
A város költségvetéséről, az önkormányzati intézmé-
nyek és gazdasági társaságok helyzetéről tájékozód-
hattak a Tiszaújvárosi Konzultációs Fórum múlt heti
ülésén a fórum tagjai és az érdeklődők. /3. oldal

Tizenegy fordulón át tartó veretlen-
ségi sorozatot szakított meg a Tisza-
újváros a Nyírbátor legyőzésével.

/9. oldal
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Tankermese
Egyszer volt, hol nem… Azaz dehogy, nagyon is van. Na-
gyon is van Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, s annak
Tiszaújvárosi Tankerülete. Amely most a Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésére
tett javaslatot.
Teszek rá, hogy április 10-i keltezésű a levél! Az időzítés -
rögtön a választások után - elgondolkodtató, de nem ez a fon-
tos.
Az a fontos, hogy színvonalas nevelés, oktatás folyjon a város
iskoláiban. Meri állítani valaki, hogy eddig nem az volt? Én
sem állítom, hogy az esetleges átszervezés után romlana a szín-
vonal, de azt sem értem, hogy miért kell szétverni egy hatéko-
nyan, sikeresen működő integrált intézményt.
A tankerületi igazgató levelében azért aggódik, hogy a telep-
helyen (értsd Széchenyi iskola) nem érvényesül a saját arculat,
s ez(!) a szakmai színvonal csökkenését jelentheti. A Deák
téri intézmény (értsd Széchenyi iskola) alárendelt szerepben
van a székhelyintézményhez (értsd Hunyadi iskola) képest - ál-
lítja a tankerület vezetője. Nehezen tudom elhinni. Hogy az
igazgató, az „ős széchenyis” Hok Csaba alárendeltségbe ta-
szítaná szeretett iskoláját? Nonszensz. Ahogy az is, hogy az
átszervezés gazdaságosabbá teszi az irányítást. Ugyan mivel?
Egy plusz vezetői státusszal?
A legcinikusabb érvelés így hangzik:”…a központi irányítás
helyett a helyi irányítást preferáljuk. A helyi szinten hozott
döntéshozás (ó, édes anyanyelvünk!) gyorsabb, és a változá-
sokra hatékonyabban reagál.” Nocsak, nocsak! Akkor mi
végre volt az államosítás, mi végre a Klebelsberg központ lét-
rehozása, mi végre a tankerületi irányítás? Akkor miért a mi-
niszter dönt az átszervezésről? Ha Klebelsbergék komolyan
gondolnák a levélben leírtakat, visszaadnák a helyi közösség-
nek a döntés jogát. Tovább megyek, az önkormányzatnak az
iskolát.
Egy szavam se lenne az átszervezés ellen, ha úgymond alulról
jövő kezdeményezés állna mögötte. Ha a pedagógusok, a szü-
lők éreznék úgy, hogy veszélyben a színvonal, s csak a kiválás
a megoldás. Nem tudok ilyenről.
„Olyan programok és szolgáltatások indítására van szükség,
amelyek versenyképesek a tiszaújvárosi egyházi iskolák mel-
lett” - olvasható a levélben. Nosza! Lehetne kezdeni azzal,
hogy a pedagógusok szélesebb tankönyvkínálatból választhas-
sanak.
Nem osztom az önkormányzat álláspontját sem a tekintetben,
hogy az egyházi iskolák szolgáltatásait elsősorban a vallásos
nevelést igénylő szülők veszik igénybe. Elsősorban nem a val-
lásos nevelés a vonzó, hanem az állami nevelés, oktatás táv-
lata riasztó.
Bizonyíték rá ez a javaslat is.
Amit - nincs mese - alighanem megvalósítanak.
Mindenesetre előre sajnálom az „új” iskola igazgatóját. Az
Isten se mossa le róla, hogy miatta, neki csinálták az egészet.

-efel-

Városunk képviselő-testülete mai ülé-
sén tárgyalja az önkormányzat 2013.
évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
szóló beszámolót. /3. oldal

Szétszakad, ami egybeforrt?

Válás Klebelsberg módra?

Iskolás szakítópróba

A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Tiszaújvárosi Tan-
kerületének igazgatója a Tiszaúj-
városi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola átalakítá-
sáról kérte a működtető tiszaúj-
városi önkormányzat vélemé-
nyét. Az átszervezés során az in-
tézmény Széchenyi István Iskola
telephelye kiválással önálló in-
tézménnyé alakulna.

Az átszervezésről kizárólag egy, a polgármes-
ternek címzett levélben közölt információkkal
rendelkezik az önkormányzat. Ebben a mű-
ködtetői kötelezettség esetleges változásáról, a
véleményalkotásra jogosult szervek álláspont-
járól nem esik szó. Az alapító okirat módosítá-
sának tervezete sem áll rendelkezésre. A Pol-
gármesteri Hivatal által a képviselő-testület
számára készített előterjesztés szerint az át-
szervezés szükségességét a megfogalmazott in-
dokok nem támasztják egyértelműen alá.
Tiszaújváros önkormányzata 2000-ben az in-
tézményátszervezéssel olyan szervezeti kere-
teket alakított ki, melyekben a kötelező és az
önként vállalt nevelési-oktatási feladatait az át-
szervezést követően is biztonságosan, válto-
zatlan színvonalon tudta ellátni. Az iskola-
épületek megőrizték korábbi nevüket, arculatu-
kat, specialitásukat. Az integrálás eredménye-
ként csökkentek az intézményfenntartás sze-
mélyi és dologi költségei, biztosított volt min-
den épületben a szakos ellátottság és az egyen-
letes eszközellátottság. A gyermeklétszám

csökkenéséből adódó leterhelési problémák
pedig az áttanításokkal kezelhetővé váltak.
Az átszervezést követően 12 éven át sikeresen
működött önkormányzati fenntartásban az in-
tegrált általános iskola. A tanulók számos terü-
leti, országos tanulmányi- és sportversenyen
értek el hasonló vagy jobb eredményt, mint az
integrálást megelőzően. Az önkormányzat az
intézménytől érkező szakmai kezdeményezé-
seket támogatta, számtalan jóléti intézkedéssel
tette komfortosabbá a pedagógusok szakmai
munkáját és hétköznapjait. Az összevonást kö-
vetően kialakult intézményi struktúra nem tar-
talmazott alá- és fölérendeltségi viszonyokat a
székhely és telephelyek működése tekinteté-
ben. Mind az intézmény szakmai irányításá-
ban, mind a fenntartói döntésekben érvényesült
a telephelyek közötti egységes elbírálás elve.
A testületi előterjesztés szerint az átszervezés-
sel kapcsolatos tájékoztatás több ponton el-
lentmondást hordoz magában. Míg az átszer-
vezés egyik indokaként a központi irányítás he-
lyett a változásokra gyorsan reagáló, helyi
szintű irányítást preferálja, addig a feladatellá-
tásban tankerületi szinten tervez és nyújtana
garanciát a pedagógusok foglalkoztatására. Az
átszervezés indoklásában szerepel, hogy az
gazdaságosabbá teszi az irányítást a központi
irodák átalakításával, ugyanakkor garantálja a
jogszabályi előírások szerinti vezetői létszá-
mot, ami a kiválással - a tanulólétszám alapján
- plusz 1 fő vezető alkalmazását jelenti.
A levél kitér arra is, hogy olyan szolgáltatások
indítására van szükség, amelyek versenyképesek

a tiszaújvárosi egyházi iskolák által kínáltakkal.
A hivatal szerint az egyházi iskolák a keresztény
szellemiségű nevelés-oktatás iránti igényt elégí-
tik ki, nem jelenthetnek konkurenciát az állami
fenntartású iskolák számára, mivel a szolgálta-
tást elsősorban a vallásos nevelést igénylő szülők
veszik igénybe gyermekeik számára.
Az átszervezést követően a működtető önkor-
mányzat véleményének kikérése szükséges az
intézmények elnevezéséről. A Tiszaújvárosi
Tankerület igazgatója külön kérelemben kérte
ezt. Az intézmény neve az átszervezést köve-
tően Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola lenne. A
létrejött új intézmény tervezett neve: Tiszaúj-
városi Széchenyi István Általános Iskola.
Az átszervezésre és a névhasználatra vonat-
kozó döntést az oktatásért felelős miniszter
hozza meg a jogszabályban meghatározott vé-
lemények bekérését követően.
Tiszaújváros önkormányzatának, mint működ-
tetőnek az átszervezési eljárás és a névhaszná-
latra vonatkozó döntés során kizárólag véle-
ményezési joga van. Csakúgy, mint az intéz-
mény alkalmazotti közösségének, az iskola-
széknek, a szülői szervezetnek, és a diákön-
kormányzatnak. A kialakított vélemény(ek)
nem kötik a minisztert döntésének meghozata-
lában, ennek ellenére fontosnak tartja kiemelni
a hivatal, hogy az átszervezés szükségszerűsé-
gére a megfogalmazott indokok nem nyújtanak
kellő alapot.
A képviselő-testület mai ülésén tárgyalja a
témát.

Krónika pénteken
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Tiszaújvárosi Krónika
jövő heti száma a május 1-jei ünnep miatt a szokásostól eltérően nem
csütörtökön, hanem május 2-án, pénteken jelenik meg. Lapzártánk
időpontja változatlan: kedd 10.00 óra.
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Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

DR. JAKAB ZOLTÁN
fogszakorvos életének 72. évében elhunyt.

Kis istentisztelet 2014. április 25-én 16 órakor lesz a tiszaújvá-
rosi református templomban. A temetéséről később intézkedünk.

A gyászoló család
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Egyházi hírek
Római katolikus
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.
Május 4-én vasárnap 15:00-kor folytatjuk a szentségekre való felké-
szítést a plébánia közösségi termében.
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
Csütörtökön, pénteken és szombaton 8:00 Szt. Liturgia. Szombaton
17:00 vecsernye. Vasárnap 8:30 Szt. Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajó-
szögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Szerdán 8:00 Szt.
Liturgia.
„Krisztus feltámadt, és az élet uralkodik.” (Aranyszájú Szt. János)

Református
Csütörtökön 18:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
19:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 08:00 órától
Sajóörösön, 09:00 órától Sajószögeden, 10:00 és 15:00 órától Tiszasze-
derkényben, 11:00 és16:00 órától Tiszaújvárosban lesz istentisztelet.

Érvek
Ezzel a rejtvénnyel véget ér áprilisi soroza-

tunk. A megfejtéseket április 29-ig várjuk e-

mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

A Krónika
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755,
+36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot április 27-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel: 49/540-688), majd április 28-tól (hét-
főtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 49/540-318) 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 - -
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.

Évadnyitó
horgászverseny

2014. április 26-án (szombaton) évadnyitó horgászverseny lesz a
sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 6.30-tól
Nevezés: 7.00-tól
Sorsolás: 7.30-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig
Nevezési díj: 800 Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.

Makó Zoltán
versenyfelelős

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2014. április 30-án (szerda) dél-
előtt 2100 kg pontyot telepít.
Erdészeti tó: 600 kg (megosztva)
Csécsi tó: 600 kg
Tolnai tó: 400 kg
Kürti tó: 300 kg
Örösi tó: 200 kg
Horgászni 2014. május 1-jén (csütörtökön) 05.00 órától lehet.

Balázs Tibor
horgászmester

Humán foglalkozás
ATiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata
által szervezett szülőcsoportos foglalkozás következő időpontja: 2014.
április 24, csütörtök, 16.30-18.30-ig, helye: Kazinczy u. 3. fsz. 27.

Balesetmegelőzés

Ittasok, gyalogosok, kerékpárosok
Ülésezett a Tiszaújváros és von-
záskörzete területi balesetmeg-
előzési bizottság. Az ülésen az
idei év eddig eltelt időszakát ér-
tékelték, de szó esett a baleset-
megelőzés fő irányairól, fela-
datairól is.

Az év eddig eltelt időszakában a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság illetékességi területén 7
könnyű sérüléses és 3 súlyos sérüléssel járó
közúti közlekedési baleset történt, a rendőrség
tudomására 33 anyagi káros baleset jutott.
A sérüléssel járó balesetek közül 3 Tiszaúj-
város belterületén történt, a 35. sz. főúton vi-
szont egy sem. A balesetek okait vizsgálva
megállapították, hogy 30 százalékuk a kanya-
rodás szabályainak figyelmen kívül hagyása
miatt történt. Gyorshajtás, elsőbbség meg nem
adása és gyalogos hiba miatt 20-20 százalék az
arány, míg a balesetek tíz százalékát figyel-
metlenség okozta. Az okozókat vizsgálva, 60
százalékban a személygépjármű-vezetők vol-
tak a felelősek, 20-20 százalék gyalogosok és
egyéb járművezetők rovására írható.
A balesetmegelőzési bizottság ülésén az év hát-
ralévő részében végrehajtandó feladatairól is
szó esett. Elhangzott: az ittas vezetők kiszű-
rése, a gyalogosok és kerékpárosok, a passzív
biztonsági eszközök használatának ellenőrzése
és a hatékony sebességellenőrzések szerepel-
nek a fő tervek között.
- Folytatódnak a gyalogos akciók - mondta el
Kiss József, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-

ság közlekedésrendészeti alosztályvezetője, a
balesetmegelőzési bizottság titkára -, így ter-
vezzük, hogy a közelmúltban tartott akcióhoz
hasonlóan Tiszaújvárosban, a Szent István úton
ellenőrizzük, hogy a gyalogosok és kerékpá-
rosok szabályosan közlekednek-e, illetve hogy
a gépjárművezetők megadják-e az elsőbbséget.
A balesetmegelőzési bizottság ülésén részt vett
Pitkó László rendőr alezredes, a megyei rendőr-
főkapitányság közlekedésrendészeti osz-
tályának vezetője is, aki a megyei helyzetről
beszélt. Elmondta, nőtt az ittas vezetők által

okozott balesetek száma a megyében, míg ta-
valy egész évben 13 balesetet okoztak ittasan,
idén eddig 32-t, ezen belül is kimagasló az ittas
kerékpárosok aránya. A megyében idén eddig
160 baleset történt, 42 esetben volt okozó vagy
részes gyalogos, míg 20 esetben kerékpáros.
Pitkó László kiemelte, csökkent a gyorshajtók
száma a megyében, a sebességellenőrzéseket a
továbbiakban is olyan helyeken tartják, ahol a
korábbi években sok volt a baleset.

fp

A jövőben is lesznek ilyen ellenőrzések a Szent István úton is.
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Rendes közgyűlés

Eredményes a TVK

Megtartotta évi rendes közgyűlését a Tiszai Vegyi Kom-
binát. A testület elfogadta a társaság 2013. évi egyedi, va-
lamint konszolidált éves beszámolóját és az üzleti
jelentéseket.

Pethő Zsolt, a TVK vezérigazgatója a tavalyi évről szóló beszámolójá-
ban kiemelte, hogy a társaság a 2013. évet a nemzetközi számviteli sza-
bályok szerint 10,7 milliárd forintos üzleti eredménnyel és 5,6 milliárd
forintos adózás utáni eredménnyel zárta.
- Sikeres évre tekinthetek vissza, hiszen eredményes évet zárt a TVK, a
2012-es esztendővel ellentétben - hangsúlyozta a vezérigazgató. - Ked-
vezően alakult számunkra a külső környezet, noha az európai piacain-
kon még visszafogott javulást tapasztaltunk. Szólnom kell belső
erőfeszítéseinkről, amelyeket hatékonyságunk javítása érdekében tet-
tünk. Így az új Downstream program keretében növeltük energia-haté-
konyságunkat, csökkentettük karbantartási költségeinket, árbevétel-
növelő akciókat dolgoztunk ki és termékportfóliónkat racionalizáltuk.
Tavaly még a butadién-beruházás szerződéséről számoltam be, ezúttal
elmondhatom, hogy a határidőket betartva, az ütemezés szerint halad a
megvalósítás. A terveknek megfelelően 2015 elején megkezdődhet a
próbaüzem. Ez a beruházás nem csak a MOL-csoportnak, a TVK-nak,
hanem a megyének és a városnak is nagyon fontos.
Amint arról egy hete beszámoltunk, a közgyűlés döntése szerint a tár-
saság a 2013. üzleti év után 2014-ben a magyar számviteli törvény sze-
rint elért teljes nyereséget, 6 milliárd 201 millió forintot, osztalékként
kifizeti.

Sikeres begyűjtés

Nyolc tonna hulladék

Sikeresnek bizonyult az önkormányzat és az Ecomissio Kft. idei első
veszélyes hulladék begyűjtési akciója. Március 31. és április 3. között a
lakosság és az intézmények több mint nyolc tonna veszélyes hulladékot
adtak le a négy gyűjtőponton.
A tíz hulladékféleség közül - mint mindig - elektronikai berendezések-
ből gyűlt össze a legtöbb, csaknem 2,2 tonna. Jelentős mennyiséget -
1480 kg-ot - képviseltek a festékek és azok göngyölegei, valamint - 1390
kg-mal - az autógumik. Egy tonnánál több - 1250 kg - gyűlt össze ház-
tartási vegyszerekből és azok csomagolásaiból is.
A további sorrend: fáradt motorolaj (820 kg), háztartási olaj, zsír, illetve
növényvédőszerek (280-280 kg), elem, akkumulátor (270 kg), fénycső
(100 kg), kozmetikumok (80 kg).

Konzultációs fórum

Költségvetés, cégek, intézmények
A város költségvetéséről, az ön-
kormányzati intézmények és gaz-
dasági társaságok helyzetéről tá-
jékozódhattak a Tiszaújvárosi
Konzultációs Fórum múlt heti
ülésén a fórum tagjai és az ér-
deklődők.

Bráz György polgármester, a konzultációs fó-
rum elnöke a Települési Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége által rendezett polgár-
mesteri értekezletről érkezett a fórumra. Nem
jó hírrel. Mint mondotta, az ott elhangzottak
alapján korántsem várható jelentős uniós tá-
mogatás a 2014-2020-as ciklusban térségünk-
ben. A „leosztás” szerint járásunkban mindösz-
sze egy-két milliárd forintos uniós forrás áll
majd rendelkezésre.

Van elegendő pénz

Tiszaújváros jelenlegi helyzetéről és a közel-
jövő kilátásairól sokkal optimistábban beszélt
a polgármester. Van elegendő pénze a város-
nak, hiszen 7,3 milliárd forintos a költségve-
tés, s a már elfogadott működési, támogatási,
beruházási előirányzatok mellett a képviselő-
testület áprilisi ülésén mintegy 260 millió fo-
rint szabad pénzmaradvány felhasználásáról
dönthetnek a városatyák.
Van elegendő pénz a működtetésre, a város-
üzemeltetésre és a felújításokra, fejlesztésekre
is, 2014-ben 1,3 milliárd forint a felújításokra,
beruházásokra fordítható összeg.

Az intézmények működtetésére szánt pénz is le-
hetővé teszi a színvonal megőrzését, sőt, az ön-
kormányzat a rendkívüli kiadásokra is
felkészült. A polgármester aktuális példaként a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központot em-
lítette, amely a középiskola Március 15-ei, és
ballagási ünnepségének megrendezéséhez kért
- és kap - anyagi segítséget az önkormányzat-
tól.

Tehermentesítések

A segítségnél maradva, a polgármester kitért
az állami adósságátvállalásra is. Mint mon-

dotta, az éves szinten mintegy 100 millió fo-
rint a 7,3 milliárd forintos költségvetés isme-
retében nem túl jelentős tétel. Azt sem árt tudni
- tette hozzá Bráz György -, hogy a város nem
presztizs beruházásokra vett fel hitelt, hanem
a lakosság számára fontos szakorvosi rendelő
fejlesztésére, majd a víziközmű vagyon köte-
lező átvétele miatt a szennyvíztelep korszerű-
sítésére felvett TiszaSzolg-os hitel gyarapította
a hitelállományt.
Ezt a 100 millió forintot is igen fontos, hasz-
nos célra fordítja az önkormányzat, ennyivel
megemelve a TiszaSzolg törzstőkéjét, lehetővé
téve ezzel a távhővezeték-rekonstrució folyta-
tását - mondotta a polgármester. A TiszaSzolg-
gal kapcsolatban még egy friss információt
közölt Bráz György. Ahogy az lapunkban is
megjelent, a cég jogerősen pert nyert a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal szemben,
így mentesül a hatóság által kiszabott 113 mil-
lió forintos kötbér alól.
A további három önkormányzati cégnél is kon-
szolidált a helyzet. A Sport-Park Kft.-nél van-
nak rövid időn belül megoldandó problémák,
hiszen a cég által működtetett létesítmények el-
használódtak, ezért felújításuk szükséges.
Tiszaújváros helyzetéről átfogóan szólva a pol-
gármester hangsúlyozta, továbbra is az élhető,
fenntartható és versenyképes város a cél. Fon-
tos, hogy az emberek jól érezzék magukat,
kapjanak segítséget, ha rászorulnak, s jussanak
hozzá, mégpedig jó színvonalon minden szük-
séges szolgáltatáshoz.

F.L.

A fórum résztvevői.

Élhető, fenntartható és versenyképes Tiszaújváros a cél továbbra is, mondta a polgár-
mester.

Választás 2014

Átadták a megbízólevelet

Április 12-én a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai-
nak összeszámlálásával választókerületünkben is kialakult az ország-
gyűlési választás végleges eredménye. Ennek értelmében dr. Mengyi
Roland, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte el a mandátumot. Megbízóleve-
lét április 17-én vette át Tiszaújvárosban a választási bizottság elnöké-
től, Barva Györgynétől.

Elkészült a zárszámadás

Nyolcmilliárd forint közelében
Városunk képviselő-testülete mai
ülésén tárgyalja az önkormány-
zat 2013. évi pénzügyi tervének
végrehajtásáról szóló beszámo-
lót.

Aképviselő-testület 2013. február 28-án 5.735.285
ezer forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta
el az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtása
során többször módosult. Az utolsó módosítás
2014. március 28-án volt, ekkor a bevételek és a
kiadások előirányzatának főösszege 7.527.147
ezer forintra változott. A képviselő-testület folya-
matosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről
a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gaz-
dálkodásról szóló tájékoztatóból.
Az előterjesztés szerint az önkormányzat a kö-
telezően előírt, valamint önként vállalt felada-
tait jó színvonalon látta el az elmúlt évben.
Bevételei 36,18 százalékkal, kiadásai 1,87 szá-
zalékkal haladták meg az eredeti előirányzatot.
Fontos szempont volt a takarékos gazdálkodás,
a kötelező feladatok elsődleges végrehajtása.
Az elsősorban kötelező feladatokat ellátó in-
tézmények kötelezettségvállalásai során a cél-
szerűség, a hatékonyság és az eredményesség
szempontjai voltak előtérben. Ennek eredmé-
nyeként sikerült fenntartani az önkormányzat
fizetőképességét, folyószámlahitel felvételére
nem volt szükség, és az önkormányzat jelentős
költségvetési maradvánnyal zárta a 2013-as
gazdasági évet.
Az önkormányzat bevétele 7.811 millió forint
volt, amely 371 millió forinttal több a 2012.
évinél. A költségvetési bevételek összege 6.586
millió forint, melyet 1.231 millió forint 2012.
évi költségvetési maradvány egészített ki.
Egészségügyre, szociális ellátásra, az intézmé-

nyek működtetésére, városüzemeltetésre, igaz-
gatásra, városfejlesztésre összesen 5.842 mil-
lió forintot költött a város.
Tiszaújváros önkormányzata 2013-ban is részt
vett a közfoglalkoztatási programban.
Az év végén a köztisztviselők és közalkalma-
zottak, valamint az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok alkalmazottai részére - az
önkormányzat kedvező pénzügyi, gazdasági
helyzetére való tekintettel - jutalom kifizeté-

sére nyílt lehetőség, melynek átlagos mértéke
az egy havi illetmény 75 százaléka + 10 száza-
léknak megfelelő összeg volt.
A szociális ellátórendszer a gyermekektől az
időskorúakig biztosította a rászorulók számára
a szükséges segítséget. Az első lakáshoz jutók
támogatására 11.350 ezer forintot fordított az
önkormányzat 17 fő részére visszafizetendő
köl.

f.l.

A bevételek teljesítése és megoszlása
1. Önkormányzat működési bevételei 4.601.512 E Ft 58,86%
2. Támogatások 938.587 E Ft 12,01%
3. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 864.562 E Ft 11,06%
4. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 5.092 E Ft 0,07%
5. Felhalmozási célú bevételek 140.593 E Ft 1,80%
6. Kölcsönök visszatérülése 35.558 E Ft 0,45%
7. Költségvetési bevételek összesen 6.585.904 E Ft 84,25%
8. Finanszírozási bevételek 1.231.051 E Ft 15,75%
9. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen 7.816.955 E Ft 100,00%
10. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -6.390 E Ft
Bevételek összesen 7.810.565 E Ft

A kiadások teljesítése és megoszlása
1.Működési költségvetés kiadásai 4.943.849 E Ft 84,57%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 621.777 E Ft 10,64%
3. Tartalékok - E Ft 0,00%
4. Kölcsönök nyújtása 11.350 E Ft 0,19%
5. Költségvetési kiadások összesen 5.576.976 E Ft 95,40%
6. Finanszírozási kiadások 268.701 E Ft 4,60%
7. Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen 5.845.677 E Ft 100,00%
8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -3.348 E Ft
Kiadások összesen 5.842.329 E Ft
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

KOVÁCS TIBOR
a 3. sz. választókerület képviselője

2014. április 30-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.

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 DÍJ-
MENTES.
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

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
április 24-én, csütörtökön 10 órakor ülést tart a Város-
háza 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

Ülésezik
az önkormányzat

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

Felhívás

Mecénás ösztöndíjpályázat

Lakóépületek
energiatakarékossági pályázata

Tiszaújváros önkormányzata
pályázatot hirdet lakásszövetke-
zetek és társasházak részére la-
kóépületek energiatakarékos-
ságot célzó beruházásainak 2014.
évi támogatására.

A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és tár-
sasházak tulajdonában lévő lakóépületek ener-
giatakarékosságot eredményező utólagos hő-
szigetelési munkáinak, valamint az épületek
külső nyílászáró szerkezetei hőveszteségének
mérséklését elősegítő beruházások támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásért pályázhatnak azon lakásszövet-
kezetek és társasházak tulajdonostársainak kö-
zösségei, amelyek a lakóépületeik homlokzati

és végfal-felületeinek, valamint a panellapok di-
latációs hézagainak utólagos hőszigetelését kí-
vánják elvégezni, illetve a lépcsőházaik ablak-
felületét hőszigetelő üvegre és nyílászáróit hő-
szigetelt kivitelűre kívánják cserélni.
Támogatás igényelhető:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-
felületeinek utólagos hőszigetelési munkáinak
elvégzésére,
- a lakóépületek lépcsőházain a meglévő ab-
lakfelületek hőszigetelt üvegre történő cseréjé-
hez,
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak cseré-
jére,
- a paneltechnológiával épült lakóépületeknél
a panellapok közötti dilatációs hézagok hőszi-
getelésének felújítására,

- homlokzatszigetelésre azoknál a lakóépüle-
teknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi
lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház,
pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban
már megtörtént, vagy olyan hőtechnikailag fel-
újított nyílászárókkal rendelkezik, melyek iga-
zoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek
az épületek energetikai jellemzőinek meghatá-
rozásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet-
ben foglaltaknak.
A pályázati kiírásról bővebb információ a Pénz-
ügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osz-
tályon, valamint a városi honlapon (www.tisza-
ujvaros.hu).
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos,
illetve 2014. szeptember 30.

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 2014.
április 29-én (kedden) 10,00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor elnök

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. Molnár Tamás jegyző
2014. április 30-án (szerdán)

13.00 órától 15.00 óráig ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal

I. emeleti önkormányzati tárgyaló
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik,

negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester

2014. május 05-én (hétfőn) 13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyed-
órás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester,

az 1. sz. választókerület képviselője
2014. május 05-én (hétfőn) 16.00 órától

képviselői fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház

(volt tsz-iroda)
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester,

az 1. sz. választókerület képviselője
2014. május 6-án (kedden) 16.00 órától 17.00 óráig

képviselői fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Szabadidőház
(Tiszaújváros, Neumann J. út 1.)

Polgármesteri Hivatal
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Brassai módra készül a tejbegríz.

A foci kihagyhatatlan.

Az ezüstérmes csapat.

Eötvös, Brassai

Diáknap
a szünet előtt

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon diáknapot
tartottak a középiskolában. Sportprogramok, szórakoz-
tató játékok és érdekes bemutatók is voltak, az Eötvös
épületben diákigazgatót is választottak.

Hagyományos és különleges étkek is készültek a bográcsokban a Brassai
épület udvarán. A diák- önkormányzati napon idén főzőversenyt is ren-
deztek..
- Tejbegríz készül - mondta Pilipár Patrik, fakanállal a kezében. - Ter-
mészetesen Brassai módra, bográcsosan, ahogy szoktuk készíteni
De nem csak a gasztronómia kapott nagy hangsúlyt ezen a napon. Sport-
események, látványos bemutatók és egyéb szórakoztató programok is
várták a diákokat.
- A diákok iskolához és egymáshoz való kötődését erősíti ez a nap –
mondta Veres Attila a diákönkormányzatot segítő pedagógus. - Itt mód
nyílik arra, hogy a hétköznapitól eltérő tevékenységek közben is meg-
ismerjük egymást.
Az Eötvös épületében egy napra diákigazgatót is választottak.
- Egy nagy elismerés, hogy idén én lehetek a diákigazgató – mondta
Zombori László. - Remélem olyan programokat tudunk szervezni a ha-
gyományosak mellett, melyek színesítik a diáknapot.

borza
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Akikre büszkék vagyunk

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
„Akikre büszkék vagyunk” képzeletbeli tablója újabb
nevekkel bővült. Igaz, ezek a nevek nem először kerültek
fel erre a falra!

Az előző évek során egyre-másra hozták haza Tiszaújvárosba a fénye-
sebbnél-fényesebb érmeket, versenyeztek városi, körzeti, megyei és or-
szágos szinten egyaránt, és a legritkább esetben vallottak kudarcot.
Hajtotta őket a vágy, hogy megmutathassák tudásukat, ügyességüket,
gyorsaságukat, taktikai érzéküket. A cél mindig a dobogó volt, és a cél
eléréséért nem sajnáltak sem időt, sem fáradságot. Az út kitaposott volt,
hiszen nem először mentek már végig rajta. Április 11-én Mezőtúron
rendezték meg a református iskolák országos úszóbajnokságát, a X.
Széchy Tamás emlékversenyt. Ezen a versenyen hét tanuló képviselte is-
kolánkat és mesés eredményekkel tértek haza. Nem volt könnyű dol-
guk, hiszen 19 iskola 210 résztvevője érkezett az alföldi városba. Sok
más tehetséges úszóval együtt ugorhatott a medencébe nyolcadikos ta-
nítványunk, Ferenczi Viktor, aki a IV. korcsoportos 50 m-es gyorsúszás
bajnoka lett. A IV. korcsoport 50 m-es gyorsváltója után iskolánk csa-
pata: Ferenczi Viktor, Kéki Gergely Dávid, Tóth Zsombor, Sajgó Má-
tyás, ezüstéremmel a nyakában térhetett haza. Kocsis Bence a III.
korcsoport 50 m-es gyorsúszásában 6. helyezést ért el.

A Kazinczy krónikása

kronika@tiszatv.hu

Fel, a Felvidékre!
A Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola 7. évfolyamos tanulóinak immár harmad-
szor adatott meg az a lehetőség, hogy a
„Határtalanul” pályázat keretében ellátogassa-
nak határon túli magyarlakta településekre.
Kétszeri kárpátaljai kirándulás után most a Fel-
vidékre látogattunk. Felkészülten indultunk
útnak, a megszerzett ismereteket power-point-
os előadáson ismertettük meg társainkkal. A
csapatépítő tréningnek sem utolsó feladat-, és
programgazdag utazás rendkívüli élményeket
kínált mind a természeti, mind a történelmi
kincseket illetően. A Gombaszögi barlang lé-
legzetelállító cseppkövei még a 10 kilométeres
hegyi túra idején is eszünkbe jutottak, noha ott

is lépten-nyomon szebbnél-szebb virágokkal,
gombákkal találkoztunk. Ízelítőt kaptunk a fa-
lusi életből is. Láthattuk például, amint a kis-
bárányokat etetik. A Felvidék igen gazdag
történelmi emlékekben is. A Betléri kastély, a
Vörös kolostor, Thököly Késmárkja és Rá-
kóczi Kassája mindannyiunkat lenyűgözött. A

legszívmelengetőbb azonban a Buzitai Magyar
Nyelvű Alapiskolában történt látogatásunk
volt, ahol a kölcsönös bemutatkozó műsor után
még egy jót játszhattunk is. Az itt született ba-
rátságokat ápolni fogjuk, elősegítve a szétsza-
kadt nemzet lelki egyesítését.

A 7.a és a 7.b osztály tanulói

Csoportkép a hetedikesek csapatáról.

kronika@tiszatv.hu

Matematika, informatika
Alapműveleti matematika

verseny

Április 9-én Mályiban zajlott az Alapműveleti
verseny megyei fordulója. A Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói a következő eredményeket érték el: 4.
osztály: 1. helyezett: Szmicsek Levente 4/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanára:
Friedrich Zoltánné); 6. helyezett: Berencsi Lili
4/6. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanára:
Kiss Piroska). 5. osztály: 1. helyezett Zsóri
Ádám 5/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő
tanára: Drotárné Tamás Hermina); 4. helyezett:
Drahos Alinka 5/7. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő tanára: Dózsa Imre); 6. helyezet: Fe-
kete Boglárka 5/9. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő tanára: Vanczó Sándorné). 6. osztály:
2. helyezett: Makrányi Kata 6/7. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő tanára: Hevesiné Cse-
rés Margit); 4. helyezett: Zsóri Zsolt 6/2. (Hu-
nyadi Mátyás Iskola, felkészítő tanára:
Göncziné Kalóz Éva); 5. helyezett: Fekete
Zsanett 6/8. (Széchenyi István Iskola, felké-
szítő tanára: Vanczó Sándorné). 7. osztály: 3.
helyezett: Torma Márton 7/7. (Széchenyi

István Iskola, felkészítő tanára: Kovácsné Pin-
tér Éva).

Kalmár László
matematika verseny

Április 14-én tartották meg a Herman Ottó
Gimnázium dísztermében a Kalmár László ma-
tematika verseny megyei eredményhirdetését,
melyre évfolyamonként az első három helye-
zettet hívták meg. A Tiszaújvárosi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi
István Iskolájának tanulói ezen a versenyen is
jeleskedtek, és a következő eredmények szü-
lettek: 3. osztály: 1. helyezett: Kovács Kende
3/9 (felkészítő tanára: Majoriné Veres Éva); 5.
helyezett Mészáros Veronika 3/7. és Lajtos
Bence Levente 3/7. (felkészítő tanáruk:
Petrikné Kiss Edina). 4. osztály: 5. helyezett:
Süslecz Bulcsú Benedek 4/7. (felkészítő ta-
nára: Friedrich Zoltánné). 5. osztály: 3. helye-
zett: Bodri Brigitta 5/7. (felkészítő tanára:
Dózsa Imre). 6. osztály: 3. helyezett: Kébel
Zsolt 6/7. (felkészítő tanára: Hevesiné Cserés
Margit); 5. helyezett: Makrányi Kata 6/7. (fel-
készítő tanára: Hevesiné Cserés Margit). 7.

osztály: 5. helyezett: Lovász Péter 7/7. (felké-
szítő tanára: Kovácsné Pintér Éva).

Logo informatika verseny

Április 12-én Budapesten az ELTE Informatika
Karán rendezték a Logo országos informatika
verseny országos döntője. A Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
nulói 2 kategóriában indultak, melyen az alábbi
eredmények születtek: II. kategória (5-6. osz-
tály) 3. helyezett Kébel Zsolt 6/7. osztályos ta-
nuló (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanára: Hevesiné Cserés Margit). III. kategóri-
ában (7-8. osztály) 27. helyezett Lovász Péter
7/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanára:
Hevesiné Cserés Margit); 49. helyezett Forgó
Krisztián Márk 7/3. (Hunyadi Mátyás Iskola,
felkészítő tanára: Berindzáné Répási Tünde).
Az országos eredményhirdetés május 8-án lesz
Budapesten az ELTE Informatikai Tanszékén,
ahol Tiszaújvárost és a Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát Kébel
Zsolt 6/7. osztályos tanuló képviseli.

Hok Csaba
igazgató
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Ők tizenhárman Tiszaújvárosban tettek fogadalmat.

A szederkényi konfirmálók a lelkészek, Varga Istvánné és Varga
István társaságában.

Az egyházi szokásoknak megfelelően istentisztelettel, misékkel ünnepelték a felekezetek a húsvétot. A Tisza Televízió is követte hagyományait, és húsvét vasárnapján felvételről közvetítette a református
istentiszteletet és a római katolikus, valamint a görög katolikus ünnepi misét.

Tojásdíszbe öltöztették a fát.

Tizenheten
konfirmáltak

Április 13-án Tiszaszederkényben négy, Tiszaújvárosban tizenhárom fi-
atal tett konfirmációi fogadalmat. Első úrvacsoraosztásuk húsvétvasár-
nap volt. Tiszaszederkényben Rab Angelika, Tirpák Fanni, Dávid
Annamária és Oláh Mózes, Tiszaújvárosban Kalóz Aletta, Berkes
Nikolett, Grebely Petra, Farkas Andrea, Tóth Tamara, Vincze Mer-
cédesz, Kolosai Annamária, Farkas Judit, Bárócz Réka, Balázs Péter,
Grebely Péter, Berkes Viktor, Gere Áron konfirmált.

Negyedik alkalommal díszítették fel hímes tojásokkal a Városháztér
melletti egyik fát a Remény Klub kezdeményezésére. A felhíváshoz idén
a lisztérzékenyek csoportja és a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör
tagjai mellett az Esély Napközi Otthon is csatlakozott. A fa feldíszítése
után a résztvevők egy élőképpel is köszöntötték a húsvétot.

Húsvéti istentisztelet, misék a televízióban is

Ünnepi díszben

Húsvéti tojásfa

Nyugodtan telt el a húsvét a men-
tősök és rendőrök szempontjá-
ból. Átlagos hosszú hétvégét tud-
hattak maguk mögött a rend-
védelmi szervek.

Sokkal kevesebb az alkoholból eredő prob-
léma, mint néhány évvel ezelőtt. A mentősök-
nek például évek óta nem kellett öntudatlan
részeg emberhez vonulniuk húsvétkor.
- A vonulásszámot nézve átlagos volt a húsvét
– mondta Lovas Attila, a tiszaújvárosi mentő-
állomás vezetője. - Azonban két esetben -
Kesznyétenbe és Körömbe - verekedés sérült-
jeihez kellett kimennünk, illetve egy közleke-
dési baleset is történt Sajószögeden.
Egy másik anyagi káros baleset is történt a
hosszú hétvégén. Ezt már Kiss József, a tisza-
újvárosi rendőrkapitányság közlekedésrendé-
szeti alosztályvezetője mondta.
- A kapitányság életében nem egy nyugodt idő-
szak a húsvét - mondta -, de szerencsére sú-
lyosabb balesetekhez nem kellett vonulnunk.
Ittas vezetőkkel szemben kellett ugyan intéz-
kednünk, de csak kerékpárosokkal szemben.
Az ellenőrzések során tizenöt esetben lett po-

zitív a szonda, ebből hét haladta meg azt a szin-
tet, hogy közigazgatási eljárást kellett indíta-
nunk.

Összességében a hosszú hétvége alatt 25 eset-
ben kellett intézkedniük a rendőröknek.

borza

Húsvét után

Sok volt az ittas kerékpáros

Folyamatos volt a rendőri jelenlét az utakon.

Locsolkodásért
piros tojás

Tavaszi nagytakarítás és családi nap
a KesznyéteniTájvédelmi Körzet

látogatóközpontjában
április 26-án, szombaton 10:00 órától

A magyar néphagyományok felidézéseként, valamint a Föld napja
alkalmából a Tiszatáj Közalapítvány szeretettel várja mindazokat,
akik szívesen részt vennének a látogatóközpont és környezetének ki-
csinosításában, továbbá akik szeretnének megismerkedni a hellyel és
eltölteni egy kellemes napot a szabadban.
További információ és jelentkezés a http://tiszataj.extra.hu honlapon,
vagy telefonon (30/324-7797).

Tapasztalataink szerint egyre kevesebben ápolják a húsvéti locsolkodás
szép magyar hagyományát. Pedig a locsolásért cserébe - szintén hagyo-
mányosan - tojás jár. Amely, ha piros, nem csak az életet, hanem a sze-
relmet is jelképezi. Azaz a piros tojás szerelmi ajándék is lehet húsvétkor.

Fiatalok fogadalma
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Ismert, hogy amennyiben lehetséges, a szállítás legolcsóbb
módja a vízi. A hajókra sok áru fér, és viszonylag kevés ener-
giát emészt fel a közlekedés. Országunkban igazán nagy egy-
befüggő vízfelület a Balatonon kívül nincs, ám a folyók
alkalmasak erre a célra. Ezt ismerte fel a hatvanas években
a TVK. A szezonális szállítás azonban akkor sem volt min-
dennapos esemény. Olyannyira nem, hogy a Borsodi Ve-
gyész is beszámolt indításáról.
„Már hagyománnyá vált, hogy a Tiszai Vegyikombinát min-
den évben több tízezer tonna – polietietilén zsákokba cso-
magolt - nitrogénműtrágyát szállít vízi úton a megren-
delőknek.”
A cikkben megemlítik, hogy ez olcsóbb, mint a vasút illetve,
hogy így tehermentesítik a MÁV-ot a „zsúfolt teherforga-
lom lebonyolításában.”
Persze az uszályokra is el kellett valahogy juttatni a zsákokat.
Ezt a cikk szerint egy futószalag végezte, melynek elkészí-
tését a TVK karbantartási osztályának dolgozói április kö-
zepére időzítették.
„ A múlt hét elején - április 15-én - két megrakott uszály
9000 tonna műtrágyával útnak indult a Tiszán. Az első szál-
lítmányt Szegedre irányították.”
A tervek szerint a vízi útvonalon 1969. június 30-ig összesen
23 ezer tonna műtrágyát kívántak szállítani a Csongrád me-
gyei termelőszövetkezeteknek.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Tisztán a Tiszán
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Április 24. csütörtök
10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése:
Héthatár - a Tisza Televízió hírműsora: - Mátyás korában, történelmi
verseny - Tojásfa állítás - Néptánc napközi - Így telt a húsvét - Sport
Hétről-Hétre – Magazinműsor: Tavaszi fesztivál - Sport - Fogadóóra

Utána: A testületi ülés ismétlése

Április 28., hétfő
18.00 Sporthétfő: a Tiszaújváros Tisza TV Phoenix KK - PVSK-

Kronosz Kiadó
NB I/B-s bajnoki mérkőzés közvetítése felvételről

Április 30., szerda

18.00 Héthatár, a Tisza Televízió hírműsora: Ülésezett az önkor-
mányzat – Iskolai beiratkozás - A tánc világnapja – Versíró-vers-

mondó gála - Nyílt nap a bölcsődében – Sport
18.15: Hétről-hétre magazinműsor: A biztonság napja

A Derkovits Kulturális Központ
programja

Derkovits Kulturális Központ
Május 12-17. Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál
Jegyek április 22-től kaphatóak a kulturális központ jegypénztárá-
ban.
Tel.: 49/542-009
Hamvas BélaVárosi könyvtár
450 éve született William Shakespeare, az „avoni bárd”. Kiállítás a
könyvtár aulájában. Kamara-kiállításunkon bemutatjuk Shakespeare
életének legfontosabb mozzanatait, korának Angliáját, a korabeli
színjátszást, valamint a géniusz napjainkig ható varázsának titkát. A
kiállítás május 31-ig látogatható.

Rendhagyó történelemverseny

Mátyással és korával kezdtek
Bolond lak, várbörtön. Hasonló
meglepő helyekbe botolhatott
az, aki az elmúlt héten a Ka-
zinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskolába tévedt. Az egy-
házi általános iskola első ízben
szervezett olyan történelmi ver-
senyt, melyre a térség reformá-
tus általános iskoláit invitálták.

- Az a nép, amelyik elfelejti a történelmét, arra
kényszerül, hogy újra átélje azt – fogalmazta
meg a verseny mottóját a szervező pedagógus,
Makkainé Chmara Marianna. - Történelmünk
talán legdicsőségesebb korszaka Mátyás kora,
ezért gondoltuk, hogy első ízben ebben a té-
makörben hirdetjük meg a versenyt.
Volt kirakó és teszt, de olyan feladat is, mely-
nél egy történetet kellett kitalálni a kihelyezett
eszközök segítségével, vagy éppen egy Má-
tyásról szóló mesefilmhez kellett történetet
írni. A feladatok nem egy megszokott tanul-
mányi verseny feladatai voltak, mégis nagy tu-
dást igényeltek a diákok részéről.
- Igaz, hogy sok adót vetett ki, de azt az or-
szág biztonságára fordította Mátyás király
és nem pazarolta el – mondta a Tiszake-
sziből érkezett Fodor Emese. - De nekem

összességében a reneszánsz stílus is nagyon
tetszik.
A közel ötven versenyzőt a nyelvelő verseny-
hez hasonlóan két kategóriában értékelték. A
Kazinczy iskola csapatai közül a legjobb az
Aranyszőrű bárány fantázianevű lett (Berkes
Nikolett, Erős Dóra, Nagy Petra, 7.a., felké-

szítő:Makkainé Chmara Marianna). A meghí-
vott csapatok között az elsőséget a Bonfini író-
deákjai nevű formáció, a Nyíregyházi Jókai
Mór Református Általános Iskolából (Ilyés
Marcell, Szokolay Dávid, Szokolay Gergő,
6.oszt, felkészítő: Ilyés Gábor) szerezte meg.

borza

A tárgyak történetet ihlettek.

Néptáncos napközi

Majálisozó kisbocskorosok
Most még csak próbálnak a Kis-
bocskor együttes tagjai, de egy
hét múlva már a színpadon mu-
tatják be legújabb koreográfiái-
kat. Május elsején két fellépésük
is lesz, a Városháztéren és Tisza-
szederkényben.

Az együttes vezetői a csoport megalakulása,
2006 óta minden tavaszi és őszi szünetben meg-
rendezik a néptáncos napközit. Ez a néhány nap
jó alkalom a gyakorlásra, hiszen a szokásos heti
egy próba mellett szükség van az ilyen intenzív
felkészülésre, főleg a szezonkezdet előtt.
Nem csak felkészülés és gyakorlás a napközi,
a szülőknek is segítség, hiszen a tavaszi szünet
néhány napjára megoldódik a gyermekek fel-
ügyelete is.
- Most azt a moldvai koreográfiát gyakoroljuk,
amit május elsején láthat először a tiszaújvá-
rosi közönség – mondja a csoport egyik koreo-
gráfusa, művészeti vezetője, Farkasné Molnár
Anna. - Több is van már a tarsolyunkban, ösz-
szesen hat táncunk van. A nagyok, az iskolás
korosztály már négy tájegység táncait tanulta
meg: zempléni verbuválós, moldvai, nyírségi
lakodalmas, dunántúli ugrós és csárdás, a ki-
csiknek, az óvodásoknak két koreográfia van a
repertoárjukban.

Nem csak a majálisra készülünk, év végén egy
nagy műsort akarunk színpadra vinni a szülők-
nek és minden érdeklődőnek, hogy lássák mi
mindennel foglalkozunk, milyen táncokat ta-
nulunk, mi is a néptánc és hagyományőrzés.

Persze nem titkolt célunk az, hogy gyerekeket
verbuváljunk a csoportokba. Ez a nagy ren-
dezvényünk június 12-én este 18 órakor lesz a
Derkovits Kulturális Központ színpadán.

berta

Már ropják a táncot.
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Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizs-
gálat kampányának apropóján összeválogattuk azo-
kat a legfontosabb szempontokat, ami miatt érdemes
és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy
ugyanis, hogy hova jelentkezünk be szűrésre!
1.A hallásproblémák mindannyiunkat érintenek
A megnövekedett környezeti zajok, a módosult ze-
nehallgatási szokások (iPod-ok, mp3 lejátszók), a
zajos munkahelyeken a hallásvédelem gyakorta elő-
forduló teljes hiánya mellett a hallószervek termé-
szetes úton történő elöregedése sem kímél bennün-
ket. Előbb-utóbb valamilyen mértékben mindany-
nyian érintettek leszünk, vagy már érintettek is va-
gyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél mikor jön el
az a pillanat, amikor bejelentkezik hallásvizsgálatra
egy Amplifon Hallásközpontba.
2.Hallásvizsgálatot hallásközpontban érdemes el-
végeztetni
Sokszor előfordul, hogy háziorvosi rendelőkben
mobil műszerekkel hallásszűrést végeznek külön-

böző hallókészülék forgalmazók. Ez hasonlóan el-
fogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha fél-
homályban vagy sötétben akarnánk látásvizsgálatot
csinálni. A hallásvizsgálathoz ugyanis csend kell,
ami a hallásközpontokban a speciálisan, kifejezetten
erre a célra kialakított hangszigetelt vizsgálókabin
biztosít. Az utcazaj, a padló kopogása vagy más za-
varó tényezők teljesen elferdíthetik a mérések ered-
ményét. Ne hagyja magát becsapni!
3.A hallásvizsgálatra nem kell órákat várni
Az úgynevezett előjegyzési rendszernek köszönhe-
tően minden hallásvizsgálat előre megbeszélt idő-
pontban történik. Önnek csupán fel kell hívnia a
06-46/382-796-os telefonszámot, és a Miskolc, Vá-
rosház tér 22. szám alatt található Amplifon Hallás-
központ munkatársaival közösen egyeztetnek egy
Önnek megfelelő időpontot. A más egészségügyi in-
tézményekben általános, sokszor órákig tartó, bosz-
szantó várakozás így teljesen kiküszöbölhető.

Majális és vásár

Parkolás, közlekedés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. május 1-jén városunkban megrendezzük a hagyományos
Majálist és kirakodóvásárt.
A vásár helyszíne:
- Kazinczy út Tisza út – Bartók Béla úti szakasza
- Széchenyi út Kazinczy út – Béke úti szakasza
- Ifjúsági Park Bartók Béla úti garázssor mögötti területe.
Kérjük, hogy 2014. április 30-án az esti óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkoljanak. Továbbá érte-
sítjük az utazókat, hogy május 1-jén az autóbusz-közlekedés az alábbiak szerint történik.
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 26. sz. alatti megállóhely zárva lesz.
A helyközi járatok Mezőcsát-Polgár irányába, illetve irányából: Autóbusz állomás - 35. sz. főút -
Tiszaújváros, bejárati úti megállóhely - Tiszaújváros VOLÁN üzemegység megállóhely útvonalon közle-
kednek. A járatok a Széchenyi úti (üzletsor) megállóhelyet nem érintik.
A helyi és szerződéses járatok útvonala a következő: Autóbusz állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út -
Rózsa út - Szederkényi út - Tiszaszederkény, 35. sz. főút, Jabil, illetve a 35. sz. főút irányába.
Visszafelé: Jabil, 35. sz. főút, Tiszaszederkény - Szederkényi út - Rózsa út - Bethlen G. út – (az utasok
leszállítása a Bethlen G. úti helyijárati megállóhellyel szemben, a járdaszigetre történik) - Bartók Béla út
- Autóbusz állomás
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Rendezőség

A Jabil Circuit Magyarország Kft. 2010-ben indította el a vál-
lalaton belül egészségnevelő programjait, melyet az idén is
több alkalommal megszervez. Az elsőt már márciusban meg
is tartotta.

A TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0796 azonosító számú, az „Egészségre
nevelő és szemléletformáló programok a Jabil Circuit Magyarország
Kft-nél” című Európai Uniós pályázat célja a Jabil-nál dolgozó munka-
vállalók egészséges életre, valamint a biztonságos munkavégzésre tör-
ténő nevelése. A Jabil ezen céllal érdekes és kreatív programokat szervez
minden évben dolgozóinak, melyeken keresztül az egészségesebb élet-
módról, valamint a biztonságos munkavégzésről és annak fontosságáról
tanulhatnak a munkavállalók. Az elméleti oktatások mellett nagy hang-
súlyt kapnak a gyakorlati feladatok is.
Márciusban a vállalat a dolgozók munkavédelmi, tűzvédelmi szemlé-

letét igyekezett fejleszteni. A „Munka- és tűzvédelmi napon” közel 200
fő vett részt. A program során nem csak az elméleti tudás bővítése volt
a cél, hanem éles helyzet gyakorlása is, így a dolgozóknak lehetőségük
nyílt „igazi” tűz oltására is a gyár udvarán A dolgozók valóban hasz-
nosnak találták a képzést, sokat tanultak, és ráadásul különleges élmé-
nyekkel is gazdagodtak. (x)

3 ok, amely miatt érdemes
hallásvizsgálatra elmenni

Tiszaújváros központjában, bútorozott kétszobás ebédlős,
55 m2-es lakás nemdohányzó részére számlaképesen kiadó.
Állattartás kizárt+ 2 hónap kaució szükséges. Irányár:
48.000 Ft. Telefon.: +3630/712-2340

Hejőbába belterületén, főútvonal mellett 1332 m2-es be-
kerített építési telek eladó. Rajta hasznos építmények,
gyümölcsös, fúrt kút van. Villany bevezetve. Gáz és ve-
zetékes víz a kert végében, építés esetén bevezethető. Tel.:
+3620/355-3626

Egészségnevelő programok
a Jabilnél 2014-ben is
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A Sportcentrum eseményei
Április 24. csütörtök

Atlétika
13.30 Diákolimpia III. kcs. körzeti többpróba verseny

Atlétikai pálya
Április 25. péntek

Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Tisza TV-Phoenix KK- PVSK- Kronosz Kiadó
NB I/B-s bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Április 26. szombat
Labdarúgás
10.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Hajdúböszörményi TE U21 baj-
noki mérkőzés Füves edzőpálya
12.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Hajdúböszörményi TE U17 baj-
noki mérkőzés Füves edzőpálya
09.00 VI. Mixröpi Torna Játékcsarnok
09.00 Nyitott kapu tömegsport rendezvény

Edzőterem
Április 27. vasárnap

Labdarúgás
09.00 U7, 9, 11 Bozsik torna Füves edzőpálya, műfüves pálya
Atlétika
10.00 XVI. Tiszaújvárosi atlétika verseny- Atlétikai világnap

Atlétikai pálya
Április 30. szerda

Labdarúgás
16.00 Észak keleti régió amatőr ifjúsági labdarúgó válogatott keret
edzése Füves edzőpálya

Labdarúgás

„Sorozatgyilkosság” Tiszaújvárosban
Legutóbb 2013. november 2-án,
11 fordulóval ezelőtt szenvedett
vereséget a 24. fordulóban Tisza-
újvárosba látogatott Nyírbátori
FC csapata. A remek ajánlólevél
ellenére a házigazda tiszaújváro-
siak nem ijedtek meg ellenfelük-
től, és remek, eredményes já-
tékkal megszakították sorozatát.

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátor
FC 2-0 (1-0)

Tiszaújváros: 250 néző. V.: Dolnegó, Baghy,
Kövér.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Hamar-Galam-
bos (Stefán), Nagy, Fodor, Subert (Polényi),
Lippai, Bussy, Kerekes, Horváth, Molnár L.
(Dávid), Kovács.
Nyírbátori FC: Opre-Sándor (Szilágyi), Dajka,
Szilágyi, Haburcsák, Ráti (Csáki), Fabu, Jeddi,
Erdei, Nagy (Balogh), Boros.
17. perc: A vendégtérfél bal oldalán passzol-
gattak a tiszaújvárosiak. Bussy az oldalvonal
mellől pontosan indította a bal összekötő he-
lyén kapura törő Molnárt, aki egy igazítás után
14 méterről úgy lőtt a hálóba, hogy a labda a
felső lécrről vágódott a gólvonalon túlra. (1-0)
70. perc: A vendégek hármasa, Dajka a labdát
már elrúgó Molnárt „taposta bele a földbe”. A
játékvezető sárga lappal büntette a megmoz-
dulást, és mivel már egy ilyen színű kártyája
volt a nyírbátori játékosnak, villant a piros is.
78. perc: Lippai végezhetett el szabadrúgást a
kaputól mintegy 22 méterre. Lövése a jobb ol-
dali kapufa tövéről keresztbe vágódott, Subert
eszmélt a leghamarabb, félmagasan középre
lőtt, a vendégek kapusa Opre csak beleütni tu-
dott a labdába, amely Dávid elé pattant, a cse-
reként egy perce pályára lépő tiszaújvárosi
játékos az ötösről a lábak között a kapu köze-
pébe passzolt. (2-0)
A találkozó kezdetekor mindkét oldalon hiá-
nyos volt a kispad. A hazaiak trénere, Koleszár
György és a vendégek mestere, Márton István
is a lelátóról volt kénytelen megtekinteni a
mérkőzést, a fegyelmi bizottság döntése alap-
ján ugyanis közvetlenül a pálya széléről nem
irányíthatták csapatukat. Az első percek ismer-
kedését követően hamar vezetést szerzett a
Tiszaújváros Molnár bombagóljával. Ezt kö-
vetően inkább a mezőnyben folyt a játék, a

kapuk nem nagyon kerültek veszélybe. A for-
dulás után továbbra is nagy küzdelem folyt a
pályán, de a kiállítás megpecsételte a nyírbá-
toriak sorsát. A hazaiak egyre-másra vezették
támadásaikat, s ez újabb gólt „hozott a kony-
hára”. A rendkívül kemény, helyenként durva
nyírbátoriak ellen megérdemelt győzelmet ara-
tott a tiszaújvárosi csapat.
Gulácsi Tamás, technikai vezető: Úgy gondo-
lom, hogy a mérkőzésen végig a mi akaratunk
érvényesült, ezért megérdemelt győzelmet
arattunk.
Tuska János, kapusedző: A mai napon semmit
sem kaptunk vissza az elmúlt időszak jó játé-
kából, így a hazaiak megérdemelten gyűjtötték
be a 3 pontot.
A 24. forduló további eredményei:
Jászapáti FK - FC Hatvan 2-1
Fortress Felsőtárkány – Putnok FC 1-3
Ferencvárosi TC – Egri FC törölve (3-0)
KBSC FC – Hajdúböszörményi TE 6-2
DVSC-DEAC – REAC 3-3
Ebes KKSE – Létavértes SC `97 0-1
Veresegyház VSK – Cigánd SE 2-2
Következik a 25. forduló
2014.04.26. Szombat, 17.00 óra
FC Hatvan – Termálfürdő FC Tiszaújváros
Hajdúböszörményi TE – Putnok FC
Létavértes SC `97 – Fortress Felsőtárkány
Nyírbátori FC - Ebes KKSE
Cigánd SE – Jászapáti FK

Egri FC - DVSC-DEAC törölve
KBSC FC – Ferencvárosi TC
18:00 óra REAC - Veresegyház VSK

*
A Termálfürdő FC Tiszaújváros fiataljai két el-
halasztott mérkőzést pótoltak az elmúlt héten.
Az U14, és U15-ös csapatok a DVSC-DLA
gárdáit fogadták.
U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVSC-

DLA 0-6
Barabás Zoltán, edző: Magyarázkodásnak
tűnik, de amennyi gólt kaptunk, majd’ annyi
gólt is lőhettünk volna. Jó csapat az Akadémia,
szinte 100%-ban kihasználta az adódó gólszer-
zési lehetőségeket. Nekünk nem elég küzdeni,
nyíltsisakos támadó focit játszani, az ordító
gólhelyzeteket be is kellene lőni.
U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVSC-

DLA 2-1
Barabás Zoltán, edző: Az őszi szezonban még
25 gólt kaptunk az ellenfelünktől. Akkor jogos
kritikát kaptunk, hogy „van még mit tanulni az
Akadémiától”! A tanulási folyamat rendben
zajlik, ami számszerű adatokban és a kivívott
győzelmünkben is mérhető. A bajnokságot ve-
zető DLA-nak egyenrangú ellenfelei voltunk a
pályán, ők többet passzoltak, mi több gólhely-
zetet tudunk kialakítani. Játékosaim a maxi-
mumot hozták ki magukból, óriási sikernek
tartom győzelmünket.

Molnár(20) bal lábas lövése után a labda útban a nyírbátori kapuba.

Kosárlabda

Átaludták
a győri mérkőzést

A bajnoki évad leghosszabb túráján vett részt a Tiszaúj-
városi Tisza TV-Phoenix gárdája. Az alsóházi rájátszás
harmadik fordulójában a győri egyetemisták otthonába
látogatott a kék-sárga együttes. A hosszúra nyúlt út meg-
viselte a csapatot, mire játékba lendültek, a hazaiak már
behozhatatlan előnyre tettek szert.

Győr-Szol Széchenyi Egyetem – Tiszaújvárosi Tisza TV-Phoenix
KK 93-66 (20-9, 22-30, 32-15, 19-12)

Győr, 100 néző. V.: Horváth, Szalai, Dombay.
Győr-Szol Széchenyi Egyetem: Erdész (-), Hlinyánszky (3/3), Daru (9),
Oláh (-), Helmeczi (23/9), Gombás G. (10/3), Péterfai (9), Papp (-),
Horváth G. (13/9), Baruta (23/9), Káli (-), Vida (3).
Tiszaújvárosi Tisza TV-Phoenix KK: Kóthay (10), Magyar (10/3), Lajsz
(8), Tóth T. (8/3), Pöstényi (11/3). Csere: Varga (11), Kovács (-), Benőcs
(6), Béres (-), Markó (2), Fejes (-).
A kezdést követően a hazaiak agresszív támadójátéka ellen nem volt or-
vossága a tiszaújvárosiaknak, nem tudtak lépést tartani ellenfelükkel,
csak 9 pontot sikerült dobniuk. A folytatásban lassan „felébredt” a csa-
pat, ekkor már látványos szép megoldásokat is láthattunk a Brunyánszky
legénységtől. A 11 pontos hátrányt 3 pontosra sikerült lefaragni. (42-39)
A szünet az egyetemistáknak tett jót, a Phoenix alulmúlta önmagát, azt
csináltak velük, amit akartak. A csapatjáték csődöt mondott, 17 pontos
különbséggel zárult ez a negyed. A mérkőzés eldőlt, az utolsó 10 perc
már csak formaság volt.
Rátvay Tamás, vezetőedző: Zónavédekezésünk meghozta azt a sikert,
amire számítottam. Támadásban csapatként működtünk, és ismét sike-
rült kilencven pont körül dobnunk. Bízom a további sikeres szereplés-
ben.
Brunyánszky István, vezetőedző: A hosszú út sajnos benne maradt a lá-
bakban és az első negyedben adtunk tizenegy pontos előnyt az ellenfél-
nek. A második negyedben agresszív, a saját játékát játszó Phoenix
tiszavirág életű kosárlabdát produkált. Innen kezdve már az ellenfél aka-
rata érvényesült a pályán. Szeretném, ha csapatom végre azt a játékot
hozná a mérkőzéseken, amit edzésen, gyakorláskor tud…

Terepfutás

Bejárták
a Mátra bérceit

Az idei Mátrabérc Trail elnevezésű terepfutóverseny
mezőnyében a TVK-Mali Triatlon Klub két szenior
sportolója is ott volt. A Kőkútpusztáról hajnali 5.30
órakor rajtoló 122 sportemberre nem kisebb feladat
várt, mint hogy Oroszlán-vár, Kékestető, Galyatető
és Mátrakeresztes érintése után megérkezzenek a
Szurdokpüspökiben kijelölt célba. Oláh György és
Rácz Róbert egymást segítve, bőven a szintidő alatt,
8 óra 35 perces idővel teljesítette az 55,8 kilométe-
res, 2800 méter szintemelkedéssel nehezített távot.

Ahagyományossá vált Jabil 3Pró-
ba elnevezésű szabadidősport ese-
ménysorozat idén május 4-én, va-
sárnap veszi kezdetét Tiszaújvá-
rosban.

A Jabil Circuit Magyarország Kft. Huszár
Andor út 1. sz. alatti parkolójában 7.30 órától
várják az érdeklődőket, akik 9.45-ig regiszt-
rálhatnak. A 15 km-es, 3 pontot érő kispróba
és a 45 km-es, 6 pontos nagypróba közös
rajtja 10 órakor lesz. Az útvonalat a Tisza gát-
ján jelölik ki a szervezők.
10:15-kor óvodások és kisiskolások részére
ügyességi kerékpáros versenyt rendez a házi-

gazda TVK-Mali TK.
Lényeges információ, hogy előnevezés és ne-
vezési díj nincs. Minden induló egy próbafü-
zetet kap a jelentkezéskor, amivel ingyen
indulhat a Jabil 3Próba második és harmadik
fordulóján is. A próbák teljesítéséért járó pon-
tokat ebbe a füzetbe pecsételik be.
Mindenki, aki a kerékpáros próbát teljesíti,
emblémázott csőkendőt kap ajándékba. Szin-
tén csábító érv, hogy a helyszínen kisorsolnak
egy-egy mountain bike kerékpárt, illetve 2-2
kerékpáros fejvédőt a Jabil-dolgozók, vala-
mint a további résztvevők között.
A célbaérés után a 3Próbásokat gulyás-parti
várja.
A Jabil 3Próba folytatását a június 15-i úszás
(400 és 1000 m) jelenti a Sportcentrum uszo-
dájában. Augusztus 8-án - a Jabil 1/3 Maraton
keretében - a futáson lesz a sor, ahol 3,5 és 14
km-t kell teljesíteni. A harmadik, záró próba
után a 12 pontot, vagy annál többet ,,gyűjtö-
getők" próbafüzetét urnákba dobják, majd a
tulajdonosok között értékes sportszer aján-

dékcsomagokat sorsolnak ki. A legalább 15
pontot gyűjtők reménykedhetnek a fődíj el-
nyerésében, ami a Jabil dolgozók és a további
indulók számára is egy-egy egyszemélyes uta-
zás az idei, szeptember 26-29. között meg-
rendezendő Berlin Maratonra.
További információ kérhető a TVK-MALI
Triatlon Klubban, tel: 49/540-094; e-mail:
tvkmali@triatlon.t-online.hu;, illetve a olvas-
ható a www.tvkmalitriatlon.hu honlapon.

A gyorsabb
regisztrációért

A Jabil 3próba május 4-i kerékpáros esemé-
nyén indulóknak segítünk azzal, hogy közzé-
tesszük az esemény nevezési lapját. Annak,
aki kivágja ezt a szelvényt, és kitöltve magá-
val viszi vasárnap a versenyközpontba, lé-
nyegesen kevesebbet kell majd sorban állnia,
várakoznia a helyszíni regisztrációnál, így el-
kerülheti a tumultust.

Tömegsport

Kerékpározással rajtol a Jabil 3Próba



10. oldal 2014. április 24.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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