
Fogadóóra
ATisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György polgármester
válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Április 23-án, szerdán 18.30 órai
kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdésekre.
Ezeket előzetesen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail
címen, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza
Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös
számon.

Az április 6-án megállapított előzetes eredmény alapján
egyértelmű volt, hogy az átjelentkezők és a külképvise-
leteken szavazók később beérkező voksai érdemben már
nem befolyásolhatják választókerületünkben az ország-
gyűlési választások eredményét. /3. oldal

A számok önmagukért beszélnek: a
16 éve létező Showtánc Fesztiválon
idén 14 településről 900 táncos muta-
tott be 23 táncműfajt, a formációs ak-
robatikától a néptáncig. /10. oldal

Választókerületi
végeredmény

Hétórás
örömtánc

Versmaraton
a költészet napján
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Hatodik alkalommal szervezett a Hamvas
Béla Városi Könyvtár versmondó versenyt a
költészet napja, azaz József Attila születés-
napja tiszteletére. A megmérettetésre több
mint 160-an jelentkeztek kedvenc költemé-
nyükkel. /7. oldal

Sonkából, kolbászból, tőkehúsból egyaránt bőséges a kínálat.

Bőséges húsvéti kínálat

Friss füstöltáruval megrakott
húsos pulton sorakoznak a hús-
véti asztalra való finomságok. Az
ünnepek előtt ezek a legkelen-
dőbbek.

A hagyományos parasztlapocka, parasztcomb
és a kötözött sonka készlet gyorsan fogy.
Sokan már jó előre, egy-két héttel az ünnepek
előtt megvásárolják a húsárut. Van, aki az u-
tolsó pillanatokra hagyja, de az sem marad
sonka nélkül, mivel a kisebb és nagyobb üzle-
tek az ünnepig bőséges kínálattal várják a ve-
vőket.
- Szokás szerint idén is a hagyományos füstölt
árukkal töltöttük fel a boltunkat - mondja
Varga György, a Husi Húsbolt tulajdonosa. - A
vevők beigazolták az elmúlt évek alatt, hogy a
gyorspácolt sonka nem olyan kelendő. Kíná-
lunk viszont egy nagyon ízletes újdonságot -
ami vélhetően a fiatalok körében lesz nagyon
népszerű - a mézben pácolt füstölt pulykamell
sonkát. A legdrágább sonka kilója 1550 forint,
a jó minőséget csak ilyen áron lehet adni.
Hússal megrakott kosárral áll a kasszánál Ke-
rékgyártó Gyuláné.
- Még a sonka hátravan, de majd annak is eljön
az ideje - mondja. - Töltött pulyka is lesz a hús-
véti menüben, de a most vásárolt húsok egy ré-
szét már a hétvégére vettük. Karaj, füstölt tarja,
méteres csípős kolbász. Egyelőre ezeket vet-
tem meg.
- Természetesen lesz sonka is meg tarja és

szűzpecsenyét is töltök - nyilatkozta lapunknak
Tóth Tiborné.
A piacon is nagy volt a forgalom a hétvégén. A
standokon már megjelentek a friss primőrök,
melyeknek ára így a szezon elején borsos. To-
jásból is bőséges a kínálat, méretettől függő az
ára. A boltok polcain is sorakoznak a húsvéti
dekorációk, plüss állatok. Csoki nyúl, bárány,
színes csoki tojások - már amelyik összetevő-
iben is csokinak mondható. Az alacsony ka-
kaótartalmú tejmasszák pár száz forinttól kap-

hatók, a minőségi tejcsokoládé figurákért mé-
rettől függően akár 2-3 ezer forintot is elkér-
nek.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság az idén
is fokozott ellenőrzés tart országszerte, ezzel is
megelőzve a vásárlók megkárosítását és a visz-
szaéléseket.
- A felügyelők azt vizsgálják, hogy a pénztár-

nál megfelelően történik-e az árszámítás, azaz
az egyes termékeket azon az áron értékesítik-
e, amelyet a terméken szereplő árcímke vagy a
polccímke tartalmaz, illetve amennyiben töb-
bes árfeltüntetést észlelnek a felügyelők, pró-
bavásárlással ellenőrzik, hogy a pénztárnál az
alacsonyabb áron számítják-e fel a terméket. A
szezonális ajándékcsomagokra, akciókra is fi-
gyel a hatóság, és a fogyasztók megtévesztését
hivatott megakadályozni a polccímkén feltün-
tetett termékmegnevezések megfelelőségének
ellenőrzése is. A fentieken túl a felügyelők fo-
kozott figyelmet fordítanak az ellenőrzések
során arra is, hogy az üzletben nincsenek-e le-
járt minőség megőrzési idejű termékek a pol-
cokon. Amennyiben a felügyelőségek ellenőr-
zéseik során lejárt fogyaszthatósági, valamint
minőség megőrzési idejű élelmiszerek forgal-
mazását tapasztalják, a szabálytalanságot jegy-
zőkönyvben rögzítik és értesítik az illetékes
hatóságot - nyilatkozta Horváthné Szendrei
Szilvia, a B-A-Z megyei Kormányhivatal Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőségének vezetője.

Sonka, kolbász, csokoládé

Húsvéti tojás, csokiból.

Vasárnap, 14 óra

Templomi közvetítések

A hagyományoknak megfelelően húsvétkor templomi
közvetítésekkel jelentkezik a Tisza TV.

A televízió április 18-án, pénteken a 11 órakor kezdődő nagypénteki re-
formátus istentiszteletet, április 19-én, szombaton a 19:30-kor kezdődő
római katolikus ünnepi szentmisét, húsvét vasárnapján a 11 órakor kez-
dődő görög katolikus szent liturgiát rögzíti.
A nézők április 20-án, vasárnap 14 órától láthatják az ünnepi szertartá-
sokat, a fenti időrendi sorrendben. Ezt követően a közvetítéseket más-
nap reggelig folyamatosan ismétli a Tisza TV.
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Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

SÁRKÖZI JÓZSEF

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyá-
szunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet azoknak, akik

BIRÓCSÁK JÁNOSNÉ

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyá-
szunkban osztoztak.

A gyászoló család
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Egyházi hírek
Római katolikus

Csütörtök: Szentmise az Utolsó vacsora emlékére 18:30 órától
Péntek: Az Úr szenvedésének ünneplése 18:30 órától
Szombat: Vigília szertartás. Ünnepi szentmise. Feltámadási körmenet
19:30-órától.
Húsvét vasárnap: Urunk feltámadásának ünnepe, ünnepi szentmise
11:00 órakor.
Húsvét hétfő: Ünnepi szentmise 11.00 órától.
Minden csütörtökön 16:30 órától „Iskola kóstolgatót” tartunk a kato-
likus iskolában óvodás gyerekeknek. Ajánljuk a lehetőséget a rokon-
ságban, baráti körben!
Nagypénteken a keresztutat a plébániaudvaron végezzük 15:00 óra-
kor. A keresztúti képeket akkorra díszítsük fel! Utána a templomban el-
végezzük az Isteni irgalmasság kilenced első imaóráját.
Isteni irgalmasság vasárnapja / ápr.27/. 11:00 órakor elmarad a szent-
mise, csak 15:30 órakor lesz. Előtte 15:00 órától elvégezzük az utolsó
imaórát a kilencedből.
Meghívott vendégünk Dr. Czizmadia István pápai prelátus, az egri Ba-
zilika plébánosa lesz. A kisbúcsú agapéjához süteményfelajánlásokat
elfogadunk. Jelezzük a plébánia irodában.
Adószámaink:
Magyar Katolikus Egyház: 0011
Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért Alapítvány: 18439315 – 1 – 05
A Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány: 18412798 – 1 - 05
( Szent István Katolikus Ált. Iskola támogatására)

Görög katolikus

Nagycsütörtökön 10:00 Nagy Szt. Vazul Liturgiája vecsernyével Sajószö-
geden. 18:00 Kínszenvedési evangéliumok olvasása Tiszaújvárosban.
Nagypénteken 9:00 Királyi imaórák Sajóörösön, 16:00 vecsernye, sírba-
tétel Sajószögeden, 18:00 vecsernye, sírbatétel Tiszaújvárosban, 20:00 Je-
ruzsálemi utrenye. Nagyszombat 9:00 Nagy Szt. Vazul Liturgiája
vecsernyével, 19:30 Húsvéti utrenye (feltámadási szertartás), húsvéti ele-
delek megáldása Sajószögeden, 21:00 Tiszaújvárosban. Húsvétkor 8:00
Szt. Liturgia, ételszentelés Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaúj-
városban. 17:00 Húsvéti vecsernye. Húsvét hétfőn 8:30 Szt. Liturgia
Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecser-
nye. Fényes kedden: 10:00 utrenye, 11:00 Szt. Liturgia. Fényes szerdán
8:00 utrenye, 9:00 Szt. Liturgia.
„Ám azoknak, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekévé
legyenek.” (Jn 1,12).

Református

Tiszaszederkény
Csütörtökön 19:00 órától nagycsütörtöki istentisztelet, nagypénteken
10:00 és 19:00 órától istentisztelet. Húsvét vasárnap 9:30 órától úrva-
csoraosztással egybekötött istentisztelet, 15:00 órától istentisztelet.
Húsvét hétfőn 10:00 órától lesz istentisztelet.
Tiszaújváros
Csütörtökön 18:00 istentisztelet, nagypénteken 11:00 és 18:00 órától
istentisztelet. Húsvét vasárnap 11:00 órától úrvacsoraosztással egybe-
kötött istentisztelet, 16:00 órától istentisztelet lesz. Húsvét hétfőn
11:00 órától lesz istentisztelet.
Húsvét hétfőn Sajóörösön 08:00-órától, Sajószögeden 09:00 órától lesz
istentisztelet

Szerelem
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprilisi so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap végén e-

mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre várjuk.

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,

+36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
Gyógyszertári ügyelet „A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS
szükség miatt jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógy-
szertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 20-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), majd
április 21-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út
17., tel: 49/540-688) látja el.
- A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógy-
szertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendel-
kezésre állás 30 percen belül. - Ünnepnapokon az ügyeletes
gyógyszertár 8-20 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betege-
ket. - A Borostyán és a Remény gyógyszertárak csak ügyeletes hetü-
kön tartanak szombatonként nyitva.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Remény Gyógyszertár 8-17 - -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 8-19

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.

Nem lesz vágányzár
Az Északkelet-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda tájékoztatása szerint a 2014. április
29 - 30-ra tervezett vágányzár elmarad. Ennek megfelelően 2014. április 29-én és 30-án a
Tiszaújváros – Nyékládháza – Miskolc-Tiszai Pályaudvar állomások között közlekedő vona-
tok az eredeti menetrendjük szerint közlekednek.

kronika@tiszatv.hu

Ahol a hő megszökik
A fényképfelvétel egyik lakóépületünk végfa-
lát mutatja egy esőzés utáni állapotban, amikor
a felület száradni kezd. Ez nem egy termodi-
namikai felvétel, hanem normál fénykép,
mégis pontosan mutatja azt a folyamatot,
amely egy panelépület falán keresztül egyéb-
ként mindenkor végbemegy, azaz miként köz-
lekedik a belső hő a hidegebb külső környezet
felé.
Egyértelműen, és jól látható, hogy a nedves,

sötét felületek mögötti épületszerkezetek lé-
nyegesen jobban ellenállnak a hő átáramlásá-
nak, mint a világos felületekhez tartozó falré-
szek, mint ahogyan az is, hogy a kettő arányát
nagyjából 50-50 %-osnak lehet megítélni. A
sötétebb részekhez tartoznak a szerkezetben
lévő gyárilag beépített hőszigetelések, a vilá-
gosabbakhoz pedig a vasbeton bordák és cso-
mópontok, amelyek az úgynevezett hőhidakat
képezik. Megjegyzendő azonban, hogy ez nem
a falszerkezetek hibája, hanem tulajdonsága,
ugyanis ezek az átmenő vasbeton bordák ké-
pezik, és biztosítják az emelet nagyságú ele-
mek szilárdságát, teherbírását, és az épület
állékonyságát. Hővesztés szempontjából a nyí-
lászárókkal tele homlokzatok ennél sokkal
kedvezőtlenebb helyzetben és állapotban van-
nak, mert a vasbeton bordákon túl itt az ablak-

szerkezetek képeznek nagy mértékű hő-áten-
gedő felületeket, különösen abban az esetben,
ha még rosszul is zárnak. Azonban azt is meg
kell jegyezni, hogy a nyílászárók hőátadási té-
nyezője, illetve hőszigetelési képessége min-
dig kedvezőtlenebb a falakénál. Gazdagabb
országokban ezt a hátrányt úgy igyekeznek

kompenzálni, hogy már nem kettős, hanem
hármas üvegrétegű ablakokat alkalmaznak,
amelyek dupla légrétegeikkel közelebb kerül-
hetnek a falazatok hőszigetelő képességeihez.
Fentieket az energiatakarékosság fontossága,
valamint az ennek érdekében szükséges hőszi-
getelések, és korszerűsítések céljából fogal-
maztam meg és adom közre, bár azt hiszem,
hogy ma már legtöbben belátják ennek értel-
mét, és elismerik szükségszerűségét. Legfel-
jebb az anyagi lehetőségek azok, amelyek
hátráltathatják a haladást, de egyértelmű, hogy
olyan befektetés ez, amely nem csak viszony-
lag gyorsan megtérül, hanem általa komforto-
sabbá, használati értékben és értékességben
pedig lényegesen előnyösebbé válnak az épü-
letek, s bennük a lakások.
Egy dolgot azonban szakmai szempontból

fontosnak tartok megemlíteni. Az épületek
korszerűsítésénél - amennyiben egy összegben
nem tudják finanszírozni az átfogó panelprog-
ramot - fontossági sorrendben elsőként a fal-
szigetelések, majd az ablakcserék, és végül a
fűtés-szellőzés korszerűsítése javasolható. For-
dított esetben ugyanis felborulhat a lakások hő-
háztartása és ennek következtében a belső
klímája.

Fekete Béla építészmérnök

Nem hőtérkép, mégis sokat mond.

Köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni a
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságnak és polgárőr-
ségnek, melyek segítségével április 6-án a sérel-
memre elkövetett bűncselekményre fény derült!
Külön köszönetem TÓTH GYULA, HALAS
SZABOLCS és HORVÁTH SÁNDOR pol-
gárőröknek!!

Igazán büszke lehet Tiszaújváros vezetősége
ezekre az emberekre, akik példamutató ma-
gatartásukkal bebizonyították, jelmondatuk
szerint - Összefogással értékeink védelmé-
ben, önként, együtt, egymásért! – cseleked-
nek.

(Név a szerkesztőségben)

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
köszönetét fejezi ki a Tiszaújvárosi TESCO-
Globál Áruházak Zrt.-nek, mely támogatásként
ajánlotta fel termékeit a családsegítő szolgá-
latnak a szociálisan rászoruló családok megse-
gítésére.

kronika@tiszatv.hu

Köszönet a polgárőröknek
Köszönet

az adományokért
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A tájékoztató szöveg minden alkalommal szerepelt a kibocsátott
számlákon.

Munkában a szavazatszámláló bizottság.

Ssz. A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvé-
nyes szavazat %

1 Kulin Beáta Szociáldemokraták 106 0,22%
2 Budai Katalin Együtt 2014 153 0,32%
3 Lázi Zoltán MCP 267 0,56%
4 Bancsók Zsolt MACSEP 56 0,12%
5 Kovács-Buna János SEM 136 0,29%
6 Dr. Török Pál FKGP 193 0,41%
7 Dr. Tarnai Gábor Elemér LMP 1211 2,56%
8 Dr. Mengyi Roland Fidesz-KDNP 19149 40,43%
9 Pap Zsolt MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 11133 23,51%
10 Németi Ilona A haza nem eladó 201 0,42%
11 Holcman László Nemzeti Forr. Párt 150 0,32%
12 Dr. Váli Zoltán Munkáspárt 343 0,72%
13 Kemény Endre JESZ 92 0,19%
14 Balla Gergő Jobbik 14009 29,58%
15 Csengő Szabolcs ÖP 101 0,21%
17 Budai Mária ÚMP 22 0,05%
18 Horváth Zoltán ÚDP 40 0,08%

A lényeg nem változott

Választókerületi végeredmény

Az április 6-án megállapított elő-
zetes eredmény alapján egyér-
telmű volt, hogy az átjelentkezők
és a külképviseleteken szavazók
később beérkező voksai érdem-
ben már nem befolyásolhatják
választókerületünkben az ország-
gyűlési választások eredményét.
Így is történt, mindössze néhány
tizedszázaléknyit változott a vég-
eredmény.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6.sz. (tiszaúj-
városi székhelyű) egyéni választókerületében
a tiszaújvárosi 9. számú szavazókört jelölték ki
az átjelentkezéssel és a külképviseleteken sza-
vazók voksainak összeszámlálására. A törvény
értelmében ebben a szavazókörben április 6-án
a szavazatszámláló bizottság nem bontott
urnát, s nem számlálta meg a helyben leadott
635 szavazatot.
Ezt a feladatot április 12-én, szombaton dél-
után végezték el, amikor a Nemzeti Választási
Irodától megérkeztek a választókerületünkben
- elvileg 42 településen - lakóhellyel rendel-
kező, de az ország más pontján, vagy a kül-
képviseleteken voksolók szavazatai.
Előzetesen átjelentkezőként 1.220, külképvi-
seleti voksolóként 151 választópolgár kérte
névjegyzékbe vételét választókerületünkből.
Közülük 1.195-en éltek is jogukkal.
A szavazatszámláló bizottság a helyben és a
máshol szavazók szavazólapjait összekeverve
számlálta meg, s ennek alapján rögzítette az
eredményt.
E szerint 1.800 érvényes szavazatot adtak le.
Ebből dr. Mengyi Roland (Fidesz-KDNP) 568-
at, Balla Gergő (Jobbik) 530-at, Pap Zsolt

(MSZP-Együtt-DK-PM-MLP) 494-et kapott.
A többi 15 jelölt közül egyedül dr. Tarnai
Gábor Elemér (LMP) érte el a százas nagy-
ságrendet 129 szavazattal, a többiek elenyésző
számú (0-14) voksot gyűjtöttek be.
A pártlistáknál (melyeket országosan össze-
sítenek) hasonló a helyzet. A Fidesz-KDNP
578, a Jobbik 517, az MSZP-Együtt-DK-PM-
MLP pártszövetség 472 szavazatot kapott e
„vegyes” szavazókörben. Itt is az LMP a ne-
gyedik 153 szavazattal. A többi jelölőszervezet
minimális (1-20) szavazatot kapott.
Az 1800 szavazat megszámlálásával gyakorla-
tilag megszületett a választókerületi végered-

mény. A választás végül 59.19%-os részvétel
mellett zajlott kerületünkben. Előző heti köz-
lésünkhöz képest érdemben nem, részleteiben
pedig alig változott a helyzet. A győzelmet
megszerző dr. Mengyi Roland szavazati aránya
40,78 százalékról 40,43 százalékra csökkent
ugyan, de így is megmaradt a több mint 10 szá-
zalékos előnye Balla Gergővel szemben, aki
29,58 százalékot ért el. Pap Zsolt pozícióján
nem, de szavazati arányán javított, 23,35 szá-
zalékról 23,51 százalékra növelve azt. Javított
dr. Tarnai Gábor Elemér is, 2,37 százalékról
2,56 százalékra. (A részletes eredményt lásd
táblázatunkban.)

Választókerületi egyéni végeredmény

A Nemzeti Választási Irodától eléggé megviselt állapotú dobozban érkeztek meg a szava-
zólapok.

Jog és tények

Pernyertes
a TiszaSzolg

Jogerősen pert nyert a TiszaSzolg 2004 Kft. a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatósággal szemben. A cég azért
nyújtott be bírósági felülvizsgálati kérelmet, mert vitatta
a hatóság I. és II. fokú elmarasztaló határozatát.

A fogyasztóvédelem szerint a 2013-ban kibocsátott távhő-számlák egy
része a fogyasztói tájékoztatás vonatkozásában nem felelt meg a rezsi-
csökkentés végrehajtásáról szóló törvény előírásainak. A fogyasztókat
nem károsították meg, de a hatóság álláspontja szerint, a tájékoztatási
kötelezettség nem teljesült megfelelően. A hatóság ezért 113.640. 000
forint kötbérfizetési kötelezettséget írt elő.
Amint arról lapunk is beszámolt, 2013 augusztusában a B-A-Z megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége ellenőrzést végzett a
TiszaSzolg 2004 Kft.-nél. A felügyelőség határozata szerint a június 5-
én és a július 3-án kibocsátott számlákon a szolgáltató nem megfelelően
tájékoztatta a fogyasztókat a rezsicsökkentés megvalósulásáról. Ezért a
felügyelőség 113.640. 000 forintos kötbért rótt ki.
A TiszaSzolg 2004 Kft fellebbezett. A cég a történtekről tájékoztatta a
képviselő-testületet, amely egyhangúlag hozott határozatában arra kérte
fel az ügyvezető igazgatót, hogy minden jogorvoslati lehetőséget ve-
gyen igénybe.
A cégvezetés így is tett, és bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be
a decemberben hozott II. fokú, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
által hozott határozat ellen. Ebben a hatóság a júniusban kibocsátott
számlák esetében elfogadta a TiszaSzolg Kft érvelését, a júliusban ki-
bocsátott számláknál nem. Sőt, a másodfokú határozat elmarasztalta a
céget az augusztus 5-én kiállított számlák miatt is, mondván, a tájékoz-
tató szöveg háttérszíne nem tér el a számlanyomtatvány színétől, to-
vábbá a távhő- és víziközmű szolgáltatás megtakarításait külön-külön
kellett volna feltüntetni.
Csakhogy ez utóbbi előírást nem tartalmazza a rezsitörvény, csak a fo-
gyasztóvédelmi hatóságtól kapott tájékoztató tért ki rá. A tájékoztatót
szeptember 30-án kapták meg a szolgáltatók! Ekkor az érintett számlák
már elkészültek, kiküldték azokatk, így a tájékoztató utólagos volt. A
háttérszín tekintetében a cég arra hivatkozott, hogy nem „kiemelt szín-
nel” hanem, „színes mezőben kiemelve” kell a tájékoztatást közölni.
Márpedig a mező színes - világoskék – volt és fekete színű vastag ke-
rettel történt a kiemelés.
Az „igazság napja” április 9-én jött el. A Miskolci Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság a TiszaSzolg 2004 Kft. jogi és ténybeli indokait el-
fogadta és hatályon kívül helyezte a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ható-
ság határozatait.
A bírósági ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs, a határozat a közlés-
sel jogerőssé vált.

F.L.

A képviselő-testület szeptemberi ülésén kérte fel az ügyvezető
igazgatót, hogy minden jogorvoslati lehetőséget vegyen igénybe.

Az igazgatóság javaslata ellenére a TVK közgyűlése úgy
döntött, hogy a társaság mégis fizessen osztalékot, derül
ki a társaság közleményéből.

A közgyűlés 100%-os többséggel elutasította az igazgatóság osztalékra
vonatkozó javaslatát, nevezetesen, hogy a 2013. üzleti évre a társaság ne
fizessen osztalékot, az eredményt az eredménytartalékba sorolják át. A
közgyűlés helyette - szintén 100%-os többséggel – azt fogadta el, hogy
a TVK idén a tavalyi üzleti évre 6,2 milliárd forint osztalékot fizessen
ki részvényeseinek. Tehát a társaság a teljes tavalyi eredményét kifizeti
osztalékként. ( A MOL, tulajdoni hányadának megfelelően közel 5,9
milliárd forintra jogosult.)
A 6,2 milliárd forint osztalék egy részvényre vetítve 255 forintos kifi-
zetést jelent. Ez az elmúlt éveket tekintve kimagasló mértékű osztalék-
fizetés.
A TVK azt is bejelentette, hogy változások történtek a társaság felső ve-
zetésében. Április 15-től a gazdálkodási és pénzügyi vezetői pozíciót dr.
Székely Ákos tölti be.
A TVK gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató-helyettese korábban
Sándor Balázs volt.

TVK-s fejlemények

Osztalék és fejcsere
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület képviselője

2014. április 23-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal

földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

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.

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 hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Tájékoztató az óvodai felvételek rendjéről
2014/2015. nevelési év

Értesítjük a szülőket, hogy az óvodai felvételi
kérelmek beadása a városban egy helyen, a
Napközi Otthonos Óvoda székhelyén, a Szi-
várvány Óvodában (Tiszaújváros, Pajtás köz
13.) 2014. április 23. és 24. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fogadják
a beiratkozókat.
A gyermekek felvétele a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti közne-
velésről szóló 2011. évi CXC. törvény, vala-
mint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
alapján történik.
Óvodába az a gyermek vehető fel, aki a har-
madik életévét 2014. augusztus 31. napjáig be-
tölti. Előfelvételt nyerhetnek azok a gyerme-
kek, akik harmadik életévüket 2014. december
31. napjáig töltik be.
Abban az évben, amelyben a gyermek ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
köteles óvodai nevelésben részt venni (óvoda-
köteles kor).

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdet-
ményben meghatározott időpontban köteles
beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén sza-
bálysértési eljárás indítható a szülő ellen.
Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettsé-
gét külföldön teljesíti, arról a beiratkozás utol-
só határnapját követő 15 napon belül a szülő
írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerint il-
letékes jegyzőt.
A 2014/2015. nevelési évben további felvétel
kizárólag a szabad férőhelyek erejéig lehetsé-
ges.
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai fel-
vételi kérelem” nyomtatványon történik, ame-
lyet az óvodákban lehet beszerezni. Mind-
három korosztályra (kis-, középső és nagycso-
port) beadható a kérelem.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a
gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót

és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, to-
vábbá a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, társadalombizto-
sítási azonosító jelét.
A felvételt nyert gyermekek a bölcsődékből
szeptember 1-jén kerülnek át az óvodába, a csa-
ládból érkezőknek az óvodával történő egyez-
tetés alapján biztosítunk elhelyezést.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt,
amelyről 2014. május 26-ig írásban értesíti a
szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a kéz-
hezvételtől számított 15 napon belül lehet fel-
lebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fel-
lebbezés) az óvodához kell benyújtani, de
Tiszaújváros város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott
időben a jelen közleményben foglaltak sze-
rint gondoskodjanak a gyermekek beíratásá-
ról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő álta-
lános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28-29 -30. (hétfő, kedd, szerda)
8.00 órától 18.00 óráig

A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
A tanköteles korú gyermeket, aki 2014. augusztus 31-ig betölti a 6.
életévét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára be-
íratni.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szük-
ségesek:
1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(lakcímigazolvány).
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
amelyek a következők:
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői véle-
mény,

- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szak-
értői Véleménye.
3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya (állandó bejelentett lak-
cím hiányában).
4. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar ál-
lampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a
BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT – állam-
polgárok részére határozatlan ideig érvényes).
5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. már-
cius 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tör-
vény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az
irányadók).
6. A gyermek TAJ - kártyáját, a gondviselő lakcímkártyáját, valamint
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Hok Csaba Bozsikné Vig Marianna
igazgató sk. tankerületi igazgató sk.

Felhívás az általános iskolába történő beíratásra

Az általános iskola körzeteibe tartozó utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település: TISZAÚJVÁROS
1. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, HUNYADI MÁTYÁS ISKOLA (3580 Tiszaújváros,
Alkotmány köz 2.)
Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai Köz, Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent István út 1-11., Szet István út 2-8., Verebély L. út, Bláthy O.
út, Bánki D. út, Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. utca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi utca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. út,
Kazinczy F. út, Bajcsy- Zsilinszky út, Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 1-15., Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lévay J. út 2-58., Szemere
B. út, Szederkényi út 115., Szederkényi út 17-31., Tompa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca páros oldal, Bartók
B. út, Munkácsy M. út (28-48 kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, Liszt F. út, Teleki B. út, Árkád sor.
2. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, SZÉCHENYI ISTVÁN ISKOLA (3580 Tiszaújváros,
Deák F. tér 16.)
Erzsébet tér, Bélahalma út, Deák Ferenc tér, Hajdú tér, Izabella út, József Attila út, Krisztina út, Lévay József út 66-114., Margit sétány, Király
köz, Örösi út 34-56., 58-112. és 73-117., Pajtás köz, Sarolta út, Sulymoshát út, Szent László út, Szent István út 13-115. és 34-104., Tárnok út,
Templom út, Zita út, Dohány utca, Dózsa György utca, Táncsics Mihály utca, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós utca, Rákóczi utca páratlan oldal,
Babits M. út, Bethlen G. út 21-43., Bakrak tanya, Egressy B. út, Építők útja, Juhar köz, Kosztolányi D. út, Karinthy F. út, Lévay út 1-11.,
Munkácsy M. út 28-48., Rózsa út, Sajó u., Bocskai utca, Szabadság utca, Béke út, Tisza út. Tiszaújváros kártya

Díjmentes érvényesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete döntött a TISZAÚJVÁROS KÁRTYÁK ér-
vényesítési díjáról. A döntés szerint a 2014. évi érvényesítés
DÍJMENTES.
Az érvényesítés ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztató helyiségében történik.
Az érvényesítéshez szükséges iratok:
- Tiszaújváros kártya
- Személyi igazolvány
- Lakcímigazoló kártya
Az érvényesítés - 2014. évi hologrammal - személyesen, illetve meg-
hatalmazás alapján történik.
A 2013. évi hologramok 2014. április 30-ig érvényesek.

Polgármesteri Hivatal

Beíratás
a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus

Általános Iskolába

A 2014/2015. tanévre történő beíratás időpontja:
2014. április 28-29-30. (hétfő, kedd, szerda) 8.00 órától 18.00 óráig.

A beíratás helye: Tiszaújváros, Rózsa út 12.
Ebben az évben azok a gyerekek válnak tankötelessé, akik 2014. au-
gusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket.
Kérjük, hogy a beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat hozzák
magukkal:
- A gyermek személyazonosságának igazolására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány (lakcímkártya).
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazo-
lás:
óvodai szakvélemény, iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos ne-
velési igényű tanuló esetében a szakértői bizottság szakértői véle-
ménye.
- Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
- A gyermek TAJ – kártyája.
- A gondviselő lakcím kártyája.
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, a felülbírálati kérelmet a fenn-
tartó bírálja el.

Gál Benjáminné
igazgató

Moly ellen permeteznek
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2014. áp-
rilis 18-án, (pénteken) Tiszaújvárosban a közterületi
vadgesztenyefákon vadgesztenye-levél aknázómoly
(Cameraria ohridella) elleni növényvédőszeres perme-
tezést végez az esti órákban.
Növényvédőszer megnevezése: Dimilin 25 WP, III. ka-
tegóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem ve-
szélyes szer.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a
lakosság megértését.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete
2014. április 24-én, csütörtökön 9 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft. tulajdonában lévő ingatlanok értéke-
sítésre történő kijelölésére és értékesítési feltételeinek meghatározására
2. Javaslat a „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjban részesülők jogosultságának felülvizsgálatára
Nyilvános ülés:
1. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehaj-
tásáról
2. Javaslat a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyására
3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tiszaújvárosi Tagintézményének költözésével kapcsolatos döntések
meghozatalára
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium átszervezésével kapcsolatban
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola átszervezésével kapcsolatban
6. Javaslat az iskolaegészségügyi feladatok ellátására vonatkozó sze-
mélyes közreműködői szerződés megkötésére
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. és a Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződéseinek és alapító
okiratainak módosítására
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány alapító okiratának
módosítására
9 Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2013. évi tevékenységéről
szóló szakmai munkajelentés és teljesítményértékelés jóváhagyására
10. Javaslat a kulturális szakemberek 2014-2020. évi továbbképzési ter-
vének jóváhagyására
11. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata költségvetési szerveinél 2013. évben végzett belső ellenőrzé-
sek tapasztalatairól
Kérdések

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a tankötelessé vált gyermekek

2014/2015. tanévre első osztályba történő beíratásának időpontja:

2014. április 28-29-30-án (hétfő, kedd, szerda) 8:00 – 18:00 óráig

A beíratás helye:

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.

Az iskola beiskolázási területe Tiszaújváros közigazgatási területe.

Az a gyermek tanköteles, aki 2014. augusztus 31. napjáig betölti a ha-

todik életévét. Beíratáshoz szükséges iratok:

1./ A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére ki-

állított személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

(lakcímigazolvány).

2./ A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

3./ A gyermek TAJ-kártyája.

4./ Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazo-

lás(ok).

5./ Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.

6./ Gondviselő lakcímkártyája.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a

fenntartó

– a Tiszaújvárosi Református Egyházközség - hivatott a felülbírálati

kérelmet elbírálni.

Dorony Attiláné sk.

igazgató

Ülésezik
az önkormányzat
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A Tücsökzene Alapítvány köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a jö-
vedelemadójuk egy százalékával támogatták alapítványunkat. Ameny-
nyiben továbbra is bennünket választanak, örömmel fogadjuk az 1%-ot
a következő adószámra : 19335362-1-05
Az 1%-ból befolyt összeget a zeneiskolában működő zeneóvodára,
hangszerekre, tehetséges gyermekek támogatására fordítaná az alapít-
vány.

Lakatos Vera
kuratóriumi elnök

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a 7/2014. (III.28.) önkormányzati
rendeletével módosította a gyermekvédelmi és
gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételé-
ről és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendeletét, a gyermek-
étkeztetési térítési díjkedvezmény megállapítá-
sára vonatkozó szabályok tekintetében.
Tájékoztatjuk a Tisztelt általános- és középis-
kolás gyermekek szüleit, törvényes képviselőit,
hogy a rendelet 2014. május 1-jétől hatályba
lépő módosítása értelmében a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.-ben) biz-
tosított normatív kedvezmények, valamint a
helyi rendeletben egyéni rászorultság alapján
megállapítható gyermekétkeztetési térítési díj-
kedvezmények figyelembevételével – az állami
fenntartású köznevelési intézményekben bizto-
sított gyermekétkeztetés esetén – a fizetendő
napi térítési díjat a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ igazgatója állapítja meg.
1. Személyi térítési díj csökkentésére vonat-
kozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kis-
korú gyermek, illetve tanuló gondviselőjének,
törvényes képviselőjének, illetve 18. életévet
betöltött fiatal felnőttnek, akinek kedvezményre
való jogosultsága a 2013/2014. tanév folyamán
lejár. Továbbá aki a 2014/2015. tanévben tisza-
újvárosi állami fenntartású köznevelési intéz-
ményben normatív, illetve jövedelem alapján
kedvezményes étkeztetést kíván igénybe venni.
• Normatív kedvezményre jogosult:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő,
- tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve
- három – vagy többgyermekes családban élő

gyermek.
• Szociális díjkedvezményre jogosult az a ké-
relmező:
- akinek gondozásában élő gyermeke a tisza-
újvárosi állami fenntartású köznevelési intéz-
ményben étkezést vesz igénybe, valamint az
olyan tartós megbetegedésben szenvedő gyer-
mek, aki betegsége miatt a nevelését, oktatását
ellátó intézményben étkezést nem tud igénybe
venni, és
- tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik, vala-
mint
- akiknek a családjában az egy főre eső havi
nettó jövedelme nem haladja meg a 48.450 Ft-
ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az
54.150 Ft-ot.
A térítési díjkedvezmények megállapításához
szükséges csatolandó mellékleteket, a 7/2014.
(III.28.) önkormányzati rendeletével módosí-
tott 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet
5. számú mellékletének kérelem tájékoztatója
tartalmazza.
A személyi térítési díj csökkentésének igény-
léséhez szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
- tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési
intézményeinél (általános- és középiskolák)
- a térítési díjfizetési napokon az élelmezési
ügyintézőknél, (az állami fenntartású közne-
velési intézményekben)
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros,
Kazinczy út 3.)
munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 7.20
– 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, pénteken
7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatvány letölthető:
Tiszaújváros honlapjáról

www.tiszaujvaros.hu/ugyfelterminal
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu honlapról
Kérelmek benyújtási határideje: folyamatos
A kérelmet az intézmény igazgatójának cí-
mezve kell benyújtani.
Személyesen: Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ, 3580. Tiszaújváros, Kazinczy út
3 sz.
Postai úton: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.).
2. Személyi térítési díj megállapítására vonat-
kozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan
kiskorú gyermek, illetve tanuló gondviselőjé-
nek, törvényes képviselőjének, illetve 18. élet-
évet betöltött fiatal felnőttnek, aki
• a 2014/2015. tanévben étkezést igényel ti-
szaújvárosi állami fenntartású köznevelési in-
tézményekben,
• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászo-
rultság alapján kedvezményre nem jogosult.
Kérelmek benyújtási határideje: folyamatos
A kérelmet az intézmény igazgatójának cí-
mezve kell benyújtani.
Személyesen: Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ, 3580. Tiszaújváros, Kazinczy út
3 sz.
Postai úton: Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.).
Személyi térítési díj megállapítására vonat-
kozó kérelem formanyomtatványa beszerez-
hető illetve letölthető az 1. pontban felsorolt
címeken és helyeken.

Tiszaújvárosi
Intézményműködtető Központ

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot hirdet lakás-
szövetkezetek és társasházak részére lakóépületek ener-
giatakarékosságot célzó beruházásainak 2014. évi támo-
gatására.

A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és társasházak tulajdonában lévő
lakóépületek energiatakarékosságot eredményező utólagos hőszigete-
lési munkáinak, valamint az épületek külső nyílászáró szerkezetei
hőveszteségének mérséklését elősegítő beruházások támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásért pályázhatnak azon lakásszövetkezetek és társasházak tu-
lajdonostársainak közösségei, amelyek a lakóépületeik homlokzati és vég-
fal-felületeinek, valamint a panellapok dilatációs hézagainak utólagos
hőszigetelését kívánják elvégezni, illetve a lépcsőházaik ablakfelületét hő-
szigetelő üvegre és nyílászáróit hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni.
Támogatás igényelhető:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-felületeinek utólagos hő-
szigetelési munkáinak elvégzésére,
- a lakóépületek lépcsőházain a meglévő ablakfelületek hőszigetelt
üvegre történő cseréjéhez,
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépületeknél a panellapok közötti dila-
tációs hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzatszigetelésre azoknál a lakóépületeknél, ahol a külső hom-
lokzati - valamennyi lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház,
pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban már megtörtént, vagy olyan
hőtechnikailag felújított nyílászárókkal rendelkezik, melyek igazoltan
(minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek az épületek energetikai jellem-
zőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben fog-
laltaknak.
A pályázati kiírásról bővebb információ a Pénzügyi, Fejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési Osztályon, valamint a városi honlapon (www.tiszauj-
varos.hu).
Apályázat benyújtásának határideje: folyamatos, illetve 2014. szeptember 30.

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALA-
PÍTVÁNY pályázatot hirdet a 2013/2014-es
tanév második félévére A TISZAÚJVÁROSI
ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKE-
ZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI HALLGATÓK
TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára
a 2013/2014-es tanév második félévére tanul-
mányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltéte-
lekben közölt tanulmányi eredménytől füg-
gően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló alap-
képzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben

(MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy
osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy ál-
lamilag elismert nappali rendszerű egyetemi,
főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való
részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el az
előző félévben, melyet a felsőoktatási intéz-
mény hivatalosan igazolt.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adat-
lapon lévő, a felsőoktatási intézmény által hi-
vatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni.
Nem vehető figyelembe olyan adat, amely több
félév eredményét foglalja magába (pl.: kumu-
lált, görgetett, halmozott, összesített eredmé-
nyek).
A pályázat beadási határideje és helye:

Határideje: 2014. május 16. (péntek).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoz-
tató.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármes-
teri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy letölthető
a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldal pá-
lyázatok menüpontjából),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan
lezárt előző félév végi index másolata és a hall-
gatói jogviszonyról szóló igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti dön-
téséről, a támogatás mértékéről és módjáról.

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
kuratóriuma

Lakóépületek
energiatakarékossági

pályázata

A Tücsökzene köszöni

Tájékoztatás a térítési díjkedvezményekről

Felhívás

Mecénás ösztöndíjpályázat

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság évek óta jó kapcso-
latot ápol a Tiszaújvárosban működő Kábítószerügyi
Egyeztető Fórummal. Dr. Kalapos István r. alezredes,
kapitányságvezető invitálására 2014. április 11-én az éj-
szakai órákban közös szolgálatot adtak.

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum hét civil tagja Gabura Ákos r. fő-
hadnagy mb. rendészeti osztályvezető vezetésével a frekventált helye-
ket, vagyis a fiatalok által látogatott szórakozóhelyeket, közterületi
parkokat, játszótereket keresték fel. Az ellenőrzés során a késő esti órák-
ban több fiatalkorú személyt igazoltattak a rendőrök. Ennek folyamán
előfordult, hogy a KEF-et képviselő pedagógus éppen a saját tanítvá-
nyával találkozott.
A szolgálat során az egyenruhások több esetben éltek figyelmeztetés-
sel. Leginkább csendháborítás miatt, továbbá egy alkalommal szabály-
sértési feljelentést tettek közterületen történt alkoholfogyasztás miatt.
A fórum tagjai betekintést nyerhettek a rendőrség munkájába, rálátásuk
nyílt a fiatalok szórakozási kultúrájára, és sok hasznos tapasztalatot sze-
reztek, illetve cseréltek a tanulságos közös szolgálatban.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Közös szolgálat

Rendőrök és civilek
az éjszakában

A számok önmagukért beszél-
nek: a 16 éve létező Showtánc
Fesztiválon idén 14 településről
900 táncos mutatott be 23 tánc-
műfajt, a formációs akrobatiká-
tól a néptáncig.

E fesztiválon azonban mégsem az adatok a
meggyőzőek, sokkal inkább a hangulat. A kö-
zösségek, amelyek mögött több hónapos mun-
ka áll, hogy egy-egy új koreográfiát bemutat-
hassanak, a csapatok, amelyek lelkesen, csakis
a tánc öröméért vállalják a fellépést a régió leg-
nagyobb és legnépszerűbb táncbemutatóján.
A rendezvény fővédnöke Bráz György polgár-
mester volt, aki megnyitó beszédében az egész-
séges életmód, tartalmas szabadidős szokások
fontosságát hangsúlyozta. A fesztivál főszpon-
zora, Tiszaújváros önkormányzata szívesen áll
olyan kezdeményezések mellé, amelyek a fia-
taloknak ilyen utakat mutatnak – mondta.
A szervezők, a Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért
Alapítvány, a Tiszaújvárosi Diáksport Egyesü-
let és a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
ismét remek alkalmat teremtettek a résztvevő
csapatoknak, hogy bemutatkozzanak produk-
cióikkal. Volt csoport, amely először lépett fel
nagyközönség előtt, olyan, amely országos,
vagy Európa-bajnokságon díjazott táncát hozta
el, s négy csoportvezető azzal is büszkélked-
hetett, hogy amióta a fesztivál létezik, mindig
eljön tanítványaival. Őket egy szponzor jóvol-
tából különdíjban részesítették.
- Ennek a fesztiválnak az egyik legnagyobb ér-
téke, hogy a táncműfajok pazar sokszínűségét
mutatja be - mondta Kacsora Tibor, a Hajdú-
nánási Nána Formációs Táncstúdió vezetője,
aki több mint tíz éve lép fel csoportjaival a
fesztiválon. - A gyerekeknek mindenképpen
hasznos ezt a változatosságot látni, sőt, a tánc-

pedagógusok is hasznos ötleteket meríthetnek
abból, hogy figyelemmel követik a koreográ-
fiákat.
- Idén a tiszaújvárosi önkormányzat támogatá-
sának köszönhetően minden fellépő csoport-
nak kupát és emléklapot tudtunk átadni -
mondta Haisz Vanda főszervező. - Kassáról is
érkezett egy csoport, és úgy éreztem, talán még
színvonalasabb táncokat láthattunk idén, mint
az elmúlt években. Újdonság volt az is, hogy a
szokásos közös tánc után egy csoportképet ké-
szítettünk a résztvevőkről, ebből a fotóból ké-
szül a Showtánc Fesztivál új, hatalmas zász-
laja, melyet jövőre, mint a fesztivál jelképét
szeretnénk majd kifüggeszteni.
A fesztiválon ismét megjelent a tiszaújvárosi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is. Képvise-
lői tájékoztatókkal, információs anyagokkal
várták az érdeklődőket, és egy közös várépí-

tésre invitálták a fellépőket. A fiatalok megfo-
galmazhatták gondolataikat, üzeneteiket, érzé-
seiket a drogmentes élet és egészséges életmód
mellett.

Tokaji Edit

Táncolj, ne drogozz!

Hétórás örömtánc

Össztánc zárta a fesztivált.

Szent Gellért ösztöndíjasok

A PRO PAEDAGÓGIA CHRISTIANAALAPÍTVÁNY adományokból
támogatja a katolikus iskolák tanulóit. Az alapítvány ebben az évben is
pályázatot hirdetett a rászoruló tanulók támogatására Szent Gellért ösz-
töndíj - 2014 címmel. Az alapítvány ösztöndíj formájában anyagilag
nyújt segítséget. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Is-
kolában két tanuló részesül az ösztöndíjban, Ördögh Anna Vivien 5.a és
Engi Dávid 7.a osztályos tanulók.

Gál Benjáminné igazgató

Formációs akrobatika. Fotók: Fróna Judit
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Hyppolit a lakáj

Közel sem amatőr előadás
A Tiszaszederkény Kultúrájáért
Egyesület és a Derkovits Kultu-
rális Központ már több alka-
lommal is bizonyította mire ké-
pesek közösen. Egy évvel ezelőtt
egy operett esttel debütáltak a
színpadon, melyet egy adventi
ünnepség követett, de mindezek
csak előfutárai voltak az elmúlt
hétvégén bemutatott színdarab-
nak.

Hyppolit, a lakáj. Az 1931-es mozi számos al-
kotót ihletett már meg. A történet ismételt filmre
vitele mellett színpadi feldolgozás is született.
Ez utóbbit gondolta saját tehetségéhez mérten
bemutatni az Álom Társulat. A lelkes gárda hó-
napokon át próbált. Mindeközben elkészültek a
jelmezek, a díszlet és végül a rendező Jézsó Éva

keze alatt megelevenedett a Schneider család
villája, maga a család, cselédeivel, alkalmazot-
taival és természetesen a történet összes szerep-
lőjével.
- Óriási az izgalom, de úgy érzem összeállt a
darab - mondta kevéssel a premier előtt a ren-
dező. - Ragyogó karaktereket sikerült talál-
nunk, remélem az előadás is hasonlóan jó lesz,
mint a főpróba volt.
Versényi Miklós néhány hónapja még rendőr-
nyomozói múltjából írt történeteket az interne-
ten, most pedig mint Schneider Mátyás debü-
tált a színpadon.
- Ez alatt a két és fél hónap alatt igazi csapattá
értünk – mondta. - Egyikünk sem igazi színész,
de remélem, hogy egy nagyszerű produkciót
tudunk bemutatni a nézőknek.
A darab fő karaktere a kimértségével - és a tör-

ténet szálainak összekuszálásával -, Hyppolit,
a lakáj. Megformálója Jézsó Gábor a privát
életben közel sem annyira kimért és távolság-
tartó, mint az általa megformált figura. De mint
mondta a próbák során rá kellett ébrednie, sok
közös vonása van Hippolyttal.
- Amikor elkezdtem gyakorolni, akkor nagyon
nehéznek tűnt – mondta -, aztán amikor jobban
megismertem a belső tulajdonságait, rájöttem,
hogy nagyon közel állunk egymáshoz. Igaz ő
nem mosolyog annyit, mint én, de a főbb vo-
násaink, a lojalitás és az, hogy átlátunk a dol-
gok fonákjára is, megegyezik.
A szombati premier előtt az egykori legendás
népművelő, Kiss Sándor előtt tisztelegve meg-
koszorúzták a Tiszaszederkényi Művelődési
Ház falán elhelyeztet emléktáblát, melyet az
egyesület még tavaly állított. Majd következett
a várva várt bemutató.
A függöny felgördült, a társulat tagjai pedig
minden tudásukat és lelkesedésüket beleadva
formálták meg szerepüket. Sikerrel, hatásosan.
A nézőtérről hol taps, hol kacagás, vagy mind-
kettő hangzott fel. A két felvonásos, közel két
és fél órás előadás végén pedig hosszan szólt a
vastaps.
Bár a társulat amatőr, a produkció közel sem
az. A karakterek jól eltaláltak, a poénok ülnek,
és ez annak is köszönhető, hogy nem csak az
ismert jelenetek láthatók, nem csak a klasszi-
kusnak számító párbeszédek, beszólások han-
goznak el, hanem saját tréfák is helyet kaptak
a vígjátékban. Aki nem látta, bánhatja. Április
27-én lesz egy előadás Tiszaszederkényben a
művelődési házban, de erre minden jegy elkelt.
A szervezők tájékoztatása szerint ráadás elő-
adást tartanak május 18-án 15 órától a
Tiszaszederkényi Művelődési Házban. Jegye-
ket május 5-től lehet vásárolni a Derkovits Kul-
turális Központ jegypénztárában.

borza
A főszereplő (Sneider) és a címszereplő (Hyppolit), azaz Versényi Miklós és Jézsó Gábor.

Intézményi matematika verseny
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában már-
cius 24-én rendezték meg az intézményi matematika versenyt, melyen
a következő eredmények születtek.
5. osztály emelt szint: 1. helyezett: Bodri Brigitta 5/7.; 2. helyezett:
Görömbei Rita 5/7.; 3. helyezett: Mezei Dóra 5/7. (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő tanáruk: Dózsa Imre).
5. osztály: 1. helyezett: Baumgartner Leona 5/2. (Hunyadi Mátyás Is-

kola, felkészítő tanár: Drotárné Tamás Hermina); 2. helyezett: Fekete
Boglárka 5/9. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár: Vanczó Sán-
dorné); 3. helyezett: Zsóri Ádám 5/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felké-
szítő tanár: Drotárné Tamás Hermina).
6. osztály: 1. helyezett: Sebe Anett 6/7.; 2. helyezett: Kébel Zsolt 6/7.;
3. helyezett: Cservenák Balázs 6/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanáruk: Hevesiné Cserés Margit).
7. osztály: 1. helyezett: Lovász Péter 7/7.; 2. helyezett: Süveges Huba
7/7.; (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanáruk: Kovácsné Pintér Éva);
3. helyezett: Forgó Krisztián Márk 7/3. (Hunyadi Mátyás Iskola, felké-
szítő tanárai: Drotárné Tamás Hermina és Kruppa Tiborné).
8. osztály 1. helyezett: Csató Zita Viktória 8/2. (Hunyadi Mátyás Iskola,
felkészítő tanár: Drotárné Tamás Hermina); 1. helyezett: Kovács Evelin
8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár: Hevesiné Cserés Margit);
2. helyezett: Marozsán Brigitta 8/3.; 3. helyezett: Gál Szabolcs 8/3. (Hu-
nyadi Mátyás Iskola, felkészítő tanáruk: Berindzáné Répási Tünde).

Hevesy György kémia verseny
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
a Hevesy György kémiaverseny megyei fordulóján az alábbi eredmé-
nyeket érték el.
8. évfolyamos kategóriában: 4. helyezett: Molnár Réka 8/2. (Hunyadi

Mátyás Iskola, felkészítő: Göncziné Kalóz Éva); 9. helyezett: Pöstényi
Márk 8/8. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kovácsné Pintér Éva). 7.
évfolyamos kategóriában: 2. helyezett: Forgó Krisztián Márk 7/3. (Hu-
nyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Göncziné Kalóz Éva); 5. helyezett: Lo-
vász Péter 7/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kovácsné Pintér
Éva).
8-10. helyezett: Lidák Eszter 7/8. (Széchenyi István Iskola, felkészítő:
Bozsó Gyuláné)

Hok Csaba
igazgató

Hét iskola nevezett be a Reformá-
tus nyelvelők versenyre melyet, a
Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola szervezett.

Az alsós tanulók három versenyszámban –
nyelvi ismeretek, olvasás, versmondás - mér-
ték össze tudásukat. A harmadikos és negyedi-
kes diákok versenyét országos szinten hirdették
meg és jöttek is szép számmal nevezők Sáros-
pataktól Hajdúböszörményig.
- A gyerekek ezt a délutánt a magyar nyelv őr-
zésére, védelmére és fejlesztésére fordítják –
mondta az esemény szervezője, Pap Zsuzsanna
tanító. - A református egyházközség támogatá-
sával valósult meg ez a mai nap.
A dátum sem véletlen. Április 11-én, a költé-
szet napján mérték össze tudásukat a gyerekek,
összesen ötvennégyen.
- A mai napon született József Attila - mondta
Kosina Réka, a házigazdák harmadikos ver-
senyzője. - Én két versét is ismerem, a Kedves
Jocót és a Kertész leszek címűt.
A megmérettetésen a kazinczys diákok nem
vettek rész, mint indokolták, az objektivitás
miatt. Őket külön értékelték.
A háziversenyen vers kategóriában a negyedi-
kesek között az első Szabolcsi Márta lett a 4.a-
ból, míg a harmadikosok versenyében a 3.b-s
Tóth Eszter végzett az élen. Anyanyelvi isme-
retekből három első helyezett volt a negyedi-
kesek között, a 4.a-színeiben Kanyó Viktória
és Tóth Csenge, míg a 4.b-ből Tóth Csilla

büszkélkedhetett elsőségével. A harmadikosok
mezőnyében Danó Melinda a 3.b-ből végzett
az élen. Olvasás kategóriában a 4.a-s Molnár
Elizabet, illetve a 3.a-s Szabó Dorina végzett
az élen.
A regionális versenyben a negyedikesek között
a nyelvismereti versenyben Nyíri Sándor, a
hajdúböszörményi Baltazár Dezső Református
Általános Iskola tanulója, olvasásból Szilágyi
Gyula, a parasznyai Pitypalatty- völgyi Refor-
mátus Általános Iskola tanulója, versmondás-
ból pedig Valler Anna, a Sárospataki Refor-

mátus Kollégium, Gimnázium, Általános Is-
kola és Diákotthon tanulója végzett az élen.
A harmadikosok mezőnyében a nyelvismeret-
ből Bóda Sára Anna, a hajdúböszörményi Bal-
tazár Dezső Református Általános Iskolából,
olvasásból Juhász Hanna, a hajdúnánási Re-
formátus Általános Iskola és Óvodából, illetve
versmondásból Füsti-Molnár Olivér, a Sáros-
pataki Református Kollégium, Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Diákotthonból végzett az
élen.

b.k.

Figyelem, figyelem! Rendőrség! – hangzott el többször is
a múlt héten pénteken a Napközi Otthonos Óvoda Bó-
bita épületének udvarán, majd a figyelmeztetést jókora
szirénázás toldotta meg.

Kicsivel odébb tüzet oltottak, sebeket kötöztek, sőt, az újraélesztés moz-
dulatai sem maradtak ki az akcióból. Pánikra azonban semmi ok nem
volt, épp ellenkezőleg. A gyerekek szeme izgatottan csillogott, hiszen
egyetlen délelőttön ismerkedhettek meg közelről a katasztrófavédelem,
a mentőszolgálat, a polgári védelem és a tűzoltóság eszközeivel, mun-
kájával.
A legtöbb óvodást a tűzoltóautó babonázta meg a legjobban, de persze
nagyon izgalmas volt a gumibotokkal egy kis kardozást imitálni, rend-
őrmotorra és mentőautóba pattanni is. Eközben a Vöröskereszt önkén-
tesei élethű sebeket varázsoltak a gyerekek kezére, majd az életmentést
is gyakorolhatták egy bábun.
A Magyar Vöröskereszt tiszaújvárosi területi szervezete kezdeménye-
zésére rendezték meg az óvodában a Biztonságvédelmi napot, melynek
fővédnöke Bráz György polgármester volt. A programon részt vettek a
szervezetek vezetői is. Laták Kamilla, a Vöröskereszt területi vezetője
elmondta, fontosnak érzik, hogy a segítő szervezetek munkájával mie-
lőbb ismerkedjenek meg a gyerekek, váljon számukra természetessé az
egymáson való segítés, sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyekre
váratlan, kritikus helyzetben szükség lehet. A rendezvény második fe-
lében véradást szerveztek, ebben természetesen már nem a gyerekek,
hanem a felnőttek voltak a főszereplők. A szervezetek több dolgozója
szabadnapját megszakítva vállalta, hogy ily módon is segít.

te

Segíts, hogy segíthessünk!

Bemutató és véradás

kronika@tiszatv.hu

Matek és kémia

Anyanyelv őrző verseny

Nyelveltek a reformátusok

Őrzik, védik a magyar nyelvet.

Április 4-6. között tizenötödik alkalommal rendezte meg Kisújszállás a
Dunától keletre fekvő megyék általános iskolás korú tanulóinak a „Szép ma-
gyar beszéd” versenyét, amelyre megyei első helyezettként jutottam tovább.
Megérkezésünk után a Városháza dísztermében a polgármester köszöntötte
a vendégeket, majd egy kis műsorral kedveskedtek a gyerekek a meghívot-
taknak. Ezután az előzőleg kihúzott sorszámok szerint kétfelé osztották a 69
versenyzőt. Én a második csoportba kerültem. Este a versenyzőkre táncház
és szalmafonás várt. Másnap a korai kelés és a reggeli után ismét a Város-
házára mentünk a kötelező szöveg felolvasására. A versenyzőket a díszte-
remben „karanténba” zárták a verseny tisztasága miatt. Itt már nagyon
izgultam, és vártam, hogy sorra kerüljek. Mikor meghallottam a sorszámo-
mat, elkísértek abba a terembe, ahol egyszer-kétszer átolvashattam a szöve-
get. Ezután a zsűri előtt kellett helytállnom, Kovács Dániel: Miért
jellemkérdés? című írását olvastam fel. (Sajnos olvasás közben hangszalag-
gyuladásom miatt elment a hangom.) Kísérő tanárommal, Nagyné Lédig
Évával nem tudtuk megvárni a vasárnap reggeli eredményhirdetést, mert 6-
án, a „Határtalanul” program keretében Felvidékre utaztam osztályommal.
A Kazinczy-jelvény kiemelt bronz fokozatát kaptam meg, amihez értékes
könyvjutalmat is átvehettem. Nagyon színes és izgalmas verseny volt!

Sallér Eszter
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

7.b osztályos tanuló

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola két tanítási nyelvű
tagozatán tanuló diákok hosszú évek óta mindig a legjobbak között
végeznek a Langwest országos angol nyelvi tehetségkutató tanulmá-
nyi versenyen. Az idén sem történt ez másképp. Három kategóriában
értek el kiváló eredményt tanulóink.
3-4. osztályos kategória: 3. helyezés Tóth Csenge 4.a, felkészítő:

Zimmermanné Fekete Judit, 5. helyezés Kis Gábor Botond 3.a, fel-
készítő: Soltészné Szörfi Anikó, 6. helyezés Takács Noémi 4.a, fel-
készítő: Zimmermanné Fekete Judit.
5-6. osztályos kategória: 2. helyezés Gergely Vanda Zsófia 6.a, fel-

készítő: Csehovicsné Guba Adrienn, 3. helyezés Soltész Blanka
Gemma 5.a, felkészítő: Makkainé Chmara Marianna, 5. helyezés
György Lili 6.a, felkészítő: Csehovicsné Guba Adrienn, 7. helyezés
Oláh Donát Olivér 5.a, felkészítő: Magyarné Simon Anita, 8. helye-
zés Kovács Balázs 5.a, felkészítő: Makkainé Chmara Marianna.
7-8. osztályos kategória: 5. helyezés Gere Áron Károly 7.a, felké-

szítő: Makkainé Chmara Marianna .
Külön díjazták a legtöbb tanulóval versenyző csapatot, melyet már

sokadszorra a 63 diákot megmérettető Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola kapott.

A Kazinczy krónikása

kronika@tiszatv.hu

Szép magyar beszéd
kronika@tiszatv.hu

Kazinczys díjeső
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Tavaszváró

Közös szabadtéri délutánnak tervezték, ám a zuhogó eső az óvoda falain
belülre kényszerítette a húsvét- és tavaszváró játszóház szervezőit és
vendégeit. A Szivárvány épületben rendezett családi program így is so-
kakat csalogatott be a kézműves műhelyekbe, játékos foglalkozásokra.
A csoportszobában az óvónők vezetésével készültek a különböző húsvéti
dekorációk, ajtódíszek, a tornateremben pedig a guruló ló hátán egy kis
ügyességi testmozgás várta a kicsiket.

Húsvéti játszóház

Húsvéti családi játszóházat rendeztek április 15-én délután a Gyermek-
könyvtárban. A gyerekek az anyukákkal, apukákkal, nagyszülőkkel
együtt ügyeskedhettek. Ezúttal húsvéti ablakképet készíthettek és tojást
díszíthettek a kicsik és nagyok.

Húsvét ünnepén

„Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről!”
Fejét csóválva így káromolta a nép a megfeszített Jézust.
Nagyhét van. A keresztény világ a Megváltó szenvedésére, kereszthalál-
ára és húsvét vasárnapján a feltámadására emlékezik.
Az Isten Fiát, aki nemcsak tanította, de életével is hitelesítette a szere-
tet parancsát, keresztre feszítették. Miért kellett meghalnia? Miért for-
dult el tőle a szent asszonyokon kívül szinte mindenki Jeruzsálemben? Ez
a kérdés az akkori társadalmi viszonyok és az emberek közötti évezredek
óta változatlan viselkedési normák ismeretében viszonylag könnyen
megválaszolható.
A vallásukat jól ismerő, annak minden parancsát betartó farizeusok fél-
tékenyek voltak rá, mert hibás szentírás magyarázatukért, önteltségü-
kért, vak hitükért és képmutatásukért gyakran ostorozta őket.
A zsidó nép Róma uralmától való megszabadulását várta a messiástól.
A hatalom megtestesítői Pilátus, Júdea helytartója, és az őt segítő, vele
kiegyező főpapok voltak. Ők a pozíciójukat és az azzal járó előnyöket fél-
tették egy esetleges népfelkeléstől, ezért szálltak szembe Jézussal.
A nép csalódott benne, amikor azt mondta a helytartónak, hogy „Az én
országom nem ebből a világból való” (Jn 18,36), mert egyértelművé
vált, hogy nem Róma uralmát jött megdönteni. A közvetlen indokot azon-
ban számukra az szolgáltatta, hogy Isten Fiának vallotta magát, tehát is-
tenkáromlást követett el, ami a vallásuk akkori törvényei szerint
halálbüntetéssel járt. Azt, hogy ő valóban Isten Fia volt, nem ismerték
fel. Ezt a már halott Jézust a kereszten őrző római százados, azaz a zsi-
dók szemében egy pogány ember mondta ki helyettük is. (V.ö.:Mt 27.54)
Ha Isten Fia volt, akkor miért nem mentette meg magát? Megtehette
volna? Igen! Miért nem tette? A válasz a transzcendens világába vezet:
azért, mert nem az evilági hatalmasságok, hanem a Sátán volt az ellen-
fele. Mit sugallt és sugall azóta is minden eszközt megragadva a gonosz
lélek? Azt, hogy a halál az élet vége, ezért ki kell használni azt az időt,
ami még hátra van. Szerezzünk meg mindent, amit csak tudunk! Élvez-
zük a lét minden pillanatát. A cél: hatalom, gazdagság, hírnév. Ezt a
három dolgot ajánlotta fel a Sátán Jézusnak is a pusztában. Jézus nem
fogadta el, de mi, emberek legtöbbször bedőlünk neki. Az eredményét
ismerjük: állandó háborúság az emberek között, és állandó háborúság
a lelkekben.
Jézus azonban életével és tanításával mindennek az ellenkezőjéről tett

tanúbizonyságot. Add amid, van, de leginkább a szeretetedet! Légy min-
denkinek a szolgája! Az eredmény: aki ad, magához vonz és nem szét-
szór. Hatására béke lehetne a világban, de bizonyosan béke lesz az őt
követők lelkében. Mert a halál minden vallás tanítása szerint nem az
élet vége. Az ember lelke örökké él, és azt, hogy ez így van, a Krisztust
követők szerint Jézus halálával és feltámadásával bizonyította. Ha nem
így lett volna, nem áldozták volna fel életüket az apostolok is azáltal,
hogy minden helyzetben tanúságot tettek mesterükről, vállalva ezáltal a
kereszthalált, sőt akár a fejjel lefelé történő megfeszítést is, mint ahogy
Szent Péter tette. Pál apostol írta a kétkedőknek Korintusba: „Ha pedig
Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs ér-
telme a ti hiteteknek sem.” (1 Kor 15,14)
Egyre kevesebben vannak, akik ismerik őseik vallását. Sokan Istenben
sem hisznek. Igaz, abban az Istenben, amiben nem hisznek, valószínűleg
más sem hinne. Ahhoz, hogy dönteni lehessen ellene, vagy mellette, meg
kell Őt ismerni. Hogyan? A legkézenfekvőbb a kinyilatkoztatása, azaz a
Biblia által. Aki teheti, szánjon rá elegendő időt.
Addig is hívőknek és nem hívőknek egyaránt áldott húsvéti ünnepeket
kívánok!

Szrogh Károly

Húsvéti tojásfa
A hagyományokat folytatva húsvét alkalmából ismét tojásfát
díszít a Remény Klub. Az időpont április 17. (csütörtök), 16
óra, a helyszín a Városház tér.

Húsvéti sonkás bableves
Hozzávalók:
1 közepes fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma
3-4 evőkanál olaj
3 db sárgarépa
2 db fehérrépa
3 dkg zeller
1 evőkanál liszt
1,5 liter sonka főzőlé
1 babérlevél
1 mokkáskanál frissen őrölt bors
1 kis csokor petrezselyemzöld
20 dkg füstölt főtt sonka
30 dkg fehér bab (konzerv)
2 dl főzőtejszín
ízlés szerint mustár vagy torma
1 ágacska tárkony (lehet szárított is)
1 tojásból, lisztből, sóból galuska
Elkészítés:
A hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, és egy fazékban
az olajon, közepes lángon megfuttatjuk a fokhagymával
együtt. A répákat és a zellert tisztítás után felkarikázva dob-
juk rá a hagymára, 5-6 percig pirítjuk. A liszttel meghintjük,
fél percig kevergetve pirítjuk, majd a füstölt hús főzőlevével
fölöntjük. Babérlevével, borssal és aprított petrezselyemmel
fűszerezzük.
Ha fölforrt, kis lángra állítjuk, 5-6 percig főzzük, majd hoz-
záadjuk a fehér babot. A sonkát apró kockára vágjuk, a ké-
szülő levesbe szórjuk.
A tejszínt a mustárral vagy tormával simára keverjük, így
öntjük a levesbe, 1-2 percig forraljuk, ha kell, utána ízesít-
jük.
A galuskát elkészítjük: a tojást a liszttel és egy csipet sóval
sűrű tésztává kikeverjük, majd a levesbe szaggatjuk. Ha a
zöldségek is megpuhultak, már csak a galuskát kell figyelni,
3 perc alatt kész, és tálalható. Tárkonnyal díszítjük.

Húsvéti tojásos sonkás pite
Hozzávalók:
Tésztához
18-20 dkg finomliszt
csipetnyi só
15 dkg margarin
2-3 evőkanál jéghideg víz
Töltelékhez
20 dkg reszelni való kecskesajt, vagy ei-
dami, vagy trappista is lehet
20 dkg natúr krémsajt
2 dl sűrű főzőtejszín
3 db tojás
4 db főtt tojás
20 dkg főtt füstölt sonka
1 csapott evőkanálnyi friss, vagy kb.1 kiskanálnyi szárított ka-
kukkfű
maréknyi koktélparadicsom
só
őrölt fehér bors
Elkészítés
1.A tésztához való lisztet egy tálba szórjuk, csipetnyit megsóz-
zuk, a kis kockákra vágott hideg margarint hozzáadjuk, majd

két tenyerünk közt morzsolgatva, a vége felé a vizet hozzáadva
gyors mozdulatokkal (ne legyen ideje megmelegedni a kezünk-
től a margarinnak) tésztává gyúrjuk.
2.Meglisztezett gyúrólapon kerekre ellapítjuk, majd kibélelünk
vele egy 26 centi átmérőjű, alacsony peremű tortaformát (pié
formát) úgy, hogy pereme is legyen. Letakarva fél órára betesz-
szük a hűtőszekrénybe, majd villával megszurkáljuk és előme-
legített sütőben, a közepesnél nagyobb lánggal (190 °C;
légkeveréses sütőben 175 °C) kb.10 perc alatt elősütjük.
3.Amíg a tészta sül, elkészítjük a töltelékét. A kecskesajtot egy
tálba reszeljük, a krémsajtot, a tejszínt és a nyers tojásokat hoz-
záadjuk. Enyhén megsózzuk, megborsozzuk, a fölaprított friss
vagy az összemorzsolt szárított kakukkfűvel fűszerezzük, jól ösz-
szekeverjük.
4.A főtt tojást szeletelővel vékony karikákra vágjuk és az elősü-
tött tésztát körben szépen kirakjuk vele. A sonkát apró kockákra
vágjuk, a tojásra szórjuk, majd a sajtos masszával az egészet le-
öntjük, elsimítjuk. A koktélparadicsomokat beleszórjuk (ha na-
gyok, akkor félbevágjuk előtte), hogy mindenhová egyformán
jusson belőle. A sütőbe visszatolva, változatlan lánggal 35-40 per-
cig sütjük.
5.Kb.15 percnyi pihentetés után cikkekre vágva tálaljuk. Nem
csak ebédre, melegen, de vacsorára hidegen is kitűnő.

Sütésmentes gyümölcsös
joghurttorta

Hozzávalók:
20 dkg kristálycukor
5 dl gyümölcsjoghurt
4 dl tejszín
2 evőkanál étkezési zselatin
ízlés szerinti gyümölcs
babapiskóta
Elkészítés ideje:
20 perc, plusz két óra hűtés.

Elkészítés menete:
A cukrot és az étkezési zselatint keverjük össze egy lábasban, és
adjuk hozzá a joghurtot is. Tegyük a tűzre a masszát, és folyto-
nos kevergetés mellett forraljuk fel, majd vegyük le a lángról.
Amíg langyosra hűl, a tejszínt felverjük habosra, és adagoljuk
hozzá a joghurtos masszát. Ízlés szerint keverhetünk hozzá gyü-
mölcsöt ( ha fagyasztott, kiengedés után lecsepegtetjük).
Egy kapcsos tortaforma alját rakjuk ki babapiskótával, és úgy
öntsük rá a masszát. Kell neki két-három óra, míg megszilárdul,
és szeletelni lehet.
Jó étvágyat!
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Humán
foglalkozások

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett Baba

Mama Klub következő foglalkozása 2014. áp-

rilis 23-án lesz a Napsugár Bölcsőde 6-os pa-

vilonjában,. 16-tól 18-óráig. Meghívott ven-

dég: Törökné Mihály Erzsébet fejlesztőpeda-

gógus.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett szü-

lőcsoportos foglakozás következő időpontja:

2014. április 24, csütörtök, 16.30-18.30-ig,

helye: Kazinczy u. 3. fsz. 27.

Tiszaújvárosban a Borostyán Patikával szemben téglaépületben, 55 m2-es, III. emeleti
2 szobás, műanyag nyílászárós, déli fekvésű kitűnő állapotú lakás eladó. Tel.: +3670/410-
6493

A Tökös-tónál (Tiszaújváros felőli végén)
- 900 m2-es telken szoba-konyhás ház gazdasági épületekkel és gyümölcsfákkal,
- ugyanitt 900 m2-es üres, bekerített telek eladó.
- Sajószögeden a MÉH-telep melletti dűlőben 790 m2-es telek, rajta lakással és 30 db
termő gyümölcsfával eladó. Tel.: +3670/3949-026
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Tudta Ön, hogy…
...egy 6 hónapos csecsemő képes bármely nyelv hangjait megér-

teni?

...a kiejtett hangok mindössze 30%-a látható a beszélő ajkán?

…a kengyel, az üllő és a kalapács testünk legkisebb csontjai. A kö-
zépfülben lévő dobüregben található három csont együtt nem nagyobb,
mint egy 1 eurós érme!

...a belső fülben található csiga átlagosan több mint 30 000 érzék-
hámsejtet, úgynevezett szőrsejtet tartalmaz?

...a dobhártya rezgésekor csupán 0,00000001 mm-t mozdul el? Ez
egy emberi hajszál vastagságának százezred (!) része.

…a hang terjedési sebessége több, mint 340 m/s, azaz óránként
több, mint 1200 km/h? Ilyen sebesség, és megfelelő hangerő esetén a
londoni Big Ben harangjait egy órával később már Barcelonában is le-
hetne hallani!

…az emberi hallás frekvenciatartománya 20 és 20 000 Hz között
mozog. A kutyák 60 és 45 000 Hz-es tartományon belül hallanak. A pat-
kányok hallástartományának felső határa 60 000 Hz, a denevéreké pedig
120 000 Hz.

...elég csupán 7 és fél percet tölteni egy hangfal közelében egy rock
koncert alatt, hogy hallásvesztés következzen be?

...a Rock and Roll Hall of Fame-be (Hírességek Csarnoka) bevá-
lasztott zenészek 60%-a szenved halláskárosodásban?

…egy kutatás szerint, a lakosság több mint 10%-ának van valami-
lyen mértékű hallásproblémája, de csak – országtól függően - 10-25%-
uk használ hallókészüléket? Ez a szám hazánkban sokkal alacsonyabb!

A hallásproblémák természetesen a híres embere-
ket sem kímélik, legyen szó színészekről, zené-
szekről, vagy akár korábbi amerikai elnökökről.

Az egy-egy turné során, hosszú időn át tartó óriási zajártalom az, ami-
nek gyakori következménye a zenészek nagyszámban előforduló hal-
lásromlása – mutatta ki egy hangszeresek és énekesek körében végzett
tanulmány. Nem meglepő tehát, ha egyes internetes források szerint
Cher, Bono a U2-ból, Ozzy Osbourne, Phil Collins, Sting, Eric Clapton
vagy Pete Townshend, a The Who énekes-gitárosa is ezzel a problémá-
val küzd, bár különböző okok miatt. Állandó halláspanaszokkal élnek a
népszerű Dallas sorozat sztárjai, a Bobby-t játszó Patrick Duffy és a
Lucyt alakító Charlene Tilton is. Úgy látszik, hogy a hallásproblémák a
Ewing-okat sem kerülik el. Érdekesség, hogy Patrick Duffy az Amplifon
egyik amerikai vállalatának (Miracle Ear) televíziós reklámjainak az ál-
landó szereplője. Bátran biztat a hallókészülékek használatára, saját pél-
dáját említve. Többször beszél arról, hogy bizony neki is először a
hiúságát kellett legyőznie ahhoz, hogy megtapasztalja azt, hogy meny-
nyivel jobb újra jól hallani, és így aktív életet élni. Jodie Foster, a Bá-
rányok hallgatnak című film főszerepében nyújtott alakításáért Os-
car-díjat kapott, napjainkban pedig büszkén viseli hallójárati készülé-
két, gyakran a frizuráját is úgy alakítja, hogy az igazán figyelmes sze-
mek észrevehessék apró „ékszerét”. Több helyen említik továbbá a
leghíresebb hallókészülék viselő színészek között Barbara Straisand és

Sylvester Stallone nevét is. Az egykori amerikai elnökök közül halló-
készüléket viselt Ronald Reagen és ma is azzal él Bill Clinton. Amikor
Reagen elnök készülék-viselése nagy nyilvánosságot kapott, ugrássze-
rűen megnőtt a kereslet a hallókészülékek iránt az USA-ban, az iparág
alig tudta teljesíteni a beérkező igényeket. Hazánkban is sok híres ember
– színész, zenész, politikus, közéleti személyiség – hord hallókészülé-
ket napjainkban is. Vajon kinek kellene felvállalnia itthon az eszköz vi-
selését, hogy hasonló hatást váltson ki a hallásproblémákkal élőkből,
mint az Egyesült Államok korábbi elnökének esete?

Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat
kampányának apropóján összeválogattuk azokat a leg-
fontosabb szempontokat, amelyek miatt érdemes és fon-
tos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy ugyanis,
hogy hova jelentkezünk be szűrésre!

A hallásproblémák mindannyiunkat érintenek

A megnövekedett környezeti zajok, a módosult zenehallgatási szokások
(iPod-ok, mp3 lejátszók), a zajos munkahelyeken a hallásvédelem gya-
korta előforduló teljes hiánya mellett a hallószervek természetes úton
történő elöregedése sem kímél bennünket. Előbb-utóbb valamilyen mér-
tékben mindannyian érintettek leszünk, vagy már érintettek is vagyunk.
A kérdés inkább az, hogy kinél mikor jön el az a pillanat, amikor beje-
lentkezik hallásvizsgálatra egy Amplifon Hallásközpontba.

Hallásvizsgálatot hallásközpontban
érdemes elvégeztetni

Sokszor előfordul, hogy háziorvosi rendelőkben mobil műszerekkel hal-
lásszűrést végeznek különböző hallókészülék forgalmazók. Ez hason-
lóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha félhomályban vagy
sötétben akarnánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz ugyanis
csend kell, amit a hallásközpontokban a speciálisan, kifejezetten erre a
célra kialakított hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Az utcazaj, a padló
kopogása vagy más zavaró tényezők teljesen elferdíthetik a mérések
eredményét. Így pedig nem lehet pontos képet kapni, legjobb esetben is
csak tájékoztató jellegűek a kapott adatok, ami akár téves terápiához is
vezethet. Ne hagyja magát becsapni!

A hallásvizsgálat teljes
mértékben ingyenes

Ez azt jelenti, hogy a hallásvizsgálat Önnek valóban nem kerül egyet-
len forintjába sem, azaz Önnek nem kell a helyszínen fizetnie érte, va-
lamint a vizsgálatot végző Amplifon Hallásközpontok sem számolnak
el pontokat a Társadalombiztosítási Pénztár felé.

A hallásvizsgálat fájdalommentes

A vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az anamnézis felvétele után
a hallójárat ellenőrzése, majd maga a hallásvizsgálat következik, aminek
célja, hogy a hallásspecialisták segítségével megtalálják azt a legkisebb
intenzitású hangot, amelyet Ön már éppen meghall. A következő lépé-
sekben pedig jelezni kell, hogy melyek azok a legerősebb hangok, ami-
ket Ön még tolerál, mennyire hallja meg a beszédet, és mennyire sikerül
megértenie azt. A hallásvizsgálat tehát teljes körű, és csupán 25-30 per-
cet vesz igénybe.

A hallásvizsgálatra
nem kell órákat várni

Az úgynevezett előjegyzési rendszernek köszönhetően minden hallás-
vizsgálat előre megbeszélt időpontban történik. Önnek csupán fel kell
hívnia a 06-46/382-796-os telefonszámot, és a Miskolc, Városház tér
22. szám alatt található Amplifon Hallásközpont munkatársaival
közösen egyeztetnek egy Önnek megfelelő időpontot. A más egész-
ségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó, bosszantó vá-
rakozás így teljesen kiküszöbölhető.

Mit kell tudni
az Amplifonról?

Az Amplifont Charles Holland angol mérnök alapí-
totta 1950-ben, Milánóban. A vállalat a világon egye-
dülálló módon, 5 földrész 20 országában szolgáltat
hallásproblémákkal kapcsolatos megoldásokat. Az
Amplifon napjainkra a világ legnagyobb hallókészü-
lék forgalmazójává vált: 3250 hallásközpont, 1 700
franchise partner valamint 2 400 szolgáltató központ
alkotja a globális hálózatát. A munkatársak létszáma
meghaladja a 10 000 főt.
Az Amplifon Hallásközpontok hálózata hazánkban is
piacvezető pozíciót tölt be a hallókészülékek forgal-
mazásának területén: jelenleg országszerte 50 hallás-
központban várják az ingyenes hallásszűrésre vagy a
hallókészülék próbahordásra, beállításra jelentkező-
ket. A hihetetlenül kedvező áron – 65 Ft/darab (!) –
kínált hallókészülék elemek mellett számtalan halló-
készülék kiegészítőt és tisztítószert találnak az érdek-
lődők az Amplifon Hallásközpontokban.

9 megdöbbentő tény
a hallásról

5 ok, ami miatt érdemes
hallásvizsgálatra elmenni

Híres hallókészülék viselők
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Annak idején Tiszaszederkény mindennapjait a mezőgaz-
dasági munkák határozták meg. Aztán jött a szocializmus és
ezzel Magyarország iparosításba kezdett. A jelentéktelen fa-
luból egyszerre „ipari nagyhatalom” lett. Erőmű – igaz ezt
Tiszapalkonyainak nevezték -, vegyipari gyár, és az ezekhez
tartozó létesítmények nőttek ki „a por és sár falujából”. Ezt
a fejlődést összegezte a fenti címmel a Borsodi Vegyész.
„Dél-Borsod, így Tiszaszederkény és környéke is a nagyvá-
rosoktól távol eső, elzárt, szegény, elmaradott vidék volt.”
Aztán a modern üzemek, gyárak betelepítésével fejlődésnek
indult. És nem csak iparilag, a város és az egyre gyarapodó
lakosság a szolgáltatások fejődését is magával hozta. Például
az egészségügyben.
„Mintegy 15 évvel ezelőtt, amikor ezen a vidéken az építke-
zés megkezdődött, Tiszaszederkény, Tiszapalkonya, Oszlár,

valamint az erőmű 3-as számú lakótelepén összesen egy
orvos volt. Jelenleg csak a Tiszai Vegyikombinát üzemor-
vosi rendelőjében két üzemorvos és egy fogszakorvos látja
el a feladatát, megfelelő szakmai asszisztenciával.”
Az itt élők egyéb szempontból is elégedettek lehettek.
Anyagi helyzetük is jó volt,1968-ban az éves átlagkereset
22.992 forint volt, mely az országos átlagnak felelt meg.
Emellett folyamatosan képezték az itt dolgozókat. Összes-
ségében tehát az egykori poros és sáros utcájú faluból, egy
modern ipari város kerekedett.
„ A TVK ugyanis alapvetően meghatározta az egész vidék
szellemi, kulturális arculatát. Mindenekelőtt fokozatosan ki-
alakította azt a közösségi együttélési formát, amely megfelel
az ipari termelés nagyfokú szervezettségének.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Porból és sárból
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Április 17. csütörtök
09:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora

09:15: Hétről – Hétre, a Tisza TV magazinműsora
(Az adás a szerdai műsor ismétlése)

Április 20. vasárnap
14:00 A húsvéti egyházi szertartások közvetítése felvételről

Április 21. hétfő
18:00: Sporthétfő: Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátor FC NB

III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Április 23. szerda

18:00: Héthatár - a Tisza Televízió hírműsora: - Mátyás korában tör-
ténelmi verseny - Tojásfa állítás - Néptánc tábor - Így telt a húsvét -

Sport
18:15: Hétről-Hétre – Magazinműsor: Tavaszi fesztivál - Sport - Fo-

gadóóra
Április 24. csütörtök

9:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális Központ
programja

Derkovits Kulturális Központ
Május 12-17. Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál

Május 12. (hétfő) 18.00 óra: A fesztivál ünnepélyes megnyitója
Illényi Katica koncertje: Komolyat vidáman, műfaji határok nélkül.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
Jegyárak: 1.500 Ft. Tiszaújváros kártyával: 1.350 Ft. Nyugdíjas/
Diák: 1.300 Ft.
Május 13. (kedd) 14.00 óra: Operácska, a Miskolci Nemzeti Színház
beavató eladása gyerekeknek: Szerelmi bájital.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
Jegyár: 500 Ft.
17.00 óra: A Zajácz Tamás, Várkonyi János és Csuta György alko-
tócsoport kiállítása.
Helyszín: Városi Kiállítóterem
Május 14. (szerda) 18.00 óra: Kovács Kati önálló koncertje.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
Jegyárak: 2.000 Ft. Tiszaújváros kártyával: 1.750 Ft. Nyugdíjas/
Diák: 1.500 Ft.
Május 15. (csütörtök) 19.00 óra: Botafogó Táncegyüttes. SAKK –
táncszínházi produkció.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
Jegyárak: 1.500 Ft. Tiszaújváros kártyával: 1.350 Ft. Nyugdíjas/Di-
ák: 1.300 Ft.
Május 16. (péntek) 19.00 óra: Dan Gordon: Esőember - színházi elő-
adás.
Főszereplők: Kulka János és Nagy Ervin.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem.
Jegyárak: 2.000 Ft. Tiszaújváros kártyával: 1.750 Ft. Nyugdí-
jas/Diák: 1.500 Ft.
Május 17. (szombat) 20.30 óra: Marót Viki és a Nova Kultúr Zene-
kar koncertje.
Helyszín: Városháztér (rossz idő esetén a Derkovits Kulturális Köz-
pont színháztermében).
Jegyek április 22-től kaphatóak a kulturális központ jegypénztárá-
ban.
Tel.: 49/542-009

Versenyzők héttől nyolcvanig

Versmaraton a költészet napján
Hatodik alkalommal szervezett
a Hamvas Béla Városi Könyvtár
versmondó versenyt a költészet
napja, azaz József Attila szüle-
tésnapja tiszteletére. A megmé-
rettetésre több mint 160-an je-
lentkeztek kedvenc költemé-
nyükkel. Az előzetes válogatás
után csaknem hatvan versmon-
dó adta elő választott művét a
döntőn, melyet a könyvtárban
tartottak.

Zömében magyar költők alkotásai, a nyugato-
sok, Petőfi, valamint kortárs szerzők művei
hangzottak el a maratoni hosszúságú verse-
nyen. Minden korosztály az érdeklődéséhez
illő és annak megfelelő verseket választott, és
adott elő a szép számú közönség, és a zsűri
előtt.
A versenyre három kategóriában lehetett je-
lentkezni. A legnépesebb az általános iskolá-
sok tábora volt, de a felnőttek közül is sokan
éreztek kedvet ahhoz, hogy megmérettessék
magukat, így igen széles életkori sávban -7
évestől 80 évesig - mutatták be előadói tehet-
ségüket a résztvevők.
A kategóriák versenyzőinek fellépései között
irodalmi kvízjátékokkal aktivizálták a szerve-
zők a közönséget. Miután a háromtagú zsűri -
Suba Péter nyugalmazott középiskolai tanár,
Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ
igazgatója, és Seres Ildikó, Jászai-díjas szín-
művésznő - meghozta döntését, Seres Ildikó, a
zsűri elnöke értékelte a hallottakat.

- Nagy öröm, hogy ennyi gyönyörű verset és
felkészült versenyzőt hallhattunk ezen a dél-
utánon – mondta, - köszönöm, hogy önök ener-
giát fordítanak arra, hogy verseket tanulnak, és
vállalják, hogy előadják azokat. Egy ilyen al-
kalom reményt ad arra is, hogy a vers segít
megőrizni a következő generáció gazdag érze-
lemvilágát, és átmenteni azt a jövőnek.
Néhány tanáccsal is ellátta a versenyzőket és
felkészítőiket. Mint mondta, fontos, hogy a
gyerekekkel egy-egy vers ritmusossága mellett
a tartalmat és gondolatot is megéreztessük. Lé-
nyegesnek tartja a saját választást, hiszen az
ember csak akkor tud egy verset hitelesen visz-

szaadni, ha lélekben a magáénak érzi azt. A
legnehezebben a középiskolások és felnőttek
kategóriájában született meg a döntés, hiszen
a tizenévesektől a nyugdíjasokig sok szép sza-
valatot adtak elő a versenyzők.
A közönség soraiban sok magyartanár figyelte
a szereplőket. Mint mondták, számukra igazi
feltöltődés azt látni, hogy a vers, mint műfaj
ilyen sok embernek fontos. Amellett, hogy él-
vezetes a színvonalas előadásokat hallani, egy-
fajta találkozási lehetőséget is jelent nekik ez a
rendezvény.
A verseny végén Tompáné Mászáros Hedvig, a
könyvtár vezetője megköszönte minden részt-
vevőnek a szereplést, és emléklapokat adtak át,
valamint eredményt hirdettek.

T.E.

Egymástól is tanulhattak a szavalók.

A verseny díjazottai
I. kategória (általános iskola alsó tagozat)
1. Sándor Luca (Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola, felkészítő: Marjánné
Bacsó Csilla)
2. Kovács Bálint (Kazinczy Ferenc Reformá-
tus Általános Iskola, felkészítő: Marjánné
Bacsó Csilla)
3. Kocsis Anna (Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola)
II. kategória (általános iskola felső tagozat)
1. Kovács Viktor (Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola, felkészítő: Simonné
Varga Katalin)
2. Tar Márton (Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő:
Réthi Zoltánné)

3. Farkas Péter (Hejőpapi Általános Iskola,
felkészítő: Bálint Zoltánné)
III. kategória (középiskolás és felnőtt korosz-
tály)
1. Szabó Petra (Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium,
felkészítő: dr. Fónagy-Sütőné Hocza Beáta)
2. Horváth Sándor
3. Koska Péter
A zsűri különdíját kapták:
Fekete Kiara Mercédesz (Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola, felkészítő: Si-
monné Varga Katalin), Al Wassily Iman
Eszter (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollégium, felké-
szítő: Tóth Ágota).
Közönségdíj: Kovács Bálint.

Óvodásoknak és kisiskolásoknak tartott előadást a Mis-
kolci Csodamalom Bábszínház. A Gőgös Gúnár Gedeon
gyerekkönyv mondókáiból, történeteiből a névadó köré
font történetet élő és báb szereplők jelenítették meg a
színpadon.

- Manapság nagyon divatos, hogy filmeket készítenek egy-egy játék
vagy mese szereplőjéről, ez a színdarab pedig ehhez hasonlít - mondta
a címszereplő, Klim Zsolt. - A könyv történeteiből is szemezget az elő-
adás, de leginkább az általam megformált Gőgös Gúnár köré lett kiala-
kítva egy történet.
Amellett, hogy a színdarab remek kikapcsolódás a kicsiknek, tanulhat-
nak is belőle.
- Nagyon fontos a gyerekeknek a színházi élmény – mondta Halász
Zoltánné, a Tündérkert óvoda vezetője. - Megtanulják, hogy kell visel-
kedni egy ilyen helyen, és a színdarabból rengeteg tanulságot vonhatnak
le.

Rendhagyó költészet napi meg-
emlékezésre gyűltünk össze áp-
rilis 11-én a Hunyadi Mátyás
Iskola aulájában. Az elhangzott
vers, megzenésített vers, a cso-
dálatos tánc és az aulában kiállí-
tott képek a művészetek össze-
fonódásáról meséltek.

A képek Posgay Andrea, volt kolléganőnk
munkái. Posgay Andrea tanító nénit a jelenlé-
vők közül sokan ismerték. Az ünneplőbe öltö-
zött 5/1. osztály az utolsó osztálya volt, a két
táncos lány szintén régi tanítvány. Egyik ala-
pító tagja volt iskolánknak, s egészen 2011-ig
dolgozott nálunk. A Zsolnai-programról még
ma is ő jut mindenki eszébe. Számtalan tanít-
vány került ki kezei közül. Aztán jött egy vá-
ratlan sorsfordulat, amelynek következtében

elkezdett festeni. Igen, van, akinek ki kell be-
szélni a fájdalmat magából, van, akinek ki kell
írni, s van, akinek ki kell festeni. Ezáltal gaz-
dagodtunk mi, a környezete. Ő pedig belső har-

móniára talált. Ez a kiállítás, ezek az alkotások
azt üzenik mindenkinek, amit Madame Curie
mondott a tehetségről: „Hinnünk kell, hogy te-
hetségesek vagyunk valamiben, s ezt a valamit
bármi áron is el kell érnünk.” Ez a kiállítás azt
is üzeni mindenkinek, hogy amikor az ember
más életszakaszba ér, akkor is meg kell találnia
azt a tevékenységet, ami inspirálja és boldoggá
teszi. Én mindenkinek azt kívánom, hogy ta-
lálja meg az élet örömét úgy, mint Posgay
Andrea kolléganőnk. A művész bizonyára úgy
van az alkotásaival, mint az anya a gyermeke-
ivel: félti, óvja, babusgatja őket. Még sok ilyen
újszülöttet kívánunk Neked, Andrea, s szeret-
nénk, ha máskor is bemutatnád őket nekünk.

Tankó Lászlóné
igazgatóhelyettes

Bábszínház a Derkovitsban

Gőgös Gúnár Gedeon

kronika@tiszatv.hu

Életöröm, harmónia

Tárlat az aulában.

A zsűri tanácsokat is adott.
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Labdarúgás

Nem sok hiányzott a bravúrhoz
A Debrecen NB I-es labdarúgó
gárdájának fiókcsapata, a Léta-
vértes látta vendégül az NB III Ke-
leti csoport 23. fordulójában a
Termálfürdő FC Tiszaújváros e-
gyüttesét. A listavezető ellen végig
partiban voltak a kék-sárgák és
kis szerencsével akár pontot vagy
pontokat is rabolhattak volna a
bajnoki cím esélyesétől.

Létavértes SC ’97 – Termálfürdő FC
Tiszaújváros 2-1 (1-1)

Létavértes: 150 néző. V.: Lovas, Pogonyi, Vi-
czián.
Létavértes SC ’97: Tóth-Kuti, Bényei, Hajdu,
Suskó, Kónya, Berdó (Madar), Bereczki,
Galvao, Kertész (Sós), Szabó (Balogh).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Hamar-Galam-
bos, Toplenszki (Stefán), Nagy, Fodor, Hor-
váth, Subert, Lippai, Kerekes, Molnár (Sápi),
Kovács (Dávid).
3. perc: Hamar hatalmas kirúgása után az egy-
másra váró védők között a szemfüles Kovács
Péter a rárontó kapust megelőzve a kapu köze-
pébe gurított. 0-1
27. perc: Szabó a bal oldalon iramodott meg,
élesen középre lőtt, ahol az érkező Kónya 10
méterről kapásból a jobb alsó sarokba bombá-
zott. 1-1
75. perc: A csereként beállt Balogh keverte
meg a tiszaújvárosiak bal oldali védelmét, kö-
zépre passzolt labdáját Bereczki 8 méterről
lőtte kapura, ami egy tiszaújvárosi lábon irányt
változtatva a jobb sarokba pördült. 2-1
Nem csak a tiszaújvárosiak, hanem a hazaiak is
busszal érkeztek a létavértesi labdarúgó pá-
lyára. A DVSC fiókcsapatának tagjai ugyanis
csak a bajnoki mérkőzéseiket játsszák Léta-
vértesen. A tehetséges fiatalokból álló együt-
test a kezdést követően meglepte a tiszaújvá-
rosi csapat. Kovács Péter góljánál a létavér-
tesiek kapusát, Tóth Csabát nyilvánvaló sza-
bálytalanságáért azonnal ki kellett volna
állítania Lovas játékvezetőnek. (Ennél sokkal
kisebb vétségért Felsőtárkányban Hamar Zsol-
tot azonnal az öltözőbe küldték.) A tiszaújvá-
rosiak a vezetés birtokában inkább a véde-
kezést részesítették előnyben. A hazaiaknak
azonban egy gyors támadás végén sikerült
egyenlíteniük. A fordulás után kiegyenlített
volt a játék, a tiszaújvárosiak kontratámadá-
sokkal próbálkoztak. A győzelmet jelentő gólt
a csereembernek, a 60. percben pályára lépett
utánpótlás válogatott Balogh Norbertnek kö-
szönhetik a hazaiak, akinek beállítása után sok-

kal veszélyesebb lett a létavértesiek támadójá-
téka. A bekapott gól után a Tiszaújváros kitá-
madott, de mezőnyfölénye ellenére sem sike-
rült az egyenlítés.
A találkozó remek hírverése volt a focinak,
mindkét csapat derekasan „odatette” magát,
végül csak az egyik csapat, ezúttal a hazaiak
gárdája örülhetett.
Spisljak Zoran, vezetőedző: Ez volt a tavasz
legnehezebb mérkőzése, egy nagyon jól felké-
szített Tiszaújváros ellen sikerült begyűjteni a
3 pontot.
Koleszár György vezetőedzőt a Putnok elleni
találkozón Ducsai játékvezető kiállította. A fe-
gyelmi bizottság döntése alapján a tiszaújváro-
siak vezetőedzője három mérkőzésen nem ül-
het csapata kispadjára és a mérkőzés előtt és
után az öltözőben sem jelenhet meg. Így ter-
mészetesen nyilatkozatot sem adott.
A 23. forduló további eredményei:
Hajdúböszörményi TE – Fortress Felsőtárkány
0-3
Putnok FC – Ebes KKSE 7-0
Nyírbátori FC - Jászapáti FK 2-0
FC Hatvan – Veresegyház VSK 1-2
Cigánd SE - DVSC-DEAC 3-3
Egri FC - KBSC FC törölve (0-3)
REAC - Ferencvárosi TC 1-1
Következik a 24. forduló
2014.04.19. Szombat 17.00 óra
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátori FC
Jászapáti FK - FC Hatvan
Fortress Felsőtárkány – Putnok FC
Ferencvárosi TC – Egri FC
KBSC FC – Hajdúböszörményi TE

2014.04.20. Vasárnap
14:30 DVSC-DEAC - REAC
17:00 Ebes KKSE – Létavértes SC `97
17:00 Veresegyház VSK – Cigánd SE

Felemás hétvége

Kettőnek sikerült, kettőnek nem. Röviden így
summázható a Termálfürdő FC Tiszaújváros
utánpótlás csapatainak hétvégi mérlege. Hazai
környezetben a nyírbátoriakat verték a tiszaúj-
városi fiatalok, Mezőkövesden azonban nem
sikerült pontot szerezniük.

U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros –
Nyírbátor FC 5-1

Rémiás Róbert, edző: Fontos mérkőzést nyer-
tünk meg javuló helyzetkihasználással. Gratu-
lálok a csapatnak!

U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros –
Nyírbátor FC 2-1

Czerva Zoltán, edző: Elégedett vagyok, mert
hatpontos mérkőzésen, vesztett állásból fordí-
tottuk meg a mérkőzést, egy jól küzdő csapat
ellen.

U15 Mezőkövesd – Termálfürdő FC
Tiszaújváros 6-2

Barabás Zoltán, edző: Tizedik percben egy
kontratámadásból vezető gólt szereztünk, attól
kezdve pozitívan értékelhető momentumunk
sajnos nem volt. Viszont gratulálok játéko-
somnak, Sajgó Mátyásnak, aki a megyei kémia
tanulmányi versenyt megnyerte.

U14 Mezőkövesd – Termálfürdő FC
Tiszaújváros 4-0

Barabás Zoltán, edző: A csapatkapitányom
egymaga többet futott, küzdött a mérkőzésen,
mint a csapat többi tagja összesen.

Folytatódott
a Bozsik torna

Ismét Bozsik torna helyszíne volt Tiszaújváros.
Ezúttal az U13-as korosztály környékbeli fo-
cistái léptek pályára. A nevezett 8 csapat kö-
rülbelül 100 aprósága rúgta a bőrt két
csoportban. Mindenki játszott mindenkivel,
majd még helyosztó mérkőzéseken döntötték
el a helyezések sorsát. A csapatok nagy több-
ségében 2001-es születésű játékosok szerepel-
tek, a házigazda tiszaújvárosiak azonban egy
évvel fiatalabb korosztállyal képviseltették ma-
gukat. Eredményt ezúttal sem hirdettek, hiszen
a hangsúly most is a játékon volt.

Kosárlabda

Ezt vártuk már nagyon régen
Az alsóházi rájátszás második
fordulójában hazai közönség e-
lőtt játszott a Tiszaújvárosi Tisza
TV-Phoenix KK együttese.

Az ellenfél a Pécsi Tudományegyetem-PEAC
csapata volt, amely a nyugati csoport sereghaj-
tójaként került a keresztbejátszás 17-24. he-
lyért folyó küzdelembe. Jól kezdtek, a nagy-
kőrösiek ellen rögtön győzelemmel indítottak.
Az első idegenbeli szereplésük azonban emlé-
kezetes marad(hat) számukra, a Phoenix nem
kímélte a Baranya megyei kosarasokat és ki-
ütéses győzelmet aratott.

Tiszaújvárosi Tisza TV-Phoenix KK -
PTE-PEAC

94-48 (23-15, 24-9, 25-12, 22-12)

Tiszaújváros, 500 néző. V.: Torzsa, Zalai,
Vaszi.
Tiszaújvárosi Tisza TV-Phoenix KK: Pöstényi
(6), Kótai (20/6), Fejes (-), Benőcs D. (8),
Lajsz (22/3). Csere: Tóth T. (20/12), Varga Á.
(9/3), Magyar L. (9/3), Markó P. (-), Béres (-),
Szeiberling (-).
PTE-PEAC: Tálos (4), Nagy (11/6), Sipos
(15/9), Kárpáti (-), Koller (7/3). Csere: Tamás
(-), Baluka (-), Boros (7/3), Al-Farhat (4), Ká-
polnai (-).
Az első kosarat a tiszaújvárosiak szerezték és
innentől kezdve egyetlen egyszer sem adták át
a vezetést a vendégeknek. A pécsiek négy ne-
gyeden keresztül szaladtak az eredmény után.
A Phoenix ezen a mérkőzésen kárpótolta lel-

kes szurkolóit az alapszakaszban elkövetett hi-
báiért. Parádés támadások, megszervezett vé-
dekezés, pontos dobások, remek csapatjáték
jellemezte játékukat. Az eredmény hűen tük-
rözi, hogy mennyivel volt jobb és eredménye-
sebb a tiszaújvárosi csapat ezen a napon a pécsi
egyetemistáknál.
Brunyánszky István, vezetőedző: Egy lendüle-
tes, a kosárlabdajátékot élvezető csapatot lát-
hatott a kilátogató több száz hazai szurkoló.
Gratulálok a csapatnak a magára találó, pont-
erős játékhoz.
Zalay Zoltán, vezetőedző: A mai napon a
Tiszaújváros tudása legjavát nyújtotta, nem is
értem, hogy ez a gárda hogyan szerezhetett
ilyen kevés győzelmet az alapszakaszban. Ezen
a mérkőzésen csak egy csapat volt a pályán.

A lányok
is kitettek magukért

Zalaegerszegen rendezték meg az 5-6. korcso-
portos leány amatőr kosárlabda diákolimpia or-
szágos döntőjét. Az Eötvös gimnázium ama-
zonjai a megyei döntőből a második helyen
kvalifikálták magukat az országos fináléba.
Benőcs Viktor edző tanítványai végül a 13. he-
lyen végeztek, két győzelemmel és két vere-
séggel. A lányok minden dicséretet megérde-
melnek, hiszen nemrégiben alakult a csapat.
A csapat tagjai: Benőcs Viktor edző, Tóth
Anett, Kovács Eszter, Orbán Fanni, Bodolai
Fanni, Kapus Barbara, Pogonyi Lea, Bagdi
Panna, Bardi Dorina, Vígh Krisztina, Pelyhe
Lilla.

Kovács már a 3. percben gólt szerzett.

A pécsiek nem tudták semlegesíteni Lajsz Gergőt, aki a legponterősebb tiszaújvárosi já-
tékosnak bizonyult.

A Sportcentrum eseményei
Április 16- 21.

A magyar női ifjúsági röplabda válogatott edzőtábora

Április 17. csütörtök
Labdarúgás
10.00 U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC-DLA bajnoki mér-
kőzés Füves edzőpálya
12.00 U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC-DLA bajnoki mér-
kőzés Füves edzőpálya

Április 19. szombat
Labdarúgás
09.30 U7, 9, 11 Bozsik torna Füves edzőpálya
17.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyírbátori FC NB III-as baj-
noki mérkőzés Labdarúgó stadion

Április 19- 24.
A magyar női junior röplabda válogatott edzőtábora

Április 24. csütörtök
Atlétika
13.30 Diákolimpia III. kcs. körzeti többpróba verseny

Atlétikai pálya

A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület törvényi kötelezettségének eleget
téve 2014. április 10-én megtartotta éves közgyűlését.
A közgyűlésen a 2013. évi szakmai és pénzügyi beszámolók hangzottak
el, melyet a grémium elfogadott, majd meghatározták a 2014. évi fel-
adatokat és ismertették a költségvetést is. Az egyesület kiemelt feladat-
ként határozta meg, hogy a hagyományoknak megfelelő jó feltételeket
biztosítson tagjainak a felkészülésekhez és a versenyekhez.

Április 11-13 között Miskolc adott otthont a 9. Avas kupa nemzetközi
műkorcsolya versenynek és rekreációs, adult országos műkorcsolya baj-
nokságnak.
A rekreációs bajnokság felnőtt női kategóriájában a tiszaújvárosi
Szikszai Zsuzsanna a második helyet szerezte meg.

A szebb napokat is megélt TSC sakkcsapata a 2013/2014-es bajnoki
idényben a megyei II. osztályú bajnokságban indult. Sajnos a gárda az
elmúlt évek folyamán alaposan meggyengült, így nem csoda, hogy a
mindössze 6 fős mezőnyben végül a hatodik helyet szerezte meg.
Orbán Zoltán szakosztályvezető elmondta, hogy két forduló kivételével
nem sikerült teljes létszámú csapatot kiállítaniuk. Jelenleg nagyrészt a
fiatalokra épül a csapat, bízik abban, hogy sikerül a szakosztályt életben
tartani.
Hetente kétszer, hétfőn és pénteken 17.00 és 20.00 óra között tartja a
csapat foglalkozásait a sportcentrum zászlóstermében. Minden érdek-
lődőt szeretettel várnak.

Műkorcsolya

Rekreációs ezüst

Kajak-kenu

Tovább mennek
a megkezdett úton

Sakk

A cél az életben maradás



12. oldal 2014. április 17.Rendezvények

Parkoló- és útlezárások
A Derkovits Kulturális Központ értesíti a lakosságot, hogy a BIZTONSÁG NAPJA
rendezvényhez kapcsolódóan útlezárások lesznek az alábbiak szerint:
- 2014. április 25. (péntek) 20.00 órától – április 26. (szombat) 20.00 óráig:
TISZA ABC parkolója
- 2014. április 25. (péntek) 20.00 órától – április 26. (szombat) 20.00 óráig:
Hotel Phőnix melletti nagy parkoló
- 2014. április 26. (szombat) 10.00 – 20.00 óra között: a Bethlen Gábor út Hotel
Phőnix és a Rózsa út kereszteződéséig tartó szakasza, az Építők útja Kazinczy és
Bethlen Gábor út közötti szakasza, valamint a Kazinczy út Építők útja és Rózsa út
közötti szakasza.
Tisztelettel kérjük, hogy a rendezvény zavartalansága érdekében az érintett részeken
ne parkoljanak.

Megértésüket köszönjük!
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