750

m, 20 km, 5 km): 1. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi TK) 55:14, 2. Dévay Zsombor (Veresegyház VSK) 55:30, 3. Király István (Mogyi SE) 56:08, … 5. Sinkó-Uribe Ábel (Tiszaújvárosi TK) 57:02
További tiszaújvárosi helyezések:
Felnőtt férfiak, 2-es kcs.: 6. Balogh Bence 1:04:26
Junior kcs., fiúk: 2. Sinkó-Uribe Ábel,
57:02
Ifjúsági kcs., fiúk: 4. Vágási Zoltán 59:54
Szenior férfiak, 2-es kcs.: 4. Rácz Róbert
1:08:12
Szenior férfiak, 4-es kcs.: 2. Bálint Lóránt1:08:34, 3. Vígh Sándor László
1:15.57, 4. Szabolcs Géza 1:18:00, …6.
Oláh György1:24:08
Veterán férfiak, 2-es kcs.: 2. Kunfalvi
András 1:33.26
Utánpótlás-futamok
Újonc 1-es kcs., leányok (50 m úszás, 1
km kerékpározás, 500 m futás): 1. Hajdú
Gréta 7:16 perc.
Újonc 1-es kcs., fiúk (50 m úszás, 1 km
kerékpározás, 500 m futás): 2. Izsák Csaba 7:11
Aquakid 1-es kcs., leányok (50 m úszás,
300 m futás): 2. Gál Bíborka 3:28
Aquakid 2-es kcs., fiúk (100 m úszás, 500
m futás): 2. Ugrai Havas Simon 5:33, 3.
Szabó Ádám 5:55.

12. oldal

Rendezvények

2019. május 30.

