
Sokan várták a Triatlon Nagyhéten a KreAktív színpad szombat esti fellé-
pőjét a Sonny And His Wild Cows együttest. A koncert vendégművésze a
tiszaújvárosi származású Czigány Attila, művésznevén K.c. Brown volt,
akit nemzetközileg is az egyik legjobb szájharmonikásnak tartanak.
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A legfontosabb tudnivalók a 2014. októ-

ber 12-ei helyi önkormányzati és a nem-

zetiségi önkormányzati választásokról.
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A harmonikás Kezdődik az iskola

Tiszaújváros hetilapja 2014. augusztus 28. XXXII. évfolyam, 35. szám

Kő és ember
Örömmel tapasztalom, hogy lakásunk közelében és városszerte is
több helyen kőburkolatok kerülnek a régi aszfaltos járdák helyébe.
Valamint azt is, hogy a további romlásokat megelőzendő, a városi
főtér kőburkolatát szintén renoválták, amit nem csak magam is szor-
galmaztam, hanem annak idején létrehozásában úttörő szerepet vál-
laltam.
Számomra a kő, mint építőanyag, a tanult és szeretett szakmám
alapján hozzám közel álló anyag. Szeretem, mert egyrészt nem mű-
anyag, és kedvelem azért is, mert az embernek küzdenie, foglalkoz-
nia kell vele. Kiválasztani, kézbe venni, megmunkálni, válogatni,
helyét kijelölni, elhelyezni. Sokkal intimebb kapcsolat ez az anyag-
gal, mint a gépi dömpingáru, a beton és az aszfalt bedolgozása. Igaz,
ma már ezek a mostanában használatos kőelemek is többnyire
gépi úton készülnek, de mégiscsak imitálják a hagyományokat,
és emlékeztetnek a természetes módon létrejött kövekre. Az is igaz,
hogy az emberiség jócskán túl van már a kőkorszakon, ám nem
árt emlékeztetni magunkat arra, hogy nélküle nem jutottunk volna
erre a szintre, ahol most tartunk.
A kő pedig egyben az emberiség egyik fő jelképe is, hogy csak a
„kőszikla” állhatatosságára, szilárdságára, vagy „a kő” mara-
dandóságára gondoljunk!

M. Fekete Béla

A papírboltokban és a multiknál is megrakott kosarakkal áll-
nak sorba a vásárlók. Füzetek, ceruzák, tornazsák, sok min-
den kell az iskolába. Szeptember 1-jén kezdődik a tanítás.
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Dr. Kalapos István kapitányságvezető (balra) is „beszállt” a jelölésbe.

Szirénapróba
2014. szeptember 1-jén (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tisza-
palkonya, Oszlár településeken szirénapróba lesz.
A szirénák megszólaltatásával a veszélyes üzemek környezetébe te-
lepített Monitoring Lakossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemké-
pességét tesztelik.
A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) próba lesz,
szöveges tájékoztatás mellett. Először „Katasztrófariadó” jelzés (120
másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos sziréna-
hang), majd „Katasztrófariadó elmúlt” jelzés (kétszer 30 másodper-
cig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti
30 másodperces szünettel) szólal meg.

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Láthatatlan védelem

Biztonságban a kerékpárok

Akerékpárlopások számának csök-
kentése és a lopások felderítésének
könnyítése a célja annak a prog-
ramnak, melyet Tiszaújváros ön-
kormányzata és a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság indított.

A képviselő-testület júniusi ülésén tárgyalt a ke-
rékpárjelölő program támogatásáról, a rendőr-
kapitányság első ütemben 250 kerékpár megje-
löléséhez szükséges anyag beszerzését java-
solta, 255 ezer forint értékben. A grémium meg-
szavazta a támogatást.
- Mindent megteszünk a biztonságért, az embe-
rek vagyonának biztonságáért is - mondta a nyi-
tórendezvényen Bráz György polgármester -,
ezért támogatta a képviselő-testület a progra-
mot. Amennyiben szükség lesz rá, újabb akció-
kat szervezünk – tette hozzá a polgármester.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központtal
közös szervezésben elsőként a Kazinczy Kö-
zösségi Ház udvarára várták a kerékpárosokat.
A rendszer lényege, hogy egy kóddal jelölik
meg a kerékpárokat, ami szabad szemmel lát-
hatatlan, a kódot csak UV lámpával tudják le-
olvasni. A tulajdonos adatait egy számítógépes

rendszerben rögzítik, csakúgy, mint a kerékpár
fotóját, a kapott kódot és egyéb adatokat. A bi-
cikli birtokosa ezen felül egy kerékpár igazol-
ványt is kap. Így egy rendőri ellenőrzés során

a járőr azonnal le tudja kérdezni a kerékpár és
tulajdonosa adatait. Mint azt dr. Kalapos Ist-
ván, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság veze-
tője elmondta, Tiszaújváros jellemzően kerék-
páros város, remélik, hogy ez a program meg-
előzi a lopásokat, illetve segíti a rendőrség
munkáját a felderítésben.
Nagy volt az érdeklődés a jelölés iránt, több
tucat kerékpáros várakozott arra, hogy regiszt-
rálják a rendszerben. Kaló H. Tibor 53 éve él a
városban, gyakran kerékpározik, s mint mond-
ta, neki már két biciklijét lopták el. A rend-
szertől ő is azt várja, hogy csökkenjen a lo-
pások száma, véleménye szerint széles körben
kell tájékoztatni az embereket arról, hogy ily
módon megjelölték a bicikliket, így talán a tol-
vajokhoz is eljut a hír, és kevesebb lesz a lopás.
Bartók Anna is a sorban várakozott, neki szin-
tén kétszer lopták el a biciklijét, de ő mindkét
alkalommal szerencsével járt, hisz megkerült a
kerékpár.
A program bárki számára térítésmentesen elér-
hető, legközelebb a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányságon pénteken 9 órától várják a kerékpár-
tulajdonosokat.

Nagy volt az érdeklődés a program iránt.

A kód szabad szemmel nem látszik, csak UV lámpával lehet leolvasni.

Informatikai fejlesztés

Gazdagodott
a katasztrófavédelem

Újabb eszközökkel gazdagodott a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség. Tiszaújváros önkormányzatától 1 millió forint értékben ka-
pott új informatikai eszközöket a védelmi szervezet: két laptopot, egy
asztali számítógépet monitorral és két okostelefont. Az új eszközökre
olyan operációs rendszert telepítettek, amely fokozottan szolgálja az
adatvédelmet. Az átadási ünnepséget kedden délután tartották a Pol-
gármesteri Hivatalban. Az új informatikai eszközöket Bráz György pol-
gármester és dr. Fülöp György alpolgármester adta át Dócs Róbertnek a
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének és munka-
társainak Szabó Tamásnak és Dóka Csabának.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 18:30-órától, vasárnap
11:00 órától szentmise.
Görög katolikus
Pénteken Keresztelő Szt. János fejvételének emléknapját tartjuk: 8:00
utrenye (reggeli istentisztelet), 9:00 Szt. Liturgia Tiszaújvárosban,
17:00 Sajószögeden. Szombaton 8:00 Szt. Liturgia, 17:00 vecsernye,
18:00 utrenye. Vasárnap 8:30 Szt. Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószö-
geden, 11:00 Tiszaújvárosban. Szerdán 8:00 Szt. Liturgia.
„Minden ember élete ott visszhangzik egészen az utolsó ítéletig, és az
ember örök, végső sorsát nemcsak az a rövid idő határozza meg, ame-
lyet ezen a földön élt, hanem az is, amit életével hátrahagyott, annak
jó vagy rossz következményei.” (Anthony Bloom)
Református
Tiszaújvárosban csütörtökön 18 órától bibliaóra, vasárnap 11 órától is-
tentisztelet lesz. Pénteken Tiszaszederkényben 19 órakor, vasárnap 10
órakor kezdődik az istentisztelet. Vasárnap 15 órától tartjuk a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola évnyitó istentiszteletét Tiszaúj-
városban.

Vágy
Ezzel a rejtvénnyel véget ér augusztusi so-

rozatunk. A megfejtéseket szeptember 2-ig

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu cím-

re, 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

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

LÁDI ALBERT
67 éves korában váratlanul elhunyt.

Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2014. szeptember
1-jén, hétfőn 14.30 órakor lesz a szederkényi temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

VÁGÁSI LAJOSNÉ, SZ.: FÖLDI PIROSKA
életének 76. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása au-
gusztus 29-én, pénteken 14.30 órakor lesz Sajószögeden, a Vá-

rosi Temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

NAGY BARNÁNÉ SZ.: BALOGH ANNA
életének 93. évében visszaadta lelkét teremtőjének.

Hamvasztás utáni búcsúztatása és temetése 2014. szeptember 2-án,
kedden 11.00 órakor lesz a tiszaszederkényi református temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
SOTKÓ LÁSZLÓ BÉLA

életének 65. évében rövid súlyos betegség után 2014. augusztus
22-én elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2014. augusztus 29-
én, pénteken 13.00 órakor lesz a tiszaszederkényi temetőben.

A gyászoló család

„A pedagógus fáklya,
Mely a sötétben lángol,
S magát elemésztve, másoknak világol”
Ilyen voltál Te is, meg tehát nem halhatsz,
Ezért szívünkben örökké megmaradsz.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ZORGEL JÓZSEFNÉ, SZ.: LENGYEL MÁRIA

életének 76. évében elhunyt.
Temetése 2014. augusztus 28-án, csütörtökön a 12.30 órakor

kezdődő misét követően 13 órakor lesz
a római katolikus templom altemplomában.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot augusztus 31-ig (vasárnapig) a Remény Gyógy-
szertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd szeptember 1-
től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11.,tel.:
49/341-050) látja el. - A telefonos készenléti szolgálat a legtovább
nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel
8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül. - Ünnepnapokon az
ügyeletes gyógyszertár 8-20 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki
a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
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, vala-
mint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának
képviselő-testülete 2014. augusz-
tus 28-án, csütörtökön 9 órakor
ülést tart a Városháza III. emeleti
tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzat 2014. évi pénz-
ügyi tervéről szóló 3/2014. (II.28.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat a helyi választási bizottság tagjai-
nak és póttagjainak megválasztására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat a 15 éves gördülő fejlesztési terv el-
fogadására
6. Javaslat Tiszaújváros drogellenes stratégiá-
jának elfogadására
7. Javaslat a Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015.
nevelési évre vonatkozó munkatervének vélemé-
nyezésére
8. Javaslat köztéri szobor állításával kapcsola-
tos döntés meghozatalára
9. Javaslat települési értéktár létrehozásával
kapcsolatos döntések meghozatalára
10. Javaslat Tiszaújváros helyi autóbusszal
végzett menetrend szerinti személyszállítási
feladatainak ellátására vonatkozó pályázati ki-
írás elfogadására
11. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodá-

sáról, a 2014. évi pénzügyi terv I. félévi telje-
sítéséről
12. Tájékoztató Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata belső kontrollrendszer kialakításá-
nak, egyes kontrolltevékenységek és a belső
ellenőrzés működésének Állami Számvevő-
szék által végzett ellenőrzéséről
13. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi ha-
tározatok végrehajtásáról, valamint a közbe-
szerzési eljárásokról
14. Egyebek

a. Javaslat a ,,Tiszaújváros jövőjéért” Alapít-
vánnyal kapcsolatos döntésre
b. Javaslat a Tiszaújvárosi Eötvös Diáksport
Egyesülettel kapcsolatos döntésre
c. Javaslat energiatakarékossági pályázatok el-
bírálására
d. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
vány személyi kérdésére és az alapító okirat
módosítására vonatkozó határidő módosításra
Kérdések

60 év felettiek horgászversenye
2014. augusztus 30-án (szombaton) 60 év felettiek horgászversenye
lesz a sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 6.00-tól
Sorsolás: 6.30-tól
Verseny: 7.00-10.00-ig
Eredményhirdetés, tombola: 10.30-tól
Nevezési díj: 800,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.

Makó Zoltán versenyfelelős

Füzetek, írószerek

Roma jótékonyság
Közel 100 gyermek iskoláztatását segíti idén is a Tiszaújvárosi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Tiszaújvárosi Roma Pol-
gárjogi Mozgalom. Az előzetesen feliratkozott rászoruló családok-
nak füzetcsomagokat oszt a roma önkormányzat. Az adományt
általános és középiskolás gyerekek kapják meg, fejenként 1500 fo-
rint értékben. Az osztás pénteken 10 -12 óra között lesz a nemzeti-
ségi önkormányzat Bocskai úti irodájában.
Szombaton 9 és 12 óra között folytatódik a jótékony célú akció.

Ekkor - alapítványi támogatással - a roma polgárjogi mozgalom író-
szert és ruhaneműt ad - kizárólag a szervezet tagjainak. Az osztás
helyszíne a szervezet Rákóczi út 81.sz. alatti irodája.

Kirándulás a demjéni
Termálvölgybe

2014. szeptember 9-én.
Indulás: 10:00-kor: Árpád úti buszmegálló, Árkád sor buszmegálló,
Tiszaszederkényi Művelődési Ház, Tisza-part városrész buszmegálló
A kirándulás díja: 2.500.-Ft (tartalmazza az útiköltség és a szabadtéri
termál belépőjegy árát 62 éven felüliek számára)
Fedett fürdő+ Wellness használata + 1.190.-Ft
Jelentkezni lehet: Sallai Dóránál a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központban (Kazinczy út 3. 30. iroda), a kirándulás befizetésének dí-
jával együtt: 2014. szeptember 02-ig. A buszt csak teljes létszámmal
indítjuk!

Az önkormányzat gazdálkodásáról is tárgyal a testület.
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Hat éven aluliak használhatják majd az új játszóteret.

Ma kötik be a kicserélt gerincvezeték záró szakaszát az Örösi út 18.-
24. sz. épületnél.

A gyephézagos parkoló kőburkolatot kap és 10 új parkolóhely létesül.

„Könyv, toll, tinta, ceruza...”

Kezdődik az iskola
Gyorsan eltelt a vakáció két és fél
hónapja.Anyári szünet utolsó he-
teiben az őszies időjárás is segített
ráhangolódni az iskolakezdésre.
No és a tanszervásárlás, aminek
ilyenkor van itt az ideje. A papír-
boltokban és a multiknál is meg-
rakott kosarakkal állnak sorba a
vásárlók. Füzetek, ceruzák, torna-
zsák, sok minden kell az iskolába.

Több mint tízezer forinttal kell kalkulálni egy
gyermek esetén, hiszen - ha nem is nagy mér-
tékben- de az írószerek és a kiegészítők évről
évre drágulnak. Ha még táska és új tolltartó is
kell, az még legalább plusz tízezer forint, fel-
téve, ha nem a legdrágábbat választjuk.
Bari Bianka már középiskolás, édesanyjával és
általános iskolás öccsével nézelődnek a Rózsa
úti kiskereskedésben.
- Nekem szerencsére maradt néhány üres fü-

zetem a múlt évről, és van olyan tantárgyunk,
ami tavaly volt, idén már nem lesz, így most
kevesebb füzetet kell vennünk - mondja Bi-
anka.- A tolltartóm viszont elhasználódott és
sok apróság is szükséges, amit most pótolunk.

Az öcsémnek anya segít vásárolni, meg az el-
adók is.
A táskák háromezer forinttól kezdődnek, a leg-
drágábbért 14 ezret kérnek ebben az üzletben.
Fogyóeszköz a tolltartó is, a legolcsóbbért 900
forintot kérnek el. Egy jó minőségű grafitce-
ruza ára 200 forintnál kezdődik, egy színes,
mintás, vonalas füzet 160 forint, ennek ol-
csóbb, klasszikus változatáért csak a felét kérik
el.
Aki okosan vásárol, az sokat spórolhat. Kell is,
hiszen a tankönyvcsomagok is jó pár ezer fo-
rintot kivesznek a családi kasszából. A Török
család három iskolás gyermeknek vásárolt, 15
százalék kedvezményt kaptak nagycsaládos-
ként, így 24 helyett „csak” 20 ezer forint lett a
végösszeg.
- Mi listával jöttünk vásárolni, már tudjuk,
hogy melyik gyereknek, mire lesz szüksége az
iskolában. Nagyon bőséges az árukínálat, de
mi inkább a minőséget nézzük, hiszen fontos,
hogy jó írószerekkel dolgozzanak a gyerekek -
mondja Törökné Mihály Erzsébet.
A kiskereskedők nehezen tudnak versenyre
kelni a multikkal. Amiben mégis előnyük van,

az a minőség, nem utolsó sorban pedig az,
hogy a vásárlóknak segítenek összeválogatni a
szükséges tanszereket.
- A tanszerárak 10 százalékkal emelkedtek az

idén. A vásárlódömping ezekben a napokban
indul be, mindig ilyen sokan vannak a szünidő
utolsó két hetében. Valaki egyszerre megvesz
mindent, sokan pedig többször jönnek be és vi-
szik, ami kimaradt - mondja Császárné Vámosi
Marianna, a Rózsa úti papírbolt kereskedője. -
Már megszokott, hogy listával jönnek a csalá-
dok vásárolni, konkrétan tudják, hogy mit sze-
retnének, mert a tanárok e-mailben már ki-
küldték diákjaiknak a szükséges felszerelések
listáját. Éppen ezért nincs már előre csomagolt
évfolyamonkénti füzetcsomag. Már nekünk is
olyan rutinunk van ebben, hogy ha valaki meg-
mondja melyik iskola melyik tanítójához jár,
tudjuk, mit kell tennünk a kosarába. A kínálat
mindenütt bőséges, ám mi inkább minőségi
dolgokkal rakjuk meg a polcokat, ezeket kere-
sik a legtöbben.

berta

Bőséges a kínálat.

Nehéz választani.

Tankönyvosztás
2014/2015. tanév

Kedves Szülők!
Kedves Tanulók!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszaújvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Hunyadi és Széchenyi telephelyein a
2-8. évfolyamnak idén a tankönyvosztás
ideje:
2014. augusztus 28-án 12.00-18.00 óráig,
2014. augusztus 29-én 08.00-12.00 óráig.
A 3-8. évfolyamon a tankönyveket a befi-
zetési bizonylat bemutatása ellenében kap-
ják meg.
Az 1. osztályosok 2014. szeptember 01-jén
az osztálytermekben kapják meg a tan-
könyveket.
Az Éltes Mátyás Iskolában 2014. szeptem-
ber 01-jén az osztálytermekben kapják meg
a tankönyveket.

Hok Csaba
igazgató

Általános iskolai
tanévnyitók

A 2014-15-ös tanév a diákok számára az év-
nyitókkal kezdődik. A Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola augusztus
30-án, szombaton 15 órától tartja tanévnyitó
szentmiséjét a római katolikus templomban.
A Kazinczy Ferenc Református Általános

Iskola augusztus 31-én, vasárnap 15 órakor
nyitja az évet a református templomban.
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-

fokú Művészeti Iskola is augusztus 31-én
vasárnap tartja az évnyitókat. A Hunyadi is-
kolában 16.00 órakor, a Széchenyiben
17.30 kor kezdődik az ünnepély. Az Éltes
Mátyás iskolában szeptember 1-jén, hétfőn
reggel 8 órakor tartanak évnyitót.

Kivált a korábban összevont középiskolából a Brassai.
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és
Kollégium vezetése változatlan, élén Pogonyi-Simon Edit igazga-
tóval, Fodorné Szabó Valéria, Erdélyi Lajos és Péter Levente igaz-
gatóhelyettesekkel. A Brassai önálló intézményként működik
tovább Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola néven. Az
igazgató a tantestület tagja, Jakab Dénes lett, a helyettesi székekbe
az ugyancsak évtizedek óta pedagógusként itt dolgozó Vass Má-
tyás és Bukta Márta ülhetett bele.
Az immáron két középiskolában a 2014-15-ös tanév szeptember
elsején kezdődik. Az Eötvösben hétfőn reggel fél 8-kor kezdődik
a tanítás és 8 órakor tartanak évnyitó ünnepséget, a Brassaiban
ugyancsak hétfőn, 9 órától várják a diákokat a tanévnyitóra. Rá
egy hétre rendkívüli tanévnyitót is tervez az új intézmény a szülők
számára, amikor tájékoztatják őket a változásokról.
Az állami általános iskola, nevezetesen a Hunyadi és a Széchenyi
viszont egyben marad. Az intézmény igazgatója, Hok Csaba ér-
deklődésünkre elmondta, hogy hétfőn Bozsikné Vig Marianna, a
Tiszaújvárosi Tankerület igazgatója levélben arról tájékoztatta,
hogy a miniszter nem támogatta az iskola átszervezésére vonat-
kozó javaslatot.
Szeptember elsején tehát a megszokott rendben és rendszerben,
egy intézményként kezdi meg a tanévet a Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi és Széchenyi isko-
lája.

Játszótér a kicsiknek
Bababarát program

Tiszaújváros önkormányzatának Bababarát programja részeként új ját-
szótér épül a városközponti parkban. A Barátság kertje melletti terüle-
ten korábban is volt néhány játék, most azonban speciális játékelemeket
telepítenek. Hinta, csúszda, babaház, rugós játék lesz a játszóhelyen,
mégpedig a legkisebbek számára. A „bébijátszóteret” hat éven aluliak
használhatják majd. Az új játszótér építése mellett több helyszínen fel-
újítást végeznek ezekben a napokban. Új játékokat telepítenek például
az árkádsori, a Mátyás király úti és a Pajtás közi játszótérre.

Válás, egybenmaradás

Örösi úti munkálatok

Járdafelújítás,
parkolóbővítés

Az Örösi úton a Mátyás király úttól a József Attila útig felújítják a jár-
dát. Térkő burkolat készül az aszfaltburkolat helyett, emellett több sza-
kaszon felújítják a garázsok előtti vízelvezetőket. Az Örösi út elején a
meglévő gyephézagos parkoló is térkő burkolatot kap, továbbá 10 új
parkoló létesül a meglévők folytatásaként.

Vezetékcsere
Javában tart a távhővezeték-rekonstrukció is. Jelenleg a harmadik ütem
munkálatai zajlanak az Örösi úton. Itt a déli primer gerincvezeték záró
szakaszát cserélik ki a B/13/1-es aknától az Örösi út 18.-24.sz. épületig.

A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola önálló intézmény-
ként működik.

Ütemesen haladnak

Megújuló közterületek

Nemcsak az Örösi úton folynak közterületi felújítási munkálatok, hanem
városszerte. A képviselő-testület által elfogadott program alapján három
ütemben valósulnak meg a kisebb-nagyobb beruházások, bővítések. Fel-
vételünk a Hunyadi iskolánál készült, ahol egy járdaszakasz kap új bur-
kolatot.
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület

képviselője
2014. szeptember 3-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.

Tájékoztatás

Tanulók étkeztetése
Tájékoztatjuk a Tisztelt általános- és középis-
kolás gyermekek szüleit, törvényes képvise-
lőit, hogy:
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a 7/2014. (III.28.) önkormány-
zati rendeletével módosította a gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
letét, a gyermekétkeztetési térítési díjkedvez-
mény megállapítására vonatkozó szabályok
tekintetében.
A rendelet 2014. május 1-jétől hatályba lépő
módosítása értelmében a - gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben (Gyvt.-ben) biztosított
normatív kedvezmények, valamint a helyi ren-
deletben egyéni rászorultság alapján megálla-
pítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvez-
mények figyelembevételével - az állami fenn-
tartású köznevelési intézményekben biztosított
gyermekétkeztetés esetén a fizetendő napi térí-
tési díjat a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
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 kedvez-
ményre való jogosultsága a 2013/2014. tanév
folyamán lejár. Továbbá, aki a 2014/2015. tan-
évben tiszaújvárosi állami fenntartású közne-
velési intézményben normatív, illetve jöve-
delem 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 tiszaúj-
városi állami fenntartású köznevelési intéz-
ményben étkezést vesz igénybe, valamint
- az olyan tartós megbetegedésben szenvedő
gyermek, aki betegsége miatt a nevelését, ok-
tatását ellátó intézményben étkezést nem tud
igénybe venni, (a módosított 37/2013. (XII.21.)
rendelet 8.§. (2) bekezdése értelmében a kérel-
met a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani,
elbírálásáról a polgármester dönt) 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:
- 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

- elektronikusan Tiszaújváros honlapjáról
www.tiszaujvaros.hu/ugyfelterminal
valamint a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ honlapjáról www.tik.tiszaujvaros.hu
honlapról
Kérelmek benyújtási határideje: folyamatos.
A kérelmet az intézmény igazgatójának cí-
mezve kell benyújtani.
Személyesen a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ élelmezési csoportjához, Ti-
szaújváros, Kazinczy F. út 3. I. emelet 73/4.,
vagy postai úton 3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7. címre !
2. Személyi térítési díj megállapítására vonat-
kozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kis-
korú gyermek, illetve tanuló gondviselőjének,
törvényes képviselőjének, illetve 18. életévet
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 a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ élelmezési csoportjához,
Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3. I. emelet 73/4.,
vagy postai úton 3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7. címre !
Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó
kérelem formanyomtatványa beszerezhető il-
letve letölthető az előzőekben felsorolt címe-
ken és helyeken.
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
tájékoztatja az alkalmazottakat és a külsős ét-
kezőket a 2014/2015. tanévben igénybe vehető
étkezéssel kapcsolatban.
A 2014/2015. tanévre új étkezési kérelmet
szükséges kitölteni az alábbiak szerint:
• Tiszaújvárosi költségvetési szerveknél és az
állami fenntartású köznevelési intézmények-
ben dolgozó közalkalmazottak az étkeztetés
iránti igényüket a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ igazgatójához nyújthatják be.
• Köztisztviselők, a nyugdíjas közalkalmazot-
tak és köztisztviselők, a nem önkormányzati
fenntartású közfeladatot ellátó intézmények
(köznevelési intézmények kivételével) és az

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
dolgozói a Polgármesteri Hivatalba benyújtott
kérelemre, a polgármester előzetes írásbeli en-
gedélye alapján étkezhetnek.
Engedélyezés után a nyomtatvány leadásával
lehet az étkezést megrendelni az élelmezési
ügyintézőknél.
• Az étkezés az engedélyben megjelölt intéz-
mény éttermében vehető igénybe.
Az étkezési kérelmek formanyomtatványa
• letölthető a www.tik.tiszaujvaros.hu honlapról,
• beszerezhető a térítési díjszedési napokon az
élelmezési ügyintézőknél,
• illetve a Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros,

Kazinczy út 3.sz. alatt, munkanapokon H-K-
CS: 7.20-16.00, SZ: 8.00-17.00 és P: 7.20-
14.00).
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalba be-
nyújtandó kérelem formanyomtatványa a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál is
beszerezhető.
A kérelmeket postai úton az alábbi címre kér-
jük benyújtani:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Kérelmek személyesen is leadhatók az alábbi
címen:
3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3. I. emelet
73/4.

Tájékoztatás

Étkezés az intézményekben

Tájékoztatás

Diétás étkeztetés az intézményekben
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont (TIK) az eltérő táplálkozást igénylő ét-
kezéssel kapcsolatban a következőkről tá-
jékoztatja a szülőket, törvényes gondviselő-
ket.
A nevelési-oktatási intézményekben továbbra
is biztosítjuk a diétás étkezést a 2014/2015. ta-

nítási, gondozási-nevelési évben az érintettek
részére.
A diétás étkezés biztosításának feltétele:
• a régi és az új eltérő táplálkozást igénylőknek
kérelmet kell benyújtani a TIK igazgatójához,
a kérelemhez érvényes szakorvosi igazolás
csatolása szükséges.

A kérelmeket postai úton az alábbi címre kér-
jük benyújtani:
Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Kérelmek személyesen is leadhatók az alábbi
címen: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3. I.
emelet 73/4.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2014. szeptember

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és bankkártyát is el-
fogadunk!

szeptember Helye Ideje Kinek a részére

1. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
2. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak
3. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
4. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
5. péntek Gimnázium 7.30 - 11.00 Minden étkező
10. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére

,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
11. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
15. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott
Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

16. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tájékoztató

Erzsébet-utalványok
átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan természet-
beni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, annak a gyer-
meknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultsága 2014. augusztus 1-jén fennáll.
Tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülő gyermekek szüleit, hogy az Erzsébet-utalványokat személyesen
az alábbi időpontban és helyszínen vehetik át:
Tiszaújvárosban: Polgármesteri Hivatal aulája ( Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7.), augusztus 29. (péntek) 8,00 órától 12,00 óráig.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az Erzsébet-utalványok átvételéhez
a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben az utalványra jogo-
sult szülő, törvényes képviselő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem
tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez írásos -személy-
azonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával ellátott - meghatal-
mazás szükséges.

Polgármesteri Hivatal

Átköltözött a szakszolgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, Gyermekeket, Tanulókat, hogy a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszaúj-
városi Tagintézménye elköltözött. Új címünk: 3580 Tiszaújváros,
Munkácsy út 26.-28. (A középiskolai kollégium hátsó, udvari bejá-
rata, a TIK korábbi helye.)
Megértésüket köszönjük!

Szabóné Hajdu Erika
mb. tagintézmény-vezető

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bráz György polgármester,

az 1. sz. választókerület képviselője

2014. szeptember 2-án (kedden) 16.00 órától 17.00 óráig

képviselői fogadóórát tart.

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

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester

2014. szeptember 8-án (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, negyedórás 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. szeptember 8-án (hétfőn) 16.00 órától
képviselői fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház
(volt Tsz-iroda)

Polgármesteri Hivatal
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A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermek-
védelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete
alapján évente egyszeri alkalommal tankönyvtámogatásban részesülhet
az az életvitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező gyermek, il-
letve 23. életévét be nem töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és
alap- és középfokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és
akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át
(114.000 Ft-ot), egyedülálló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a tanulók, akik normatív
kedvezményben (tartósan beteg; a szakértői bizottság szakértői véle-
ménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyaté-
kos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzd; három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket ne-
velő családban él; nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jo-
gosult; vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül),
illetve térítésmentes tankönyvellátásban (a 2014/2015. tanévben az ál-
talános iskola első évfolyamára beiratkozott tanulók, és a második év-
folyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak megál-
lapítása céljából, hogy a kérelmező tankönyvtámogatásra jogosult - a tan-
könyvek árát igazoló dokumentumot (csekk, feladóvevény, díjbekérő). A
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügyféltermináljáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2014. augusztus 1-jétől 2014. szep-
tember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztató helyiségében munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester

Tankönyvtámogatás

Reprezentatív
szakszervezetek

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya
alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásá-
nak megállapításáról szóló 24/2011. (III.9.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban Korm. rendelet) értelmében a közalkalmazotti szakszervezet repre-
zentativitását területi (megyei) vagy települési szinten a fenntartók sze-
rint létrehozott Települési Reprezentativitást Megállapító Bizottság (a to-
vábbiakban: TRMB) állapítja meg. A Tiszaújváros Város Önkormányzat
fenntartónál létrehozott TRMB 2014. augusztus 14-én tartott ülésén meg-
állapította, hogy a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 6/A. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján Tiszaújváros Város
Önkormányzat illetékességi körében a Pedagógusok Szakszervezete
(PSZ) és a Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ága-
zatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ) minősül
reprezentatívnak.
A Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a jegyző feladata az ön-
kormányzat illetékességi körében reprezentatív szakszervezetek névso-
rának közzététele.
A fentiek alapján Tiszaújváros Város jegyzője közzéteszi a Tiszaújváros
Város Önkormányzat illetékességi körében reprezentatív szakszerveze-
tek névsorát:
Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)
Magyarországi Munkavállalók,
Szociális és Egészségügyi Ágazatban
Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MSZ EDDSZ)

Dr. Molnár Tamás
jegyző

A 2014. évi október 12-ei helyi önkormányzati
választásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A nemzetiségi önkormányzati választásokkal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók

A köztársasági elnök a 270/2014. (VII.23.) KE
határozatában a helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek 2014. évi általános vá-
lasztását 2014. október 12-ére tűzte ki.
A választáson települési önkormányzati képvi-
selőket, a megyei közgyűlés tagjait, valamint
polgármestert választunk.

Választási rendszer

A jogalkotó a települési önkormányzati képvi-
selők választását különbözőképpen szabályozza,
függően attól, hogy 10.000 vagy annál kevesebb
lakosú, vagy 10.000-nél több lakosú a település.
Tiszaújvárosban a képviselők vegyes választási
rendszerben, azaz egyéni választókerületben és
kompenzációs listán szerezhetnek mandátumot.
Városunkban 8 egyéni választókerület van. A 11
fős képviselő-testületben 8 egyéni választóke-
rületi és 3 kompenzációs listás mandátum sze-
rezhető.
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lesz,
akit az adott választókerület választópolgárai-
nak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.
A választópolgár érvényesen csak egy egyéni
választókerületi jelöltre szavazhat. A kompen-
zációs listára nem lehet szavazni. Az egyéni
választókerületben az a jelölt lesz képviselő,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A
kompenzációs lista az egyéni választókerület-
ben összesített töredékszavazatok arányában
kap mandátumot. Töredékszavazatnak minő-
sül az egyéni választókerületekben a mandátu-
mot nem szerző jelöltekre leadott érvényes
szavazat.
A polgármester-választás tekintetében a telepü-
lés egy választókerületnek számít. Polgármes-
terjelölt az, akit legalább 300 választópolgár
jelöltnek ajánlott. Polgármester az a jelölt, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapta.

Központi névjegyzék

A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár bármikor, folyamatosan kérheti a
nemzetiséghez tartozásának, szavazási segítség
iránti igényének, személyes adatai kiadása
megtiltásának bejegyzését a központi névjegy-
zékbe, illetve a bejegyzés törlését.
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérel-
met:
- személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti választási irodához,
- levélben a lakcíme szerinti helyi választási
irodához

- az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos
honlapján keresztül lehet benyújtani.

Szavazóköri névjegyzék

Azt a választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét
követően szerepel a szavazóköri névjegyzékben,
a helyi választási iroda értesítő átadásával, vagy
megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe tör-
ténő felvételéről.
Az a választópolgár, aki nem kapja meg az érte-
sítőt, azt elveszíti, vagy megsemmisül, a helyi
választási irodától új értesítőt igényelhet.
Átjelentkezés
A választópolgár eldöntheti, hogy a lakóhelye
vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti ön-
kormányzat megválasztásán kíván részt venni.
Aki a tartózkodási helye szerinti önkormányzat
képviselőjelöltjére, illetve polgármesterjelöltjére
akar szavazni, az átjelentkezhet.
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat,
aki magyarországi lakóhelye mellett bejelentett
magyarországi tartózkodási hellyel is rendelke-
zik, feltéve, hogy tartózkodási helyét 2014. jú-
nius 24-ét megelőzően létesítette és tartózkodási
helyének érvényessége legalább 2014. október
12-ig tart. Az átjelentkezéssel kapcsolatos ké-
relmet legkésőbb 2014. október 10-én 16.00
óráig lehet benyújtani.

Az ajánlás folyamata

Az egyéni választókerületben képviselőjelölt
- párt jelöltjeként, két vagy több párt közös je-
löltjeként vagy
- független jelöltként indulhat.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. A választópol-
gár hitelesített ajánlóíven teszi meg ajánlását. Je-
lölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki
a választókerületben választójoggal rendelkezik.
Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg
írja alá, adatait azonban más is rávezetheti az
ajánlóívre. A választópolgár jelölési fajtánként
több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy
ajánlással támogathat, a további ajánlásai ér-
vénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.
Az ajánlást gyűjtő személy az ajánló íven fel-
tünteti a nevét és aláírását.
Nem lehet ajánlást gyűjteni
- az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejé-
ben,
- az ajánló munkahelyén munkaidejében,
- az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve
munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fa-

kadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése
közben,
- az ajánló munkaviszonyból, illetve munka-
végzésre irányuló más jogviszonyból fakadó
munkavégzési kötelezettsége teljesítése köz-
ben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi állam-
igazgatási szerveknél szolgálati viszonyba lévő
személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati
feladatainak teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön, (helyi, távol-
sági/vonat, autóbusz, hajó/ stb),
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hi-
vatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.
A fent ismertetett kivételektől eltekintve aján-
lás bárhol gyűjthető. Az ajánlásért nem kérhető
és nem adható előny. A szabályok megsértésé-
vel gyűjtött ajánlás érvénytelen.

A választási kampány

A választási kampány időszaka 2014. augusz-
tus 23-tól 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
Megszűnt a kampánycsend, és egy új speciális
szabályt tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a
szavazóhelyiségek bejáratától számított 150
méteres távolságon belül – közterületen - vá-
lasztási kampánytevékenység a szavazás nap-
ján nem folytatható.
A kampány eszközei
Kampányeszköznek minősül minden olyan esz-
köz, amely alkalmas a választói akarat befolyáso-
lására vagy annak megkísérlésére, így különösen
- a plakát,
- a jelölő szervezet vagy jelölt által történő köz-
vetlen megkeresés,
- a politikai reklám és politikai hirdetés, vala-
mint
- a választási gyűlés.
2014. október 12-én választási gyűlés nem tart-
ható, illetve politikai reklámot nem lehet közé-
tenni.
A Tiszaújvárosi Helyi Választási Iroda Vá-
lasztási Információs Szolgálatának elérhe-
tőségei:
Dr. Molnár Tamás HVI vezető
Tel: 49/548-014
Dr. Juhos Szabolcs HVI vezető-helyettes
Tel: 49/548-096
Konczné dr. Ujj Éva HVI munkatárs
Tel: 49/548-016
Fax: 49/548-011
e-mail: valasztas@tujvaros.hu

Települési nemzetiségi önkormányzat válasz-
tása csak azokon a településeken és nemzeti-
ségekre vonatkozóan lesz, ahol a 2011. évi
népszámlálás adatai alapján legalább 25 sze-
mély vallotta magát az adott nemzetiséghez
tartozónak.
A Nemzeti Választási Bizottság az 1128/2014.
számú határozatában a nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők 2014. évi általános vá-
lasztását szintén 2014. október 12-ére tűzte ki.
Mindezek alapján Tiszaújvárosban német, roma
és ruszin települési nemzetiségi önkormányzatok
választását tűzték ki.

Jelölés

Anemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tásán az a nemzetiségi névjegyzékbe vett válasz-
tópolgár választható, aki a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásán vá-
lasztható, a nemzetiségi önkormányzati képvise-
lők megelőző két általános választásán, valamint
az azokat követő időközi választásokon nem volt
más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá nyi-
latkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képvise-
letét vállalja, a nemzetiségi közösség nyelvét
beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.
Jelöltet a nemzetiségi névjegyzékbe felvett vá-
lasztópolgár ajánlhat, aki az adott településen la-
kóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkezik. Az átjelentkezett választópolgár a
tartózkodási helye szerinti településen ajánlhat
jelöltet.
A települési nemzetiségi önkormányzati kép-
viselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzék-
ben a választás kitűzésének napján szereplő

választópolgárok öt százalékának, de legalább
öt választópolgár ajánlása szükséges. Tiszaúj-
városban mindhárom nemzetiség esetében
(német, roma, ruszin) a nemzetiségi képviselő-
jelölt érvényes jelöléséhez szükséges ajánlások
száma: 5, a megválasztható képviselők száma
3.
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöl-
tet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00
óráig kell bejelenteni.

Választók nyilvántartása

A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár bármikor, folyamatosan kérheti
nemzetiséghez tartozásának bejegyzését a köz-
ponti névjegyzékbe. Az ezzel kapcsolatos ké-
relmet:
- személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti választási irodához,
- levélben a lakcíme szerinti helyi választási
irodához,
- ügyfélkapun vagy a választások hivatalos
honlapján keresztül lehet benyújtani.
A választópolgár csak egy nemzetiség tagja-
ként szerepelhet a központi névjegyzékben. A
már nemzetiségi választópolgárként nyilván-
tartott polgár bármikor kérheti a nemzetiségi
hovatartozásának törlését a központi névjegy-
zékből, illetve a törlést követően lehetősége
van kérelmezni másik nemzetiség tagjaként
való nyilvántartásba vételét.
A nemzetiségi választáson választó az, aki a
központi névjegyzékben nemzetiségi választó
polgárként szerepel. A központi névjegyzékkel
kapcsolatos kérelmeket bármikor, folyamato-
san be lehet nyújtani. A nemzetiségi regisztrá-

ció azonban csak akkor kerül átvezetésre a sza-
vazóköri névjegyzéken, ha legkésőbb 2014.
szeptember 26-án beérkezik a kérelem az ille-
tékes HVI-hoz.
Anemzetiségi választópolgár azon település nem-
zetiségi szavazóköri névjegyzékében szerepel,
amely településen a helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek választására összeállított
szavazóköri névjegyzékben is szerepel. Fő sza-
bály szerint tehát a lakóhelye szerinti településen,
de aki a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásán átjelentkezik a tartózko-
dási helye szerinti településre, azt a nemzetiségi
választáson is át kell tenni a tartózkodási helye
szerinti település nemzetiségi szavazóköri név-
jegyzékébe.Az átjelentkezés mindkét választásra
kiterjed.
A nemzetiségi választáson választó az, aki az
adott nemzetiség névjegyzékében szerepel. A
nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell
venni azt, aki
- a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán szavazati joggal rendel-
kezik, és
- az e törvényben meghatározott nemzetiség-
hez tartozik, és
- e nemzetiséghez tartozását e törvényben meg-
határozott tartalommal és a választási eljárásról
szóló törvényben meghatározott eljárási rend-
ben megvallja.
A választópolgár csak egy nemzetiség tagja-
ként szerepelhet a központi névjegyzékben.
Tiszaújvárosban valamennyi nemzetiségi vá-
lasztópolgár a Munkácsy út 18.sz. (Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola) alatti sza-
vazókörben adhatja le voksát.

Gyermekétkeztetési támogatás
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a 2014/2015-ös nevelési
évre igényelni szeretnének a gyermekétkeztetéshez szociális támo-
gatást, vagy normatív kedvezményre (50 %, 100 %) jogosultak, ké-
relmet kell benyújtaniuk.
Tájékoztatom továbbá azon szülőket, akik eddig is valamilyen típusú
támogatásban részesültek, hogy az új nevelési évre (2014/2015) új
támogatási igényt kell benyújtaniuk, mert az előző nevelési évre
szóló 2014. 09. 01-től érvényét veszti.
A nyomtatványok 2014. augusztus 18-tól munkaidőben folyamatosan
beszerezhetők a Napközi Otthonos Óvoda valamennyi épületében
(Szederinda óvoda Tiszaújváros, Dózsa György utca 9., Katica óvoda
Tiszaújváros, Irinyi út 1., Bóbita óvoda Tiszaújváros, Kazinczy út 1.,
Tündérkert óvoda Tiszaújváros, Alkotmány köz 1., Szivárvány óvoda
Tiszaújváros, Pajtás köz 13.).
Gyermekétkeztetés esetén:
Szociális kedvezményben részesíthető az a kérelmező, akinek csa-
ládjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
önkormányzat által meghatározott 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül
nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
Normatív kedvezményre jogosultak:
a) a három vagy több gyermekes családok gyermekenként (50 %):
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (50 %)
c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
(100 %)
A kérelmet és az ahhoz szükséges igazolásokat a Napközi Otthonos
Óvoda székhelyén, (Szivárvány Óvoda, Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
a gazdasági irodában lehet benyújtani munkanapokon 7:00-15:20-ig.

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető
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A KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENN-
TARTÓ KÖZPONT MISKOLCI TANKE-

RÜLETE
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,

Szakképző Iskola és Kollégiumba
pályázatot hirdet

1 fő matematika-fizika szakos tanár
munkakör
betöltésére.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Középiskolai matematika és fizika tantárgyak
oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
A pályázat elnyerésének feltételei:
- Egyetemi szintű a tantárgynak megfelelő
szakos tanári végzettség.
- Büntetlen előélet.
Előny jelent:
- Középiskolában szerzett 1-3 év tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:

- Rövid szakmai önéletrajz.
- A végzettséget igazoló oklevél (oklevelek)
másolatai.
- 3 hónapnál nem régebbi eredeti, bejegyzés-
től mentes erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának feltételei és az el-
bírálás határideje:
A pályázatot el kell juttatni a következő
címre: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakképző Iskola és Kollégium 3580
Tiszaújváros, Munkácsy M. u. 13.
A borítékon fel kell tüntetni a megpályázni
kívánt állás megnevezését.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: ha-
tározott idejű közalkalmazotti jogviszony, tel-
jes munkaidő.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2014. szeptember 09.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2014. szeptember 10.
Az állás betölthető:
2014. szeptember 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Pogonyi-Simon Edit intézmény-
vezető nyújt a 49/540-096-as telefonszámon.

Tanári munkakör

Legyél te is
gimnasztrádás!
A Tiszaújvárosi DSE gimnasztráda csapata
sok szeretettel várja kezdő csoportjaiba
azokat a táncolni és tornázni vágyó nagy-
óvodás és kisiskolás lányokat, akik szeret-
nék magukat kipróbálni a csapatban; akik
szeretnének a városi rendezvényeken sze-
repelni, egy szuper közösség tagja lenni és
rendszeresen mozogni, sportolni. Az edzé-
seken torna, akrobatika és táncalapokat ta-
nulhatnak edzőktől.
Az új, kezdő Minnie csoportunkba óvodá-
sokat várunk 5 éves kortól. Az edzések heti
két alkalommal, hétfőn és pénteken lesz-
nek, délután négy és öt óra között.
A már haladó Junior csoportunkba 7-9 éves
táncos, sportos kislányokat várunk, heti há-
romszor, hétfőn, szerdán és pénteken lesz-
nek az edzések, négytől öt óráig.
Középhaladó Serdülő csoportunkba az ae-
robik, torna és tánc iránt érdeklődő, sportos
vagy táncos múlttal rendelkező lányok je-
lentkezését várjuk. A csapat másfél órás
edzései heti háromszor, hétfőn, szerdán és
pénteken délután lesznek.
Beiratkozás: szeptember 15. hétfő 16.00
óra a Hunyadi iskola kis tornatermében.
Első edzés: szeptember 15., a Minnie és Ju-
nior csoportnak 16.00-17.00, a Serdülő
csoportnak 17.00-18.30 között.
Érdeklődni lehet a vezetőedzőknél, Kopcsó
Józsefné: 20/392-9996, Haisz Vanda:
20/390-0037-es telefonszámon, illetve e-
mailen: gimnasztrada@gmail.com.
Info: www.gimnasztrada.hu

Tiszaújváros, Bolyai köz 15. sz. alatt (ház
alatti) garázs eladó. Érd.: 20/327-3934
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„Húsz esztendeje, hogy az országgyűlés elfogadta a Magyar
Népköztársaság Alkotmányát. Lezárta az 1944-48-as idő-
szak társadalmi politikai harcait, amelyben nem kisebb kér-
dés dőlt el, mint az, hogy merre haladjon a magyar nép.”
Ezzel a mondattal kezdődik a Borsodi Vegyész 1969. au-
gusztus 20-ára íródott cikke.
„Sokatmondó jelkép van abban, hogy a nép hatalmát szen-
tesítő alkotmányt éppen augusztus 20-án - a régi Ma-
gyarországon Szent István ünnepeként tisztelt napon -
fogadták el.”
Ezt a jelképet a 20 éves jubileumon ki is fejtették a lap ha-
sábjain.
„Az 1949. augusztus 20-án elfogadott alkotmány egyértel-
műen szögezte le: „Magyarország: Népköztársaság. A Ma-
gyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A
Magyar Népköztársaság állama... harcol az ember kizsák-
mányolásának minden formája ellen.”
Az alkotmány történelmi jelentőségét is méltatták az újság-
ban.
„Az alkotmány, bármilyen furcsán hangzik - az 1919-es Ta-
nácsköztársaság alkotmánya óta - Magyarország első, az ál-
lami, társadalmi, gazdasági rend kérdéseit és az állam-
polgárok jogait és kötelezettségeit összefoglaló alaptörvé-
nye. Az uralkodó osztályok korábban és a Horthy-korszak-
ban csak hivatkoztak az ezeréves alkotmányra - éppen a
jogaikat követelő néptömegekkel szemben -, de a valóságban
ilyen alkotmány nem létezett.”
Mindezt 45 éve írták.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

Borza

Születésnap
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Augusztus 28., csütörtök

9.00: A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Szeptember 1., hétfő
18.00: Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - Budapest Hon-

véd MFA NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Szeptember 3., szerda

18.00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Új vezér a TVK élén –
Alapkőletétel az ipari parkban - Elkezdődött a tanév - Sport

18.15: Hétről-Hétre: magazinműsor

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
A kulturális központ aulájában Barnóczky Richárd György és
Barnóczky Richárd festőművészek „intenzív színek festése” című ki-
állítása látható. Látogatható szeptember 19-ig.
A kulturális központ félemeletén Papp Krisztina és Révász Réka
munkáiból látható grafikai kiállítás. Látogatható szeptember 30-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Felnőtt társastánc tanfolyam a nosztalgia jegyében!
A Derkovits Kulturális Központ Tiszaszederkényi Művelődési Háza
(Tiszaszederkény, Bocskai út 33.) felnőtt társastánc tanfolyamot hir-
det. Oktató: Harangozóné Ónodi Csilla – tánc-és illemtan tanár. A
tanfolyam 16x90 perc (2x45 perc) időtartamú Részvételi díj: 11.200
Ft/fő (350 Ft/óra/fő) A táncórák minden pénteken 16.00-18.00 óra
között lesznek. Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház – szín-
házterem. Jelentkezés: Tiszaszederkényi Művelődési Ház, szemé-
lyesen Mátyás Edinánál, vagy a +36-49/544-552-ös telefonszámon a
művelődési ház nyitvatartási idejében. Jelentkezési határidő: 2014.
szeptember 5-ig! A tanfolyam 2014. szeptember 12-én, pénteken
16.00 órakor kezdődik! A tanfolyam zárásaként TÁRSASTÁNC
VIZSGABÁL-t szervezünk!

Városi Kiállítóterem
Testvérvárosok tárgyalkotó népművészeti kiállítása A kiállított hím-
zések a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör és a Szederke Díszítő-
művészeti Szakkör tagjainak, a kerámiák Szimocskó Éva (Polgár),
munkái, a képek Świętochłowice-i amatőr művészek alkotásai Láto-
gatható augusztus 28-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.

Zeneiskolai órabeosztás
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vándor Sándor Zeneiskolája értesíti a szülőket, hogy a zeneisko-
lába beiratkozott növendékek órabeosztásának időpontja

2014. szeptember 1-jén, hétfőn 13.00-17.00 óráig lesz a zeneiskola
épületében (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.).
A bizonyítványukat kérem, hozzák magukkal.

Várjuk még az általános iskola első-, második osztályát most kezdő
tanulókat előképző csoportjainkba, és azokat a növendékeket, akik

hegedülni, furulyázni, trombitázni, harsonázni szeretnének.
Hok Csaba igazgató

Vendégek Szilágybagosról

Az énekben minden benne van
A Szilágybagosi Református É-
nekkar lépett fel a tiszaújvárosi re-
formátus templomban vasárnap.
Az ünnepi hangversenyt a Tisza-
újvárosi Református Énekkarral
közös éneklés zárta.

A két kórus évek óta jó kapcsolatban áll egy-
mással, rendszeresek a találkozók, a tiszaújvá-
rosiak is már több alkalommal léptek fel Szi-
lágybagoson.
- Amikor örömünk van, énekelünk, amikor bá-
natunk van, amikor imádkozunk, énekelünk.
Az énekben minden benne van - mondta kö-
szöntőjében Varga István református lelkész,
aki hozzátette, családtagként köszöntik a
szilágybagosiakat.
A szilágybagosi református gyülekezet nevé-
ben Fehérvári Gyula lelkész szólt a közönség-
hez, mint mondta: „Mi hazajövünk hozzátok.
Azért jövünk, mert itt szeretetre találtunk”.
- Többirányú a kapcsolat a két énekkar között
- mondta Fekete Béla, a Tiszaújvárosi Refor-
mátus Énekkar elnöke - egyrészt a magyarság
összetartása, hiszen Szilágybagoson nagy a
magyarok aránya, a másik ilyen kapocs a ba-
ráti, rokoni kapcsolatok, amelyek a több mint
tizenöt év alatt kialakultak. A harmadik pedig
a hitbéli rokonság, hiszen a Szilágyság és a
bagosiak is egy kifejezetten református község,

és a reformátusok összetartása szintén egy ka-
pocs közöttünk.
Szilágybagos és Tiszaújváros, valamint a két
énekkar kapcsolata Birtalan József zeneszer-
zőhöz köthető, aki Szilágybagos szülötte és
díszpolgára. A szilágysági település több mint
hetven százalékban magyarlakta, a faluban a

felnőtt énekkar mellett ifjúsági kórus és man-
dolinzenekar is működik. Szabó Boglárka, az
énekkar vezetője elmondta, Szilágybagoson
nagyon szeretik az éneklést, jó hangú embe-
rek vannak, az énekkarok rendszeresen fellép-
nek.

fp

Hazajöttek hozzánk a szilágybagosiak.

Önkénteseket várnak
A Derkovits Kulturális Központ önkéntesek jelentkezését várja a
2014. szeptember 13-án megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző
Fesztiválra.
Feladat: a lebonyolításban való részvétel (beléptetés, információ-
szolgáltatás, stb.).
Alsó korhatár: 18 életév.
Jelentkezni személyesen a Derkovits Kulturális Központban, Bog-
nár Imre szakmai igazgatóhelyettesnél lehet, 2014. szeptember 8-án
(hétfő) 14-16 óra között és szeptember 9-én (kedd) 8-12 óra között.
Információ: 49/542-005 (művelődésszervezők).

kronika@tiszatv.hu

Skóciai jutalomutazás
Augusztus elején a Jane Haining
angol nyelvi emlékverseny or-
szágos első helyezettjének jutal-
maként tíz napot tölthetett Skó-
ciában Szabó Lilla és tanára, Cse-
hovicsné Guba Adrienn a Ka-
zinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskolából.

A budapesti kategória első helyezettje Lövei
Vera is velünk utazott. A glasgow-i repülőtéren
vendéglátóink, Pam és Colin Mitchell vártak
bennünket. Egy hetet egy kis faluban, Dun-
score-ban töltöttünk. Minden este más család-
nál vacsoráztunk, akik szívesen fogadtak
minket. A tíz nap alatt sok mindent megtudtunk
Jane Hainingről, aki a skóciai Dunscore-ból
származott, majd az 1940-es években nevelő-
nőként dolgozott a budapesti skót misszióban.
Itt több zsidó gyereket mentett meg, mielőtt
Auschwitzba hurcolták. A faluban megnéztük
Jane Haining szülőházát, emlékművét, a Craig
Church templomot, ahová járt, és az Irongray
temetőben a család nyughelyét. Dumfriesben a
Robert Burns Centre-ben jobban megismer-
hettük a skótok nemzeti költőjét.
Egy igazi kilt (skót szoknya) boltban is jártunk,
ahol megtudtuk, milyen kiegészítők szüksége-

sek a népviselethez. Egy tiszteletünkre rende-
zett barbeque partin a skótdudát is megszólal-
tattuk. Bejártuk a környéket, megnéztünk egy
kukoricamalmot, a skóciai Stonehenget, a gyö-
nyörű Sweetheart Abbey-t. Eljutottunk a ten-
gerpartra, ami kagylóval volt beterítve és
cipőben besétálhattunk a tengerbe, mert az apály

miatt visszahúzódott. Részt vehettünk a Dun-
score Gálán, ami a magyar majálishoz hasonló.
Bemutatkoztunk a dunscore-i templomban az is-
tentiszteleten, meséltünk a versenyről, Magyar-
országról és Tiszaújvárosról, majd előadtunk
egy magyar verset. Egy autós kiránduláson lát-
tuk a Drumlanrig kastélyt, ahol a királyi család
nyaral és megálltunk Wanlockheadben, ami
Skócia legmagasabban fekvő települése.
Edinburghban buszos városnézésen voltunk,
megnéztük a város híres épületeit és a Fringe
fesztivál utcai előadóit. Megkértek, hogy írjunk
élményeinkről a helyi újságba, a The Dunscore
Digest-be is. Három napot Glasgowban töltöt-
tünk, vendéglátóink a Queen's Park Church gyü-
lekezet tagjai voltak, ahová korábban Jane
Haining is tartozott. Glasgowban megnéztük a
városháza épületét, a George Square-t, a szé-
kesegyházat, a vallástörténeti múzeumot és a
város legrégebbi épületét, ami több mint 500
éves. Természetesen a bevásárlóutca, a Bucha-
nan Street sem maradhatott ki. Nagyon jól érez-
tük magunkat Skóciában, erre az utazásra
mindig emlékezni fogunk!

Csehovicsné Guba Adrienn
és Szabó Lilla

Tíz napot töltöttek Skóciában.

Korlátozott könyvtárhasználat
Kedves Olvasóink!
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban a kölcsönzőtér felújítása miatt
a felnőtt könyvtár állománya csak korlátozottan hozzáférhető!
Teljes körűen elérhető szolgáltatásaink:
• gyermekkönyvtári kölcsönzés,
• folyóirat olvasó használata,
• DVD és CD kölcsönzés,
• internetezés, számítógép használat, szkennelés, nyomtatás,
• fénymásolás.
Szíves megértésüket kérjük!



A célban a legjobb magyar, Hankó Dávid.
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Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy a Sportcentrum uszodája

karbantartási munkálatok miatt
2014. augusztus 25- 31. között zárva tart.

Nyitás: 2014. szeptember 1.
A továbbiakban a szokásos nyitva tartással várjuk

Kedves Vendégeinket!
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

A Sportcentrum eseményei

Augusztus 29-ig
A Jászberény női röplabda csapatának edzőtábora

Augusztus 30. szombat
Pontvadászat 2. forduló: Dobóverseny Játékcsarnok

Labdarúgás
17.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Bp. Honvéd

bajnoki mérkőzés Centerpálya
10.00 U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVSC- DLA

bajnoki mérkőzés Füves edzőpálya
12.00 U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVSC- DLA

bajnoki mérkőzés Füves edzőpálya

Újra indul a teniszsuli
Ha szeretnél megtanulni teniszezni, meglévő tudásodat fejleszteni,
akkor gyere el 2014. október 2-án, csütörtökön a Sportcentrum te-
niszpályáira. A Tiszaújvárosi Tenisz Club várja az általános és kö-
zépiskolásokat. Aki kedvet érez a sportághoz az keddi és szerdai
napokon 16 és 17 óra között jelentkezhet játékra. Érdeklődni a 06-
70/391-56-56-os telefonszámon lehet.

Tiszaújvárosi Tenisz Club

Labdarúgás

Két pontot hagytunk Debrecenben
A Debreceni VSC első csapatá-
nak egykori oroszlánbarlangjá-
ban, az Oláh Gábor utcai sta-
dionban fogadta a debreceni „fa-
kó” a Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros együttesét az NB III Keleti
csoportjának második fordulójá-
ban.Apapírforma hazai sikert sej-
tetett, de végül csak az utolsó
pillanatban sikerült pontot mente-
niük a piros-fehéreknek.

DVSC DEAC - TFC Tiszaújváros
2-2 (1-0)

Debrecen: 300 néző, V.: Sipos (Takács, Beré-
nyi)
DVSC: Verpecz-Nagy, Kinyik, Kovács, Barna,
Dombi, Damahou, Berdó, Sós, Bereczki
(Barnucz), Balogh.
TFC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Polényi (Bussy),

Hajdu, Fodor, Molnár F., Lippai (Halász), Tóth
T., Patalenszki (Kovács B.), Kerekes, Molnár
L., Kovács P.
37. perc: Bereczki a bal oldalon a tiszaújvá-
rosi 16-os sarkánál végzett el szabadrúgást. A
belőtt labdára Kinyik érkezett és mintegy
nyolc méterről a rövid felső sarokba bombá-
zott. 1-0
40. perc: 3 perc múlva megfogyatkozott a
hazai csapat. Az elefántcsontparti Damahou
szándékosan belekönyökölt Polényibe, a part-
jelző jelzése után a játékvezető kiállította a
debreceni játékost.
58. perc: Kerekes remek labdával ugratta ki
Molnár Lászlót, aki betört a 16-oson belülre,
érkezett Nagy Zoltán és lerántotta a tiszaújvá-
rosi csatárt. A játékvezető neki is felmutatta a
piros lapot és 11-est ítélt. Az ítéletvégrehajtó
Kovács Péter volt, lövése a vetődő Verpeczet
érintve vágódott a kapu közepébe. 1-1
77. perc: A két perccel azelőtt beállt Kovács
B. cselezgetett a 16-os vonalánál, már-már úgy
nézett ki, hogy elveszíti a labdát, de az végül
eléje perdült, a cserejátékos pedig a vetődő
Verpecz alatt a hálóba lőtt. 1-2
89. perc: A félpályánál labdát vesztett a Tisza-
újváros, a jobb oldalon futó támadás végén a
beadást Sós lőtte kapura, Tóth Csaba még
bele tudott ütni a magasan ívelődő labdába, de
az a kezéről a hálóba hullott. 2-2
Több első keretes játékost is felvonultatott a
hazai együttes, azonban a tiszaújvárosiak nem
ijedtek meg nagynevű ellenfelüktől. Bár a ha-
zaiak vonultak egygólos előnnyel a szünetben
az öltözőbe, már érződött, van keresnivalója a
vendégcsapatnak. A második kiállítás után a
vezetést is megszerezve, már egyértelműen a
kék-sárgák uralták a mezőnyt. Fortuna azon-
ban megfogta a debreceniek kezét, és végül az

utolsó pillanatban sikerült egyenlíteniük. Tipi-
kusan egy olyan mérkőzés volt, ahol a talál-
kozó előtt a tiszaújvárosiak elégedettek lettek
volna az egy ponttal, a látottak alapján viszont
két pontot otthagytak a cívis városban.
Szatmári Csaba, vezetőedző: - A két kiállítás
nagyban befolyásolta a mérkőzés képét.
Egyenlő létszámnál jobbak voltunk, és úgy
érzem meg is nyertük volna a mérkőzést.
Bocsi Zoltán, vezetőedzőt az első fordulóban a
játékvezető kiállította. A fegyelmi bizottság
döntése alapján három mérkőzésen nem ülhet
a kispadra. Eltiltása miatt, Gulácsi Tamás,
technikai vezető nyilatkozott: - Akármi is tör-
tént, ez az egy pont még sokat érhet a végel-
számolásnál.
A 2. forduló további eredményei:

KBSC FC – Gyöngyösi AK-Ytong 1-0
Létavértes SC `97 – Veresegyház VSK 0-4
Nyírbátori FC - Putnok FC 1-2
Hajdúböszörményi TE – Cigánd SE 1-2
FC Hatvan – Fortress Felsőtárkány 2-2
Jászberényi FC – Salgótarjáni BTC-Puebla 2-3
Budapest Honvéd-MFA – Kisvárda Master
Good 0-1
Következik a 3. forduló:
2014.08.30, Szombat, 17:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Budapest Hon-
véd -MFA
Kisvárda Master Good - Salgótarjáni BTC-
Puebla
Fortress Felsőtárkány - KBSC FC
Cigánd SE - Nyírbátori FC
Putnok FC - DVSC-DEAC
Jászberényi FC - Létavértes SC `97
2014.08.31, Vasárnap, 17:30
Gyöngyösi AK-Ytong - Hajdúböszörményi TE
Veresegyház VSK - FC Hatvan

Egy pont két meccsből

Megkezdődött a pontvadászat az utánpótlás
korosztály csapatainál is. A tiszaújvárosiak
U14-es és U15-ös csapata a diósgyőriek kéré-
sére halasztott, így csak a nagyobbak léptek pá-
lyára. Mérlegük mindössze egy pont az első
fordulóban.
U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DSI 1-1
Rémiás Róbert, edző: Küzdelmes, jó iramú
mérkőzésen igazságos eredmény született.
U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DSI 0-3
Császár Zoltán, edző: - Két nagy egyéni hiba
után kaptunk mind a két félidő első perceiben
gólt! Nagyobb akarattal és hittel kell játsza-
nunk a jövőben!

Molnár erőszakossága egy büntetőt és egy
kiállítást ért.

NB III Keleti csoport állása
1. Kisvárda Master Good 2 2 0 0 4-1 6
2. Cigánd SE 2 2 0 0 4-1 6
3. Putnok FC 2 2 0 0 4-1 6
4. Fortress Felsőtárkány 2 1 1 0 10-2 4
5. FC Hatvan 2 1 1 0 7-2 4
6. Veresegyház VSK 2 1 0 1 5-2 3
7. Nyírbátori FC 2 1 0 1 4-3 3
8. Jászberényi FC 2 1 0 1 4-4 3
9. Salgótarjáni BTC-Puebla 2 1 0 1 4-4 3
10. Budapest Honvéd-MFA 2 1 0 1 2-2 3
11. KBSC FC 2 1 0 1 1-2 3
12. Termálfürdő FC Tiszaújváros 2 0 1 1 3-5 1
13. DVSC-DEAC 2 0 1 1 3-5 1
14. Hajdúböszörményi TE 2 0 0 2 1-4 0
15. Gyöngyösi AK-Ytong 2 0 0 2 0-6 0
16. Létavértes SC `97 2 0 0 2 0-12 0

Triatlon

Az elmúlt héten csak az eredményt
tudtuk közölni, hiszen a hír lapzár-
tánkkor érkezett: a Kínában zajló
ifjúsági olimpián a TVK-Mali tri-
atlonistája, Lehmann Bence az Eu-
rópa 3-as csapat tagjaként vegyes-
váltó ezüstérmet szerzett a brit
Sian Rainsley, az olasz Guilio Sol-
dati és a spanyol Carmen Gomez
Cortessel egy csapatban.

A versenyt a helyszínen tekintette meg az édes-
apa, Lehmann Tibor, aki csapatvezetőként uta-
zott Kínába.
- Éreztük, hogy éremesélyes a csapat, de ilyen
egységből volt még legalább öt a tizenhatból -
értékelt Lehmann Tibor.- A mix-váltó verseny-
számra a csapatokat kontinensenként, az egyéni
eredmények alapján állították össze. Azok,
akiknél „elfogyott” a kontinens, a World csa-
patokba kerültek. Az egyéniben 8. angol lány
elsőként jött ki a vízből, majd egy hat tagú
bolyban tekert, ahonnan az egyéni versenyhez
hasonlóan meglépett az ausztrál egyéni olim-
piai bajnoknő. Csapatunk a 3. helyen váltott,
míg a másik érdekeltségünk, a zalaegerszegi
Bicsák Flórával (Europe 5.) a 8. volt. A máso-
dik emberünk, az egyéni 7. olasz srác a 4-5. he-
lyen adta tovább a stafétát, majd az egyéniben
9. spanyol kislány szállt le egy 5 fős boly tag-
jaként az élen, akkor, amikor utolérték a vezető
Oceánia 1. váltót. A hispán lányról tudtuk, hogy
jó futó, aki ennek megfelelően az első helyen
adta át a váltást Bencének. Mögöttünk az
Europe 1 váltó 8 mp hátrányban haladt, de be-
futóemberük nem volt más, mint az egyéniben
győztes brit Ben Dijkstra. Megjegyzem, min-
denhol a legerősebb fiú volt a végén. Bencét az
olasz edző javasolta a csapatban zárónak, aki-
nek a versenyzője célfotóval verte meg őt az

egyéniben. Belülről azért érzik, hogy ki mit vál-
lalt. Szóval az úszás során a 8 mp-ből 15 lett az
előnyünk, míg a harmadik helyen álló Óceánia
váltó, az új-zélandi egyéni ezüstérmessel 30
mp-es lemaradással küzdött. A bringán egyen-
kénti menés volt, az angol a vége előtt 1,5 km-
rel érte utol Bencét, majd együtt indultak ki
futni. Innen a papírforma az volt, hogy a me-
zőny legjobb futója, az angol simán nyer, de
azért megfuttatták rendesen! A célegyenes
végén 13 mp előnnyel ért be elsőként. Nehéz
elfogulatlannak lennem, de Bence tényleg na-
gyot ment, az utolsó emberek között csak a
győztes teljesített nála jobb időt. Flóráék végül
a 9. helyen végeztek. Nagyon örültünk az

egyéni eredménynek, ennek pedig azért, mert
ehhez érem is járt. Nyilván szakmailag az
egyéni fontosabb számunkra, de azt is meg kell
jegyezni, hogy a többi sportággal szemben ná-
lunk a mix-váltó hivatalos versenyszám, me-
lyen jól produkálni szakmailag is értékelendő.
A két verseny után meglehetősen megnőtt
Bence respektje a mezőnyben, illetve a magyar
csapaton belül is értékelik, például kikerült a
csapatszálláson található dicsőségtáblára.
Egyébként, amikor jöttünk vissza az olimpiai
faluba, a biztonsági ellenőrzésen kiszűrték a
táskáját, amit ki kellett pakolni - a röntgen mu-
tatta az érmet, de az őrök nem tudták, hogy mi
az...

Röntgen alatt az ezüstérem

Együtt az ezüstcsapat. Balról jobbra: Guilio Soldati, Sian Rainsley, Carmen Gomez Cortes
és Lehmann Bence.

Triatlon

Hankó Dávid
a legjobb magyar

A tiszaújvárosi Hankó Dávid abszolút hatodik helyével a
legjobb magyarnak bizonyult az Ironman 70.3 Budapest
néven augusztus 23-án megrendezett nagyszabású nem-
zetközi triatlon versenyen, mely a magyarok számára
középtávú országos bajnokság is volt.

A World Triathlon Corporation (WTC) és a Kropkó Promotion együtt-
működésében életre hívott viadal a hivatalos féltávú világkupa-sorozat
része volt. Több mint ötven országból csaknem kétezer sportoló indult
az erőpróbán. A verseny központja a 2009-ben, a duatlon Európa-baj-
noksággal debütált, majd 2010-ben, az ITU Triatlon Világbajnoksággal
már jelesre vizsgázott Kopaszi-gát volt. Az úszást ezúttal is a Lágymá-
nyosi-öbölben rendezték meg, a kerékpározás útvonala az alsó rakpar-
ton vezetett, de érintette a Lánchidat és a Budai várat is, a futást a
Kopaszi-gát és a Műegyetem rakpart között teljesítették a versenyzők.
A triatlonosoknak 1,9 kilométer úszást, 90 kilométer kerékpározást és
21,1 kilométer futást, azaz összesen 113 kilométert, tehát 70,3 mérföl-
det (innen ered az elnevezés) kellett egyhuzamban teljesíteniük.
A férfiaknál a portugál Bruno Pais elsősorban kiváló futásának köszön-
hetően győzött. A legjobb magyar, egyben a középtávú országos bajnok
Hankó Dávid lett, aki 3:57:25 órás kiváló teljesítménnyel hatodikként ért
célba.
A hölgyeknél dán siker született, de a dobogó másik két fokát magyar
sportoló érdemelte ki.
Eredmények
Férfiak:
1. Bruno Pais (portugál) 3:47:39, 2. Alberto Casadei (olasz) 3:48:50, 3.
Ronnie Schildknecht (svájci) 3:51:24, …6. Hankó Dávid (TVK-Mali
TK) 3:57:25, …29. Benőcs Zoltán (TVK-Mali TK) 4:11:53, …48. Szűcs
Rajmund (TVK-Mali TK) 4:29:40.
Nők:
1. Michelle Vesterby (dán) 4:19:21 óra, 2. Csomor Erika (Budaörsi TKE)
4:25:47, 3. Halász Anna ()4:26:13

A két klub megállapodása alapján a Magyar Kupa 2.
fordulójában a Termálfürdő FC Tiszaújváros - Mező-
kövesd Zsóry mérkőzést szeptember 9-én 15:30-tól
rendezik.
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A tiszaújvárosi szájharmonikás

A dinamika, az izgalom, az érzelem a lényeg
Sokan várták a Triatlon Nagyhéten a
KreAktív színpad szombat esti fellé-
pőjét, a Sonny And His Wild Cows
együttest. Pár éve már láthatta őket a
tiszaújvárosi közönség, és jól emléke-
zett fergeteges hangulatú bulijukra, a
’40-es, ’50-es évek hangulatát idéző ze-
néjükre, mely a blues és rock and roll
gyökereit ássa elő.

A koncertre amiatt is többen kíváncsiak voltak, mert
a vendégművészként fellépő szájharmonikás - akit
nemzetközileg is az egyik legjobb szájharmonikás-
ként tartanak számon - tiszaújvárosi származású.
Czigány Attilával, művésznevén K.c. Brownnal a
koncert előtt beszélgettünk.
- A történet úgy kezdődik, hogy élt egyszer Tisza-
újvárosban egy kisfiú.
- Igen, ezt a kisfiút a szülei beíratták zeneoviba és ze-
neiskolába, 3-4 évig fuvolázott, de nem volt túl szor-
galmas. Kedves volt a tanár néni, és maga a zene
felébresztett bennem valami erős vonzalmat, de nem
váltam a fuvola szerelmesévé. Némi lelkiismeret fur-
dalással hagytam abba a zeneiskolát. Aztán a helyi
középiskolába jártam, hatosztályos gimibe. A Farkas
fivérek jóvoltából kerültem kapcsolatba az élőzené-
vel, nagyon izgalmasnak tartottam, hogy emberek
hangszereket fognak, játszanak, és ez nekik és má-
soknak is örömet okoz. Mindig ott sertepertéltem,
ahol efféle dolgok történnek, például a Club’96 kör-
nyékén. Volt egy koncert, ahol csörgődobot ragad-
hattam a kezembe, ez volt az első színpadi fellépé-
sem.
- Mikor és hogyan jött a szájharmonika?
- Talán hetedikes lehettem, amikor egy osztálykirán-
duláson vettem egy szájharmonikát. Ezer forint zseb-
pénzt kaptam, és 900-at erre költöttem, kicsit
izgultam is, mit fognak szólni otthon. Persze semmi
bonyodalom nem történt, a hangszer izgatott, de töb-
bet volt a fiókban, mint a kezemben. Nem nagyon ta-
láltam az utat, merre kellene elindulni. Aztán Olasz
Gyula révén találkoztam Tar Robival, aki értett a
szájharmonikához, Frikker Zsolti barátom révén
megismertem sok előadót és zenei műfajt. Kazettá-
kat cserélgettünk, kottát vettem, megismertem az élő-
zene helyi ikonjának számító Napsugár együttes
tagjait, majd Tóth Laci révén a Pit Blues Terriers-t,
melynek tagja is lettem. A zenei érdeklődésem épül-

getett, a tudásom fejlődgetett, de autodidakta módon.
Farkas Dáviddal csináltunk egy akusztikus blues
duót, egyre több zenésszel ismerkedtem meg. Internet
híján mindenkivel ment a zenei cserebere fogadom.
Én inkább fogadni tudtam, adni kevésbé, mert még
nem nagyon volt mit.
- Mikor érezted, hogy már van?
- Folyamatosan alakult ki minden. Érettségi után
Veszprémbe kerültem, műszaki informatika szakra.
Egy évig a zenét illetően szinte semmi nem történt,
aztán indultam az utcazene fesztiválon. Ott találkoz-
tam egy zirci szájharmonikással, összejártunk ze-
nélni, ez nagyon inspiráló és tanulságos volt szá-
momra. Egy rendezvényen ismerkedtem meg Sonny-
val is, akinek akkoriban még telefonja sem volt, így
a vadromantika jegyében működött a barátságunk:
képeslapokat írtunk egymásnak húsvétkor és kará-
csonykor, s lassan beindult a közös munka. Egy-egy
koncerten vendégművészként léptem fel velük, míg
kialakult a Sonny And His Wild Cows jelenlegi for-
mációja. Amikor az első külföldi turnéra indultunk
Belgiumba, már Bécsben lerobbant az autónk, de
végül túlléptünk a kezdeti nehézségeken. Én tíz or-
szágban jártam velük.
- Tagja voltál a zenekarnak, most viszont megint
vendégművészként lépsz fel velük.

- 2012-ben kiléptem a zenekarból, de barátságban
váltunk el. Engem új utak kezdtek érdekelni, és ezek
irányába indultam el.
- Mik ezek?
- A jazz, és régi vágyam az is, hogy kiszabadítsam a
fürdőszobából az énekes szörnyet. A zenében mindig
az energikusság, a dinamika, az izgalom, az érzelem
a lényeg. Az ember olyat játsszon, amire oda kell fi-
gyelni, kapja fel a fejét az is, aki egy padon ülve iszo-
gat.
- Sikereket is hozott neked az új utad.
- Tavaly úgy döntöttem, indulok a Trossingeni Száj-
harmonika Világfesztiválon, amit régebben világbaj-
nokságnak hívtak. Ott sok zenész nagyon sokféle
zenét játszik, én két kategóriában indultam. Bluesban
a 16., jazzben a 7. helyre rangsoroltak, ez fantasztikus
érzés. Mondhatnám, olaj a tűzre.
- Mennyit gyakorolsz, mit szeretnél elérni?
- Főállásban informatikusként dolgozom egy cégnél,
és igyekszem minél többet lenni a családommal. A
párommal, aki maximálisan támogat a zenei hóbort-
jaimban, és egyéves kisfiunkkal, Bendegúzzal, aki
egy hatalmas figura. A szabadidőm tehát véges, de
kivettem egy próbatermet, hetente többször felkelek
hajnali négykor, öttől kilencig próbálok, aztán jön a

munka. Mostanában nem sok a fellépés, vendégze-
nészként is ritkán ugrom be egy-egy formációba. S
hogy mi a célom? A folyamatos önfejlesztés, egy
olyan zenei nyelv elsajátítása, ami - hogy úgy mond-
jam - anyanyelvi szinten van. Azt szeretném, hogy ha
bárhol, bármikor találkozom egy zenésszel, de legyen
akadálya, hogy közösen muzsikáljunk. Mindig van a
zsebemben egy szájharmonika, sosem tudni, mikor
akad tíz perc szabadidőm, amit ki lehet használni. A
zene egy másik világ, megszabadít azoktól a gondo-
latoktól, hogy hol tart a svájci frank árfolyama,
mennyibe kerül egy kiló kenyér. Aki ezt átérzi, az
tudja, aki pedig nem tudja, annak javaslom, hogy pró-
bálja ki. Nem kell ahhoz világsztárnak lenni, hogy a
zene örömet adjon. Én azt hiszem, ha nem foglal-
kozhatnék zenével a mindennapokban, megfojtva
érezném magam.
- Más érzés itthon fellépned, mint máshol?
- Persze. Játszottam már a Sziget Fesztiválon, pu-
bokban, falunapokon, külföldön, és mindegyik fellé-
pésnek más az íze, finomsága. De olyan emberek elé
állni, akik velem voltak a zenei utam elején, és segí-
tettek, támogattak is abban… Ilyenkor mindent, de
mindent bele kell adni.

S.B.

Az augusztus 20-i rendezvénysorozat
záró programjaként a Szinvavölgyi
Néptáncműhely és Szinva Art a Régen
és napjainkban című táncszínházi elő-
adást mutatta be a közönségnek.

Az együttes a műsor első részében autentikus nép-
tánc koreográfiákat táncolt, többek között azokat,
amelyekkel a Fölszállott a páva című tehetségkutató
műsorban a döntőig jutott. A második részben népi
elemekre épített, modernebb stílusú táncokat adtak
elő. Az előadás előtt a csoport művészeti vezetőjével
és táncosaival beszélgettünk.
- A Szinvavölgyi neve évtizedek óta egyet jelent a
tánccal térségünkben. Milyen múltra tekint vissza
az együttes?
- Az anyaegyüttes 1946-ban alakult, azóta sok válto-
záson ment keresztül - mondta Maródi Attila művé-
szeti vezető. - Most a Szinvavölgyi Néptáncműhely
az óvodás korosztálytól az idősebb generációkig hét
művészeti csoportot takar. A tagok elkötelezettjei a
néptáncnak, minden szabadidejüket ennek szentelik.
Ugyan amatőr művészeti csoport vagyunk, a televí-
zióban közvetített tehetségkutató verseny óta annyi

fellépésünk van, hogy már nehéz minden felkérésnek
eleget tennünk.
- Ennyire nagy divatja van manapság a néptánc-
nak?
- A táncház mozgalom kicsúcsosodása a ’70-es évek-
ben volt jellemző, a mai korban viszont ismét divat a
folklór. Szinte mindenhol megjelennek a népi ele-
mek, az öltözködésben, reklámokban, iskolákban,
ennek is köszönhető, hogy a közönség életkori ösz-
szetétele kiszélesedett. Nem csak az idősebb generá-
ciókat, hanem a fiatalokat, gyerekeket is érdekli,
megfogja a néptánc.
- A műsoruk címe: Régen és napjainkban. Milyen
átalakuláson ment át maga a műfaj?
- Egy néptáncegyüttes számára a hagyományőrzés, a
hagyományok tisztelete elengedhetetlen, hiszen az
alap mindig a folklór. Emellett a különböző feldol-
gozások, azok művészi szintre emelése is megjele-
nik, és benyomásaink szerint a közönség erre nagyon
fogékony.
- Mennyi munka előz meg egy-egy ilyen produk-
ciót?
- Nagyon hosszú folyamat, nagyon komoly műhely-

munka előzi meg a darabok megszületését - válaszolt
Kurunczi Ágnes táncos. - Hónapokig tanulmányozzuk
a táncanyagot, nézzük filmeken, különféle adatközlő-
kön, próbáljuk megfigyelni, milyen lépésekből áll
össze egy-egy motívum. Utána következik a koreo-
gráfia készítése, majd sok-sok gyakorlás, hiszen a kö-
zönség számára sokszor úgy tűnhet, hogy improvizatív
mozgást lát, valójában ezek pontosan koreografált
mozdulatok. Fejlődni és tanulni a műhelymunka során
lehet igazán, a leglélekemelőbb azonban a színpadon
állni. Velem előfordult már, hogy majdnem elsírtam
magam a színpadon a meghatottságtól, mert annyira
összeállt minden - az előadás, a fogadtatás, a közönség
szeretete. Ezek csodálatos pillanatok.
Deme Kornél elmondta, szerinte a néptánc gazdagítja
a fiatalok lelkét, olyan pozitív érzéseket ad, amelyeket
szinte lehetetlen máshonnan pótolni. Ő gyerekkorától
táncol, sok megyei és országos szólótáncversenyen si-
került szép eredményeket elérnie. Noha kilenc éve
Budapesten él és dolgozik, rendszeresen hazajár
Miskolcra próbálni, mert nélkülözhetetlenné vált szá-
mára nem csak a néptánc, de maga a Szinvavölgyi is.

Amatőrök profi produkciója

Néptánc régen és ma Szinvavölgyi módra

CzigányAttila

A barátság megmaradt a SonnyAnd HisWild Cows együttessel.

Néptánc régen...

Pontosan koreografált mozdulatok. ... és ma. Fotók: Bartók István
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