
A szederkényi művelődési ház ismeretterjesztő elő-
adássorozata, a Csütörtöki töri második rendezvényén
a kézifegyverek, a puskák fejlődéstörténetét ismer-
hették meg az érdeklődők. /6. oldal

Kovács Tamás a bajnoki szezon végéig
vállalta az elnöki tisztet, a TFCT élén. He-
lyét egy másik volt labdarúgó, Kovács
Richárd foglalja majd el. /11. oldal

Puskaevolúció
Tervek egészségre, üzletre, pénzügyek Kovács vált

Kovácsot

Tiszaújváros hetilapja 2015. április 2. XXXIII. évfolyam, 14. szám

Csaknem húsz napirendi pontot tárgyalt március 26-án tartott ülé-
sén Tiszaújváros képviselő-testülete. A grémium elfogadta a város
egészségtervét, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2015. évi üzleti terveit, módosította a hulladékgazdálkodásról és a
szociális ellátásokról szóló rendeleteit. /3. oldal

Sorban állás sonkáért, egyéb finomságért.

Sonka, tojás - kirándulás

Bőséges a húsvéti kínálat

Húsvét, a keresztény világ legna-
gyobb ünnepe, vallási jellege mel-
lett családi ünneppé is vált. Sokan
őrzik még, vagy éppen most ta-
nulják a népi hagyományokat - az
étkezést illetően is.

A gyerekek már a múlt héten megkezdték a
húsvéti előkészületeket. A Guzsalyas Díszítő-
művészeti Szakkörben a tojásírás tudományát
sajátíthatták el.
- Nagyon régi tojásmotívumokat készítünk -
mondja Füredi Zsuzsanna a szakkör népi játék
és kismesterség oktatója. - Ezek nagy része
még a kereszténység felvétele előtti időkből
származik. Például a sámán létrája, a táltos
keze. Tulajdonképpen nem festjük, hanem
írjuk a tojásokat. Forró viasszal felvisszük a
vonalakat, jeleket a tojásra, utána festékbe tesz-
szük, és ahol viasz érte a héját, ott nem fogja be
a festék.
A felnőttek is javában készülődnek már. A bol-
tokban fogynak a szokásos húsvéti alapa-
nyagok. Molnárné Fakó Erika, a „Bükk ABC”
üzletvezetője elmondta, a legtöbben a sonka-
féléket, a friss árukat keresik, ezekből is a jobb
minőségű termékeket. Jól fogynak a süte-
ménykészítés alapanyagai is: a liszt, cukor, va-

níliás cukor, és az édességek is. Arra a kér-
désre, hogy változtak e az árak a tavalyihoz ké-
pest, kategorikus nem a válasz.
- Ugyanazon az áron megyünk, tavaly is 1550
Ft volt egy kiló kötözött sonka, a parasztson-
kánál is ugyanaz az ár - erősíti meg Varga
György, a Husi Húsbolt tulajdonosa. - Az em-
berek továbbra is a hagyományos húskészít-
ményeket keresik. A kötözött sonka a sláger.
Vannak újdonságaink is, de a hagyományos ün-
nepi menütől csak ritkán térnek el a vásárlók.
A dömping már megfigyelhető, de valószínű,
hogy csak csütörtök, péntek környékén csú-
csosodik ki.
Magyar Józsefné nem vár senkit húsvétra, de
elkészíti az ünnepi finomságokat.
- Vettem lapockát, tarját - mondja - ahhoz tojást
főzök. Húsvétra most nem várunk senkit, csak
szűk családi körben ünneplünk.
Sokan állítják, hogy a húsvét egyre inkább ve-
szít régi varázsából.
- Nem számítok már locsolóra, már nem divat
- mondja Fedor Istvánné, akit bevásárlás köz-

ben kérdeztünk. - Úgy gondolom, hogy a hús-
vét már teljesen leszűkült a családi körre. A fal-
vakban talán még élnek a húsvéti szokások, de
itt, vagy a nagyvárosokban már nemigen.
Vannak azért, akik még őrzik a hagyományt
„városon” is. Mohácsi Dezsőhöz és feleségé-
hez a teljes család jön húsvétolni.
- A család, gyerekek, unokák jönnek hozzánk
locsolkodni - mondja. - Vasárnap a családi
programoké a főszerep, ilyenkor a bokrokra rá-
aggatjuk a kis csokoládéfigurákat, és a kicsik
nagy örömmel keresik, hogy a nyuszi hova
rakta őket. Hétfőn a család férfi tagjai útra kel-
nek és locsolkodunk.
A húsvéti hosszú hétvégét sokan töltik szerve-
zett vagy egyéni kirándulással. Seres Mónika,
az IBUSZ irodavezetője elmondta, húsvétkor
elsősorban a belföldi, közeli szálláshelyeket
keresik az emberek. A családoknál kedveltek a
gyermekbarát szállodák 100 km-es körzeten
belül. Eger a legnépszerűbb célpont, közelsége
és szálláskínálata miatt, illetve Hajdúszoboszló
a fürdő miatt.

Galovics Piroska, a Guzsalyas tagja írja a tojást.

Gyékényágyon, régi motívummal.

Kilencven esztendő

Újabb szépkorút köszöntöttek városunkban. Paulik Istvánné, Erzsike
néni 1925-ben született Tolcsván, 1965 óta él Tiszaújvárosban. Aktív
korában az egykori Városgazdálkodási Vállalatnál dolgozott. Huszon-
két éve megözvegyült, azóta egyedül él, de négy gyermeke közül két
lánya a városban lakik. Erzsike nénit március 25-én otthonában kö-
szöntötte Bráz György polgármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző.

Erőművásárlás

Száz százalék TVK
A Tiszai Vegyi Kombinát március 31-én megvásárolta az ÉMÁSZ-tól a
TVK-Erőmű Kft. korábban az áramszolgáltató tulajdonában lévő 74%-
os üzletrészét, s ezzel a TVK a TVK-Erőmű 100%-os tulajdonosa lett.
A TVK energiaellátásában jelenleg is kulcsszerepet betöltő erőmű meg-
vásárlása illeszkedik a TVK stratégiájába, tovább növeli a cég energia-
ellátásának biztonságát.

Templomi közvetítések

Képernyőn a szertartások

A hagyományoknak megfelelően húsvétkor élő templomi közvetítések-
kel jelentkezik a Tisza TV.
A televízió április 3-án, pénteken a 11 órakor kezdődő nagypénteki re-
formátus istentiszteletet, április 4-én, szombaton a 19:30-kor kezdődő
nagyszombati római katolikus szentmisét, húsvét vasárnapján a 11 óra-
kor kezdődő görög katolikus szent liturgiát közvetíti. Ennek végeztével
mindhárom felekezet ünnepi szertartását megismétli a Tisza TV.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Ünnepi szertartások. Nagycsütörtök: a szentmise az utolsó vacsora
emlékére. 18:30 órakor. virrasztás. (1 óra az Oltáriszentség előtt) Nagy-
péntek: a keresztúti képek megszentelése. Keresztút a plébánia udva-
rán 15:00 órakor. Az Irgalmasság kilenced első imaórája a templom-
ban,18:30. Az Úr szenvedésének, halálának emléknapja. Nagyszombat:
a Szentsír őrzése, Szentségimádás 12:00 órától 19:00 óráig, Vigília és
nagyszombati szertartás. Szentmise 19:30 órakor, gyertyás körmenet.
Húsvét vasárnap: Urunk feltámadásának ünnepe 11:00 órakor. Húsvét
hétfő: ünnepi szentmise 11:00 órakor.
A nyári időszámítás idején a hétköznapi szentmisék 18:30-kor, szom-
baton 18:30-kor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesznek templomunkban.
Kérjük a kedves testvéreket, akik a keresztúti képek gondozását vál-
lalták, hogy virágaikat Nagycsütörtökön, vagy Nagypénteken délelőtt
helyezzék el a plébánia folyosón.
Az Isteni Irgalmasság vasárnapi búcsú és bérmálás április 12-én 11:00
órakor lesz templomunkban. A szentmisét celebrálja és a bérmálás
szentségét kiszolgáltatja Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek.
Az Irgalmasság kilenced utolsó imaórája szentmise előtt 10:30-kor
kezdődik.
Azoknak a fiataloknak, akik 2015-ben kívánnak házasságot kötni, a
jegyesoktatás április 19-én, 26-án, május 3-án és május 10-én 15 órá-
tól lesz a plébánia közösségi termében.

Görög katolikus
Nagycsütörtök 10:00 Nagy Szent Bazil Liturgiája vecsernyével, 18:00
kínszenvedési evangéliumok. Nagypéntek 9:00 királyi imaórák Nagy-
csécsen, 16:00 sírbatételi vecsernye Sajószögeden, 18:00 jeruzsálemi
utrenye (Krisztus siratása) Tiszaújvárosban. Nagyszombat 9:00 Nagy
Szent Bazil Liturgiája vecsernyével. 20:00 Húsvéti utrenye (föltáma-
dási szertartás), Sajószögeden, 21:30 Tiszaújvárosban. Húsvétkor 8:00
Szent Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvá-
rosban. 17:00 Húsvéti vecsernye. Húsvét hétfőn: 8:30 Szent Liturgia
Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. Fényes hét
keddjén: 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia.
„Krisztus feltámadásának páratlan eseménye nélkül, mely az egyete-
mes igazságot kínálja minden létezőnek, a halál megmagyarázhatatlan
rejtély marad, abszurditása értelmetlenné teszi létezésünket és az egész
emberiség létezését. Krisztus feltámadása valójában a végső kinyilat-
koztatás, a végső apokalipszis.” (IV. Ignátiosz antiochiai pátriárka)

Református
Tiszaújváros:
Nagycsütörtök 18:00 órakor bűnbánati istentisztelet lesz.
Április 3-án, pénteken 11:00 és 18:00 órától tartunk nagypénteki is-
tentiszteletet.
Április 5-én, húsvét vasárnap 11:00 órától úrvacsoraosztással egybe-
kötött ünnepi istentisztelet lesz, a délutáni alkalom 16:00 órakor kez-
dődik. Ezen a vasárnapon nem tartunk gyermek istentiszteletet. Április
6-án, hétfőn 11:00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Az ünnepi legátus Sípos Dániel lesz.
Tiszaszederkény:
Nagycsütörtök 19:00 órakor bűnbánati istentisztelet lesz.
Április 3-án, pénteken 10:00 és 19:00 órától tartunk nagypénteki is-
tentiszteletet.
Április 5-én, húsvét vasárnap 9:30 órától úrvacsoraosztással egybekö-
tött ünnepi istentisztelet lesz, a délutáni alkalom 15:00 órakor kezdő-
dik. Április 6-án, hétfőn 10:00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Április 6-án Sajóörösön 8:00 órakor, Sajószögeden 9:00 órakor lesz
úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisztelet.

Tűzvész
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik áprilisi soro-

zatunk. A megfejtéseket a hónap végén egy-

ben, e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre,

vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre várjuk.

„Ma is sírnak az angyalok velünk,
Hisz elment tőlünk, kit nagyon szerettünk.”

LOVÁSZ JÓZSEF KÁROLY
(1951-1990)

halálának 25. évfordulójára.
Lánya és felesége

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot április 5-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen Gábor út 17., tel.: 49/540-688), majd április 6-tól
(hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 49/540-318) látja
el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre
állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 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 -

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.

Közúti ellenőrzés az utakon
A 2014.évi, nem hivatalos baleseti statisztikai adatok alapján, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi
területén a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek 16 %-át ittas járművezetők okozták.
A húsvéti ünnepeken, a szokásosnál nagyobb járműforgalomra számítunk, melyhez az ünnepre jellemző gya-
koribb szeszesital fogyasztás párosul.
Abalesetek megelőzése érdekében a rendőrség április 2-6. között közúti ellenőrzést rendelt el, melynek elsődleges feladata
a járművezetők ittasságának, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése.Az ellenőrzési időszakban
valamennyi közterületi szolgálatot ellátó rendőrnek elsődleges feladata lesz ezen szempontok figyelembe vétele, termé-
szetesen minden egyéb jogsértés kiszűrése mellett.
Kellemes húsvéti ünnepeket és balesetmentes közlekedést kívánunk!

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Kerékpárjelölés

Időpont:
április 3. (péntek),

10 és 12 óra között.
Helye:

Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság

(Tisza út 2.)

Arra a kérdésre, hogy mi a húsvét eredete, mit jelent az ünnep a ke-
resztény- és keresztyén hívők számára, és hogyan ünnepelnek a Krisz-
tust követő egyházak, az internet segítségével könnyedén és gyorsan
választ kaphatunk. Több mint húsz évvel a rendszerváltás után nem
csak lehet, de illik is ismernie mindenkinek a nagyhét bibliai hátterét.
Ezért nem annyira a keresztáldozat és a feltámadás eseményeire,
hanem az általuk generált kérdésekre kívánok fókuszálni. Inkább gon-
dolatébresztő, mintsem kész válaszokat adó módon.
Az első kérdés, hogy miért kellett Jézust keresztre feszíteni? „Mi rosszat
tett?” - kérdezte Pilátus, a római helytartó, miután a főpapok minden
vádját meghallgatta. A válasz nem újabb, esetleg perdöntő érvek fel-
sorakoztatása volt. „Keresztre vele!” - kiáltotta válaszul a néhány nap-
pal korábban még az Isten Fiát éltető, hozsannázó tömeg. Mert a
fölhergelt tömeget olyanra is rá lehet venni, amit egyébként egyenként,
magányosan lehet, hogy meg sem tennének. Nem kellenek hozzá raci-
onális érvek. Ha Jézus tanítását, cselekedeteit megvizsgáljuk, nem is
találunk semmit, ami indokolná a gyilkos indulatot ellene. Íme néhány
ezek közül:
„Hallottátok a parancsot: Szemet szemért és fogat fogért. Én pedig azt
mondom nektek, ne álljatok ellent a gonosznak. Aki megüti a jobb ar-
codat, annak tartsd oda a másikat is!” (Mt. 5, 38-39)
„Hallottátok a parancsot: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellensé-
gedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és
imádkozzatok üldözőitekért!” (Mt 5, 43-44)
„Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!” (Mt. 7, 1)
„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!”
(Mt. 7, 12)
„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerette-
lek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” (Jn. 13,34)
A tömeget a főpapok izgatták fel Jézus ellen. (v.ö. Mk. 15, 11) Miért?
Mert féltették a hatalmukat? De a messiás elutasította a neki felaján-
lott hatalmat, a gazdagságot és a hírnevet egyaránt. (v.ö. Mt. 4,1-13)
Nincs egyszavas, vagy egymondatos válasz az első kérdésre. Sokrétű és
összetett az indoklás, de ami egybe foglalja ezeket, az a hatalom ter-
mészete.
A másik dolog, ami válaszra vár, hogy miért nem szállt le a keresztről?
Mint Isten Fia csodákat tett, halottakat támasztott fel, magát miért nem
tudta megmenteni? A kérdés mögött ott van rejtett módon az állítás is:
Ugye, hogy nem volt Isten! Ugye, hogy a csodatettei is csak a mesék
birodalmába tartoznak! Tegyük fel, hogy csak egy ember volt, csoda-
tevő hatalom nélkül. Tegyük fel, hogy elkerülhette volna emberként is
a főpapok és Pilátus ítéletét. Ehhez egy dolog kellett volna: megta-

gadni mindazt, amit tanított és cselekedett. Meg lehet-e tagadni a sze-
retetre irányuló életművét egy embernek? Ha megtette volna, akkor a
gyűlölködést, az igazságtalanságot, a szegények, a betegek, az eleset-
tek semmibe vételének helyes voltát igazolta volna.
Térjünk vissza a húsvét misztériumához. Lépjünk be a transzcendens
világába. Az események egy magasabb világ szintjén is értelmet nyer-
hetnek? A föld ura ezen a szinten a gonosz lélek, a kísértő, bukott an-
gyal, a Sátán volt. Ha nem így lett volna, nem ajánlhatta volna fel
Jézusnak, hogy neki adja a föld minden országát és dicsőségüket, ha
a megváltó leborulva imádja őt. ( v.ö.Jn. 4, 1-11) Jézus emberi testben
elszenvedett halálával mindazt megtagadta, amit a Sátán kínált neki a
földön. Nem ellene mondott, hanem legyőzte, utat mutatva mindenki-
nek, aki Őt akarja követni.
A következő kérdés, hogy valóban feltámadt-e, és megdicsőült testben
negyven napig még többször is megjelent-e a tanítványoknak, és az Őt
a keresztig elkísérő asszonyoknak? Gondoljunk bele, hogy egy kivé-
tellel minden apostol mártírhalált halt, mert nem voltak hajlandók
megtagadni mindazt, amit a Messiás mellett eltöltött hónapok alatt lát-
tak és hallottak, ily módon is tanúságot téve Mesterükről. Megtették
volna ezt akkor, ha mindaz, amiről az Evangéliumokban írnak csak ki-
talált mese lenne?
A végső válaszokat a felmerülő kérdésekre mindenkinek magának kell
megadnia, feltéve, hogy egy kicsit és szeretnének tudatosabban köze-
ledni húsvét ünnepéhez. A leírtak talán segítséget jelentenek ehhez az
elmélkedéshez, melyhez kívánok az olvasónak áldott ünnepeket.

Szrogh Károly

Miért?

Gondolatok húsvét alkalmából
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Évente 30-35 ezer madár pusztul el áramütés következében -
mondta az előadó.

Az új üzemcsarnok átadását jelképező szalagátvágást a cég tulaj-
donosai, ügyvezetője és Bráz György polgármester közösen vé-
gezte.

Döntésekről röviden

Támogatások a lakóközösségeknek
Térítési díjak

A bölcsődei, az általános iskolai és a középis-
kolai gyermekétkeztetés 2015. évi intézményi
térítési díjai nem változnak - határozott a képvi-
selő-testület. Ugyancsak változatlan (100Ft/nap)
a bölcsődei gondozási díj azoknál a családok-
nál, ahol az egy főre jutó havi jövedelem meg-
haladja a 48.450 forintot, gyermekét egyedül
nevelő szülő esetén az 54.150 forintot. Ez alatti
jövedelem esetében az ellátás térítésmentes.
Nem változik a szociális étkeztetés díja sem.
Emelkedik viszont - igaz, csak 10 forinttal - az
óvodai intézményi térítési díj.

Társasházak támogatása

A képviselő-testület két napirendi pontban is
tárgyalt a társasházak támogatásáról. A képvi-
selők elfogadták az energiamegtakarítást ered-
ményező korszerűsítések támogatására vonat-
kozó rendeletet és pályázati kiírást. Az Otthon
Melege Programhoz csatlakozó önkormányzati
támogatásra azok a lakóközösségek pályázhat-
nak, melyek sikeresen szerepeltek az állami pá-
lyázaton. Az önkormányzati támogatás az
elismert költségek egyharmada, de legfeljebb
lakásonként 500 ezer forint.
A testület elfogadta a helyi energiatakarékos-
sági pályázat kiírását is. A döntően a lépcső-
házi nyílászárók cseréjét, a homlokzatok és
végfalak szigetelését ösztönző pályázaton -

melynek keretösszege 5 millió forint - a bruttó
költségek 30%-a nyerhető el, de a támogatás
összege nem haladhatja meg a lakásonkénti 15
ezer forintot.

Épületfenntartási alap

A testület elfogadta a lakástulajdonosok egye-
sülete által kezelt épületfenntartási alap 2014.
évi felhasználásáról szóló beszámolót. Tavaly
5 lakóközösség nyújtott be kérelmet, s az egye-
sület 7.090 ezer forint összegű kölcsönt ha-
gyott jóvá.

Polgármesteri munka

Aképviselő-testület 2014 novemberében úgy ha-
tározott, hogy a polgármester félévente tájékoz-
tassa munkájáról a testületet, s ennek elfogadása
esetén részesüljön ötheti jutalomban. Az alpol-
gármesternek a polgármester számára kell tájé-
koztatót készítenie - hasonló következménnyel.
E beszámoltatási és jutalmazási rendszer azt a
célt szolgálja, hogy a két tisztségviselő jöve-
delme - miután változott a törvényi szabályzás -
elérje az előző ciklusban kapott javadalmazást.
Bráz György most adott számot a 2014. októ-
ber 12-től 2015. február 28-ig terjedő időszak-
ban végzett munkájáról, melyet a testület
elfogadott. A polgármester bejelentette, hogy
dr. Fülöp György alpolgármester is eleget tett
kötelezettségének, s tájékoztatóját elfogadta.

Közbeszerzési terv
A testület elfogadta az önkormányzat, illetve a
polgármesteri hivatal 2015. évi összesített köz-
beszerzési tervét. Az árubeszerzések terén az
informatikai eszközök és a gépjárműbeszerzé-
sek emelhetők ki. Az építési, beruházási köz-
beszerzések között szerepel többek között a
Barcsay tér felújítása, a Bajcsy-Zsilinszky út
felújítása, a Bethlen Gábor út kertvárosi sza-
kaszának felújítása, több járdafelújítás, az ál-
lami általános iskola udvarainak felújítása, a
térfigyelő kamerarendszer bővítése.

f.l.

Ülésezett az önkormányzat

Tervek egészségre, üzletre, pénzügyek
Csaknem húsz napirendi pontot
tárgyalt március 26-án tartott
ülésén Tiszaújváros képviselő-
testülete.

A grémium elfogadta a város egészségtervét,
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok 2015. évi üzleti terveit, módosította a hul-
ladékgazdálkodásról és a szociális ellátásokról
szóló rendeleteit. Pénzügyi döntéseket hozva a
testület mintegy 52 millió forint sorsáról dön-
tött és elbírálta a civil szervezetek 15 millió fo-
rintra megemelt pénzügyi alapjára beérkezett
kérelmeket. Napirend előtt Bráz György pol-
gármester és dr. Fülöp György alpolgármester
ünnepélyes keretek közt adta át Csuhai Csillá-
nak a „Tiszaújváros Közneveléséért Évi díjat”
és Korona Györgynének a „Humanitás Szol-
gálatában Tiszaújvárosért Életműdíjat”. (A két
kitüntetett nem tudott részt venni a március 15-
i ünnepségen.)

Egészségterv
Az önkormányzat a Debreceni Egyetem Nép-
egészségügyi Kar Magatartástudományi Inté-
zet munkatársainak bevonásával elkészítette, a
képviselő-testület pedig elfogadta Tiszaújváros
egészségtervét.
A lakosság egészségi állapotának javítása ér-
dekében összeállított tervben a szakemberek -
az országban elsőként - az Egészségügyi Vi-
lágszervezet egészségmodelljét használták a
helyzetleírás és a tervezés alapjául. A terv be-
mutatja a város népességének és egészségi ál-
lapotának jellemzőit, a lakosság társadalmi
helyzetét. Ismerteti a helyi gazdaság, az infra-
struktúra és a közszolgáltatások helyzetét, kitér
a környezeti hatásokra, s e területeken rövid-,
közép- és hosszú távú célokat határoz meg.
A tervben foglaltak megvalósítása érdekében
az érintett intézmények, szervezetek bevoná-
sával két évre szóló cselekvési terv készül. /A
témakör részletesebb ismertetésére visszaté-
rünk lapunkban./

Üzleti tervek
A képviselő-testület - minden társaságnál egy-
hangú szavazással - elfogadta az önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi
üzleti terveit.
Mind a négy gazdasági társaság - TiszaSzolg,
Tisza Média, Sport-Park, Városgazda - pozitív
mérleg szerinti eredményt tervezett 2015-re. (A
jelenlegi adatok szerint a TiszaSzolg kivételé-
vel a társaságok a 2014. évi üzleti évet is pozi-
tívan zárják.) A társaságoknál beépült az üzleti
tervekbe a cafetéria keretösszeg megemelése
és a béremelés okozta többletköltség. A cégek
beruházási tervei tartalmazzák azokat a fej-
lesztési, beruházási, karbantartási feladatokat,
melyeket az idén meg kívánnak valósítani.
Ezek egy részének támogatásáról a képviselő-

testület már döntött az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének elfogadásakor, a mostani ülé-
sen a TiszaSzolg 150 millió forintos tőkeeme-
léséről határoztak a képviselők (a távhőveze-
tékek rekonstrukciójának folytatásához, a
strand élményelemeinek bővítésére), a továb-
biakról várhatóan a pénzmaradvány tárgyalá-
sakor és év közben hoznak döntést.

Számla, támogatás,
ahogy eddig

A testület módosította a szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról, vala-
mint ezzel összefüggésben a szociális ellátá-
sokról szóló rendeleteit. Amint arról egy hete
részletesen beszámoltunk lapunkban, az erede-
tileg április 1-jén hatályba lépő egyedi szám-
lázás határidejét július 1-jére módosította a
testület. Az indok, hogy a bekért szakmai ál-
lásfoglalások nem javasolják az áttérést, to-
vábbá a kijelölt közszolgáltató, a Tiszabábolna
Regionális Hulladék Közszolgáltató Kft. sem
készült fel a feladatra. Így egyelőre marad a
korábbi rend, a társasházakban élők a közös
költségben róják le a hulladékszállítás díját, s a
társasházak egyenlítik ki a számlát.
Ezzel összefüggésben változott a hulladék-
szállítási díjtámogatás folyósítási rendjének
tervezett módosítási határideje is. A most ha-
tályba lépett szabályozás szerint július 1-jéig a
társasházakban élő jogosultak támogatását vál-
tozatlanul a társasházaknak utalja át az önkor-
mányzat.

Pénzügyi döntések
A képviselő-testület mintegy 52 millió forint
sorsáról határozott. A legjelentősebb tétel a Ti-
szaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-

sületnek szánt 21,5 millió forint, melyet a
Tisza-part városrészben lévő ingatlan (régi
erőmű strand és csónakház) megvásárlására
fordíthat az egyesület. Az ügy előzménye,
hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kész tá-
mogatni a sportlétesítmény felújítását, de csak
akkor, ha tisztázottak a tulajdonviszonyok és
tehermentes az ingatlan.
Az önkormányzat több feltételt, kikötést is sza-
bott. Például a teljes vételár kifizetése csak
abban az esetben történhet meg, ha az eladó
gazdasági társaságnak nincs adó-, vagy egyéb
tartozása az önkormányzat felé. Az egyesület-
nek vállalnia kell az ingatlan felújítását, folya-
matos fejlesztését, regionális vízisport köz-
ponttá alakítását. Vállalnia kell továbbá, hogy
minimum 30 évig megtartja az ingatlan tulaj-
donjogát, ennek biztosítékaként az önkor-
mányzat 30 évre elidegenítési tilalmat jegyez-
tet be. Fontos kitétel, hogy amennyiben nem a
meghatározott célra használják az ingatlant, a
támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresé-
vel növelve kell visszafizetni.
Jelentősnek nevezhető a 74 fő közfoglalkoztatá-
sát elősegítő csaknem 8,3 millió forintos önkor-
mányzati önrész, továbbá néhány szociális elő-
irányzat összesen mintegy 8 millió forintos nö-
velése. A civil szervezetek, egyesületek támoga-
tására szolgáló 10 millió forintos keretösszeget
5 millió forinttal növelte a testület és döntött is
annak felosztásáról. (Lásd lapunk 9. oldalán.)
A Városháza első és hátsó bejáratánál kialakí-
tandó egy-egy fedett kerékpártároló 2,8 millió
forintból épülhet meg. Partnervárosunk, Bereg-
szász lakosságának 2 millió forint értékben tar-
tós élelmiszert küld Tiszaújváros a Magyar
Vöröskereszt közreműködésével, a Tiszaújvá-
rosi Járási Hivatal 2,3 millió forintos támoga-
tást kap a Kormányablak ügyfélterének klima-
tizálásához.

Ferenczi László

A pénzügyi döntéseknél 52 millió forint sorsáról határozott a testület.

Természetvédelem

Madárbarát
vezetékek

A madarak életének megóvása érdekében a Bükki Nem-
zeti Park Igazgatóság átalakítja a középfeszültségű sza-
badvezetékeket és azok oszlopait Dél-Borsodban.

Mintegy 480 kilométer hosszúságú hálózatot tesznek így madárbaráttá.
A témával kapcsolatban a humánszolgáltató központ Önkormányzati
esték rendezvényének „első napirendi pontjaként” tartottak lakossági tá-
jékoztatót.
Minden olyan vezeték, oszlop, melyen a madár egyidejűleg érinthet két
vezetőt, vagy egy vezetőt és egy földelt oszlopelemet, veszélyt jelent
madarainkra. Országszerte évente mintegy 30-35 ezer madár - köztük
sok védett faj - eshet áldozatul áramütésnek. Az áramszolgáltatóknak is
sok gondot, anyagi kárt okoznak a madarak miatti zárlatok. A Bükki
Nemzeti Park 2013-ban indította és a nyár elején fejezi be a Dél-Borsodi
Tájegységben a 20 kilovoltos vezetékek madárbarát szigetelési munká-
latait, melyek egyben rekonstrukciót is jelentenek - tájékoztatta a jelen-
lévőket Seres Nándor, a nemzeti park őrkerületi vezetője.
A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetre és a Kesznyéteni Tájvédelmi
Körzetre kiterjedő projekt összköltsége 670 millió forint, melyből 500
millió forint az uniós és állami támogatás. A munkálatokkal együtt járó
áramszünetekről folyamatosan értesítik a lakosságot.

F.L.

Növekedésre készülve

Új Polipack
üzemcsarnok

Ötmilliárd forintos árbevétel és 150 alkalmazott szerepel
a Polipack Kft. középtávú elképzeléseiben. Mindezt
2020-ig tervezik megvalósítani. Ennek első eleme a hét-
végén átadott új, ezer négyzetméteres üzemcsarnok a Ti-
szaújvárosi Ipari Parkban.

- Ez az árbevételünket tekintve ötszörös, a munkaerő szempontjából
pedig háromszoros növekedést jelent majd az évtized végére - mondta
a cég ügyvezető igazgatója, Verdó Istvánné. - A mostani beruházást ezért
még továbbiak is követik, egy hasonló nagyságú másik üzemcsarnok és
egy ezer négyzetméteres raktár is elkészül majd.
A Polipack Kft. 25 éve működik Tiszaújvárosban a műanyag feldolgo-
zás területén. Csövek, csomagolóanyagok, különböző kannák és flako-
nok, valamint műszaki alkatrészek alkotják a terméklistát. A cég kinőtte
eddigi Szederkényi úti telephelyét, ezért is volt szükség a 150 millió fo-
rintos beruházásra. Bár több környékbeli településen is érdeklődtek ipari
terület után, a körülményeket és az alkalmazottaik érdekeit szem előtt
tartva úgy döntöttek, nem helyezik át a cég telephelyét máshova,
Tiszaújvárosban maradnak.
Az önkormányzat számára is fontos, hogy a helyi cégek jól működjenek,
döntéseikkel is ezt kívánják erősíteni.
- Ez az év az első, amikor egytized százalékkal csökkentettük az ipar-
űzési adó mértékét - mondta Bráz György polgármester az ünnepségen.
- Minden esélyünk megvan rá, hogy a következő években tovább tudjuk
csökkenteni az adót és várhatóan módunk lesz az építményadó csök-
kentésére is.
Mint a polgármester hangsúlyozta, nagy szükség van azokra a cégekre,
melyek nem csak tisztességesek, hanem etikusak is, mert ezzel példát
mutathatnak a normális működésre.
A tervek szerint a Polipack 2016-közepéig az új és a régi telephelyen
egyaránt folytatja tevékenységét, a teljes átköltözés csak ekkorra vár-
ható.

borza

A polgármester számos rendezvényen kép-
viselte az önkormányzatot.
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Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a
06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problé-
mák 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 hívásokat,

amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

DR. KÉBEL ZSOLT
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. április 8-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. április

www.tik.tiszaujvaros.hu

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2015. április 8-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 Jézsó
Gábor, az 1. sz. választókerület képviselője

2015. április 07-én (kedd) 16.00 órától
Tisza-part városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
2015. április 13-án (hétfő) 16.00 órától

Tiszaszederkényben
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház -

volt tsz iroda)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

április Helye Ideje Kinek a részére

7. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

8. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

13. hétfő Hunyadi 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

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

14. kedd Tiszaszederkény Művelődési ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott

Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

15. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére

,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

20. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

21. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

22. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

27. hétfő Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

28. kedd Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Központi étterem 12.00 - 13.00
Alkalmazott étkezés megrendelése
(hivatal, könyvtár, rendelő)

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

29. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

30. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet a

Derkovits Kulturális Központ
(3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2.)

igazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A magasabb vezetői beosztás időtartama: 5 év.
A megbízás kezdő időpontja: 2015. július 1.
A megszűnés időpontja: 2020. június 30.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3580 Tiszaúj-
város, Széchenyi út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbí-
zással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli
az intézményben folyó közművelődési, köz-
gyűjteményi szakmai feladatokat. Felelős az
intézmény által kezelt vagyon védelméért, az
intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a
szakmai területek irányításáért, a szakmai fel-
adatok színvonaláért. A költségvetés keretein
belül gondoskodik az intézmény személyi és
tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító ok-
iratban foglalt feladatok ellátásáról. Az intéz-
mény vezetőjeként az alkalmazottak felett
munkáltatói jogokat gyakorol. Kapcsolatot tart
fenn a fenntartóval, különböző szakmai szer-
vezetekkel és intézményekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a vezetői pót-
lékra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közal-
kalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,
a közművelődési és a közgyűjteményi terüle-
ten foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszo-
nyával összefüggő egyes kérdések rende-
zéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
delet 3. sz. mellékletében foglaltak az irány-
adók.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú szakirányú végzettség és szakkép-
zettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a

művészeti, a közművelődési és a közgyűjte-
ményi területen foglalkoztatott közalkalmazot-
tak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm.
rendelet 6/A. § (1) bekezdés a) pontja, vagy a
6/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
- A képesítési követelménynek megfelelő fel-
adatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai
gyakorlat.
- A magasabb vezetői beosztás ellátására meg-
bízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkal-
mazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe ki-
nevezhető.
A betöltendő közalkalmazotti munkakör a pá-
lyázó legmagasabb iskolai végzettségének meg-
felelően kerül megállapításra.
- Kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevé-
kenység.
- Büntetlen előélet.
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség válla-
lása.
- Magyar nyelvtudás.
Előnyt jelent:
- Felhasználói szintű számítógépes ismeret.
- Szakmai szervezetekben betöltött tisztség.
- Szakmai munkakörben szerzett legalább 5
éves vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok máso-
lata,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művé-
szeti, a közművelődési és a közgyűjteményi te-
rületen foglalkoztatott közalkalmazottak jogvi-
szonyával összefüggő egyes kérdések rende-
zéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. ren-
delet 6/G. § (2) bekezdésében előírt tanfolyam
elvégzését igazoló okirat, annak hiányában
nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől
számított két éven belül a tanfolyamot elvégzi,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program,
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési el-
képzelés (vezetői program),
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági er-
kölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §
(4) és (5) bekezdése alapján, a büntetlen előé-
let és annak igazolására, hogy a pályázó nem
áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a
pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályá-
zati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény
szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség vállalásáról,
- nyilatkozat a pályázatnak a szakbizottság és a
testületi ülés nyílt, vagy zárt ülésen történő tár-
gyalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. május 27.
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján
(KÖZIGÁLLÁS) történő megjelentetés idő-
pontja:
2015. április 3.
A pályázattal kapcsolatosan további informá-
ció kérhető:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézmény-
felügyeleti, Szociális és Sport Osztály (06-
49/548-031).
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszaújváros Város
Önkormányzata polgármesteréhez történő
megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
„Derkovits Kulturális Központ igazgatói pá-
lyázata” szöveget.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására a pályázati határidőt kö-
vető első képviselő-testületi ülésen, várhatóan
2015. június 25-én kerül sor.
A pályázatot a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6)
bekezdése, illetve a közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végre-
hajtásáról a művészeti, a közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott köz-
alkalmazottak jogviszonyával összefüggő e-
gyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése
alapján létrehozott bizottság, továbbá a képvi-
selő-testület kultúráért felelős szakbizottsága
véleményezi.
A magasabb vezetői beosztás a képviselő-tes-
tület döntését követően 2015. július 1. napjá-
tól tölthető be.

Pályázati felhívás Tisztelt Ügyfeleink!
A Tiszaújvárosi Járási Hivatal Okmányirodai Osztálya

2015. április 7-én (kedden) 8,00 – 12,00 és 13,00 – 16,00 óráig
hosszított ügyfélfogadást tart.

Április 8-9-10-én költözés miatt ZÁRVA!
2015. április 13-án (hétfőn) 13,00 órától ügyfélfogadás az új hely-

színen TISZA ÚT 2/A. szám alatt.
(használtcikk piactérrel szemben)

Ezt követően az ügyfélfogadás a megszokott rendben zajlik.
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Okmányiroda
Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 – 16:00
Kedd: 8:00 – 12:00
Szerda: 8:00 – 12.00; 13:00 – 18:00
Csütörtök: 13:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

Tel.: 49/548-023; 49/548-061

Szociális gondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet szociális gon-
dozó munkakör betöltésére. Feladatai: szociális alapszolgáltatási fela-
datok ellátása (házi segítségnyújtás). A jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz,
- középiskola/gimnáziumi érettségi és szociális gondozó és ápolói vég-
zettséget igazoló bizonyítvány,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1)
és (5) bekezdésének megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poro-
patich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy
út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt va-
lamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvény-
telen. Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát:
1666/2015., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
Az álláshirdetés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati el-
járást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje 2015. április 10. A jelentke-
zések elbírálásának határideje: 2015. április 17. Az állás a jelentkezések
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állással kapcsolatban ér-
deklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es tele-
fonszámon lehet.



5. oldal2015. április 2. Mindenes

Április 18-án tizenhetedik alkalommal rendezik meg a Tiszaújvárosi Sportcentrumban
a Táncolj, ne drogozz! elnevezésű Show Tánc Fesztivált. A szervezők - ezúttal is a Ti-
szaújvárosi DSE, a Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány, valamint a Tiszaújvárosi
Sport-Park Nonprofit Kft. - bíznak abban, hogy az előzetes nevezések alapján a kör-
nyező településekről számos csapat indul majd a fesztiválon, változatos és szórakoz-
tató programot nyújtva a közönségnek.

Képzés neve Bemeneti feltétel Felvételi dátuma

1.

Alapfokú angol „komplex” államilag elis-
mert nyelvvizsgára felkészítő (hagyományos
alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) + ECDL
Select (7 modulos”

Szakképesítés Tervezett indulás:
2015. június-július

2.

Alapfokú német „komplex" államilag elis-
mert nyelvvizsgára felkészítő (hagyományos
alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) + ECDL
Select (7 modulos)

Szakképesítés Tervezett indulás:
2015.június-július

3. Építő- és anyagmozgató gép kezelője (tar-
goncavezető) + hatósági vizsga

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy is-
kolai előképzettség hiányában a gépészet szakmacsoportra

meghatározott kompetenciák birtokában

Szűrés: 2015.04.09. 9:00
Várható indulás: 2015.04.22

4. Szociális gondozó és ápoló Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség Tervezett indulás:
2015.július-augusztus

5. Nevelőszülő

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: 15/1998. (IV.

30.) NM rendelet 95. § szerint
Pályaalkalmassági követelmények: 1997. évi XXXI. tv. 54.

§ és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint

Szűrés: 2015.04.07. 9:00
Várható indulás: 2015.04.22

6. Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő +
minősítés

Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség vagy is-
kolai előképzettség hiányában a gépészet szakmacsoportra

meghatározott kompetenciák birtokában

Tervezett indulás:
2015.július-augusztus

Munkaügyis képzések
A Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Já-
rási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségén a 2015-ös évben induló
képzéseink a TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatható-
ságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”

elnevezésű projektben, illetve az Ifjúsági Garancia Rendszer Gazda-
ságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14. keretében va-
lósulnak meg.A tanfolyamokra a kirendeltség információs pultjában
lehet jelentkezni személyesen. (Tiszaújváros, Szederkényi út 8.)

Április hónapban induló képzéseink:
Nevelőszülő tanfolyam – Szakmai alkalmassági felvételi időpontja: 2015.04.07. 9 óra
Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) tanfolyam – Szakmai alkalmassági felvételi időpontja: 2015.04.09. 9 óra

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az ebek éven-
ként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltása és a még végre nem
hajtott mikrochip beültetés 2015-ben az alábbiak szerint történik:
Oltások időpontjai és helyszínei:
Tiszaszederkény városrészben 2015. április 7. (kedd) - április 10. (pén-
tek) közötti időszakban, utcánként, külön értesítés szerint.
Tisza-part városrészben 2015. április 10-én (péntek) - 12.00-13.00 kö-
zött, a révőrs előtti terület.
Tiszaújvárosban 2015. április 11-én (szombat) - 10.00-12.00 között, a
TiszaSzolg 2004 Kft. parkolója.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 3 500.-Ft/eb.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészségügyi jog-
szabály szerint veszettség elleni védőoltás az eb 3 hónapos korától, az
azonosító chip beültetése 4 hónapos kortól kötelező. Veszettség ellen
csak azonosító chippel ellátott ebek olthatók be. Azon ebeknél, melyek
még nem rendelkeznek azonosító chippel, a chip behelyezését 3 500.-
Ft/eb áron a veszettség elleni oltás alkalmával kell végrehajtani.
A veszettség elleni oltás és a chip beültetése bármely hivatalos állator-
vosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítem Tiszaszederkény, Tisza-part városrész, valamint Tiszaújváros
lakosságát, hogy a 2015. évi veszettség elleni eboltást a következő üte-
mezésben fogom végezni:
Tiszaszederkény városrész: 2015. április 7-től 10-ig. 2015. április 7-én:
Táncsics út 1-től kezdve, Kossuth út. 2015. április 8-án: Bajcsy Zs. u. 1-
től kezdve, Rákóczi út.
2015. április 9-én: Dózsa u. 1-től kezdve, Vasvári P. u., Zrínyi u., Gát u.,
Dohány u., Szabadság u., Hunyadi u. 2015. április 10-én: Bocskai u. 1-
től kezdve, Petőfi u., Tisza-part városrészt (12-től 13 óráig a révőrsnél),
Ady u.
2015. április 11-én Tiszaújvárosban délelőtt 10-től 12 óráig a TiszaSzolg
parkolójában összevezetett oltást végzek.
Amennyiben a fent jelzett időpontban nem tartózkodik otthon, vagy az
időpont nem megfelelő, kérem, hogy a 06-30/928-1953-as számon
egyeztessen időpontot. A fent megadott napokon az utcák sorrendjében
fogom az oltást lebonyolítani, a kezdő időpont az első utcára vonatko-
zik, a többi utcán az oltást a munka tempójának megfelelően fogom el-
végezni.

Dr. Pap Imre jogosult állatorvos

Veszettség elleni
oltás

Állatorvosi
közlemény

Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét,
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kor-
mányhivatal Járási Állategészségügyi és Élel-
miszer-ellenőrző Hivatal hatósági főállator-
vosának rendelkezése alapján Tiszaújváros
közigazgatási területére
2015. április 2–től 2015. április 22-ig terjedő
időszakra legeltetési tilalom és ebzárlat lépett
életbe.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön el-
zárva, illetve a kutyákat megkötve úgy kell tar-
tani, hogy azok más állattal, vagy emberrel ne
érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy meg-
kötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem
szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve
és szájkosárral szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes ve-
szettség elleni védőoltással rendelkező kutyát,
vagy macskát és csak a hatósági állatorvos
kedvező eredményű vizsgálata után és engedé-
lyével szabad kivinni.
- Érvényes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófamentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássé-
rült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk
idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtar-

tamára. Az állat hatósági megfigyelése az ebzár-
lat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat
kilencven napnál tovább.Amennyiben a kóborló
eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem
állapítható meg és az állat befogása, illetve ha-
tósági megfigyelése nem oldható meg biztonsá-
gosan, az állatot a járási főállatorvos határozatára
járványügyi intézkedésként az állatvédelmi elő-
írások megtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezeté-
sével járó rendezvény - a veszettség elleni ösz-
szevezetéses oltás kivételével - nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:

- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék,
lovak, szamarak, öszvérek és sertések legelte-
tését a lakott településen belül az erre kijelölt
helyen, ilyen hely hiányában a lakott település
határától számított 500-1000 méteren belül kell
megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva
történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szar-
vasmarha-állományok legeltetését - az állo-
mány nagyságától függően - 10-20 hektáros
területre kell korlátozni.

Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Ebzárlat, legeltetési tilalom

Az ebzárlat idején veszettség elleni szert helyeznek ki a rókáknak, mely más állatok és az
ember számára veszélyes.

Köszönet a segítőknek
Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy az MSZP tiszaújvárosi szer-
vezete és nőtagozata által 2015 márciusában szervezett ruhagyűjtés, kö-
szönhetően Tiszaújváros lakosainak, sikeres volt. Több zsák ruha,
ágynemű, könyv és játék érkezett be, amelyek szinte azonnal gazdára ta-
láltak. A leadott igényeket igyekeztünk teljes mértékben kiszolgálni, me-
lyet az MSZP nőtagozat tagjai koordináltak. Sok igénylő volt a környező
falvakból is. A közvetlen igényen kívül a beérkezett ruhákat, cipőket és
egyéb cikkeket továbbítottuk Tiszaszederkénybe és a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ egységeihez.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult adományával a sikerhez, és
külön köszönet az MSZP nőtagozat önzetlen segítségéért.

Vendlerné Polyák Ilona
az MSZP nőtagozat vezetője

kronika@tiszatv.hu

Így is lehet!
A napokban fogalmaztam meg magamnak: a kor kórral jár! Hát igen. Az
évek telnek, a test fárad, kopik. Amit lehet kicserélnek, más dolgok ese-
tén segítenek, és így kissé regenerálva ismét működőképes lesz az
ember.
A fogak, a hallás, a látás igen csak ki van téve a fáradásnak. A halláson
készülékkel lehet segíteni, a fogakat lehet pótolni, vagy helyettesíteni,
a látást szemüveggel lehet segíteni valameddig. De utána? A színeket
egyre sötétebbnek látjuk, majd már a szemüveg sem segít. Az orvostu-
domány és a technika együtt még tett egy újabb lépést: az elhomályosuló
(barnuló) szemlencsét ki lehet cserélni „műanyag lencsére”, így már
szemüveggel ismét látóvá - élesen, tisztán látóvá - válik az ember. A
megoldást igen sokan - újságban leírtak szerint több mint 18 ezren - vár-
ják. És itt jön Tiszaújváros. Modern rendelőintézet, a szakmát, hivatást
legmagasabb szinten végző szak- és segédszemélyzet. (Egy szóval:
profi.)
Nálam is megállapítást nyert, hogy minél előbb el kell végezni - mind-
két szemnél - a beavatkozást. Hát innen ment aztán profi módon minden,
hála az egynapos, helyben végzett műtéteknek. Ellenőrzés a műtétet
végző főorvosnő részéről, majd innen - a rendelőintézet főorvosnőjétől
vezérelve - kézről-kézre adva (nov. 15., jobb szem, jan. 30. bal szem,
végső kontroll március 11.) kb. 4 hónap alatt újjáalakult a látásom. Ismét
valódi színeket látok, és csak olvasáshoz, kéz közeli munkához kell rá-
segítő szemüveg.
Köszönet érte a szemész főorvosnőnek, aki meggyőzött, hogy ez a he-
lyes út esetemben, segítőinek, akik fél szakvakból értik, végzik teendő-
iket, az egynapos műtétet végző főorvosnőnek és segítőinek. Hozzá-
teszem, hogy a fenti két napon még további 9-9 betegen végezték el a
műtétet, és nem csak ezen a két napon voltak, vannak műtétek, ilyen be-
avatkozások.
Köszönet a városvezetésnek is, hogy így is gondoskodnak azokról, akik
a város kezdetétől itt élnek, éltek, és tették dolgukat. (Én 1965 nyarától!)

Tisztelettel: Varga István

Gimnasztráda

Öt arany,
egy ezüst

A Tiszaújvárosi DSE Gimnasztráda csapata a na-
pokban Trnavan (Nagyszombaton), a Szlovák
Torna Szövetség által megrendezett 19. Festival
of group performances nevű, Szlovák Nemzeti
Gimnasztráda Fesztiválon „tarolt”, hiszen hat fel-
lépésük közül ötöt arany-, egyet pedig ezüst-
éremmel jutalmazott a zsűri. A Kopcsó Józsefné,
Haisz Vanda, Madár Éva és Bárócz Katalin által
felkészített tiszaújvárosi lányok közül aranyér-
mes lett az ifjúsági csapat VB step aerobik gya-
korlata, az Impossible lírai duó, a felnőtt csapat
Euromix aerobik produkciója, valamint a közös
UNDO és a Barbie akrobatikus látványtánc ko-
reográfia is. Ezüstérmet érdemelt a serdülő csapat
Step aerobik bemutatója.
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Tizennégy diák indult a versenyen.

Puskaevolúció

Kézi ágyútól a gépfegyverig
A szederkényi művelődési ház is-
meretterjesztő előadássorozata,
a Csütörtöki töri második ren-
dezvényén a kézifegyverek, a
puskák fejlődéstörténetét ismer-
hették meg az érdeklődők.

Ahogy az előadó, dr. Kákóczki Balázs hadtör-
ténész elmondta, míg az 1800-as évek köze-
péig az elöltöltős puskák voltak a legtöbb
seregben rendszeresítve, addig alig néhány év-
tized alatt ez a tendencia megváltozott és a há-
tultöltős, többlövetű fegyverek lettek minden-
naposak.
A két világégés még inkább felgyorsította ezt a
fejlődési folyamatot. Az akkoriban kialakított
kézifegyverek nagy része még mindig megta-
lálhatók - igaz finomított formában - a harcte-
reken.
- Ez alatt a néhány év alatt hatalmasat fejlődött
a technika - mondta a hadtörténész -, gondol-
hatunk a különböző lőfegyverekre, karabé-
lyokra, de a különböző bombákra is.
Hogy ez mennyire igaz, arról személyesen is
meggyőződhettek a jelenlévők, mert egy pécsi
gyűjtő jóvoltából fegyverbemutatót is tartottak.
- Egyre többen foglalkoznak ezzel – mondta a
gyűjtő, Pandur Milán, aki főleg korabeli szov-
jet hadieszközökkel ismertette meg a hallgató-
ságot. - Hoztam aknavető gránátot, dobtáras
géppuskát és egy több mint harminc kilós gép-
ágyút is, mely páncéltörő lövedékkel felsze-

relve akár kisebb tankok, vagy páncélozott jár-
művek ellen is hatásos volt.
A fegyverek persze a törvényi előírások szerint
hatástalanítottak voltak, a hozzájuk tartozó lő-
szerek hüvelyei azonban mindenkit meggyőz-
hettek hatékonyságukról.
- Engem nagyon érdekel a kialakításuk, a me-
chanikájuk, a működési elvük - mondta Ács

Gábor. - A második világháború is érdekel, job-
ban, mint ahogy arról az iskolában tanulunk.
Gábor és a hozzá hasonlók tovább bővíthetik
tudásukat, hiszen április kilencedikén az 1944-
es észak-erdélyi harcokról hallhatnak az ér-
deklődők előadást a következő Csütörtöki tö-
rin.

borza

A fegyverek hatástalanítottak voltak, dr. Kákóczki Balázs (kis képünkön) viszont hatásos
előadást tartott.

Ékszerek üzenete

A divat változik, a stílus örök
A címben szereplő mondás Yves
Saint-Laurent francia divatter-
vezőtől származik.

Nem csak ruházatunkra, hanem ékszereinkre is
vonatkoztathatjuk, hiszen egy-egy bohókás
bizsu lehet hogy egy-két év múlva már nem di-
vatos, vannak azonban olyan ékszerek, melyek
hosszabb távon is - akár több generáción át -,
stílusosak maradnak. Utóbbiakról szólt a leg-
utóbbi Ötórai tea a Derkovits Kulturális Köz-
pontban.
Az előadó, ifj. Vajda Attila ötvös-ékszerész már
óvodás korában az ékszerkészítés felé kacsin-
gatott, mint mondta, családi emlékekből tudja,
hogy már akkor is meglepte környezetét egy-
egy különlegesebb darabbal. Remekműhelyé-
ben (ez egyébként az alkotó kis üzletének neve
is) olyan egyedi különlegességek készülnek,
melyeket akár hetekig-hónapokig is tervez.
Attila azt mondja, a trendek mindig változnak,
ő inkább a személyiség felől közelíti meg az
ékszerviselést: fontos, hogy kiemelje viselője
arcvonásait, szeme színét, és az is, hogy szíve-
sen hordjuk.
- Az ékszer elsődleges funkciója, hogy szépítse
viselőjét - mondja Vajda Attila -, ezen túl hor-
dozhat üzeneteket is: lehet ez egy motívum,
szimbólum, ami mindenki számára nyilván-
való, de az üzenetet el is rejthetjük az ékszer
belsejébe, így valóban csak a megajándéko-
zottnak szól – tette hozzá.
Ötletekből nincs hiány, volt már olyan, hogy
az ifjú pár egymás ujjlenyomatát szerette volna
jegygyűrűje belsejében látni, akadt olyan is,
akinek gyűrűje kutyáját formálta, léteznek már
fényképvésett alkotások, sőt, olyan viselés

könnyített gyűrűk is, melyeknek a belseje is
domború egy picit. Ezeket már csak komoly
előkészítő-, tervező munka után lehet megva-
lósítani.
- Ha egy régi ékszert újratervezünk, annak ter-
vei egy pár óra alatt megszülethetnek - mondja
Attila -, viszont volt olyan, hogy egy ékszert
három hónapon át terveztem, igaz, ez a vizs-
gamunkám volt, amit utána négy hónapon át
készítettem. Ha szabad az alkotás, akkor a ter-
vezés után is változhat az előre elképzelt vég-
eredmény, hiszen a „kivitelezés” közben is
remek ötletek születhetnek.

Arany és ezüst - a legtöbben erre a két alap-
anyagra gondolnak, ha ékszert szeretnének -, a
díszítőanyagok azonban szinte határtalanok:
gyöngy, lápisz lazuli, héliodore, markazit, gyé-
mánt. A különféle stílusú, hangulatú ékszerek-
ből egy kis bemutatót is tartott az alkotó,
akinek megvannak a saját kedvencei:
- Szinte minden nemes anyaggal jó dolgozni,
én leginkább az arannyal szeretek. Annak van-
nak olyan tulajdonságai, többek között a haj-
líthatóság, hengerelhetőség, melyek miatt
könnyű és élvezetes az arannyal a munka.

FP

I). Vajda Attila már óvodás korában az ékszerkészítésre kacsingatott. Kis képünkön: egy
különleges ékszerdoboz.

Cicakaland
Kora tavaszi, napfényes, kellemes időben kerti munkákat végeztem nya-
ralónk kertjében, egyben élvezve azt a ritka csendet, amikor a szom-
szédok fűnyíróinak zajától, és egyéb emberi hangoskodásoktól is mentes
még a környék. Dél körül a magasból, éppen a telkünk fölött, egy da-
rucsapat hangoskodása törte meg a csendet. A körülbelül száz madár-
ból álló csapatban valami zavar támadhatott, mert hosszasan köröztek,
aztán elindultak egy határozott irányba. Ugyanakkor a szomszédos tel-
ken egy lopakodó macskát vettem észre, ami egyébként nem szokatlan
jelenség itt, mert néhány állandó lakója is van az üdülőterületnek, akik
kutyákat és macskákat is tartanak. Közvetlen szomszédunk azonban
nem él itt, úgyhogy a cica nyilván nem lehetett az övé, megnyerő külle-
mét és állapotát tekintve pedig nem látszott kóbor állatnak. Ezt abból
is következtettem, hogy a szokásos „cicc” jelzésre meglepően kedvesen re-
agált, megállt, várakozó tekintettel szembenézett velem és nem szaladt
el. Miután egész délelőtt senkivel sem társaloghattam, most megragad-
tam az alkalmat, és így szóltam hozzá;”gyere át, adok neked valamit
enni”. Tekintetéből határozottan úgy tűnt nekem, hogy vette és megér-
tette az invitálásomat. Ezért aztán tulajdonképpen nem is lepődtem
meg oly nagyon, amikor a cica egy percen belül megérkezett. Ám ő nem
a kerítésen mászott, vagy ugrott át, mint ahogy az egy ügyes macskától
elvárható lett volna, hanem szépen, komótosan átsétált a szomszédból
a nyitva hagyott kiskapunkon keresztül, majd megállt előttem, felnézett

rám, jelezve, hogy eleget tett az iménti szívélyes invitálásnak. Őszintén
szólva, ekkor döbbentem rá, hogy talán elhamarkodott volt az ebédre
szóló meghívásom, ugyanis nem kifejezetten macskaeledelnek megfelelő
élelmet hoztam magammal hazulról. Az ígéret azonban kötött, így
kénytelen voltam neki felajánlani a lucskos-káposztám egy részét, bízva
abban, hogy legalább a húsokat el fogja belőle fogadni. A számára ki-
tett ételt körbeszaglászta, aztán nekilátott, előbb a húsdarabokkal,
majd a maradék káposztával is végezve. Azután hálálkodva nézett
rám nagy sárga szemeivel, sőt hagyta magát megsimogatni és hangos do-
rombolással fejezte ki elégedettségét. Egy darabig követte mozgásaimat,
kísérgetett, mint egy kiskutya, olykor a lábaimhoz dörgölődzve, majd
visszatért a szomszédba, ahol még láttam a barátjával hancúrozni. Ha-
zatérve a nem mindennapi élmények után, azon gondolkodtam el, hogy
vajon mi lehetett az az ok, ami miatt egy olyan, egyébként óvatos, bi-
zalmatlan és szeszélyes háziállat, mint amilyen a macska, ily szokat-
lan bizalommal viseltetett egy számára ismeretlen és idegen emberrel
szemben? Gondolná az ember, hogy ez a „has”, mely által állítólag a
férfiak szívéhez is közel lehet férkőzni. Itt, és most azonban vélhetően
e fertálynak valamelyest más szerepe volt. Minden valószínűség szerint
az a megváltozott érzésvilág működött nála, amely minden élőlényre ér-
vényes, amikor a jövő nemzedéke útban van. A vendégül látott szép kis
cica hasa ugyanis - helyéül újabb életeknek - határozott gömbölyödött-
séget mutatott. Minden bizonnyal anyai örömök várnak rá.

M.F.B.

A magyar költészet napja tiszteletére, melyet április 11-én, József Attila
születésnapján ünneplünk, iskolánk versmondó versenyt rendezett már-
cius 30-án. Örülünk, hogy évről évre egyre többen érdeklődnek a köl-
tészet iránt. A mezőnyben minden évfolyam képviseltette magát, 14 diák
indult egy-egy magyar költő szabadon választott versével. Hallhattuk
többet között Ady, József Attila, Radnóti egy-egy költeményét, de olyan
résztvevő is akadt, aki egy saját maga által írt verset szavalt el vagy meg-
zenésített művet adott elő.
Köszönjük a zsűriben Tompáné Mészáros Hedvignek, a Hamvas Béla
Városi Könyvtár vezetőjének a segítségét. Az 1-3. helyezést elért tanu-
lók képviselik április 10-én, a városi szavalóversenyen iskolánkat, sok
sikert kívánunk nekik.
1. Farkas Péter 9.E, 2. Filipkó Veronika 9.V, 3. Balogh Márk 14.A.

A brassais magyartanárok

Március 26-án, csütörtökön, a szép beszédé volt a főszerep a Tiszaúj-
városi Szent István Katolikus Általános Iskolában. Akik pedig a fősze-
replő szolgálatába szegődtek, kipirult arcú, csillogó szemű, izgatott,
lelkes gyerekek. 94 tanuló várta egész nap a délutánt.
Soha nem szerepeltek még ennyien!
Örömünkre szolgál, hogy ilyen sok diák öltöztette ünneplőbe a lelkét, és
bizonyította be, hogy barátságban él a verssel, mesével, prózával. Né-
hányan több kategóriában is megméretették magukat. A tehetséges kis
„előadóművészek” valósággal elkápráztatták a zsűrit a vidám versek-
kel, mesékkel, humoros történetekkel; megmutatták, milyen szép és ki-
fejező is a mi anyanyelvünk.
A győztesek. Versmondás 1-2.o.: Andrássy Dénes 2.b. Mesemondás 1-
2.o.: Behina Róbert 2.a.Versmondás 3-4.o.: Kocsis Anna 4.a.Történet-
mondás 3-4.o.: Kocsis Anna 4.a.Olvasás 3-4.o.: Balla Eszter 4.b.
Versmondás felső tagozat: Bognár Ivett 8.a.
A versmondásban legügyesebb tanulók képviselik iskolánkat a könyv-
tár által szervezett költészet napi szavalóversenyen.
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Versmondó verseny
a Brassaiban

kronika@tiszatv.hu

Szép beszéd ünnepe
a katolikus iskolában

Török világ Magyarországon

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Anya-
nyelv-irodalom, történelem és művészeti nevelés munkaközössége már-
cius 26-án rendezte meg 6. osztályos tanulók számára a Török világ
Magyarországon című történelem versenyét 3 fős csapatok részvételé-
vel. A versenyen a Defterdárok csapata: Bezdány Zsolt Buda, Kovács
Vendel, Kiss Péter 6/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Baloghné Fodor Ágota) szerezte meg az első helyet.

I)ú informatikusok

Március 25-én rendezték meg az „Ifjú informatikus” Tankerületi alkal-
mazói versenyt, melyen a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tanulói nagyon ügyesen szerepeltek. Az első helyezet-
tek. 6. évfolyam: Baumgartner Leona 6/2. (Hunyadi Iskola felkészítő:
Kruppa Tiborné) 7. évfolyam: Illyés Kornél 7/7. (Széchenyi Iskola, fel-
készítő: Hevesiné Cserés Margit); 8. évfolyam: Oláh Mózes 8/3. (Hu-
nyadi Iskola, felkészítő: Berindzáné Répási Tünde).

Életvitel verseny

Szerencs adott otthont az Életvitel verseny megyei fordulójának. A ver-
senyzőket három kategóriában értékelték. Egyéni elmélet, munkadarab
készítés csapatban, összesített elmélet-gyakorlat csapatban. Elméleti ka-
tegória csapatban a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Széchenyi István Iskola tanulói a II. helyezést érték el. Ezen
belül egyéni elméleti kategóriában: 3. Illyés Kornél 7/7.; 4. Lidák Eszter
8/8. Gyakorlati kategóriában minden versenyző dísztárgyat tervezett és
készített a közelgő húsvéthoz kapcsolódva.

Hok Csaba intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Töri, info, életvitel
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1970. április 2-án pirosba burkolózott a Borsodi Ve-
gyész. Nem hiába, hiszen az akkori elvek szerint éppen
25 éve szabadította fel hazánkat a vöröshadsereg. A
megyei vegyipari folyóirat természetesen a kor szelle-
mének megfelelően szinte a teljes számban azt ecse-
telte, mennyire hálásak lehetünk a nagy testvérnek.
A tiszaszederkényi Dudics Gyula bácsi - aki akkor 75
éves volt -, már 1916-ban részt vett a nagy háború har-
caiban és ott orosz fogságba esett. Mint mondotta,
1917-től már vörös forradalmár volt. Így ő érthető
módon örömmel üdvözölte a Tiszán átkelő szovjet csa-
patokat.
„Elmondok egy esetet. A háború megtizedelte a község
lóállományát. Azon töprengtünk, honnan szerezhet-
nénk igavonó állatot? Erről tudomást szerzett az egyik
szovjet tiszt is. Volt ugyanis a faluban egy lókórház,
ahol a sebesült és beteg állatokat gondozták. S ez a tiszt
a tilalom ellenére a már munkára alkalmas állatokat köl-
csön adta, hadd boldoguljanak a falu lakói.”
A személyes visszaemlékezések mellett olyan fiatalokat
is bemutattak, akik a háború végén látták meg a napvi-
lágot. Az ekkor 25 éves, már dolgozó emberek a be-

mutatás szerint a szocialista Magyarország példái vol-
tak. Éppúgy, ahogy a hamarosan Leninvárossá váló
Tiszaszederkény is. Erről nem feledkeztek meg ebben
a lapszámban sem, és számos képpel illusztrálták, mi-
lyen modern, milyen szép a település.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Felszabadultunk
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Április 2., csütörtök
9:00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Üzemcsarnokot avattak
- Nyílt napok az iskolákban - Csütörtöki töri - Angolul versenyeztek
- Sport
9:15: Hétről-Hétre: Ötórai tea ékszerekkel - Színházi világnap - Hús-
vét előtt - Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Április 3., péntek
11:00: A nagypénteki istentisztelet közvetítése élőben a református
templomból

Április 4., szombat
19:30: Nagyszombati szentmise közvetítése élőben a római katolikus
templomból

Április 5., vasárnap
11:00: Húsvéti szent liturgia élő közvetítése a görög katolikus temp-
lomból

Április 6., hétfő
18:00: Sporthétfő - Phoenix KK- Budafok NBI/B-s kosárlabda mér-
kőzés közvetítése felvételről

Április 8. szerda
18:00 Héthatár: 20 éves a létesítményi tűzoltóság- Festett mese- Sport
18:15: Hétről-Hétre: Érdekességek, aktualitások: válogatás az elmúlt
7 nap eseményéből

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, vala-
mint a Derkovits Kulturális Központ közös szervezésében a Buda-
pesti Francia Intézet támogatásával megvalósult képregényíró és -
rajzoló versenyre benyújtott pályamunkáiból rendezett kiállítás a kul-
turális központ aulájában és félemeletén. Látogatható április 23-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Tokaji Bettina Gépbe zárt pillanatok című fotókiállítása. Látogatható
április 24-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Április 7.(kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Pozitív Gon-
dolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
Április 7. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba” - Csa-
ládi mesedélután.
Jékely Zoltán: A három pillangó. Interaktív mesefoglalkozás Hely-
szín:
Gyermekkönyvtár.
Április 7 – május 30. „Ki viszi át a szerelmet?” - Kamarakiállítás
Nagy László születésének 90. évfordulója alkalmából. Helyszín: a
könyvtár földszintje.
FIGYELEM!
Április 10-én a könyvtár 10.00 – 12.00 óráig tart nyitva, szolgáltatá-
sainkat ekkor vehetik igénybe. 13 órától szeretettel várunk minden ér-
deklődőt a városi szavalóversenyre.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
FELHÍVÁS!
Kedves lokálpatrióta érzelmű, versszerető szederkényiek!
Mondjunk verset utódainknak!
A Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár várja azok jelentkezését, akik vál-
lalkoznak arra, hogy kedvenc versüket elmondják vagy felolvassák.
Az elhangzott művekből
digitális formátumú hanganyag készül. Ünnepeljük meg József Attila
születésének 110. évfordulóját a tiszaszederkényiek kedvenceinek
összegyűjtésével!
Figyelem!
A Játékos Tudáspróba folytatódik a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár-
ban.
Április hónap témája: régészet.
A feladatlapok beszerezhetők és leadhatók személyesen: a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.) és a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.),
valamint elérhetőek és beküldhetőek elektronikusan a Hamvas Béla
Városi Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán is.
A játék menete: A versenyben bárki részt vehet, aki szeret játszani, és
az adott hónap megfejtéseit elektronikusan vagy papír alapon be-
küldi.
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden hónap
utolsó munkanapjáig.
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött felada-
taik eredményéről az alábbi elérhetőségeken:kekine@tujvaros.hu e-
mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.
Eredményhirdetés 2016. január 6-án, Vízkereszt napján lesz, amikor
minden kitartó játékosunk nyer!

Színházi világnap

Piaf-emlékek dalban, prózában
Apró termet, érces hang, szigorú
tekintet - első látásra is hasonló-
ságra asszociál a néző. Az Edith
Piafot megszemélyesítő Vári Éva
színésznő sanzonokon, a dalokat
összekötő monológokon keresz-
tül tárta fel Piaf életét a Színházi
világnapon a Derkovits Kulturá-
lis Központban tartott estjén.

- A tragikus sorsú Edith Piafnak nem volt
egyszerű élete. Mélységeket és magasságo-
kat is megjárt. Egy színésznek nyilván min-
dent meg kell tudnia formálnia, mindenkit
„hoznia kell” a színpadon. Ez is csak egy
szerep?
- Minden szerep egy fikció, mert hiába játszom
el az életrajzát és éneklem el a sanzonjait, azért
igazából nem tudjuk, hogy milyenek voltak a
hétköznapjai, hogyan élte az életét, csak azt
hozzuk a színpadon, amilyen anyagot isme-
rünk az életéről - mondja a művésznő. - Az áb-
rázoláson túl fantázia is kell hozzá. Az em-
bernek bele kell képzelnie magát abba a korba,
amiben ő élt, azt a sorsot, amit ő megélt és a
kettőből meg az írott anyagból áll össze egy
személyiség, amilyennek én gondoltam Piafot.
- Évtizedek óta játssza ezt a szerepet. Ami-
kor ilyen hosszú időn keresztül bújik bele
valakinek a bőrébe az ember és átlényegül,
lesznek hasonlóságok, átfedések, párhuza-
mok a kettőjük élete során?
- Átlényegülés nélkül száraz lenne a dolog,
ezért megpróbálom megkeresni a saját életem-
ben azokat a pillanatokat, amelyek hasonlóak
voltak az övével, és hogy én azt hogyan éltem
meg. Teszem ezt azért, hogy minél személye-
sebben játsszam el. Természetesen számomra
átélhetetlen az ahogy Piaf élt. Kinn az utcán, a
sikátorban, a vonatokon, ahol kóborolt, amikor
nagyon szegény körülmények között élt. Ezt is
nehezen tudom elképzelni, meg azt is, amikor
már világsztár volt, amikor ő volt a 20. század
hangja és olyan magasságokra jutott, amit az
ember elképzelni sem tud. De hát ezért van a

színpad, hogy én azt elképzeljem. Olyan régóta
játszom ezt a szerepet, majdnem harminc éve,
nem akarom teljes egészében lemásolni őt,
nem is akarok úgy énekelni, ahogy ő, mert nem
egy utánzóművész vagyok. Az ő hangja az övé
volt. Egyedi és megismételhetetlen. Az ember
úgysem tud versenyre kelni vele, de mégis va-
lami éneklési stílust próbálok keresni magam-
ban, úgy ahogy ő énekelte ezeket a sanzonokat.
- Magyar vagy francia nyelven szólalnak
meg a dalok?
-A tíz legnagyobb sanzon természetesen el-
hangzik az előadás során. Sokan írták már a
neten is, hogy úgy lenne teljes az élmény, ha
franciául énekelném a sanzonokat. Kulka János
barátom, aki nagyon jól beszél franciául, egy-
szer lefordított nekem egy számot, de megval-
lom őszintén, nem ment a kiejtés. Úgy dön-
töttem, nem merek kiállni a közönség elé és
nem akarom magam nevetségessé tenni. Sem
magamat, sem Piafot. Nem tudom ezeket a ke-
mény „r” hangokat, nem áll rá a szám a francia

nyelvre. Úgy gondolom, ha ezt tehetség nélkül
csinálom, akkor felesleges.
-Edith Piafot lehet szeretni és nem szeretni,
a végletek asszonya volt. Olyan közönségnek
kell beülnie a színházterembe, aki együtt tud
lélegezni és létezni vele.
- Valóban. Aki eljön az előadásra, az azért jön,
mert szereti Piafot. Ezt az előadást közel har-
minc éve az érdeklődés tartja a színpadon. Aki
nem szereti, az nem nézi meg, aki szereti, azt
pedig megpróbálom nem kiábrándítani, úgy
játszom el, hogy ő továbbra is szeresse.
Nem csak énekelek a műsorban, hanem van-
nak hosszabb monológok is a dalok között.
Ezekben az életét mesélem el a gyerekkorától
az élete végéig, amikor már kórházba került. A
Nem bánok semmit sem című könyve alapján
a szöveg így teljesen autentikus, hiszen ezt ő
írta magáról. Hogyha hazudott, akkor én is ha-
zudok.

berta

„Átlényegülés nélkül száraz lenne a dolog.”

kronika@tiszatv.hu

A zene mindenkié
Tizenkét éve vagyok a Vándor Sándor Zeneiskola növendéke. 2003-ban fu-
rulyán kezdtem, majd kis fuvolán játszottam, ez a két hangszer vezetett a fu-
voláig.
Már a legelején nagyon szerettem a zeneiskolába járni. Minden tanár
nagyon barátságos és még a szolfézzsal is megbékéltem egy idő után,
meg is szerettem.
Rengeteg koncerten vettünk részt, kezdve a zeneiskolai hangverse-
nyekkel, folytatva városi szereplésekkel, majd eljutottunk egészen a
Megyei Kamarazenei Találkozó kiemelt nívódíjáig. Ez is bizonyítja,
hogy milyen magas szintű oktatás folyik a zeneiskolában. A koncertek
nagyon jó hangulatúak, ahogy az egész iskolai légkör is. Nagyon jó ki-
kapcsolódás bemenni a zeneiskolába, zenélni, és a mindennapi fára-
dalmakat kipihenni egy kicsit.
Számos hangszer közül választhatnak a jelentkezők, a fellépések során
pedig lehetőség van megismerni a többi hangszert, együtt zenélni, ami
hatalmas örömöt ad. Mindenkinek csak ajánlani tudom.

Jancsár Lili fuvolista növendék
A koncertek nagyon jó hangulatúak, ahogy az egész iskolai légkör
is.
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő álta-
lános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.

A tanköteles korú gyermeket, aki 2015. 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
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány).
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás, amelyek a következők:
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői
vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértő Bizottság

szakértői véleménye.
3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya (állandó bejelentett
lakcím hiányában).
4. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar
állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, ame-
lyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-
állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes),
5. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet).
6. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A
szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. mellék-
let).
7. A gyermek TAJ - kártyáját, a gondviselő lakcímkártyáját, vala-
mint 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 tankerületi igazgató

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015.
szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik
életévét.
Fentiek szerint, a 2015/2016. nevelési évben óvodakötelesek azok a
gyermekek, akik:

2012. 01.01. – 2012. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2011. 01.01. – 2011. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2010. 01.01. – 2010. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2009. 09.01. – 2009. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a
gyermekek, akik harmadik életévüket 2015. december 31. napjáig töl-
tik be.

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott
időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén sza-
bálysértési eljárás indítható a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szep-
tember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az
óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében
marad és ellátását a bölcsőde vezetője, illetve családi napköziben való
ellátás esetén a családi napközi fenntartója a jegyző felé jelentette.

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
történik.

A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötö-
dik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény ese-
tében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető
egyetértése alapján.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülő
írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” nyomtat-
ványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom
korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem.

Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzék-
szervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyaté-
kos, autizmus sprektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási za-
varral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szak-
mai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitel-
szerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minő-
sül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében
található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakó-
helyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első ha-
tárnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét.
(Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve
beilleszkedési-tanulási-magatartási zavarának megállapításáról szóló
szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2015. május
26-ig írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a
kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de
Tiszaújváros város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közle-
ményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Általános iskolai beíratás

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

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., Szent 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 1-15., 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, Ki-
rály 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., Tár-
nok 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.

Az óvodai felvételi kérelmek beadása
Tiszaújvárosban egy helyen,

a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda székhelyén,
a Szivárvány Óvodában

(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2015. április 22. és 23. napján történik.

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig
fogadják a beiratkozókat.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.) a 2015/2016-os tanévben
felnőttek számára

gimnáziumi képzést indít nappali vagy esti tagozaton
Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. életévüket be-
töltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. évfolyamtól indul,
előző tanulmányok beszámításával.
A jelentkezés feltétele a szakiskolai 9. és 10. osztály eredményes el-
végzése. Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az évben kezd-
hetnek tanévet, amelyben a 21. életévüket betöltik. A képzés csak az
egyik tagozaton indul, a jelentkezők létszámától függően. Jelentke-
zési határidő: 2015. április 20.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve letölthe-
tők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda tájékozódás, betekintés, érdeklődés, céljából nyílt dél-
utánt szervez mindazon szülők számára, akik a 2015/2016-os
nevelési évre kérik gyermekük óvodai felvételét.
A nyílt délután időpontja: 2015. április 13-14. 15.00-17.00 óráig.
Helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
• Bóbita épülete (Tiszaújváros, Kazinczy út 1. )
• Tündérkert épülete (Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
• Szivárvány épülete (Tiszaújváros, Pajtás köz 13. )
• Katica épülete (Tiszaújváros, Irinyi út 1.)
• Szederinda épülete (Tiszaújváros, Dózsa Gy. út 9.)
Tisztelettel:

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK
A TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
nyílt tanítási napokat tart 2015. április 13-án és 14-én,

melyre szeretettel várja az érdeklődő szülőket, a leendő első osztályos
gyerekeket és szüleiket.
A nyílt tanítási napok részletes programja megtalálható az intézmény
honlapján (www.iskola.tiszaujvaros.hu), valamint az óvodákba el-
juttatott szülői tájékoztatókban és plakátokon.

Hok Csaba
intézményvezető

Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola
Tájékoztató érettségi utáni szakképzésről

Az érettségi vizsga után a továbbtanulni szándékozó diákoknak mód-
jukban áll, hogy két év alatt gyakorlatorientált OKJ-s szakképesítést
szerezzenek, és technikusi vizsgát tegyenek. A szakképzés egyben
átjárást biztosít a diploma felé, a diák a képzés végén, nem csupán az
elméletet tudja, hanem a szakma gyakorlati részét is. A szakképzés
további átalakítása során várható, hogy érettségi utáni sikeres szak-
irányú szakképzési tanulmányok beszámításával a felsőfokú tanul-
mányok ideje rövidül.
A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola ezt a lehetőséget
szeretné biztosítani a szakmát tanulni vágyóknak, ezért érettségi utáni
szakképzéseket indít a 2015/2016-os tanévben. A jelentkezés feltétele
érettségi bizonyítvány, vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam és
az első szakképzési évfolyam félévének zárásáig megszerzett érett-
ségi bizonyítvány.
A következő területeken indítjuk képzéseinket:
1. Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport.
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az elektronikai
technikus szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 523 02).
2. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport.
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártástech-
nológiai technikus szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 54 521
03).
3. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport.
A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet az ügyviteli titkár
szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 346 02).
A jelentkezés határideje: 2015. április 24.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézmény portáján, vagy le-
tölthetőek az iskola honlapjáról, ahol bővebb információ is található
az iskoláról, a benne folyó képzésekről, illetve a szakképzésben rejlő
lehetőségekről. A honlap elérhetősége: www.brassai-tiszaujvaros.hu

Jakab Dénes mb. intézményvezető

Bemutatóóra az emelt szintű angol nyelvet tanuló
1/2. osztályban

Helyszín: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 18-as terem). Időpont: 2015.
április 8. 8.00. Tanít: Szabóné Gubányi Éva.
Bejelentkezés szükséges az 544-511-es telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hok Csaba
intézményvezető
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Civilek a pályán

Pénzügyi támogatás az egyesületeknek
A képviselő-testület - 10-ről 15
millió forintra emelve a keret-
összeget - 42 pályázó 72 pályáza-
tát támogatta az egyesületek, ci-
vil szervezetek pénzügyi alapjá-
ból, az alábbiak szerint:

Rákbetegek Országos Szövetsége 106. sz.
Remény Klub: „A remény erőt ad” program-
sorozat megvalósítására 200.000 Ft.
Cukorbetegek Tiszaújvárosi Egyesülete: az
egészséges életmód elterjesztésére ösztönző
akciók, programsorozat megvalósításához
200.000 Ft.
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Or-
szágos Egyesülete tiszaújvárosi Lisztérzé-
keny csoport: működéshez, programjainak
megvalósításhoz 250.000 Ft.
Segítség Egy Jobb Életért Alapítvány: „Ösz-
szefogás a közösségi tevékenység és az ön-
kéntesség jegyében” program megvalósításá-
hoz 150.000 Ft.
Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egész-
ségéért: a „Testi-lelki egészségünk” című
programsorozat folytatásához, az életmódtábor
megvalósításához és működési költségeinek
biztosításához 250.000 Ft.
Mozgáskorlátozottak és Egészségkároso-
dottak Tiszaújvárosi Egyesülete: 2015. évi
működési kiadásokhoz 350.000 Ft.
Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szer-
vezete: a Családi napok megvalósításához
100.000 Ft..
Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom:
a 2015. évi működési kiadásaihoz 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Cigány Nagycsaládosok Szer-
vezete: 2015. évi működési kiadásokhoz
150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Esélyegyenlőségért, Ifjúságért
és Gyermekekért Civil Szervezet: 2015. évi
programokhoz 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom:
2015. évi rendezvényekhez 200.000 Ft.
Karakter Alapítvány: a Karakter nyári nap-
közi 2015. évi „Városi Gyerek – Falusi élet”
program megvalósításához 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi „Katica” Alapítvány: Egész-
ségdélután a Katicában című programhoz
70.000 Ft.
Száraz Old-Boys SE: nemzetközi öregfiúk
kosárlabda torna programjához 300.000 Ft.
Tiszaújvárosi SC: regionális asztalitenisz
újonc, serdülő, ifjúsági versenysorozat és edző-
táborozás megvalósításához 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi SC: városi tájékozódási ver-
seny; Tiszaújvárosi Turista Triatlon /TTT40/;
Tisza gátak teljesítménytúrák megrendezésé-
hez 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi SC: Ördög István országos
súlyemelő emlékverseny, Kőszegi György or-
szágos súlyemelő emlékverseny programjainak
megvalósításához 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi SC: XV. Tiszaújváros Nemzet-
közi Versenye - Atlétikai Világnap rendezvény
megvalósításához 300.000 Ft.
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület:
Szüreti mulatság program megvalósításához
150.000 Ft.
XXI. Század Ifjúságáért Alapítvány: az
1223. sz. Tisza Cserkészcsapat működéséhez
300.000 Ft.
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület:
fenntartási költségek és programok megvaló-
sításához 300.000 Ft.
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület:
Falusi lakodalmas program megvalósításához
250.000 Ft.
Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület: az
Indul a bakterház falusi komédia (színházi elő-
adás) megvalósításához 400.000 Ft.
Tisza-Szivárvány Alapítvány: a Szivárvány
óvoda hagyományos családi- és gyermekren-
dezvényeire 100.000 Ft.
Tisza-Szivárvány Alapítvány: Alkotó gyer-
mekek műhelyeinek működése a Szivárvány
Óvodában című programsorozatra 150.000 Ft.
JUSTITIA Fuji-Yama Sportegyesület: ka-
rate edzőtáborában résztvevő tiszaújvárosi fi-
atalok táborozási költségéhez 200.000 Ft.
JUSTITIA Fuji-Yama Sportegyesület: ver-
senyekre, edzőtáborokra, szemináriumokra fel-
készülés, egységes póló készítés Tiszaújváros
felirattal költségéhez 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Tündérkert Alapítvány: „Tün-
dérkerti vásár” – a néphagyomány tükrében
program megvalósításához 100.000 Ft.
Magyar Kempo Jujitsu Egyesület Köz-
hasznú Szervezet: működéshez szükséges
eszközbeszerzésre 100.000 Ft.

Magyar Kempo Jujitsu Egyesület Köz-
hasznú Szervezet: táborozás során az egészsé-
ges életmód terjesztése programhoz 100.000 Ft.
Wass Albert Kulturális Egyesület: a „Wass
Albert Napok” irodalmi és történelmi témájú
előadásokhoz és „Rendhagyó történelemóra”
előadássorozathoz 100.000 Ft.
Kazinczy Gyermekei Alapítvány: „A két ta-
nítási nyelvű tagozat 15 éve Tiszaújvárosban”
c. kiadvány megjelentetésének költségéhez
200.000 Ft.
Zabos Géza Horgász Egyesület: horgászver-
senyek, valamint a Zabos Géza Emléknap
megvalósításához 200.000 Ft.
Zabos Géza Horgász Egyesület: gyermek-
napi horgászverseny, horgász napközi megva-
lósításához 100.000 Ft támogatást nyújt.
Hunyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért
Alapítvány: Hunyadis Öregdiák Találkozó
megvalósításához 100.000 Ft.
Hunyadi Mátyás Iskola Gyermekeinkért
Alapítvány: Hunyadi évkönyv készítéséhez
200.000 Ft.
Tiszaújváros Zenei Életéért Alapítvány: ze-
neiskolás gyerekek részvétele a város és kör-
nyéke zenei életében című programhoz
150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Református Énekkar Egyesü-
let: az énekkar fennállásának 15 éves évfordu-
lója alkalmából rendezett koncerthez, valamint
a Művészetek Palotájában rendezendő refor-
mátus énekek XIV. fesztiválján való részvétel-
hez 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Kaff-
ka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub: a pe-
dagógusnapi XVI. Határon Túli Magyar Baráti
Találkozó megszervezéséhez 300.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete Kaff-
ka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub: a „Ba-
rangolás őseink nyomában” program megvaló-
sításához 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi DSE részére: az egyesület
2015. évi működési költségeinek támogatásá-
hoz 30.000 Ft.
Napsugár Kulturális Egyesület: működési
költségeihez 250.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: a tavaszi és
őszi erőemelő, fekvenyomó, testépítő, fitness
területi bajnokság és a mozgáskorlátozottak
fekvenyomó bajnoksága megrendezéséhez
250.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: „PE-teszt
Tiszaújvárosi Kupa erőállóképességi bajnok-
ság megrendezéséhez 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: a „Tisza-
Magyar Kupa” női, férfi és gyermek Fitness és
Testépítő Magyar Bajnokság megrendezéséhez
300.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: a „Tisza-
Kupa” Erősember Tehetségkutató verseny
megrendezéséhez 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Fitness Sportklub: a Csúszó-
korong Országos Bajnokság V-VIII. Kupa so-
rozat tiszaújvárosi döntőinek megvalósításához
100.000 Ft.
PeppeR Akrobatikus Rock and Roll Sport-
egyesület: „Summer Camp” nyári edzőtáboro-
zás megvalósításához és a 2015. évi működési
kiadásaihoz 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: „Ret-
ró- és Aranylakodalom” programja támogatá-
sához 200.000 Ft.
3. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány: a „Mesterségem címere” családi
kézműves délután működtetéséhez 60.000 Ft.
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó

Egyesület: a „Suli Sárkányok” Iskolai Sár-
kányhajó Bajnokság tavaszi/nyári fordulójának
megvalósításához 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület: „Suli Sárkányok” Iskolai Sárkány-
hajó Bajnoksága őszi fordulójának megszerve-
zéséhez 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület: „SprintAréna” utánpótlás kajak-kenu
versenyének megszervezéséhez 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület: V. Sárkányhajó-Fieszta című prog-
ramja megvalósításához 150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó
Egyesület: II. Szigetkör-Bajnokság, regionális
kajak-kenu versenyének megrendezéséhez
100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület: „A kajak-
kenu sport Tiszaújvárosban” rendezvénysoro-
zat megvalósításához 200.000 Ft.
Tisza Repülő Klub: éves programjának meg-
valósításához és a szomszédos országok hőlég-
ballon versenyein való részvételhez 200.000 Ft.
KreAktív Szabadidős és Kulturális Köz-
hasznú Egyesület: a KreAktív nap, hangfelvé-
tel készítése és a KreAktív Egyesület céljainak
egész éves megvalósításához 200.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete,
Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub: budapesti
program megvalósításához 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: a
„Balogh Sándor” Amatőr Versíró - Versmondó
Gálához 100.000 Ft.
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete: a
„Szépkorúak Nemzetközi Találkozója” prog-
ram megvalósításához 300.000 Ft.
3. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekei-
ért Alapítvány: „Hétszínvirág”-interperszo-
nális tehetséggondozó műhelyének működ-
tetéséhez 60.000 Ft.
3. sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekei-
ért Alapítvány: „A Gilice-énekes népi játék-
csoport tehetséggondozó műhelye” működ-
tetéséhez 80.000 Ft.
Énekszó Baráti Kör: a Keszthelyi Dalünnep
2015. Amatőr Kórusok Fesztiválja programon
való részvételhez 200.000 Ft.
Énekszó Baráti Kör: a XXVI. Miskolci Nem-
zetközi Kamarakórus Fesztivál 2015. évi prog-
ramon való részvételhez 150.000 Ft.
Énekszó Baráti Kör: 2015. évi működési
költségeihez 400.000 Ft.
Széchenyi István Alapítvány: „Széchenyi
örökében” című programjához 250.000 Ft.
Tehetséges Gyermekeinkért Alapítvány: a
Hagyományőrző Tábor megszervezéséhez
150.000 Ft.
Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért Alapítvány:
a fellépő ruhák vásárlására és a hazai verse-
nyeken, fesztiválokon való részvételhez szük-
séges utazási költségek fedezésére 300.000 Ft.
Tücsökzene Alapítvány: a Zenei képességfej-
lesztés a Tücsökzene Óvodában programhoz
150.000 Ft.
Etka Jóga Egészséges Életmód és Sportre-
kreációs Egyesület tiszaújvárosi csoport: a
„Mozdulj az egészségedért” programjához
100.000 Ft.
Napraforgó alapítvány, a sajátos nevelési
igényű gyermekekért: a „Makk Marci egész-
ségmegőrzési programsorozat” megvalósításá-
hoz 250.000 Ft.
A fennmaradt 2.250 E Ft felosztásáról a pol-
gármester átruházott hatáskörben dönt, és erről
tájékoztatja a képviselő-testületet.

A képviselő-testület 42 pályázó 72 pályázatára összesen 12.750 ezer forintot szavazott meg.

Reggel hívtak minket Sajószögedről miszerint horgászzsinórba akadt
szürke gém verdes az egyik tó szigetén. Azonnal autóba ültünk és el-
mentünk a megadott helyszínre. A horgászok már vártak minket és meg-
mutatták a madarat. Bementünk a szigetre a madárért és kiszabadítottuk
a zsineg fogságából. A kivizsgálása során eltávolítottuk a zsineget és
nem találtunk rajta komolyabb sérülést vagy törést ezért ott, a helyszí-
nen megpróbáltuk szabadon engedni. Sajnos nem sikerült elemelkednie
a földről, ezért visszafogtuk és a Hortobágyi Madárparkkal egyeztetve
a Tiszaújvárosi Tűzoltóságra szállítottuk. A kórház dolgozói is elindul-
tak a madárért és átvették a tűzoltóságon. Bízunk benne, hogy pár nap
múlva szabadon elszállhat.

Madármentő Állomás, Mályi

„Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én Atyám a szőlősgazda.”
(János 15,1)
Ezzel a bibliai idézettel nyitotta meg Nagytiszteletű Dr. Varga István, a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola fenntartó lelkipásztora
áhítatát, s a Református Pedagógiai Intézet által szervezett Tanítók hete
tiszaújvárosi rendezvényét.
Nagy örömünkre képviseltette magát a Tiszáninneni Református Egy-

házkerület valamennyi két tanítási nyelvű református iskolájának - a
Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és
Alapfokú Művészeti Iskola, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Reformá-
tus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
a miskolci Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, és a Selyemréti
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - több angoltanára. A
szakmai programot iskolánk igazgatója, Dorony Attiláné, a Református
Pedagógiai Intézet szaktanácsadója gondolatébresztő előadása indította
a kisiskoláskori idegen nyelv tanulás, és tanítás sajátosságairól. Ezt kö-
vetően tanulóink vették át a terepet. Tanáraik segítségével hatfős cso-
portokban mutattak be jó néhányat azokból a jó gyakorlatokból,
amelyeket iskolánk angoltanárai a tizenöt éves két tanítási tagozaton ki-
dolgoztak, s nap, mint nap alkalmaznak a tanítási órákon. Először az
alsó tagozatosok változatos játékos feladataiból kaphattunk ízelítőt
Soltészné Szörfi Anikó és Zimmermanné Fekete Judit terelgetésével.
Majd az átmenet első évfolyama, az ötödikesek nagyfokú tudásukról
tettek tanúbizonyságot. Magyarné Simon Anita angol, majd a célnyel-
ven tanított tantárgyak közül Szilvásiné Bodnár Tímea természetisme-
ret feladatai következtek. Zárásul Makkainé Chmara Marianna vará-
zsolta elő varázsdoboza segítségével a történelemszerető diákok isme-
reteit. A feladatok döntő többsége interaktív tábla használatára épült, de
több érdekes feladat alkalmazott egyéb módszereket is.
A két tanítási nyelvű tagozaton már tavaly sor került a KER-szerinti mé-
résre angol nyelvből, a normál tantervű osztályokban pedig az idén ve-
zetik ezt be a tanult idegen nyelvekből. Erről tartott ajánlott típus-
feladatokkal tarkított bemutatót Gulyás Ágnes szaktanácsadó. Ez a tar-
talmas tanácskozás is igyekszik előkészíteni a jövő tanévben tartandó
rendezvényeinket, amikor a tiszaújvárosi magyar-angol két tanítási
nyelvű tagozat fennállásának 15 éves évfordulóját ünnepeljük majd. Bí-
zunk benne, hogy hűek tudunk maradni a tiszteletes úr által kifejtett gon-
dolathoz.
„Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor
bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek.” (János 15,7)

Isten áldásával: Dorony Attiláné igazgató

kronika@tiszatv.hu

Tanárok hete

Gémet mentettek
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Az „Augusztus 20” Lakásszövetkezet
PÁLYÁZATOT HIRDET a Barcsay tér 1-3. épület déli

homlokzat szigetelésére, a Szent István út 6-8. épület lép-
csőházainak festésére, lépcsőfordulók járólapozására. A

pályázatok benyújtási határideje: április 24.
Érdeklődni lehet: 70-333-8122

Húsvéti tojásfa
A hagyományokhoz híven húsvét alkalmából ismét hímes

tojással díszítenek fel egy fát a Városháztér mellett a Re-

mény Klub, a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör, a

Lisztérzékenyek Tiszaújvárosi Csoportja és az Esély Nap-

közi Otthon tagjai. Az ünnepi ráhangolódáshoz bárki csat-

lakozhat, az időpont: április 2., csütörtök, 16.00 óra.
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A Sportcentrum eseményei
Április 2. csütörtök

Labdarúgás
10.00: U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros – KBSC bajnoki labda-
rúgó mérkőzés Füves edzőpálya
12.00: U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros – KBSC bajnoki labdarúgó
mérkőzés Füves edzőpálya

Április 4. szombat
Kézilabda
13.00 Utánpótlás toborzó Játékcsarnok
16.00 TSC - Szerencs megyei bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
Április 5. vasárnap

Kosárlabda
15.30: Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- BudafokU21 bajnoki
mérkőzés Játékcsarnok
18.00: Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- BudafokNB I/B-s
bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Asztalitenisz

Egy siker, egy kudarc
Felemásan zárták a megyei bajnokság 25. fordulóját a tiszaújvárosi csa-
patok, a TSC II. hazai környezetben nyert, míg az Eötvös DSE idegen-
ben vereséget szenvedett
Tiszaújvárosi SC II. - Községi SE Dédestapolcsány 11-7
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 3, Mag 3, Fóti 2, Molnár 2, va-
lamint a Kavicsánszki-Mag páros.
Sajókeresztúri SE – Eötvös DSE Tiszaújváros 14-4
A győzelmeket szerezték: Zoltán 2, Kanyó 1, Jakab 1.

Labdarúgás

Kisvárda nagy keserűség nekünk
Az NB III Keleti csoportjának legerősebb csa-
patához, a listavezető Kisvárda otthonába láto-
gatott a Termálfürdő FC Tiszaújváros együ-
ttese. Annak ellenére, hogy az első félidőben
még partiban volt a Tiszaújváros, a második já-
tékrészben kiütközött a két csapat közötti kü-
lönbség és akárcsak az őszi szezonban, most is
nagyarányú vereséget szenvedtek a kék-sárgák.
Kisvárda - Termálfürdő FC Tiszaújváros

6-0 (1-0)
Kisvárda: 600 néző, V.: Csonka (Pogonyi, Csa-
tári).
Várda Labdarúgó Kft.: Vasas-Farkas, Kardos,
Kornutyak, Szilvási, Fodor, Erős, Nagy,
Milovac (Menougong), Marcolini (Bourard),
Müller (Minczér).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Ga-
lambos (Horváth), Fodor, Czégel, Molnár F.,
Polényi, Lippai, Hussein, Bussy, Tóth T. (Se-
bők), Kovács Sz.

Az ősszel hazai pályán 7-0-ra elveszített talál-
kozó után Kisvárdán sokáig úgy tűnt, ezúttal
partiban lesznek a tiszaújvárosiak. Az első 45
percben nem sokon múlt, hogy nem szerezték
meg a vezetést. A folytatás azonban elmaradt,
a második 45 percben szétesett a játék, és az
egyéni hibák ismét nagyarányú vereséghez ve-
zettek.
Révész Attila, vezetőedző: Az első félidőben ki-
csit halványabbak voltunk a megszokottnál, de
a második félidőben már az elvárt szinten ját-
szottunk, így magabiztosan tartottuk itthon a 3
pontot.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Gratulálok a hazaiak
győzelméhez.
További eredmények:
Budapest Honvéd - Cigánd 1-0
Hajdúböszörmény - Veresegyház 0-1
Nyírbátor - Felsőtárkány 2-0
DVSC-DEAC - Gyöngyös 6-0

Salgótarján - Putnok 1-1
Hatvan - Jászberény 3-2
Következik a 21. forduló:
2015.04.04., szombat, 16:30
Jászberény - Tiszaújváros
Putnok - Kisvárda
Cigánd - Salgótarján
Felsőtárkány - DVSC-DEAC
Hatvan - KBSC FC
2015.04.05., vasárnap, 16:30
Gyöngyös - Budapest Honvéd
Veresegyház - Nyírbátor
Szabadnapos: Hajdúböszörmény

Pályán az utánpótlás

Teljes fordulót bonyolítottak le az utánpótlás
bajnokságokban. A tiszaújvárosi fiatalok fele-
más hétvégét tudhatnak maguk mögött. A na-
gyobbak nem bírtak a mezőkövesdiekkel, a
kisebbek viszont elbántak a kazinbarcikai fo-
cista palántákkal.
Az eredmények:
U21 TFC Tiszaújváros - Mezőkövesd 1-6
U17 TFC Tiszaújváros - Mezőkövesd 1-4
Kurucz Gábor, edző: Gratulálok a csapatnak a
vereség ellenére is. Sajnos a kiállításnál a mér-
kőzés eldőlt, de erre a hozzáállásra és mutatott
játékra van szükség a jövőben is.
U15 TFC Tiszaújváros - KBSC FC 4-3
Barabás Zoltán, edző: A sorrendben negyedik
győztes mérkőzésünkön a harmadik játékosom
dőlt ki a sorból hosszabb-rövidebb időre sérü-
lés miatt. Még egy-két „bravúros” győzelem,
és elfogynak a hadra fogható játékosaim.
U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC FC
2-1

Kosárlabda

A félidő után
fordult a kocka

Az NB I/B-s kosárlabda bajnokság alapszakaszának
utolsó előtti fordulójában Budapesten vendégszerepelt
a Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK csapata. A ki-
ruccanás ezúttal nem volt sikeres, a hazaiak az utolsó
két negyedben nyújtott ponterősebb teljesítményüknek
köszönhetően megnyerték a találkozót.

Tehetséges Fiatalok-Budapest - Tiszaújvárosi Termálfürdő-
Phoenix KK 81-70 (18-15, 21-25, 16-10, 26-20).

Budapest, 100 néző. V.: Bognár, Gaál, Kéri.
Tehetséges Fiatalok-Budapest: Katona (9/3), Moravcsik (11), Beák
(32/18), Debreceni G. (2), Szobi (12). Csere: Debreceni D. (3), Béres D.
(3), Buzás (9/9).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Sitku (7), Kovács Z. (4),
Benőcs (9), Varga (15/6), Kóthay (22/3). Csere: Kilyén (11/9), Joó (2).
A sérülésektől megtizedelt tiszaújvárosi együttes a lehetséges 12 ne-
vezhető játékos helyett ezúttal is csak 10 főt delegált a mérkőzésre.
Ennek ellenére jól kezdődött a találkozó számukra, az első negyed után
3, a félidőben még 1 ponttal vezettek. A fordulás után azonban erősebb,
pontosabb védekezésüknek köszönhetően a hazaiak megfordították az
állást. A tiszaújvárosiak a találkozó alatt 20 eladott labdát jegyeztek, ami
végül megbosszulta magát.
A hétvégén az alapszakasz utolsó mérkőzését játssza a Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK hazai környezetben a Budafok együttese
ellen. A Brunyánszky legénységnek még matematikai esélye van arra,
hogy a rájátszást a felsőházban folytathassa.
Brunyánszky István, vezetőedző: Egy félidőn keresztül tartottuk ma-
gunkat egy küzdelmes mérkőzésen. Húsz eladott labda nem eredmé-
nyezhetett mást, csak vereséget. Gratulálok azonban a csapatnak, mert
küzdeni tudásból ismét jelesre vizsgáztak a játékosok.

Kézilabda

A Nagy akarat
diadala

A megyei női kézilabda bajnokság legutóbbi fordulójában a megerősí-
tett mezőkeresztesi csapat ellen jól, lendületesen kezdett a Tiszaújváros,
ennek köszönhetően gyorsan el is húzott három góllal. A mérkőzés kö-
zépső szakaszában azonban átvették a vendéglátók tempóját és majd-
nem elbukták a találkozót. A mérkőzés utolsó szakaszában kijött a TSC
erőnléti fölénye. Szerencsére a vendégek a végén nagyon akarták a győ-
zelmet, így sikerült megnyerniük ezt a fontos mérkőzést.
Mezőkeresztes VSE - Tiszaújvárosi SC 19-23
Mezőkeresztes: 100 fő.
Mezőkeresztes VSE: Tóth R., Németh 5, Póta 2, Horváth 3, Himer 1,
Hajdu 1, Pásztor P. 5, Ábrahámi 2, Pásztor K.
Tiszaújvárosi SC: Tóth J., Rónai 5, Takács 1, Sepsi 1, Új 4, Bagdi 4,
Nagy 8.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Nem sok hajam van, de egy része még
kipergett, ami megmaradt, az megőszült. De nyertünk, szép volt csajok!
A lányok következő mérkőzésüket április 4-én, szombaton 16 órától
hazai pályán játsszák a jó erőkből álló Szerencs ellen. A tét nem kicsi,
hiszen újabb győzelmük esetén a TSC felugorhat a tabella második he-
lyére. Ehhez ezúttal is szükség lesz a lelkes tiszaújvárosi szurkolók tá-
mogatására.

Body és Power

Jó erőben voltak a testek
Az elmúlt hétvégén ismét az
Eötvös középiskola tornacsarnoka
adott otthont a hagyományos Ti-
sza-Kupa tavaszi erőemelő, fekve-
nyomó, testépítő és fitness területi
tehetségkutató ver-senynek, vala-
mint a „PE-teszt” fekvenyomó
bajnokságnak. Az eseményen a
hazai versenyzőkön kívül a kör-
nyező megyék valamennyi jelentő-
sebb egyesülete képviseltette ma-
gát.

A TIFIT versenyzőinek eredményei:
Tehetségkutató – Fekvenyomó
FÉRFIAK, Ifjúsági kategória: 105 kg II. Par-
lagi Márk (TIFIT SC) 140 kg, Junior kategó-
ria:
83 kg I. Szabó Dániel (TIFIT SC) 90 kg, 105
kg I. Pallagi Márk (TIFIT SC) 135 kg
Felnőtt kategória: 83 kg III. Szabó Dániel
(TIFIT SC) 90 kg, +120 kg II. Nagy Attila
(TIFIT SC) 140 kg
Fekvenyomó versenyző
NŐK, Masters női: „M1” I. Szép Tibád Mária
(TIFIT SC) 65 kg
Felnőtt női: I. Hajdú Anikó (TIFIT SC) 62,5
kg, II. Szép Tibád Mária (TIFIT SC) 55 kg
FÉRFIAK, Felnőtt férfiak: I. Nagy Róbert
(TIFIT SC) 160 kg, II. Varga István (TIFIT SC)
122,5 kg, III. Balogh Miklós (TIFIT SC) 145
kg
Masters férfiak: „M1” III. Nagy Róbert (TIFIT
SC) 160 kg, IV. Varga István (TIFIT SC) 122,5
kg, „M2” I. Balogh Miklós (TIFIT SC) 145 kg
Tehetségkutató – Erőemelő
NŐK, Felnőtt kategória: I. Hajdú Anikó (TIFIT
SC) 312,5 kg, II. Szép Tibád Mária (TIFIT SC)
245 kg
Masters: I. Szép Tibád Mária (TIFIT SC) 245

kg
FÉRFIAK, Ifjúsági kategória: 105 kg I. Parlagi
Márk (TIFIT SC) 565 kg, +120 kg I. Nagy
Attila (TIFIT SC) 460 kg
Junior kategória: 83 kg I. Szabó Dániel (TIFIT
SC) 345 kg, 105 kg I. Parlagi Mária (TIFIT
SC) 565 kg
Felnőtt abszolút kategória: III. Varga István
(TIFIT SC) 482,5 kg, IV. Nagy Róbert (TIFIT
SC) 605 kg, VI. Balogh Miklós (TIFIT SC)
535 kg
Masters: I. Varga István (TIFIT SC) 482,5 kg,
II. Nagy Róbert (TIFIT SC) 605 kg, III. Balogh
Miklós (TIFIT SC) 535 kg
„PE”- Teszt abszolút eredmények
Felnőtt férfi: II. Varga István (TIFIT SC) 23 db
Női abszolút: I. Hajdú Anikó (TIFIT SC) 37
db, II. Szép Tibád Mária (TIFIT SC) 30 db
Minősítő eredmények

2. Testépítés Men’s Physique: 132 Ambruzs
Gergő 27 éves A (TIFIT SC)
3. Body Fitness Minősítő: 141 Tóth Anita 37
éves A (TIFIT SC)
4. Fitness Modell Minősítő: 105 Kenéz Laura
18 éves A (TIFIT SC), 152 Hegedűs Éva 28
éves A (TIFIT SC)
Versenyzői kategóriák
1. Men’s Physique: +132 Ambruzs Gergő 27
éves I. (TIFIT SC)
2. Body Fitness: 141 Tóth Anita 37 éves I.
(TIFIT SC)
Fitness Modell: -165 cm
105 Kenéz Laura 18 éves II. (TIFIT SC), 152
Hegedűs Éva 28 éves I. (TIFIT SC)
+165 cm
165 Csipi Farkas Krisztina 25 éves I. (TIFIT
SC)
Masters: 129 Geló Erika 39 éves I. (TIFIT SC)

A lányok gyakorlatai most is nagy közönségsikert arattak.

Döntött az önkormányzat

Tiszaújváros képviselő-testülete
legutóbbi ülésén kifejezte azon
szándékát, hogy a diáksportot to-
vábbra is támogatni kívánja az ál-
lami, illetve az egyházi fenntartású
köznevelési intézményekben, és az
önkormányzat által fenntartott
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvodában egyaránt.

A támogatás forrása az önkormányzat 2015.
évi költségvetésének támogatási céltartaléká-
ban rendelkezésre álló 10.594 ezer forint.
A cél továbbra is az, hogy az előző években

megszokott színvonalon biztosítottak legyenek
a sportolási lehetőségek, a szabadidősporthoz,
a rendszeres testmozgáshoz szükséges feltéte-
lek, valamint, hogy hozzájáruljon a diáksport-
ban a felmenő rendszerű versenyrendszer
további működtetéséhez.
A rendelkezésre álló támogatás felosztása: Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 400.000
Ft, Tiszaújvárosi DSE 3.600.000 Ft, Tiszaújvá-
rosi Református Diáksport Egyesület 1.540.000
Ft, TISZI Diáksport Egyesület 1.024.000 Ft,
Eötvös-Brassai DSE (Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégi-

umhoz kötődően működő diáksport egyesület
2.230.000, Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szak-
képző Iskolához kötődően működő diáksport
egyesület 1.500.000 Ft), Városi Diáksport Bi-
zottság 300.000 Ft.
Az Eötvös-Brassai Diáksport Egyesület 2013.
évi önkormányzati támogatásának felhasználá-
sával kapcsolatban ellenőrzés indult 2014-ben.
A vizsgálat záró időpontját 2015. augusztus 31-
ben határozta meg a képviselő-testület. Az el-
lenőrzés lezárásáig az Eötvös-Brassai Diák-
sport Egyesület részére önkormányzati támo-
gatás nem folyósítható.

Támogatás a diáksport egyesületeknek

Kovács váltja Kovácsot
A héten a Termálfürdő FC Tiszaújváros megtartotta éves rendes közgyűlését. Az egyesület el-
nöke, Kovács Tamás lemondott áprilisban lejáró tisztségéről, de a bajnokság végéig (június
30.) az elnökség kérésére vállalta a megbízatást. A közgyűlés döntött az utód személyéről is,
2015. július 1-től az egyesület volt labdarúgóját, Kovács Richárdot bízta meg az elnöki teen-
dők ellátásával. Ettől az időponttól kezdve Kovács Tamás elnökségi tagként segíti a TFCT
munkáját. Szintén elnökségi taggá választották a csapat jelenlegi technikai vezetőjét, Gulácsi
Tamást. A jövőben 5 fős elnökség segíti az elnök munkáját.
A közgyűlés a törvényi változások miatt közgyűlési határozatban erősítette meg Tóth Lajos és
Simon Péter tiszteletbeli tagságát, illetve az elnökség javaslata alapján Kapus Józsefet, Dohány
Istvánt és Bodolai Józsefet, a klub egykori kiváló játékosait az egyesület tiszteletbeli tagjává
választotta.
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A víz világnapja az Eötvösben
A Víz világnapjának megünnep-
lésére 1992-től a Rio de Janeiro-
i környezetvédelmi konferencia
178 állam minisztereinek, állam-
főinek döntése alapján, március
22-én kerül sor világszerte, így
Magyarországon is.

Az ország különböző helyszínein emlékeznek
meg erről a napról, többek között az Eötvös
gimnáziumban is.
A Víz világnapjának megünneplése a minden-
kori év kiemelt, aktuális témájához kell, hogy
kapcsolódjon. Az idei téma, amit jelmondatként
is értelmezhetünk: „A víz és a fenntartható fejlő-

dés.” Ennek megfelelően szerveztük meg a meg-
emlékezést is. A tablókon bemutattuk a víz öko-
szisztémára, urbanizációra, iparra, energiára és
egészségre gyakorolt hatását. Kiemeltük a fenn-
tartható fejlődés fontosságát, amelyet játékos for-
mában tettünk minden tanulónak érthetővé.
Megemlékezésünk szólt a nyomornegyedek, a
harmadik világ ivóvíz-ellátási problémáiról is.
Ehhez bemutattuk a Lifestrow hordozható víz-
szűrő szívószálat, amellyel ideig-óráig meg
lehet oldani az egészséges ivóvíz biztosítását
az arra rászoruló embereknek.
Az ünnepi műsort Szabó Petra, Marozsán Kíra,
Kertész Fanni és Pázmándi Patrícia 10. osztá-

lyos tanulók biztosították versekkel, zenével és
prózával, amellyel felhívtuk a diákok figyel-
mét az egészséges ivóvíz fontosságára.
A gimnáziumban a Keszi-Szóda szikvízüzem
biztosította a tanulók részére az adagolós üdí-
tővizét.
Befejezésképpen álljon itt a legismertebb, s
talán legszebb részlet a vízről a műsorból:
„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem
lehet meghatározni téged, megízlelnek, anél-
kül, hogy megismernének. Nem szükséges
vagy az életben: maga az élet vagy.” (Antoine
de Saint-Exupéry)

Ispán Jánosné biológiatanár

Nyílt órák

Iskolamustra
Nyílt tanítási órákat tartanak a héten az állami

és a református iskolában. A tanórákat nem

csak az intézményekbe járó diákok szülei néz-

hetik meg, hanem azok a nagycsoportos óvo-

dások is, akik szeptemberben kezdik meg ál-

talános iskolai tanulmányaikat. A kínálat bősé-

ges, az érdeklődés szüntelen. Az intézmények

ezzel a programmal is segítenek a szülőknek a

döntésben az iskolaválasztás előtt.

Hagyományteremtő céllal ren-
dezte meg a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola já-
tékos csapatversenyét reformá-
tus magyar-angol két tanítási
nyelvű iskolák alsó tagozatosai
számára. Az eseményen a Ti-
száninneni Református Egyház-
kerület iskoláiból tizenöt csapat
képviseltette magát.

Nagy István Károly iskolalelkészünk áhítata
után iskolánk tanulói egy igazi double-decker-
es városnéző túrára invitálták a jelenlévőket,
ahol megismertettek mindenkit London leg-
főbb nevezetességeivel. A fair játék szabályai
szerint iskolánk tanulói nem vettek részt a ve-
télkedésben. A játékos idegenvezetés azonban
megadta a kezdetet a jó hangulathoz. Újra, meg
újra élmény szembesülni azzal a tudással,
amellyel a két tanítási nyelvű tagozaton tanuló
diákok már ilyen fiatal korban rendelkeznek.
A nemes versengés után minden diák és tanár
ajándékokkal és jó élményekkel térhetett haza.
Jövőre visszavárjuk őket.
A győztesek: 2. évfolyamon: Hernádnémeti Re-
formátus Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű
és Alapfokú Művészeti Iskola csapata, felké-

szítő: Lipusz Mónika. 3. évfolyamon: Hernád-
németi Református Általános Iskola, Két Taní-
tási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola
„2+2”csapata, felkészítő: Lipusz Mónika.
Ágnes. 4. évfolyamon: Selyemréti Református

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola csapata,
felkészítők: Berzi István és Dr Mariska Zol-
tánné.

Dorony Attiláné
igazgató
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„Play with us in London”

Városnéző túrán.

Januárban hirdették meg ,,A nagyságos fejedelem” - Kárpát-medencei tör-
ténelmi versenyt. A II. Rákóczi Ferenc életét és korát feldolgozó verseny
3 írásbeli fordulóval kezdődött. A több hónapig tartó kutatás, rajzolás, fej-
törés meghozta az eredményt. A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola csapata, melynek tagjai: Nagy Zsófi, Alattyáni Márk és
Csanálosi Ádám 6.a osztályos tanulók meghívást kaptak a Lakiteleki Nép-
főiskolán március 19-20-án megrendezett országos döntőre. Az ország
nagyvárosaiból, valamint Kolozsvárról és Rimaszombatról is érkeztek csa-
patok. Csodálatos környezetben került sor a versenyre. Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke adta át az elismerő oklevelet, amely arról tanúsko-
dik, hogy csapatunk az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki és anyaor-
szági iskolák 90 csapata közül az általános iskolák kategóriájában az
előkelő 23. helyet szerezte meg. A fárasztó versenyzés után jól megérde-
melt kirándulást tett a csoport Kecskemétre a Cifrapalotába, ahol kiállítás-
megnyitón is részt vehettek és találkozhattak Móra Ferenc dédunokájával.
Ezt követte a Városház téren tett kirándulás.
Köszönjük iskolánknak, hogy biztosította a lehetőséget, hogy elutazzon
és részt vegyen csapatunk az ország másik végében megrendezett, nagy
élményt nyújtó országos történelmi verseny döntőjén.

Orbán Mónika, a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola történelem tanára

A 16. Frankofón Fesztivál keretén belül rendezték meg
a Komlóstetői Általános Iskolában az országos területi
pétanque (golyójáték) diákolimpia észak-magyaror-
szági fordulóját március 27-én.

A bajnokságra az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium is nevezett egy csapattal a 9-10. évfolyamos korosztályban. A
csapat tagjai: Tóth Flóra, Farkas Simon és Tóth Marcell voltak, mind-
annyian a 10.H osztály tanulói.
A versenyen nyolc középiskola indult, többen közülük több csapattal
is. A népes mezőnyben az Eötvös diákjai az előkelő negyedik helyet
szerezték meg, mellyel jogot szereztek a májusi 11-i országos döntőn
való indulásra.
Tóth Flóra így emlékezett a megmérettetésre: „Nagyon izgatottan vár-
tuk a versenyt, mely egy színvonalas francia műsorral indult a
Komlóstetői Általános Iskolában, majd Raymond bácsi (Raymond
Lardeller, a miskolci Alliance Française igazgatója) ismertette a fon-
tosabb szabályokat. Az általános és középiskolás diákok hat csoportban
mérték össze ügyességüket. A mi korcsoportunkban olyan sokan vol-
tak, hogy két turnusban, körmérkőzésekkel versenyeztünk. A meccsek
30 percig vagy 13 nyert pontig tartottak. Nagyon biztatóan kezdtünk,
mert az Avasi Gimnázium egyik csapatát simán vertük. Aztán voltak iz-
zasztóbb menetek is, az utolsó meccsünket pedig a bajnok diósgyőriek
ellen félbeszakította az eső. A pontokra és a szabályok betartására egy
profi játékos, a tavalyi férfi országos bajnok ügyelt, aki Várpalotáról ér-
kezett, s aki egyben a zsűri elnöke is volt. A fárasztó meccsek után fris-
sítőt és szendvicseket is kaptunk. Végül elérkezett az eredmény-
hirdetés: nagy meglepetésre újoncként negyedikek lettünk és mehe-
tünk az országos döntőre!

Pétangue

Döntőbe golyózott az Eötvös
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Országos döntőn
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