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Tiszaújváros hetilapja

Lecsaptak a nyomozók
Triatlon Nagyhét huszonegyedszer

Újvárosi világkupán át az olimpia felé
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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Július
10-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is fel
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen július 10-én
18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út
16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844, 341-755ös számon.
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 percben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket.

Köztisztviselők napja

Tiszaújváros iránt
elkötelezettek

Szerdától újra benépesül a Városháztér. Ismét lesz kiknek tapsolni, szurkolni.
A 21. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét július 10-14.
között várja Tiszaújvárosba
a hazai és külföldi sportbarátokat. Az 5 földrész 43 országából érkező sportolókat felvonultató nemzetközi eseményekről és a kísérő rendezvényekről kedden tájékoztatták
a sajtó képviselőit.
Elsőként Bráz György polgármester kapott szót.
- Nagyon örülök, hogy ebben az évben
ismét találkozhatunk ennek a nagyszabású eseménynek a sajtótájékoztatóján. Azt
elmúlt időszakban azt tapasztaltam, hogy
mindenki tette a dolgát, az önkormányzat
mellett a szponzorok is kivették részüket az anyagi háttér biztosításából. Mindenkinek köszönöm a munkáját, és hiszem, hogy a következő napok feladatai
sem okoznak majd gondot. Hiszem, hogy
egy sikeres világkupa előtt vagyunk, ahol
mindenkinek nagyon szurkolunk, különösen a magyaroknak, a tiszaújvárosiaknak!
- A MOL Petrolkémia életében kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás
- hangsúlyozta Zsinkó Tibor, a MOL Petrolkémia Zrt. vezérigazgatója. - Az önkormányzattal közösen működtetjük a
„Tiszaújváros jövőjéért” Alapítványun-

kat, amely a helyi szociális-, kulturális- és
sportkezdeményezéseket karolja fel, közte a legismertebbet, a Triatlon Nagyhetet.
Úgy gondolom, számos közös pont van a
tömegsport rendezvények, a világ legjobb
triatlon versenyzői és a MOL Petrolkémia
között. Küzdelem, kitartás és felkészültség - a MOL Petrolkémia is ezen értékek
köré szervezi működését évtizedek óta.
Töretlenül kitartunk Tiszaújváros mellett
is, ahol igazán otthon érezzük magunkat.
Történetünk eddigi legnagyobb saját beruházásával, a több mint egymilliárd eurós Poliol Projekttel is bizonyítjuk, hogy
erős megyei jelenlétben gondolkodunk.
- Tiszaújvárosnak a triatlon az, ami az
amerikaiaknak a kosárlabda, vagy a braziloknak a foci - emelte ki dr. Fülöp György
alpolgármester. - Nagy szükségünk van a
triatlonra, mely a szélrózsa minden irányából ideköltözött embereket közösséggé kovácsolja. Mindenben igyekszünk segíteni a klub, a szervezők munkáját. Köszönjük az intézmények, önkéntesek hatékony közreműködését. Ismét bizonyságát adjuk annak, hogyan kell egy közös
célért összefogni és együtt kimagaslót teljesíteni.
- Az 1999-ben elindított Triatlon Nagyhéttel tavaly elérkeztünk egy mérföldkőhöz - mondta Márkus Gergely verseny-

igazgató. - Úgy akartuk átalakítani az
édesapánk, dr. Márkus Gábor által megálmodott és megvalósított rendezvényt,
hogy ne szenvedjen csorbát annak egyik
aspektusa sem. Idén is a világ közvetlen
élmezőnyéből érkeznek versenyzők a világkupára. A 86 férfi és 65 női versenyző
szombaton, az előfutamokban harcolhatja ki a jogot a másnapi, 30-30 főt számláló fináléra. A rendező Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül a Lehmann-fivérek, valamint Putnóczki Dorka szeretne
ott lenni a döntőben.
- Bízunk benne, hogy mindenki számára megfelelő programcsokorral állunk elő
- vélekedett Márkus Balázs, a Szervezőbizottság társelnöke. - Az élsport mellett
megőriztük a Bogratlon-t, a tömegsportok közül a kerékpárt a futást. A Tiszaújváros Warrior reményeink szerint olyan
új show elem, mely emeli a rendezvény
fényét. A kulturális rész elengedhetetlen a közösségteremtéshez. Hazánk legnépszerűbb előadói közül sikerült elhozni olyan fellépőket, hogy minden korosztály megtalálja a kikapcsolódási lehetőséget a koncerteken. Mások mellett az Edda, a Neoton, a Quimby, a Punnany Massif, a Jetlag és a Wellhello is tiszteletét teszi Tiszaújvárosban.

Kikapcsolódásként Trabarna műsorán szórakozhattak a hivatal dolgozói.
A képviselő-testületi ülésen, az azt követő munkaértekezleten és a köztisztviselők napja alkalmából
rendezett műsoros esten egyaránt téma volt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenysége.
Az erről szóló beszámoló tárgyalásakor (melyet későbbi számunkban ismertetünk) Bráz György polgármester így fogalmazott: „Minden elismerést megérdemelnek a hivatal dolgozói, illetve a hivatal vezetése, a jegyző és az aljegyző úr. Régóta ismerem a hivatal munkáját, szinte minden nap részese vagyok,
röviden azt tudom mondani, hogy törvényes, szakszerű, etikus,
Tiszaújváros iránt elkötelezett. Látom az erőfeszítéseket is, hiszen nem könnyű minden nap helytállni, azt is látom, hogy nem
könnyű egy személyi változás esetén megfelelő munkatársnak a
fölvétele. Különösen pénzügyi és műszaki területeken okoz ez
fejtörést. De azok a munkatársak, akik bekerülnek a hivatalba,
nagyon gyorsan átveszik a hivatal munkakultúráját, és gyorsan
helyt tudnak állni, megfelelően tudják helyettesíteni a munkatársakat. Személyesen is köszönöm, alpolgármester úrral együtt ezt
a munkát. Tudom, nehéz időszak következik, mert a hivatalok
életében a választás mindig egy nehéz időszak, sokféle szempontból. De sosem volt erre a hivatalra jellemző, hogy megzavarodtak volna a munkatársak a választási időszakban. Arra bíztatok mindenkit, hogy ugyanúgy végezze a munkáját mint eddig.
Ugyanazzal a lelki erővel, és szerintem akkor különösebb probléma nem lesz a városban az átmeneti időszakban, és az elkövetkező időszakban sem.”

Sokféle

2. oldal

Szünidei veszélyek

Legyen biztonságos a vakáció

Végre beköszöntött a várva-várt nyári szünidő. Ahhoz
azonban, hogy felhőtlenül teljen a vakáció, érdemes megfogadni a rendőrség ajánlásait.
Fontos, hogy a szülők beszélgessenek gyermekeikkel a biztonságról. Felkészítsék őket
a veszélyekre, elmondják nekik, hogyan
tudják a baleseteket, bűncselekményeket elkerülni, és mit tehetnek személyes biztonságuk, saját vagyontárgyaik megóvása érdekében. Figyelmeztessék őket, hogy értékeiket ne hagyják őrizetlenül, azokkal ne hivalkodjanak. Rendezvényeken, strandon is
ügyeljenek táskájukra, személyes dolgaikra. A szülő mindig tudjon arról, hogy kivel
tölti gyermeke az idejét, hová megy, kikkel
találkozik. Legyenek tisztában a fiatalok a
segélyhívó számokkal, és tanítsák meg őket
annak használatára. Lényeges felhívni a figyelmüket a kábítószerek és a különböző
tudatmódosító anyagok használatának következményeire. Fontos, hogy tisztában legyenek az internet használatának veszélyeivel. Magyarázzák el nekik, hogy biztonsági okokból ne adják ki idegeneknek személyes adataikat, és lehetőleg ne osszák meg

A strandon is ügyelni kell a táskákra, személyes dolgokra. (Illusztráció.)
közösségi oldalakon, hogy mikor mennek
nyaralni, mikor nem lesz otthon senki. Azt
is érdemes mérlegelni, hogy milyen fotókat, videókat tesznek közzé magukról az interneten. Tudatosítsák a gyerekekben, hogy
idegeneknek soha ne nyissanak ajtót, és a
lakásba ne engedjék be őket. Ne bízzanak
meg feltétel nélkül idegenekben, és ne menjenek velük sehová.

A gyermekek életkorukból és tapasztalatlanságukból adódóan a legveszélyeztetettebb résztvevői a közlekedésnek, hiszen
gyakran nem rendelkeznek még a biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretekkel. Éppen ezért beszélgessenek el velük a közlekedés veszélyeiről is, és tanítsák meg nekik a gyalogos- és kerékpáros
közlekedés legfontosabb szabályait.

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete igyekszik kronika@tiszatv.hu
tagjainak aktív és tartalmas szabadidős programokat
ajánlani. Májusban egynapos kirándulást szerveztünk 50 fő részére a közeli szatmári részre. Szatmárcsekén a csónakos temetőt, Túristvándiban a működő vízimalmot, Csengeren a Makovecz épületeket, majd a máriapócsi kegyhelyet ismerhették meg
a résztvevők.
Sok közös élményt szereztek azok is, akik a júniusi
III. Szilvásváradi Piknikre elmentek. Csodás időben
élvezték a közös tornát, túrát és szalonnasütést. A
sportfesztiválon mintegy 70 fő vett részt a Senior
Tusa versenyszámaiban. A mindennapok nehézségeinek megoldásához segít hozzá a júniusban indult „ Nefelejtsünk” klub, amely a demencia megelőzésének lehetőségeit mutatta be a résztvevőknek.
Terveink szerint ez szeptembertől havi rendszerességgel folytatódik, a hónap második szerdáján. A
nyárra jó unokázást, illetve kellemes időtöltést kívánunk:
Varjas Lászlóné A csengeri görögkatolikus templom előtt.
az egyesület elnöke

Aktív szépkorúak

Törvény
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik júliusi 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.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot július 7-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052),
majd július 8-tól (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

Egyházi hírek
Római katolikus

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban
július 14-éig nincsenek hétköznap szentmisék. Szombaton a
szentmise 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik ebben az időszakban is.
Keresztelők minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van júliusban, jelezze a plébánián (ünnepeltek szentmiséje a hónap
utolsó vasárnapján lesz).
A hónap első vasárnapján, július 7-én gyermekmise 11.00 órakor. Július 13-n szombaton 17.00 órától engesztelő imaóra,
17.30-tól gyónási lehetőség, 18.00 órától szentmise a Fatimai
Szűzanya tiszteletére.
Júliusban irodai ügyeletet tartunk a plébániairodában. Kedden
9.00 órától 11.00 óráig, csütörtökön 15.30 órától 17.30 óráig.
A sürgős ügyekben (temetés) az iroda hirdetőtábláján kihelyezett telefonszámon kapnak segítséget.
A Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia köszönetet mond
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták a Római Katolikus Egyházat.
Tájékoztatjuk híveinket, hogy az önkéntes egyházi hozzájárulás és az altemplomi hozzájárulás egyaránt fizethető a Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia bankszámlájára történő átutalással is. Az önkéntes egyházi hozzájárulás összege 4.000 Ft/
fő/év, az altemplomi hozzájárulás összege 2.000 Ft/év azokon
a sírhelyeken, ahol már történt temetés. Kérjük, hogy a befizetés jogcímét a megjegyzés rovatban tüntessék fel.
Kedvezményezett neve: Tiszaújváros Római Katolikus Plébánia.
Számlavezető: OTP Bank Nyrt, számlaszám: 1173411420060202

Görögkatolikus

Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye. Vasárnap
10.00 utrenye, 11.00 Szent Liturgia, 17.30 vecsernye.

Református

Tiszaújváros
Július 07-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Tiszaszederkény
Július 07-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Sajószögeden július 07-én, vasárnap 9.00 órakor lesz istentisztelet.
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
Fájó szívvel emlékezünk

Rácz Róbert Tamás

(a Borsod Volán volt dolgozója)
halálának 3. évfordulójára.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunk,

Oláh Sándor

temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
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A Nagyhéten már működik

Ingyen wifi
a városközpontban

Ingyen wifi lesz a téren a routerek (kis kép) segítségével.
Európai uniós pályázaton nyert a város, így vált
valósággá, hogy most már bárki ingyen internetezhet Tiszaújváros központjában, sőt, a rendelőintézet területén is. A részletekről Dr. Fülöp
György alpolgármestert kérdeztük.
- Városunk arra törekszik, hogy minél modernebb szolgáltatásokat nyújtson az itt élőknek, illetve a hozzánk látogató vendégeknek - mondta az alpolgármester. A 21. században már jogos igény, hogy egy szépen gondozott városban, ahol megfelelő az infrastruktúra és jó színvonalú az ellátás, nyitott legyen
a világ is. Lehetőség legyen például arra, hogy akár a Dísztó körül sétálgatva, fagylaltozás közben foglaljanak színházjegyet, vagy egy nyáresti koncerten az interneten keresztül tudjanak meg többet az éppen fellépő előadóról. Ez a mai világban
már nem rendkívüli, hanem természetes. Ezt az irányt követtük,
amikor pályáztunk a WiFi 4 EU pályázatán. 15 ezer eurót nyertünk, amelyhez Tiszaújváros havi ötvenezer forintot tesz hozzá
3 éven át. A nyertes céggel június elején szerződtünk, ebben vállalták, hogy június 30-ig teljesítik a kiépítést. Ezután még tesztüzem következik, de ha minden jól alakul, a Triatlon Nagyhéten
már minden látogató szabadon használhatja a wifi-t. Az ingyenesen elérhető internet - ahogyan azt már kollégáim tesztelték egészen a hídig jól működik. A pályázat egyébként lehetővé tette, hogy a rendelőintézetben is biztosítani tudjuk ezt a szolgáltatást, gyakorlatilag az egész épületben ingyen netezhet bárki.
- Február végétől elérhető a CityApp néven futó városapplikáció. Mik a tapasztalatok, megkedvelték, használják az emberek?
- Egyértelműen igen. A modern városról alkotott elképzelésünknek az applikáció is része volt, kellet, hogy legyen egy „hely”,
ahol szinte minden fontos információ megtalálható a városról,
ami segít eligazodni egy helyinek például az ügyintézés tengerében, vagy az idelátogatóknak szolgál praktikus tanácsokkal. Rendszeresen használjuk az azonnali üzenetküldő funkciót (push üzenetek) a lakosság tájékoztatására, most például főleg a szúnyoginvázió kapcsán. 1500-an töltötték le az alkalmazást, ami nem kis szám a lakosság létszámához viszonyítva. A
vállalkozások is hasznosnak találják, már 106 alkalommal töltöttek fel információkat a cégükkel kapcsolatban. Az applikáció
egyébként külön facebook oldallal is rendelkezik. A fejlesztők
arról tájékoztattak bennünket, hogy július közepéig újabb verziót készítenek, az applikáció tehát folyamatosan megújul, igazodik az igényekhez.
R.Zs.

Forgalomkorlátozások,
útlezárások

Tisztelt Városlakók!
A tiszaújvárosi 21. MOL Triatlon Nagyhét ideje alatt idén is
számítani kell időszakos útlezárásokra és parkolási korlátozásokra, amelyhez ezúton is kérjük szíves megértésüket és támogatásukat.
Július 8-án, hétfőn és július 9-én, kedden 7 és 16 óra között
a versenyközpont építése miatt, valamint az elbontásnál július 16-án, kedden 7 és 16 óra között, a Bethlen Gábor út zsákutcává alakul a Bartók Béla út és a piac bejárata közötti szakaszon. A korlátozások rövidülhetnek. A Bethlen Gábor úton
3,8 m-es magasságkorlátozás lép életbe július 8. (hétfő) 7 óra
és július 16. (kedd) 16 óra között.
Július 10-én, szerdán 16:30-kor kezdődik a Tiszaújváros
Warrior, melynek pályáját a Bethlen Gábor út Hotel Phőnix
előtti útszakaszon alakítjuk ki, ahol 12:00-tól részleges forgalomkorlátozásra és 16:00-tól 19:30-ig teljes útlezárásra kell
számítani.
Július 10-én, szerdán 18 órától rendezzük meg az időszakos forgalomkorlátozásokkal járó futóversenyt, július 11-én,
csütörtökön 19 órától a kerékpárversenyt. Mindössze 10-30
perces szakaszos útlezárások lassíthatják a forgalmat, a résztvevők biztonságos elhaladása érdekében.
Megértésükben bízva, tisztelettel:
Lehmann Tibor, főrendező,
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke
Márkus Balázs, a Szervező Bizottság társelnöke

Aktuális
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Ülésezett az önkormányzat

Költségvetés, forgalomtechnika

Az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének, és Tiszaújváros forgalomtechnikai tervének módosításáról tárgyalt
a képviselő-testület június
27-én tartott ülésén.
A képviselő-testület az önkormányzat eredeti 2019. évi költségvetését
11.137.437.250 Ft-ban határozta meg.
A mostani rendeletmódosítást követően a bevételek és kiadások előirányzata immáron 12.580.953.080 Ft. A főös�szeg tehát az előző rendelethez képest
1.443.515.830 Ft-tal növekedett, melyből
1.397.590.000 Ft a belföldi értékpapírok
vásárlásának az eredménye.
A 2019. évi költségvetést érintő egyéb javaslatokról is határozott a testület.

Útjavítás, parkolóépítés
A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta
az útburkolat-felújításra vonatkozó terveket és ezek alapján javasolta az Arany
János út 1-7. szám közötti szakasz felújítását. Az útszakasz burkolata gazdaságosan már nem javítható, állapota annyira
leromlott, megsüllyedt, hullámossá vált,
hogy nem csak a felépítményi szerkezet felújítása vált szükségessé, hanem az
alap cseréje is indokolt. Az új burkolattal
együtt a kapubejárókat is újra kell építeni,
közel 300 m2 területen. A testület - 2019.
évi kivitelezéssel - a felújításra 4,2 millió
forintot hagyott jóvá.
A képviselő-testület a rendészeti szervezetek részére korábban 15 millió forintos keretösszeget biztosított felhalmozási célú támogatás igénybevételére. Valamennyi érintett szervezet benyújtotta az

Az Arany János utca felújítására 4,2 millió forintot szán a testület.
Központ (TIK) felülvizsgálta a gyermekétkeztetés, a szociális étkezés és a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítésiés szállásdíj tartozásait. A gyermekétkeztetésben 18 fő összes tartozása 908.735
Ft, a szociális étkezés és a Hajléktalanok Átmeneti Szállásának térítési- és
szállásdíj területén 4 fő tartozása összesen 50.975 Ft. Az egyedi értékeket figyelembe véve a tartozások összege 65 Ft-tól
36.560 Ft-ig terjed.
A helyi vagyonrendelet alapján, amennyiben a behajthatatlan követelés összege az
egymillió forintot nem haladja meg, a követelésről történő lemondásról a polgármester dönt, melyről a képviselő-testületet a következő rendes ülésen tájékoztatni kell. Márpedig a követelések behajthatatlannak minősülnek, mivel a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek
arányban a követelések várhatóan behajtható összegeivel. A polgármester most arról tájékoztatta a testületet, hogy 2019.

A Szt. István út - Mátyás király út - Bartók B. út - Autóbusz-pályaudvar csomópont forgalomszabályozásának átgondolása a legsürgetőbb.
igényeit és árajánlatát, és a testület ennek alapján az alábbiak szerint osztotta el
a támogatást. A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen két legénységi háló felújítására 4,5 millió, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság részére klímák
beszerzésére és felszerelésére 3,1 millió,
a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság részére a szolgálati hely épületében
2 db apartman kialakítására 2 millió, az
OMSZ Tiszaújváros Mentőállomás részére a mentőállomás villamos hálózatának
felújítására 5,4 millió forint.
A képviselő-testület a Dominvest 2000
Kft. (a termálfürdő mellett építendő szálloda beruházója) részére értékesíti a Teleki Blanka úton kialakított 603/7 hrsz.-ú,
4.295 m2 területű ingatlan, melyen 111
db parkoló kialakítására van lehetőség.
Az eladási ár az értékbecslésben megállapított 13,7 millió forint (ÁFA mentes).
A vevőnek a beruházás és a parkolók kialakításának megkezdése előtt a terület
alatt lévő közművek üzemeltetőinek bevonásával meg kell vizsgálnia a vezetékek állapotát és szükség esetén a rekonstrukciókat, karbantartásokat el kell végeznie. A parkolók kialakításának biztosítására - annak elvégzéséig, de maximum
5 évre - az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki.
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető

május 30-án a TIK igazgatója által javasolt behajthatatlan követelések lemondásáról döntött.

Csomópontok
A MOL Petrolkémia Zrt. poliolüzemének építésével összefüggésben a képviselő-testület felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy forgalomtechnikai szakértő bevonásával vizsgálja felül a hatályos forgalomtechnikai tervet és tegye meg fejlesztési javaslatait a közlekedés biztonságának megőrzése érdekében. A forgalom-

technikai szakértő által tett megállapítások a következők voltak:
Az utak kapacitása megfelelő és elegendő tartalék van az esetleg megnövekvő
forgalom zavartalan lebonyolítására, így
útpálya-szélesítésre, sávszám-növelésre nincs szükség. A forgalomtechnikai jelölések (terelővonal, forgalmi sáv határát
jelölő vonal, záróvonal) megfelelőek, változtatást nem javasol. A sávhasználat-szabályozás (váltakozó irányú sávhasználat,
buszsáv) megfelelő, változtatást nem javasol. A behajtás (gyalogos utca, gyalogos övezet) jelenlegi szabályozása megfelelő, változtatást nem javasol. A megállás és várakozás jelenlegi szabályozása
megfelelő, az esetleges forgalomnövekedés miatt változtatást nem javasol.
A forgalomtechnikai szakértő a városi úthálózat csomópontjainak forgalomszabályozását is megvizsgálta és három városi csomópontot jelölt meg, melyeknél esetleg beavatkozásra lehet szükség. Ezek : Örösi út
- Lévay József utca - Lidl áruház (négyágú
csomópont), Örösi út - TESCO (háromágú
csomópont), Szent Isván út - Mátyás király
út - Bartók Béla út – Autóbusz-pályaudvar
(kétszer háromágú csomópont).
Ezekben a csomópontokban forgalomnövekedés esetén pusztán forgalomtechnikai eszközökkel, szabályozással már nem
enyhíthető a helyzet. A probléma teljes
megoldása csak átépítéssel, beruházással
valósítható meg. A három csomópont közül az utóbbi, a Szent István út - Mátyás
király út - Bartók Béla út - Autóbusz pályaudvar csomópont forgalomszabályozásának átgondolása a legsürgetőbb.
A poliol beruházással összefüggésben
az önkormányzat folyamatosan tárgyal
egyebek mellett a forgalomtechnikai kérdésekről a MOL-lal, illetve a MOL Petrolkémiával - közölte Bráz György polgármester. Hozzátette, a most vázolt elképzelések között több olyan is van, mely
a MOL Petrolkémiával közösen valósít
meg az önkormányzat.
Több lakossági és egyéb észrevétel, felvetés is érkezett, melyek szerint a megnövekedett gépjármű- és kerékpáros forgalom, valamint az utak két szélén parkoló autók veszélyessé teszik a közlekedést több helyszínen. A forgalomtechnikai szakértő ezeket a
felvetéseket is megvizsgálta. Ennek ismertetésére még visszatérünk lapunkban.
Ferenczi László

Egy lehetséges „nyújtott körforgalmú” csomópont kialakítási vázrajza a Szt. István úton.
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Drogprevenció

Változóban a kábítószerpiac

A közelmúltban kerekasztal-beszélgetést szervezett a
Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Fórum, melyről lapunk is
beszámolt. A rendezvényen
részt vett dr. Kalapos István ezredes, a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság vezetője,
valamint Juhászné Ceglédi
Tünde, a Miskolci Drogambulancia Alapítvány elnöke
is. Ezúttal a velük készült interjút közöljük.
- Ezredes úr, még tizenéves koromból emlékszem, hogy évente egyszer eljöttek osztályfőnöki órára a rendőrök és előadást
tartottak drogokról, és drogmegelőzésről. Emlékszem, úgy éreztük, hogy óriási
szakadék van köztünk, a között, amit mi,
gyerekek érzékeltünk, és amit ők mondanak. Változott valamit a helyzet a 20-25
év alatt?
- Úgy gondolom, az elmúlt évek során
nagyon sokat változott a kapcsolat az iskolák és a rendőrök között - válaszol dr.
Kalapos István. - Sokkal közvetlenebbé,
egyszerűbbé, mondhatnám azt is, hogy
olyan viszonnyá vált, hogy bármilyen kérdéssel bármikor megkeresik a rendőröket,
és nem úgy tekintenek ránk, ahogy fogalmazott, hogy szakadék van köztünk, hanem akár barátként, vagy segítőként is.
Ez sokat változott az elmúlt időszakban,
és jó úton is halad. Természetes a távolságtartás - mert ugye a rendőrség hatóság,
szankcionáló szerv, bűnüldöző szerv - ennek nyilván van egyfajta visszatartó hatása is, de ez így van jól. Úgy gondolom, az,
aki nem követ el bűncselekményeket, és
próbálja az életét jogszerűen élni, akkor
különösebb probléma nem merülhet fel.
- Hogyan készítik fel a rendőröket arra,
hogy most már nem csak alkohollal, hanem drogokkal is találkozhatnak az utcán?
- Természetesen a drog óriási probléma,
sajnos sokan választják a fiatalok közül
akár alkalmi, akár rendszeres kikapcsolódásként, és nem számolnak ennek káros
következményeivel, szervi, mentális hatásaival. Erre próbáljuk felhívni a figyelmet, természetesen a teljesség igénye nélkül, de mindenképp szükség van a szülőkre, pedagógusokra, egészségügyben
dolgozókra - komplex társadalmi összefogásra van szükség.
- Nagyon kemény drogtörvényeink vannak Magyarországon. Ha elszívok egy
spanglit, akkor bevisznek, végig kell mennem egy procedúrán, bekerülök a rendszerbe, eljut az ügy a bíróságig, a végén
a bíró pedig azt mondja, hát ez csak egy
spangli volt, és kidobja az ügyet. Önöknek pedig rengeteg ideje, rengeteg energiája, és rengeteg pénz elmegy erre. Ön
mit gondol arról, hogy esetleg dekriminalizálni kellene a könnyű drogokat?
- Erről nyilván megvan a magánvéleményem, hivatalos véleményt nem szeretnék kifejteni, hogy most melyik a jó út ezt tovább szigorítani, vagy esetleg engedékenyebbé kellene tenni. Nyilván megvannak mindenütt az előnyök, a hátrányok, ezért úgy gondolom, hogy ebben
olyan álláspontot, hogy tudjuk a megoldást, igazából nem is biztos, hogy meg lehet fogalmazni. Egy kétségtelen, hogy viszonylag szigorúak a drogra, pszichoaktív anyagokra vonatkozó törvények. Egy
procedúrán kell átesni, de mindenképp
szükséges ennek a visszatartó hatása. Tehát ezt éreznie kell annak, aki kipróbálja, vagy terjeszti, ennek legyen visszatartó hatása. Nem mindig fejeződik be egy
ejnye-bejnyével, ahogy fogalmazott. Úgy
gondolom, hogy amikor egy fiatal, aki átesik egy büntetőeljáráson, ha annak következménye nincs is, de azért az eljárás
megvisel egy felnőttet is, nemhogy még
egy gyereket, vagy annak szüleit, nagyszüleit. Tehát ennek van visszatartó ereje.
- Elnök asszony, mit látni a miskolci dro-

A kép közepén Juhászné Ceglédi Edit és dr. Kalapos István.
gambulancián, Tiszaújvárosban és környékén csökken, növekszik, vagy stagnál
a betegek száma?
- Általában az egész megyére vonatkoztatva tudom mondani, és ez alól Tiszaújváros sem kivétel, hogy egyre kevesebben jutnak el hozzánk, egyre kevesebben jönnek el hozzánk a drogambulanciára. Azt mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy nagy valószínűséggel nem azért,
mert csökkent a kábítószer-használó fiatalok száma. Ennek az okát inkább abban látom, hogy a dizájner drogok térhódításával megváltozott a kábítószerpiac, megváltoztak a kábítószer- használati szokások. Mivel a dizájner drogok nagy
része, amikor piacra dobják, akkor legálisnak minősülnek, ezért a fiatalok nem
is tulajdonítanak neki olyan nagy jelentőséget. Azt gondolják, ez úgyis legális, hozzáférhető, bárhol megvehető, tehát ha szabad, akkor nincs is akkora veszélye. Nincs problémaészlelés, és emiatt nem kérnek segítséget. Illetve ezeknél
a szereknél nagyon rövid idő alatt kialakul a hozzászokás, és mivel kemikáliákat
tartalmaznak, az agysejteket nagyon rohamos mértékben tönkreteszik. Gyakorlatilag mire eljutna odáig, hogy felfogja,
hogy ez káros, addigra totál elhülyül az illető. Szellemileg leépül, és ezért nem kér
segítséget.
- Ha hozzászokik a biofűhöz, és amikor
nem jut hozzá, akkor csak van valami elvonási tünete, tehát csak gondolhatná,
hogy jelentkeznie kellene a drogambulancián…
- Sajnos nem, nem jutnak el arra a szintre, amíg normális a tudatuk, nem jutnak el
arra a szintre, hogy segítséget kérjenek vagy pedig sokkal nagyobb a függőség, a
sóvárgás a gyógyulási vágynál.
- Annak idején, amikor én voltam tizenéves, akkor volt marihuána, heroin, akkoriban jöttek be az amfetamin tartalmú
szerek. Ezek is elég gyorsan tönkretették
az embereket, de ezek szerint a dizájner
drogok még gyorsabban leépítenek?
- A klasszikus kábítószerek közül - a marihuánát is ebbe a kategóriába soroljuk nagyon hosszú évek eltelhetnek addig,
amíg kialakul a függőség. Használja az illető, de nincsenek a függőségnek tipikus
tünetei, nincsen meg a sóvárgás, nem vágyódik utána, nincsenek fizikális tünetei.
Hosszú évek kellenek, mire egyeseknél
kialakul a függőség. Nyilván a heroinnál
azért más a helyzet, tehát az opiát származékoknál már néhány használat után
kialakul a függőség, és hasonlóképpen
a dizájner drogok is úgy vannak kitalálva, hogy minél hamarabb, akár néhány
hónap után is kialakul a függőség. A kereskedőknek az a céljuk, hogy minél nagyobb mennyiségben tudják ezeket piacra dobni, minél több hasznuk legyen, tehát olyan szert kell kialakítaniuk, amihez
nagyon hamar hozzászoknak az emberek.
A dizájner drog két-három év alatt úgy
tönkreteszi az agysejteket, hogy már nem
önmaga az illető, teljes személyiségváltozás következik be. A dizájnereknek nem
is tudjuk az összetételét, annyira változó-

ak, hogy nem lehet tudni, hogy az illető
éppen mit használ, és ő maga sem tudja,
aki használja.
- Mit gondol arról, hogy mostanában politikusok is azt mondják, hogy szeretnék
dekriminalizálni, vagy egyenesen legalizálni a marihuánát, illetve a THC tartalmú szereket?
- Csak irodalmi adatokból tudom mondani, hogy a marihuánának vannak pozitív hatásai - nyugtató, fájdalomcsillapító hatása, de a THC, ami a kábító hatást
okozza, az nem ugyanaz. Van az orvosi
marihuána, ami teljesen jogos, és én ezzel egyetértenék, ha az orvosi marihuánát
hozzáférhetővé tennék, ezzel számos betegség kezelhető, illetve a fájdalom csillapítható vele. Viszont azt nem tudom
egyértelműen alátámasztani, vagy azt
mondani, hogy igen, a sima THC-s marihuánát, azt most legalizáljuk, és akkor
mindenki hozzáférjen. Nagy valószínűséggel hirtelen olyan mennyiségű marihuána-használó lenne, akik ha segítséget
kérnének, az ellátórendszer nem tudná
felvállalni, ellátatlanul maradnának.
- Tehát a társadalom még nem érett meg
erre, mert ha ezt most rászabadítanánk
az emberekre, akkor abból nagy probléma lenne?
- Az alkohollal sem tudunk mit kezdeni.
Valamikor régen, a ’60-as, ’70-es években elindult valami, amikor megpróbáltak segítséget nyújtani az alkoholbetegeknek, de elhalt a próbálkozás. Tehát gyakorlatilag nincs megoldva még az sem.
Most, ha felveszünk még valamit, akkor
aki tényleg gyógyulni akar, és ki akar ebből kerülni, az nem biztos, hogy tud olyan
segítséget kapni, amivel valóban megváltozhat az élete.
- A klasszikus drogok - heroin, amfetamin
származékok, speed, extasy vagy éppen a
marihuána - kezdenek teljesen eltűnni, és
átveszi a helyüket a dizájner drog?
- Most újra kezdenek bejönni a klasszikus kábítószerek, újra megjelent Miskolcon a heroin, újra lehet kapni. Azt gondoljuk, hogy ez azért van, mert a kábítószer-használók is ismerik a dizájner drogok veszélyeit, tehát egyre többen felismerik, hogy még a heroinnál is sokkal károsabbak. Emiatt azok, akik átmentek a
heroinról a dizájnerre, most azok egy része kezd visszaállni, és újra azt tapasztaljuk, hogy minimális mennyiségben, de
újra van a piacon heroin, újra vannak amfetaminok is, speed, extasy.
- Az interjú elején említette, hogy egyre
kevesebben jutnak el a drogambulanciára. Ha valakinek segítségre van szüksége,
hol találja Önöket?
- Igen, sajnos a fiatalabbak nem ismernek
minket, nem tudnak a drogambulanciáról,
nem tudják hová kell jönni, nem olyan
közismert, mint régen. Ha valakinek segítségre van szüksége, Miskolcon, a Csabai kapu 9-11-ben, a Semmelweis Kórház
oldalbejáratánál vagyunk, minden hétköznap délelőtt megtalálni minket.
Surányi P. Balázs

2019. július 4.

Semmelweis-nap

Stabil egészségügyi
ellátás

Az egészségügyben dolgozni igazán embert próbáló feladat.
201 éve, július elsején született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. 1992
óta ilyenkor, a magyar orvos születésnapján tartják országszerte a magyar egészségügy napját. Így
volt ez városunkban is, vendégül látták a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet munkatársait, a város
vezetése pedig köszöntötte a dolgozókat és megköszönte áldozatkész munkájukat.
- Azt gondolom, nem lehet elégszer megköszönni az önök munkáját - kezdte ünnepi beszédét dr. Fülöp György alpolgármester. - Sokszor még az egészséges emberekkel is rendkívül nehéz együttműködni, nem beszélve arról, amikor valaki beteg,
vagy valamilyen egészségügyi problémája van. Az önök munkája egy igazán embert próbáló feladat, hiszen hatalmas toleranciával és türelemmel kell, hogy rendelkezzenek. Elmondhatjuk,
hogy a jó egészségügynek legalább két fontos ismérve van. Az
egyik, hogy jól finanszírozzák, ami állami szinten nem annyira
igaz, azonban itt helyben törekszünk arra, hogy jól működjön. A
másik pedig az önök érdeme, hogy Tiszaújvárosban ilyen kiválóan működik az egészségügyi ellátás.
Bráz György polgármester is köszöntötte a rendelőben dolgozókat.
- Nagyon fontos, hogy őszintén egymás szemébe tudunk nézni,
hiszem, hogy mindenki teszi a dolgát - mondta a polgármester.
- Önök maximálisan helyt állnak, ott ahol kell, mi pedig szintén
igyekszünk megtenni minden tőlünk telhetőt. Fontos, hogy folyamatosan fejleszteni tudjuk a rendelőintézetet, a szakellátást,
az alapellátást, ezért el tudjuk mondani, hogy Tiszaújvárosban
jó az egészségügyi ellátás színvonala.
A biztos finanszírozás mellett a szakemberek megléte és felkészültsége is elengedhetetlen a megfelelő szintű működéshez.
- Csakúgy, mint az előző években, az utóbbi időben is kiegyensúlyozottan működött a rendelőintézetben az ellátás - nyilatkozta lapunknak Dr. Hudivók Hajnalka, az intézmény orvos igazgatója. - A bőrgyógyászati ellátással volt zökkenő, de egyeztetéseket követően sikerült megoldani ezt a problémát is. Itt jelenleg
a szakemberhiány a szakdolgozók körében még egyáltalán nem
jellemző. Az orvosoknál viszont megfigyelhető, hogy egyre inkább idősödik az orvos generáció, mind a házi-, mind a szakorvosok tekintetében, de jelenleg még égető szakemberhiánnyal
nem kell számolni.
A Semmelweis-nap alkalmából köszöntötték Sallai Ferencnét,
aki miniszteri kitüntetésben részesült, amit hétfőn vett át Budapesten. Az állami kitüntetés adományozását Tiszaújváros képviselő- testülete kezdeményezte és terjesztette elő.
- Nagyon meglepődtem, és nagyon meghatódtam, amikor kiderült, hogy milyen elismerésben részesülök - mondta Sallai Ferencné körzeti ápolónő, üzemi asszisztens. -1980. augusztus 11e óta dolgozom itt a városban. A régi erőmű orvosi rendelőjében
Dr. Vilmányi Erzsébet mellett kezdtem a pályát és dolgoztam 15
éven át. Úgy emlékszem az első napomra, mintha ma lett volna, két kolléganőm várt, nagy szeretettel fogadtak, ami nagyon
jólesett, hiszen ez volt az első munkahelyem és kicsit izgultam.
Most Dr. Fónagy-Sütő Zoltán mellett dolgozom, több mint 10
éve. Soha nem dolgoztam más munkakörben, mindig is asszisztens voltam. Nagyon szeretem ezt a munkát, és nagyon jól érzem magam a munkahelyemen.
ema

Bráz György és dr. Fülöp György is gratulált Sallai Ferencnének.
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Gyermekvilág

TérTáncoltak a hunyadisok

Digitális tábor

Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar
2019-ben ötödszörre
rendezte meg ingyenes
szabadtéri programját,
a TérTánc Koncertet
több száz táncoló gyermekkel. A Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 29 tanulójával együtt mi is részt vettünk, immár második alkalommal. A betanult táncot ezúttal Beethoven 7. szimfóniájára
adtuk elő. Ez a program nemcsak zenéről és táncról, hanem elfogadásról, toleranciáról, a közösen megteremtett pillanatok átéléséről is szólt. A többiekkel együtt hónapokon át gyakoroltunk
Losonczi Róbert táncpedagógus irányításával, folyamatosan tanultuk meg a koreográfiát. A sok-sok próba után június 15-én,
szombat reggel indultunk Komlósné Oláh Mária, Kruppa Tiborné Ildikó és Trungel Ágnes nénivel Budapestre, hogy részt vegyünk a zenekar alapítványa által finanszírozott 2 napos programon. Mi fért bele ebbe a két napba? Felsorolni is nehéz lenne, de megpróbáljuk:
• Egy vidám délelőtt a budai vizes játszótéren
• Szentendrén egy villám bemutató a téren koncertező együttes,
és a sétálók örömére
• Közös próba egy szentendrei iskola aulájában
• A tábortűznél pillecukorsütés és beszélgetések
• Éjszakai virrasztás
• Állatkerti séta, szemerkélő trópusi esőben
• Rohanás a főpróbára
• Végül az izgatottan várt fellépés
Nagy izgalommal vártuk a fellépés idejét, amikor több ezer fős
közönség előtt mutathattuk meg, hogyan sikerült megtanulnunk
a közös táncot. A vidámságnak nem volt korlátja, azonban 5
szabályt be kellett tartani: - Légy pozitív! - Felelősségvállalás.
- Tisztelet. - Elköteleződés. - Biztonság. Nagyon büszkék vagyunk iskolánk tanulójára, Lengyel Laurára, aki Fischer Ivánt
kísérhette fel a színpadra.
A koncert ismét nagy sikert aratott, ahol rengeteg új élmén�nyel gazdagodhattunk. Jövőre, ha lehetőségünk lesz, ismét szeretnénk részt venni ezen a fantasztikus eseményen.
			 Viszóczki Flóra és Trungel Panna
				
4.a osztályos tanulók

A tanévzáró ünnepség után
sem állt meg az élet a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában. Az intézmény pedagógusai témamodulos táborokat szerveztek a
tanulóknak.
Az ötnapos napközis táborban a negyedik évfolyamosok idegen nyelvi foglalkozásokon vettek részt, a hatodikosok pedig informatikai tudásukat szélesíthették.
Ez utóbbi a „Készíts blogot!” címet kapta, ahol az internetes napló készítése közben a tanulók megismerkedtek a blogok
világával, a tudatos médiahasználattal, a
tartalommegosztás és a netes kommunikáció írott és íratlan szabályaival.
- Nagyon sok új dolgot megtudtam az internetes világról - mondta Kádár Luca. Eddig én nem nagyon olvastam blogokat,
ezért nem is ismerem azokat, de itt a táborban azt a feladatot kaptuk, hogy csapatokban kell dolgoznunk és az ötödik
nap végére készítenünk kell egy blogot.
A gyerekek egy egyszerű blogszerkesztő programot használtak, amivel először
megtervezték, majd készre gyúrták első
webes naplójukat. A munkát nemcsak a
pedagógusok irányították, külső szakember is a gyerekek segítségére volt.
- Azt gondolom, hogy egy jó blog egyedi
és sokoldalú - nyilatkozta lapunknak Rácz
Anikó, a népszerű tiszaújvárosi blogger, aki
hét éve vezeti A napfény illata című blogját.
- Minden internetes napló bizonyos témák
köré íródik. Az én témaköreim az otthon, a
család, de vannak a honlapon kreatív ötletek és egy kis környezetvédelem is, de gyakorlatilag bármilyen témában indíthatunk
blogot. Lehet üzleti, egészségügyi vagy
akár sportos is. A lényeg az, hogy olyan témát válasszunk, amiben mi magunk is jára-

Informatika tábor
a Hunyadiban

Régóta izgatottan vártuk az EFOP-3.3.5-17 pályázat keretében meghirdetett robotikás tábort, mert
kecsegtető programokat harangoztak be tanáraink.
Hétfőn a Miskolci Egyetemre utaztunk busszal, és miután érdekes adatokat hallhattunk a robotok világáról, ki is próbálhattuk
őket. Volt olyan robot, amely az általunk véletlenszerűen összekevert Rubik kockát pillanatok alatt kirakta, érzékelő robotot is
láttunk, amely a közeledő embernek integetett, de nekünk legjobban a robotkutya tetszett.
Ezután az irányt a Lillafüredi Kalandpark felé vettük, ahol először egy nagyon izgalmas kötélpályán mehettünk végig, a trambulinon akrobatikus elemeket ugrottunk, pingpongoztunk, a fiúk fociztak. Jót mókáztunk!
A következő három napban felváltva próbálhattuk ki a robotépítést, pályaépítést, pólófestést, robotokat programoztunk, drámás szerepjátékokkal szórakoztunk és nevettünk nagyokat magunkon.
Megtudtuk, mi is az a Bee-bot, Blue-bot, érmet nyertünk a sorversenyeken, utána pedig a saját általunk megfestett zászlót lobogtattuk boldogan. A hét eseményeiről tartalmas prezentációt
készítettünk, ami nagyon jól sikerült.
A pénteki napra maradt a legjava: az Agóra Tudományos Élményközpont Debrecenben.
Remek nyári tábor volt, emlékezetes élményeket szereztünk,
amit igazán kár lett volna kihagyni.
Köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették nekünk a tábor megvalósulását, a táboroztató tanárainknak - Baloghné Hideg-Nagy Gyöngyi, Kruppa Tiborné, Viszóczki Anett, Nagyné
Kecskés Ágnes, Németh Erika néniknek -, és nem utolsó sorban az Abacusan Studionak, aki biztosította számunkra az Artech VándoRobot készletet.
Lengyel Laura 6.a Kovács Réka Adrienn 6.c Elek Petra 6.b

5. oldal

Készíts te is blogot!

Rácz Anikó és „tanítványai”.
tosak vagyunk, és időről-időre meg tudunk
újulni, újat tudunk mutatni. Egy blog akkor
sikeres, ha minél többen olvassák, minél
több követője van. Tegyük fel, hogy néhány
napot kihagyunk, vagy nem rendszeresen
írjuk a blogot, akkor olvasókat veszítünk,
hiszen a követők azt szeretik, ha folyamatosan érkezik hozzájuk az információ.
-Gondolom a jó téma, a folyamatosság és
az érdekességek mellett valamennyi üzleti
érzék sem árt egy bloggernek.
- Ez így van! Akkor sokoldalú egy blog,
ha az írója, szerkesztője is sokoldalú. Például tisztában kell lenni szerzői és személyiségi jogokkal, vagy az adatvédelemmel is. A profi blog már igazából reklámfelület, a profi blogger pedig influencer
is egyben. Ez azt jelenti, hogy az olyan
bloggert, aki népes követőtáborral rendelkezik, cégek keresik meg, hogy bizonyos termékeit próbálja ki, véleményezze
és ezáltal reklámozza is. Természetesen a
cégek ezért fizetnek. Így lesz a blogírásból pénzkereseti lehetőség.
- Most gyerekeknek tartasz előadást a

blogírásról, ajánlod ezt iskolásoknak?
- Az gondolom, hogy ez alapvetően felnőtt
műfaj, de mivel a gyerekeket is érdekli ez
a világ, beszélnünk kell róla. Bár az a tapasztalat, hogy a fiatalok nem a bloggolást, hanem inkább a vloggolást szeretik.
A blogban általában írott tartalmak jelennek meg, a vlogban pedig videó formájában tartják a kapcsolatot a követőkkel.
- Mint minden internethez kapcsolódó tevékenységnek, gondolom, ennek is vannak előnyei és hátrányai.
- Nagyon fontosnak tartom az online és offline közötti egyensúly betartását, akár gyerekről, akár felnőttről legyen szó. Hiszen nem
csak a gyerekek képesek a monitor előtt felejteni magukat, hanem bizony a felnőttek is. Meg kell találni a középutat. A blogírás előnye egyébként, hogy sok barátot, ismerőst, követőt szerezhetsz, de bizony hátránya is van. Azzal azért tisztában kell lennünk, hogy aki bármilyen formában megmutatja magát a világhálón, az nem csak dicséretet, hanem sokszor támadást is kap.
ema
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Református hittantábor

„Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.”
Ézs 64,7
Idén hatodik alkalommal rendeztük meg
a Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskolában a református hittantábort. A két
hét alatt több mint 154 kis diák - köztük
több leendő elsős - vett részt a programon.
Csapatunkat erősítette még öt korábbi tanítványunk, akik régi iskolájukba visszatérve közösségi munkát vállaltak. Az első héten a Tiszaújvárosi Református Egyházközséggel közösen szerveztük a programokat. A hét témája: „Tetőtől talpig”,
mert mindannyian Isten teremtményei
vagyunk. Ezt követően a gyermekek minden nap kézműves foglalkozáson ügyeskedhettek, elmélyítve tudásukat. A már
jól bevált szabadidős programok színesí-
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tették a hét programját. Ellátogatott hozzánk a Tisza Cserkészcsapat, akik közösségi játékokat tanítottak nekünk. Református ifjúsági dalokat énekeltünk gitárkísérettel, táncházban mozgattuk meg magunkat az iskola udvarán. Jutott idő strandolásra és fagyizásra is, valamint a tűzoltók segítségével hab-partyn vettünk részt.
Az első hét zárásaként egy 8 állomásból
álló izgalmas vetélkedőn adhattak számot
tudásukról a gyerekek. Ajándékokkal, és
az erre az alkalomra készült emléklappal
térhettek haza ezen a héten a táborozók.
A második héten a városi könyvtárba látogattunk el, ahol interaktív foglalkozáson vettek részt a gyerekek. A hét témája: „ A víz a Bibliában”. Bibliai történeteken, kisfilmeken és kísérleteken keresz-

tül hallottunk és tapasztalatokat szereztünk a víz körforgásáról, a természetvédelemről, a víz szerepéről az életünkben,
annak nélkülözhetetlen voltáról. Az időjárás kegyes volt hozzánk, minden programot meg tudtunk tartani. Zárásképpen
Kesznyétenbe, a Szamárháti Látogatóközpont és Bemutató Gazdaságba kirándultunk, ahol a természetvédelem fontosságára hívtuk fel a gyermekek figyelmét,
valamint lovas kocsival jártuk be a tájat,
kecskét simogattunk, szamárhátra pattantunk. A vakáció első két hetében új barátságok szövődtek, az együtt töltött idő
szép emléke erősíti közösségünk összetartozását.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Év végi angolos leltár

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában évek óta hagyomány,
hogy a ballagáson emléklappal jutalmazzák az általános iskolai tanulmányaik alatt nyelvvizsgát szerzett tanulókat.
Az idei ballagáson a két tanítási nyelvű osztály 20 tanulója közül 11 érdemelte ki ezt az elismerést. C1 szintű felsőfokú angol komplex nyelvvizsgát szerzett:
Kiss Gábor Botond és Danó Melinda. B2
(középfokú) angol komplex nyelvvizsgát
tett: Bari Dominika, Deli Benedek, Dombi Dávid, Karsza Márton Bence, Kelemen
Alexandra, Kertész Kornél, Romos Soma
és Szabolcsi Dóra; B2 (középfokú) angol
szóbelit Papp Anna Vivien.
Nemcsak végzős diákjainkra lehetünk
büszkék. A hetedik évfolyamosok közül a tanév során Ladányi Kitti B2 szintű középfokú angol komplex nyelvvizsgát
szerzett, Szabó Luca Laura 7.a és Lőrincz
Loránd 7.b osztályos tanulók B1 szintű
alapfokú angol szóbeli nyelvvizsgát tettek.

Nyelvvizsgával a tarsolyukban kezdhetik a középiskolát.
Az ELT Hungary által szervezett English
Languauge Competition angol nyelvi olvasóversenyen megyei 1. helyezett lett
Ferenczi Nóra 6.a osztályos tanuló, felkészítő tanára: Gerőcsné Berkes Judit és 5.
helyezést ért el Vaskó Krisztián 5.a osztályos tanuló, felkészítő tanára Magyarné
Simon Anita.
A tanévzárón vehették át a két tanítási nyelvű általános iskolák megyei angol versenyének díjazottjai a jutalmu-

kat. Iskolánkból a dobogós helyezettek:
Kiss Hunor 6.a osztályos tanuló I. helyezés, Ferenczi Nóra 6.a osztályos tanuló II.
helyezés, Eke Laura 6.a osztályos tanuló
III. helyezés, Kázsmér Bercel 7.a osztályos tanuló III. helyezés. Felkészítő tanárok: Gerőcsné Berkes Judit és Magyarné
Simon Anita.
Gratulálunk!
Makkainé Chmara Marianna
igazgató

Világjáró

6. oldal

Vándorboy az úton
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Aki egy vándort befogad, az Istent fogadja be

Van egy része a társadalomnak,
akik kíváncsiak a világra, meg
akarják ismerni mi történik körülöttük. A júniusi Ötórai Tea rendezvénysorozat vendége, Csonka
Gábor Vándorboy is mindig kíváncsi gyerek volt, mindig rákérdezett a világra.
Gyerekkorában szüleivel, a rendszerváltás után
pedig már felnőttként egyedül utazott. Tizenhárom évig autóstoppal. Kezdetben pénzszűke miatt, de később rájött, hogy az autóstop nagyon jó formája az utazásnak, mert interakcióba kerül a helyi emberekkel, sok mindent megtud róluk, és rajtuk keresztül a helyet is megismeri.
Utazásairól előadásokat tart, megmutatja, hogy
máshol hogyan élnek az emberek, hogyan gondolkodnak, és közben kiderül, hogy nem veszélyesek, hanem nagyon érdekes a kultúrájuk.
Előadásainak célja, hogy bemutassa a másságot, és azt, hogy mik történtek vele, hogyan viszonyultak hozzá. Történeteit a vandorboy.com
weboldalon blogszerűen írja le, és rengeteg
fényképpel tarkítja.
„Nem a megérkezés a fontos, hanem az úton
levés, - mondta előadásában. - Ez a filozófiám.
Amikor az ember utazik, akkor út közben sokkal több dolog történik vele, mint amikor megérkezik. Amikor elmegyek az Eiffel-toronyhoz, és megérkezek, akkor látom, hogy szép,
meg jó, de az a kétezer kilométer, amit stoppal az úton töltök, és találkozok érdekes életutakkal, érdekes emberekkel, ez maga amiért
érdemes utazni. Velem egy nap alatt lehet, hogy
több dolog történik, mint más emberrel egy hónap alatt. Megkérdezem, hogy mit csináltatok
a múlt héten, azt mondjátok bementetek dolgozni, hazamentetek... Nem sok történet marad
meg bennetek. De amikor utaztok, kikerültök
ebből a rutinból, sokkal inkább egy intenzívebb
megélés részeseivé váltok. Kicsit kikerültök a
hétköznapi kontextusból - az utazásnak ez lenne a lényege.”
- Szíriában stoppoltam, megkérdezték, hol tegyenek ki. Mondtam mindegy, valahol tegyenek ki a városban. Kérdezték, hogy hol alszom.

Gábort gyakran hívják rádióműsorokba.

Vándorboy filozófiája egyértelmű.

Hát még nem tudom, majd meglátom. Nem,
akkor jöjjek hozzájuk, és aludjak ott, megetetnek, megitatnak, és másnap kivisznek az útra,
amerre éppen tovább szeretnék menni. A Közel-Keleten ez teljesen normális. Extrém formája Iránban, vagy Kurdisztánban, hogy ös�szefut az utca, ha megjelenik egy külföldi, táncolnak, és az egy nagy megtiszteltetés, ha ott
alszunk. Dél-Kelet Ázsiában ugyanez Thaiföld,
Indonézia. Minket kuriózumként kezelnek. A
közel-keleti kultúrákban, aki egy vándort befogad, az Istent fogadja be. Bennük még él a vendégszeretet, az utazónak a támogatása. A filozófiának az alapja, hogy egy vándor az ismeretlen, az bárki lehet. De ha egy ismeretlent be
mersz fogadni, az olyan, mintha Istent fogadnád be, hiszen Istent sem ismerjük. Tehát, ha
megvan ez a nyitottságod a világra, abban a pillanatban Isten is beköltözhet hozzád.”
„Sohasem féltem. A félelem általában a tudatlanságból ered. Rólam azt kell tudni, hogy a
Buddhista Főiskolán tanultam. Buddha három
okot adott meg a szenvedésre - a félelem, a düh,
és a tudatlanság. Ezek összefüggenek, mert az
emberek, ha nem tudnak valamit, akkor félnek
tőle. Általában az emberek attól félnek, amit
nem ismernek. Ez a migránstörténet is valahol
erről szól. Azok félnek legjobban tőlük, akik
még soha nem láttak egyet sem. A buddhizmus
azt tanítja, hogy a félelem oka a tudatlanság.
Az oktatási rendszert kellene megerősíteni, az
embereknek a gondolkodását nyitottá tenni, diverz információszerzés, tehát ne csak a médiából ránk öntött dolgokat fogadjuk el.”
„Botswana, ahol nincsen migráns, és azt mondom, hogy magyar vagyok, akkor nem a gulyás
meg Puskás Öcsi jut eszükbe, hanem a kerítés.
Eddig nem is hallottak Magyarországról, most
már igen.”
Az előadás előtt, bár szűkös volt az idő, Gábor
mégis szívesen válaszolt néhány kérdésemre.
- Mi szerint választottad célországaidat utazásaid során?
- Ausztráliával kezdtem, az régi vágyam volt.
Kaptam munkát, pénzt kerestem, és ha már lett
pénzem, akkor vettem egy világkörüli jegyet.
Azzal újra visszamentem, közben egy évet
utaztam. Ezt ismételgettem, csak mindig más
kontinenst jártam be. A másik vezérelvem a klíma, tehát nyilván az északi kontinensre nem fogok télen utazni. Nem utazok esős évszakban,
amikor a sárban kell lubickolni, és nem száradnak meg a cuccaid. Amikor kimosom és három
nap múlva is vizes, és büdös - ez nekem egy
fontos elv. A harmadik pedig, ameddig a vízum
tart. Tehát ha egy országba egy hónapig tart a
vízum, azt igyekszek teljesen kihasználni, és az
alatt megismerni az országot.
- Utazóként bárhová mész, látod, hogy mindenhol emberek élnek, ugyanolyan emberek, mint
mi, akiknek hasonlóak a vágyaik, céljaik, mint
nekünk. Mit szólsz kormányunk politikájához,
ahhoz, hogy a nem utazó, a körülöttünk lévő világot nem ismerő polgártársainkat ijesztgetni
próbálják azzal, hogy más emberek befogadása

Vándorboy és némi papírpénz a világ sok-sok tájáról.
a mi végünket jelenti?
- Mi a véleményem erről az agymosásról? Nevetnék rajta, annyira abszurd, de nem lehet nevetni, mert a társadalom nagy részének, pont
azoknak, akik soha nem találkoztak migránsokkal, azoknak beadható. Igyekeznek az oktatási
rendszert leépíteni, tehát ne legyenek gondolkodó emberek, akik megértenek dolgokat, hanem irányíthatóak legyenek. A populizmusnak
kell egy ellenségkép, amivel gyűlöletet tudnak
kelteni, és elirányítják a figyelmet a valós problémákról. A kormány egyébként ezt zseniálisan
csinálja, tehát ezt tanítani lehetne, meg hát ők
is tanulták ugye Hitlertől, pontosabban Goebbelstől.
- Sokat utaztál, ebből a rengeteg élményből,
amit szereztél, és tapasztaltál, tanultál, mi lesz
végül? Át szeretnéd adni azoknak, akik nem
utaznak, és sötétségben vannak tartva?
- Azért jövök vidékre előadni, hogy hátha elérek olyan embereket, akik valamennyire másként gondolkodnak. Ez ügyben nagyon sok tévéfellépésem van, rádióban is nagyon sokat
vagyok, tehát vállalom azt a szemléletet, amit
képviselek. Szerintem ez viszi előre a világot.

Akadnak „furcsa” útitársak.
Ha beragadunk a saját kis mikrovilágunkba,
akkor nem leszünk versenyképesek - a világ el
fogja törölni ezt a gondolkodásmódot, tehát túl
fognak rajtunk lépni. Lehet itt a gyökereinkhez ragaszkodni - ami szerintem jó, hogyha ismerjük a gyökereinket -, de közben előre kell
nézni. Tehát nem csak visszafelé, hanem előre is, és ha ezt nem ismerjük fel, akkor ugyanúgy a középkorban fogunk élni 100 év múlva
is, ha még leszünk. Ezen kívül próbálom a fiatalokkal, gyerekekkel megszerettetni az utazást. Vannak plüssfiguráink, amiket magunkkal viszünk, amikor utazunk. Videóra mondják,
merre járunk, és szerepelnek a fényképeken is.
Van egy oldaluk is, világutazó állatkák néven,
a facebook.com/vilagutazoallatok címen lehet
megnézni őket. Végül pedig van a Járatlan Utakon Fesztivál, amit évente szervezek. Elhatároztam, hogy össze kellene hozni a világutazókat, hogy előadásokat tartsunk az élményeinkről, és ez olyan jól sikerült, hogy idén már kilencedik alkalommal találkozunk.
- Nekem, lusta városinak, amikor utazásról van
szó, az jut eszembe először, hogy - mint egy hajléktalan - stoppolsz, mondjuk Ázsiában. Mit
eszel, hol alszol?
- Azt eszem, amit a helyiek. Alapvetően vege-

Hol itt, hol ott jut hely.
táriánus vagyok, tehát nekem ez egy picit bonyolultabb, de bármit megeszek. A helyi piacokon vásárolok. Alapkajákat tudok vinni, van
egy dobozom, amiben tárolom. Általában a helyieknél alszok, és amikor meghívnak, megveszem az alapanyagokat, és akkor én főzök. De
mondjuk Afrikában, ahol csak faszén meg egy
darab lábos van, akkor inkább rájuk hagyom,
hogy ők csinálják. Ha van gáz, meg több lábos, akkor tudok lecsót csinálni. Magyar ételeket főzök, és akkor egy picit a magyar kultúrát
is bemutatom nekik. Nekem ez misszió. Főzök
lecsót, vagy padlizsánkrémet - ami Erdélyben
vinetta -, tehát ami egyszerű. A magyar kultúrából is átadok valamit, viszek magyar zenét, magyar filmeket, beszélek Magyarországról.
- Magyarországot összehasonlítva azzal a 155
országgal, ahol jártál, mennyire nyitottak itt az
emberek?
- Ahogy jöttem ide előadni, próbáltam stoppolni, de magyarok nem álltak meg. Utána próbáltam Miskolcra, tényleg a maradék 4 kilométert,
de senki nem vett fel. Csodálkoztam rajta, mert
szokták mondani, hogy jó, elviszünk egy kilométert – maga a szándék, hogy segít -, de nem.
Még Németországban is, vagy Svájcban, ahol
nagyon nehéz - hozzáteszem ott is a migránsok
vesznek föl általában -, de akkor is, ott megy, de
itt valahogy leszoktak róla. Végül egy bolgár kamionos vett fel, tehát nem is magyar hozott el.
Nekem picit szomorú tapasztalás, hogy ennyire
bezárkózó társadalom lettünk, és nem vagyunk
kíváncsiak a világban zajló eseményekre, elszigetelten próbálunk élni. Magyarországon kiabálnak rám, rám dobják az üres sörösüveget, cigit. Ez igazából róluk szól, nem rólam, tehát az,
hogy én ezt váltom ki azzal, hogy ott állok, és
ez őt irritálja, akkor őbenne kell keresni a pszichés problémát, hogy ez miért zavarja őt, mert
én nem zavarom őt igazából. Mi, stopposok a
lakmuszpapírja vagyunk a társadalomnak. Meg
lesz nekik a karmájuk, a tetteiknek visszahatása. Ők is kerülnek majd olyan helyzetbe, amikor
szenvedni fognak, mert senki sem segít rajtuk.
Surányi P. Balázs
SuranyiPBalazs@gmail.com

Kultúra

2019. július 4.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derko MiniGaléria
Horváthné Szegedi Beáta kézműves alkotásai
Látogatható: július 5-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Július 15. (hétfő) 19.00 óra
Csillaglesen - Ember a Holdon
Klubvezető: Szutor István amatőr csillagász

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

Varázslatos helyek Magyarországon - kamarakiállítás
Látogatható: augusztus 30-ig
Július 9. (kedd) 10.00 óra
Rajzolj és alkoss velünk! - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Július 4., 11. (csütörtök) 10.00 óra
Barkácsdélelőtt - gyermekfoglalkozás
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Július 8-12.
ÉlményBirodalom önismereti tábor
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Július 9. (kedd) 17.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakos egyetemi hallgatók vezetik.

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Július 12. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Július 16. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY - „VILLA SCEDERKYN” TÁJHÁZ
Augusztus 31-ig a Helytörténeti Gyűjtemény „Egy modern
város született – életmódváltás a dél-borsodi térségben” című
állandó kiállítása szombaton és vasárnap is látogatható 11-19
óráig.
Helyszín: Tiszaújváros, Széchenyi út 37.

Családias hangulat, finom ételek

Vendégségben Szederkényben

Ahogy Tisza-part városrésznek a juniális, úgy Tiszaszederkény városrésznek a Legyen Szederkény Vendége!
Finom ételekkel, jó zenével,
játékokkal a gyerekeknek,
lovas kocsizással mindenkinek.
Szombat délután nagy volt a sürgés-forgás a szederkényi rendezvénytéren, a
férfiak tüzet raktak, a lányok-asszonyok
pedig szorgosan pucolták, szeletelték a
hagymát, a zöldséget, a húsokat. Készültek a finom gulyáslevesek, pörköltek a
családnak, a barátoknak. A vendégeket
elsőként Jézsó Gábor, a településrész önkormányzati képviselője köszöntötte.
- Amikor kertes házban élünk, akkor
gyakran érezzük a finom bográcsos ételek illatát - mondta -, a nyár érzetéhez pedig az is hozzátartozik, hogy a szabadban főzünk. A mai nap is ilyen, amikor
itt, Tiszaszederkény városrészben összejövünk, és közösen főzünk, beszélgetünk.
Nagy öröm ez mindannyiunknak.
Erről, és a nyár további rendezvényeiről
szólt megnyitó beszédében Bráz György
polgármester, aki felidézte az egy héttel
korábbi Tisza-parti juniálist, s a hétvége
további programjait, a MOL Pikniket, a
Semmelweis- és Köztisztviselői napot.
Közben már a készülő ételek illata belengte a teret.
- Tizenöt főre főzünk - mondta Kiss
Dénes -, vadas pörkölt lesz a menü. Mi
egyébként egy baráti társaság vagyunk, és
minden évben itt vagyunk. Tősgyökeres
szederkényiek vagyunk, csak a mi falunk,
muszáj eljönni.
Sokan gondolták így, a Szederkény legjava csapata is, akik egyenpólóban érkeztek
a rendezvényre.

TÁJÉKOZTATÁS NYITVATARTÁS
VÁLTOZÁSÁRÓL
Értesítjük Kedves Látogatóinkat, hogy a 2019. július 1 - augusztus 31. közötti időszakban a Tiszaszederkényi Művelődési Ház és a Hamvas Béla Városi Könyvtár szombati napokon zárva tart.
A központi könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi út 37.)
július 22 - augusztus 5-ig zárva tart.
Nyitás: augusztus 6. (kedd) 10.00 óra.
A könyvtári szolgáltatások ebben az időszakban
a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban
(Tiszaújváros, Bocskai út 33.) vehetők igénybe.
A várostörténeti kiállítás a központi könyvtár épületében
augusztus 31-ig szombaton és vasárnap is nyitva tart
11.00 - 19.00 óráig!
A belépés díjtalan. (Bejárat az üzletsor felől!)
Szíves megértésüket köszönjük!
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár

A Tisza TV műsora
Július 4. csütörtök

9:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Vendégek Beregszászból - Játszótér felújítás - Táj-Ház Kiállítás - Kánikula - Világítás a labdarúgóknak, eredményjelző a kosarasoknak - Triatlonos sikerek
9:15 Hétről-Hétre: Legyen Szederkény vendége - Vándorboy - Táborozók - Semmelweis-nap – Triatlon sajtótájékoztató - Közelmúlt
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Július 10. szerda
18:00 Héthatár: Teltházas nyár - Épül a szálloda - Dolgos diákok - Zabos Géza emléknap - Egy csepp vér! - Sport
18:15 Hétről-hétre: Porondon a Vladucz testvérek - Triatlon
rajt - Közelmúlt
19:45 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
Július 11. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

7. oldal

Kiss Dénes, a D-Trans séfje.

Kell egy ház!

Minden fordulóban megtelt a kocsi.
- Mediterrán hústekercs lesz marhából
- mutatta a bográcsot Vékony Lászlóné
-, most úgy döntöttünk, olaszos ételt főzünk. Jó itt lenni, mert helyben vagyunk,
szép ez a hely, a gyerekeknek is van program, jó szederkényinek lenni.
Egy másik sátornál gulyásleves főtt. Ők is
családi-baráti társaság.
- Mi vagyunk a távoli rokonok - mondta nevetve Galacz József -, három éve járunk ide, anno rengeteg nyarat töltöttem
itt. Fantasztikus itt lenni, letéve az otthoni
gondokat-bajokat.
József kisfia, Ádám is jól érezte magát.
- Csúszdáztam és kavargattam az ételt szólt közbe, majd szaladt is vissza játszani.
Pilipárék is szederkényiek, így egyértelmű volt, hogy eljönnek.
- Jó így együtt lenni - mondta Pilipárné
Eszter -, mindig is szederkényi voltam,
nem tudom milyen máshol élni, de itt nagyon jó.
A helyi nyugdíjas klub tagjai is sokan eljöttek, az ételt ők nem a szabadban, hanem a benti konyhán főzték. Így volt idő
beszélgetni.
- Természetesen minden évben eljövök mondta Csesznák Sándorné -, az idősek
klubjába járunk, elég régen ismerjük egymást, tényleg mindig van miről beszélgetni.
A színpadon közben a Fantasy Band zenekar játszott, majd jöttek a helyi fellépők, az idősek klubja műsora, valamint
a Bokréta Citerazenekar és Mezei Virág
Népdalkör. És elindult a lovas kocsi is,

A főzőverseny helyezettjei:
1. D-Trans
2. Szőnyiék
3. „Tiszaszederkény” Idősek Klubja
ami Szederkény utcáit rótta.
- Gyerekkoromban sokat lovagoltam mondta Kocsis Tibor, épp leszállva a szekérről -, jó lenne feleleveníteni ezeket
az emlékeket. A lovas kocsikázás sokkal
jobb élmény, mint autóval, vagy gyalog
menni.
Igazi kuriózum ez a városi népnek, de
még a szederkényinek is, holott a faluban
azért vannak lovak, így a Tiszaszederkényi Lovasudvarban is.
- Azért nagyon kevés a ló Borsodban mondta Balaton Eszter -, ahhoz képest,
hogy az országban mennyi van. A városi népek nem tartanak lovat, csak kutyát,
macskát.
- Hogy viseli a ló a kocsikázást?
- Szeret kocsizni, élvezi a zenét, azt, hogy
itt vagytok, fényképeztek, kameráztok,
neki ez nagyon tetszik.
- Mire kell ilyenkor figyelni, hogy mindenki biztonságban legyen?
- Egyrészt, hogy ne legyenek sokan a kocsin, ne hangoskodjanak, hisz az a lovat
is zavarja, ha éles hangokat hall. Másrészt
pedig az autóforgalomra.
Közben azért a színpadon is zajlott az
élet, megtörtént az ételek zsűrizése, felléptek az Erős Testvérek, majd este tíz
órakor bezárt a rendezvénytér képzeletbeli kapuja.
Fodor Petra

Vert fal, vályog és szilikát

2010-ben nyílt az első kiállítás a Villa Scederkyn Tájházban, a len és a kender népi feldolgozása volt a témája.
A tiszai halászat, a gyermekélet, Lorántffy Zsuzsanna
és a hajdúk, népi kerámiák csak néhány az elmúlt években rendezett kiállítások témái közül. Most megnyílt a
tizedik, egy évig látogatható kiállítás, ami a Táj-ház címet viseli.
Szombaton kora délutánra várták az érdeklődőket a tájházba, akik valamiért sajnos
nem érkeztek meg. Így igencsak családias
hangulatban zajlott a megnyitó: a könyvtárosok és a tévések-krónikások látták csak,
hogyan is építkeztek eleink. Hiszen a Tájház név ezt takarta: miből és hogyan épültek a házak anno és most, hogyan változott környezetünk az elmúlt évezredekben.
A falon elhelyezett tablók az őskőkortól
mutatják be a különböző háztípusokat,
a nyeregtetős-felmenő falú házakat például oszlopszerkezet tartotta, és agyagból tartott vesszőfonatból épültek. Az Árpád-korban aztán jöttek az egysejtű veremházak, később a többosztású épületek, majd az építőanyagok is egyre változatosabbak lettek.
- Alapvetően abból indultunk ki - mondta
Urbán Anett muzeológus -, hogy minden

Kevés már a szép parasztház. Ezek egyike a tájház.
ember szeretne magának saját lakást, há- - Volt helyi alapanyag?
zat és ez már az őskortól kezdve így van. - A parasztházaknál szederkényi példákat
A házépítési folyamat a környezettől is mutattam be. Ebben a térségben jellemzőáldozatokat kíván, hisz átalakul, az erede- ek voltak a parasztházak, sajnos most már
ti táj kultúrtájjá, művelt területté alakult. csak kevés szép parasztház van itt, ezek
Ezt a folyamatot is igyekszünk bemutat- egyike a tájház. De a kiállításon láthatunk
ni ebben a kiállításban, ugyanakkor azt is, fotókat régi, már elbontott házakról, illethogy a különböző háztípusok hogyan vál- ve az 1960-as években általánossá vált
toztak, alakultak az idők folyamán. Ahol kockaházak történetéhez is sikerült helyi
lehetséges, mindig helyi példával illuszt- példákat találnom.
ráltuk, fotókkal, történetekkel, térképpel. Az építőanyagok pedig szintén helyből
A kiállítás különlegessége még, hogy épí- származnak, bontott házakból, ismerősök
tőanyagokat is bemutatunk, amelyek kéz- útján kerültek a tájházba. A kiállítás egy
be is vehetőek, így a vályogtégla, a vert évig látogatható.
fal, vagy a szilikát.
Fodor Petra

Közlemények

8. oldal
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
pályázatot hirdet
informatika - bármely szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.
Munkaviszony időtartama:
Határozatlan időre, 2019 szeptember 1-jétől, 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye:
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, 3580
Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Informatika tantárgy oktatása.
Munkabér és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) és a
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezései, valamint a fenntartó Egri Főegyházmegye előírásai az irányadók.
Pályázati feltételek:
• informatika szakos általános iskolai tanár oklevél
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely
igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a
foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
• plébánosi ajánlás
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2019. szeptember 1-jétől folyamatosan tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje:
Folyamatos.
A pályázat benyújtásának módja:
• személyesen, vagy postai úton Gál Benjáminné intézményvezető részére a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12. címre,
• elektronikusan a tiszi.igazgato@gmail.com e-mail címen Gál
Benjáminné intézményvezető részére.

Esetmenedzser munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére esetmenedzser munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Központba.
Feladatai:
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. NM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés – 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet
II. rész 1. Alapellátások – 1/a. Család- és gyermekjóléti központ - esetmenedzserre vonatkozó képesítési előírások valamelyike
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
- B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány a Gyvt. 11/A. § (8) a)-d), e) pontjai alapján

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 11/A. §
(8) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázat azonosító számát: 2197/2019., valamint a munkakör
megnevezését: esetmenedzser.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 29,.
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 2197/2019. azonosító számon
2019. július 04. napján jelenik meg.

2019. július 4.

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

Esti permetezés

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2019. július 2-4.
közötti időszakban, Tiszaújvárosban a közterületi vadgesztenyefákon, vadgesztenyelevél-aknázómoly (Cameraria
ohridella) ellen növényvédő-szeres permetezést végez az esti órákban.
Növényvédő szer megnevezése: Dimilin 25 WP III. kategóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem veszélyes szer.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság megértését
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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

Gondozó munkakör

„A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére gondozó
munkakör betöltésére.
Feladatai:
- szociális alapszolgáltatási feladatok ellátása (házi segítségnyújtás)
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozott idejű (várhatóan 2020. 07. 25.-ig tartó) kinevezés
Pályázati feltételek:
- középfokú végzettség
- szociális gondozó és ápolói végzettséget (OKJ) igazoló bizonyítvány
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően

- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező
esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázat azonosító számát: 2157/2019., valamint a munkakör
megnevezését: gondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázatok beérkezésének határideje 2019. július 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 19.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél lehet a 49/548-190-es telefonszámon.

Árverési hirdetmény
a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában
lévő lakás értékesítésére
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő Tiszaújváros, Szent István út 35. 1/1. szám alatti lakást.
Lakás adatai
HRSZ: 1477/114/A/43
Terület (m2): 91
szobák: 4
Bruttó alapvételár (Ft): 32.000.000
Biztosíték összege (Ft): 3.000.000
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással. Minimális licitlépcső 100.000 Ft.
Maximális licitlépcső 500.000 Ft. A pályázati kiírás a TiszaSzolg 2004 Kft. telephelyén átvehető (207. számú iroda).
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,

- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Az ingatlan megtekinthető: 2019. július 8. 12:00 órától – 15:00
óráig.
A pályázati kiírás beszerezhető:
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.)
ügyintéző: dr. Bandorák Zsolt jogi munkatárs (207. számú iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2019. július 11-én 12:00 óráig a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2019. július 12-én 10:00 óra
TiszaSzolg 2004 Kft. (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.) I. emeleti tárgyaló
TiszaSzolg 2004 Kft.

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

Tóth Sándor

kompenzációs listán mandátumot szerzett képviselő
2019. július 10-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. július 4.

Állás

Óvodatitkár munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodatitkár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2019. 09. 02- 2021. 12. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Az intézménnyel kapcsolatos adminisztrációs és ügyviteli teendők ellátása.
• KIR felület kezelése.
• Gyermekekkel kapcsolatos ügyek kezelése.
• Nevelő-oktató munka segítése.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., rendelkezései, valamint a(z) végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium.
• Szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).
• Gyakorlott szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook).
• Felhasználói szintű internetes alkalmazások.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-3/2019.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodatitkár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzés mentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5)
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Családsegítő munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, családsegítő munkakör betöltésére, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése
- nbővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés - 15/1998. NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész 1. Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítőre vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfelelően
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
Bérezés:
- a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben
felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 2198/2019., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. július 22.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. július 29.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es
telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a
NKI honlapján 2198/2019. azonosító számon 2019. július 05. napján jelenik meg.

9. oldal

Óvodapedagógus munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű, 2019. 09. 02- 2021. 12. 31.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda éves munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint,
önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264/2019.), valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másola-ok.
• Bejegyzésmentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5)
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Pedagógiai asszisztens
munkakör

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő pedagógiai asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, 2019. 09. 02-től.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• A pedagógiai munka segítése.
• A gondjára bízott gyermekek testi épségének megőrzése.
• A gyermekek fejlesztésében való közreműködés az óvodapedagógus iránymutatásai szerint.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv., valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irány-adók.
Pályázati feltételek:
• Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi szakképesítés.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, gyógypedagógiai asszisztensi szakképesítés.
• Pedagógiai végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása.
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 29.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (264-2/2019.), valamint a munkakör megnevezését: 1 fő pedagógiai asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Bejegyzésmentes, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a Kjt. 20. § (1) és (5)
bekezdéseinek megfelelően.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. (A nyilatkozat letölthető az óvoda honlapjáról)
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen lehet.
							
Micskiné Bodó Erzsébet
							
óvodavezető

Hirdetés
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Haltelepítés

A Zabos Géza HE 2019. július 04-én (csütörtökön) 850 kg három nyaras pontyot telepít az alábAz Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság termelésbővítése 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: vezetőállásos, vezetőüléses és gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép-kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2019. július 05.
A Tiszaújvárosi Krónikában

Eladó lakás Tiszaújvárosban a Mátyás k. út 38.

is megjelenik lakossági apróhirdetése,

2. emeleten. 37 nm, 1+1/2 szobás, külön bejá-

amennyiben azt a Tisza TV Képújságában lega-

ratú szobákkal, erkélyes, szalagparkettás, járó-

lább 5 napra (2500 Ft) legkésőbb kedden 12 órá-

lapos. Bútorozva vagy anélkül, TV, mikró, hűtő

ig feladja.

van. Érd.: 06-20/220-2521

biak szerint:
Erdészeti tó: 			

550 kg

Tolnai tó: 			

300 kg

Horgászni 2019. július 06-án (szombaton) 14.00 órától lehet a Zabos Géza emléknapi csapat
horgászverseny után!
Serfőző Gergely
horgászmester

Sport

2019. július 4.

Labdarúgás

Megkezdődött
a felkészülés

Még kocogós a tempó.
Július elsején megkezdte felkészülését a Termálfürdő FC Tiszaújváros felnőtt csapata a következő szezonra.
A cél továbbra is a 4-8. hely valamelyikének megszerzése. A
21 fős keret kialakítása - melynek az átlagéletkora 25 év - és az
edzőmérkőzések lekötése is ezt figyelembe véve történt.
Edzőtáborozás nem lesz, hiszen Tiszaújvárosban minden adott a
megfelelő felkészüléshez - melyet az is bizonyít, hogy a Békéscsaba NB II-es csapata is itt edzőtáborozik és szombaton a Jászberény csapatát fogadja edzőmérkőzésen.
Felkészülési mérkőzések
Július 6. 10 óra: DVTK II.
Július 13. 10 óra: Putnok (idegenben)
Július 17. 18 óra: H.böszörmény
Július 20. 10 óra Sényő
Július 28. 17.30 óra Nagyvárad
A játékoskeret: Bene Attila, Bokros Tibor, Burics András, Bussy
Dávid, Csicsek Levente, Dajka László, Fodor Péter, Galambvári Gergő, Herceg Péter, Horváth Tamás, Hussein Shadi, Kovács
Kristóf, Lippai Tibor, Molnár Máté, Nagy Dávid, Orosz Máté,
Pap Zsolt, Terdik Zsolt, Tóth Csaba, Tóth Márk, Tóth Simon.

Labdarúgás

Helytálltak
az öregfiúk

11. oldal

Triatlon

Tiszaújváros tarolt az országos bajnokságon

A június utolsó hétvégéjén,
Baján megrendezett sprint
távú triatlon bajnokság komoly tiszaújvárosi fölényt
hozott. A férfiaknál Lehmann
Csongor, a nőknél Putnóczki
Dorka lett az abszolút győztes, a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub női és férfi elit csapata
is aranyérmes lett és a többiek is begyűjtöttek még jó néhány érmet.
Elsőként az együtt rajtoló elit, junior és
ifjúsági nők kezdték meg a 750 méteres
úszást, melynek végén Putnóczki Dorka másodmagával jött ki az élen a vízből,
de a váltás után hamar „elköszönt” fiatal
FTC-s vetélytársától. A 20 km kerékpározás során körönként növelte előnyét az
időközben összeállt főbollyal szemben.
A tiszaújvárosi színeket képviselő ifjúsági Kovács Anna bukott, de folytatta a versenyt, ami a csapateredmény szempontjából nagyon fontos volt. Dorka 1:25 perc
előnnyel indulhatott az 5 km-es befejező
számra és a legjobb futóidőtől is csak 20
mp-cel elmaradva nyert magabiztosan az
abszolút versenyben. Figyelemre méltó,
hogy a még ifjúsági korú Bóna Kinga 4.
lett abszolútban, ami korosztályos bajnoki címet jelentett számára.
- Boldog vagyok a bajnoki címmel, annál
is inkább, mert a szezonom eddig nem sikerült a legjobban - fogalmazott a célban
Putnóczki Dorka.
A férfiak elit, junior és ifjúsági mezőnye
szintén egy futamban versengett. Az
úszás során a Lehmann Brothers, Bence és Csongor az első két helyet harcolta ki magának. A gyors depózás után a
két Lehmann mellett a bajai Karai Levente alkotta a szökevénycsoportot. A második kerékpáros körben a tiszaújvárosi testvérpár magasabb sebességi fokozatra kapcsolt, amit Karai nem tudott átvenni. Közben mindkét Sinkó-Uribe testvér, Ábel és Aurél is elesett (más-más helyen), de visszaálltak és az üldözőbolyban
tekertek együtt, többek között klubtársukkal, az ifjúsági Vágási Zoltánnal. A Lehmann-fiúk végül 1:10 perc előnnyel vál-

A Lehmann Brothers együtt tekert.
tottak a futásra, mely közben érdemben
senki nem veszélyeztette pozíciójukat.
- Nagyon örülök első felnőtt, egyéni bajnoki címemnek, ami a jól sikerült magaslati edzőtábor visszaigazolása is - mondta
a junior világbajnok Lehmann Csongor. Jó főpróba volt a bajnokság a két hét múlva esedékes hazai felnőtt világkupára,
ahol testvéremmel és Putnóczki Dorkával
próbálunk szerencsét.
Eredmények
Sprint távú OB (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás)
Férfi elit abszolút: 1. Lehmann Csongor
(Tiszaújvárosi Triatlon Klub, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence,
Baráth Tamás, Filep Csaba) 54:46 perc,

Csongor több mint egyperces előn�nyel ért a célba.

2. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 55:39, 3. Karai Levente (Mogyi
SE Baja) 55:52. Férfi elit csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Lehmann Bence, Lehmann Csongor, Sinkó-Uribe Aurél, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes,
Balogh Bence, Baráth Tamás, Filep Csaba) 2:47:51,2 óra
Junior kcs., fiú egyéni: 3. Sinkó-Uribe
Ábel, 57:00
Ifjúsági kcs., fiú egyéni: 3. Vágási Zoltán,
59:20
Szenior 4-es kat., férfiak: 2. Bálint Lóránt, 1:10:57
Női elit abszolút, egyéni: 1. Putnóczki Dorka (Tiszaújvárosi Triatlon Klub,
edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Balogh Bence, Baráth Tamás, Filep Csaba) 1:03:11 óra, 2. Bukovszki Tünde (Budaörsi TK) 1:04:08,3. Botka Anikó (Martfűi ÚTK) 1:04:35. Elit női csapat: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Putnóczki Dorka, Molnár Sára, Mátyus Lili, edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes,
Balogh Bence, Baráth Tamás, Filep Csaba) 3:17:27,3
Junior kcs., leány egyéni: 3. Tóth Anna,
1:05:55
Ifjúsági kcs., leány egyéni: 1. Bóna Kinga (edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes,
Balogh Bence, Baráth Tamás, Filep Csaba) 1:04:58. Csapat: 2. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Bóna Kinga, Kovács Anna,
Putnóczki Réka) 3:28:25,8.

Fejlesztések a Sportcentrumban

Pályavilágítás és eredményjelző

Csoda, hogy kivoltak?
A múlt évi győzelmet nem sikerült megismételni a szűkös kerettel Kassára utazó TFCT Old Boys csapatnak. A tisztes helytállás így is dicséretes, hiszen a szlovák csapatok mellet jó erőkből
álló luxemburgi és lengyel csapat is volt a tornán.

A Sportcentrum eseményei
Július 6. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - DVTK II. felkészülési mérkőzés
				Füves pálya
11.00 Békéscsaba - Jászberény felkészülési mérkőzés		
				Centerpálya

A társasági adóról szóló törvény (TAO) lehetőséget biztosít az adózó cégeknek arra, hogy adójuk egy részét
szervezeteknek, sportegyesületeknek ajánlják fel. A Termálfürdő FC Tiszaújváros és
a Tiszaújvárosi Termálfürdő
Phoenix KK is eredményesen
pályázott ilyen TAO-s támogatásra.
A labdarúgók centerpályáján 16 millió forintos új eredményjelző tábla áll néhány
hete, ami már debütált is a Tiszaújváros
- Gyöngyös bajnoki mérkőzésen. A III.
számú füves pálya világítására és körbekerítésére is pályázott az egyesület, ami
szintén elkészült, a napokban adták át a
hatoszlopos világítást.
- A pályavilágításról tudni kell, hogy egy
rendkívül modern rendszer, ami Magyarországon most kezd elterjedni - tudtuk
meg Lukács Flórián elnökségi tagtól. - A
hatkandeláberes rendszer sokkal homogénebb megvilágítást nyújt a pályán, hiszen
állványonként hat darab 2 kW-os izzó, 350
lux fényerősségű világítást biztosít, ami
edzések vagy edzőmérkőzések megvilágítására is alkalmas. Jelenleg a II. számú füves pályán van egy 50 lux fényerősségű világítási rendszerünk, ami nemhogy mérkőzésekre, de edzések világítására sem alkalmas, illetve a műfüves pályán van kiépítve egy 200 lux erősségű világítási rendszer, ami a téli időszakban edzések tartására megfelel. Nagy szükség volt egy harmadik kivilágított pályára, hiszen az őszi és

A kivilágított pálya, kis képünkön az eredményjelző.
tavaszi időszakban, amikor korábban sötétedik, több csapat párhuzamos edzését nehezen tudtuk megoldani.
A pályát most füvesítik, a nézők számára
járda is készül a kerítés mellé. A füvesítés
és a munkálatok őszre befejeződnek, előreláthatóan novemberben már használhatják labdarúgóink a felújított, kivilágított pályát.
A 24 millió forintos beruházást Tiszaújváros önkormányzata is támogatta, a pályázathoz szükséges harminc százalékos önrészt biztosította, csakúgy, mint a Phoenix
pályázatánál. A kosarasok új eredményjelző táblára pályáztak, aminek költsége közel 30 millió forint. A táblát már beüzemelték a játékcsarnokban, kisebb munkálatok
azonban még vannak, de az őszi szezonkezdésen már egy teljesen új, modern, 21.

századi eredményjelző tábla várja a játékosokat és a szurkolókat.
- Ez a tábla tulajdonképpen egy nagyfelbontású, 12 négyzetméteres LED TV mutatta az új eredményjelzőt Ducsai Zoltán, a Phoenix elnöke. - Ha csak a kosármérkőzés adatait nézzük rajta, már akkor
is lehet látni, mennyivel jobb minőségű,
mint az előző. A régi táblán felfestett számok voltak, így sokszor nem tudtuk megjeleníteni a kosarat dobó vagy a szabálytalanságot elkövető játékos számát. Most
már ez nem probléma, digitálisan lehet
változtatni a számokat, sőt akár a jó hangulatot fokozva, a pontot szerző játékos
fotóját is megtudjuk jeleníteni. Nem beszélve a videókról, amiket szintén le tudunk játszani rajta.
ema
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Rendezvények

2019. július 4.

