
Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli idén
a tiszaújvárosi főfoglalkozású létesítményi
tűzoltóság.

/3. oldal

Egypontos vereséget szenve-
dett a Phoenix az alapszakasz
utolsó mérkőzésén.

/11. oldal

Jubiláló
tűzoltóság

Egészségfejlesztési javaslatok Végjáték

Tiszaújváros hetilapja 2015. április 9. XXXIII. évfolyam, 15. szám

A képviselő-testület legutóbbi ülésén elfogadta Tiszaújváros
egészségtervét. Ez ismerteti a helyi gazdaság, az infrastruktúra
és a közszolgáltatások helyzetét, kitér a környezeti hatásokra,
s e területeken rövid-, közép- és hosszú távú célokat határoz
meg. /3. oldal

Bay Marci az utcán futott össze Dórival, hát őt is megöntözte.

Az egyházi szokásoknak megfelelően istentisztelettel, misékkel ünnepelték a húsvétot a felekezetek. A Tisza Televízió is követte hagyományait, ezúttal élőben közvetítette az egyházi szertartásokat. Nagy-
pénteken a református, nagyszombaton a római katolikus, húsvét vasárnapján a görög katolikus templomból közvetített a televízió, majd hétfőn 10 óráig felvételről láthatták a nézők mindhárom szertartást.

Néhány évtizede még teljesen
megszokott látvány volt, hogy
húsvét hétfő reggelén a fiatal
fiúk kiöltözve járták a várost,
hogy egy versért és némi kölni-
ért cserébe hímes tojást, illetve
egy kis zsebpénzt kapjanak.

Manapság már szinte a legendák sorába jutott
ez a néphagyomány. Akik még locsolkodnak,
azok is csak a legszűkebb családi körben, il-
letve ismerősöknél járnak.
- Most futottam össze Dórival, így őt is meg-
öntözöm - mondta hétfő délelőtt Bay Marci, aki
éppen locsolkodni tartott. - Csak a barátokat és
a rokonokat látogatom meg ilyenkor, és nem
vízzel, hanem kölnivel öntözködöm.
A locsolkodás szokása régre nyúlik vissza. A 14.
században Csehországban feljegyezték, mint
régi szláv hagyományt. Magyarországon az első
írásos megemlékezés a „vízbe vetü hetfü”-ről
Apor Péter tollából 1736-ban íródott. Ekkoriban
ugyanis nem csak vödörből kapták az „áldást”
a lányok, hanem bizony egy-egy lelkesebb le-
gény az itatóvályúba is beledobta az óvatlan le-
ányt. Sokan ennek hatására tüdőgyulladást is
kaptak, mely végzetes betegség volt akkoriban.

A locsolkodás egyébként nem tartozik az egye-
temes húsvéti ünnepkörbe. Lengyelország,
Szlovákia, Csehország és Magyarország mel-
lett csak Ukrajnában tartják. Eredetét arra ve-
zetik vissza, hogy a Jézus feltámadását hirdető
asszonyokat a római katonák úgy kívánták el-
hallgattatni, hogy lelocsolták őket vízzel. A
piros tojás, melyet a lányok adnak a legények-
nek, a Jézus vérétől pirosló tojásokat jelképezi.
A húsvéti hagyományok közül több mára már
feledésbe merült. Ilyen volt a korbácsolás. A
lányokat ugyanis a legények vesszőből font
korbáccsal kissé megcsapkodták, természete-
sen csakis a szerencse és az egészség érdeké-
ben. Hajnalfát is állítottak a legények a ki-
szemelt lány házához - a májusfa mintájára -,
hogy aztán másnap bebocsájtást nyerjenek lo-
csolkodásra.
És még egy hagyomány mely mára eltűnt. Hús-
vét hétfőt követő kedden a lányok locsolták a
legényeket. A húsvéti locsolásnak ez a módja
azonban a két világháború között megszűnt.
Húsvéti „hagyomány” az is, hogy ilyenkor a
szokásosnál jóval több alkohol fogy, s egyesek
ittasan vezetik járművüket.
- A jogszabályi változások miatt (A kerékpá-

rosoknál már nincs zéró tolerancia – a szerk.) a
tavalyi 15-höz képest most mindössze egy ittas
kerékpárossal szemben kellett intézkednünk -
mondta Gabura Ákos, a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság megbízott rendészeti osztályveze-
tője. - Idén sajnos egy ittas járművezető is
fennakadt az ellenőrzött 216 fő között, míg ta-
valy erre nem volt példa.

Ünnepi szertartások a televízióban is

Nyugodt húsvét

Vízbevető hétfő után

A 216 ellenőrzött járművezető közül egy
volt ittas.

Közlemény!
Az utóbbi napok tőkepiaci eseményeihez kapcsolódóan a költségvetési
szervek, önkormányzatok érintettsége és a kialakult bizalmi válság miatt
a város lakosságától számos kérdés érkezett Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata szabad pénzeszközeit érintő befektetési gyakorlatát illetően.
Ezért a következőkről tájékoztatom a Tisztelt Tiszaújvárosiakat:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. § (1) bekez-
dése alapján „A települési önkormányzat(…) fizetési számláját válasz-
tása alapján egy belföldi hitelintézet vagy a kincstár vezeti.” A törvényi
szabályozás nem zárja ki, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeit betétként lekösse, vagy a magasabb kamat reményében
vagyon, illetve portfólió-kezelésre kihelyezze.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - figyelemmel a mindenkori éves
pénzügyi tervről szóló önkormányzati rendeletekre, melyek szerint a
költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzesz-
közeit betétben, forgatási célú értékpapírban (tőkegarantált pénzpiaci
alapban) és állam által kibocsátott államilag garantált hitelviszonyt meg-
testesítő értékpapírban kell tartani - a korábbi évekhez hasonlóan szabad
pénzeszközeit elsősorban a számlavezető pénzintézeténél, továbbá
más, Tiszaújvárosban fiókkal rendelkező, országos hálózatú, tőke-
erős pénzintézetnél rövid távú betétekben helyezte, illetve helyezi
el. A város jelenleg befektetési alapban elhelyezett összeggel, állam-
papírokkal nem rendelkezik.
A rendelet értelmében a betétek lekötéséről és időtartamáról az
ajánlatkéréseket követően - a kondíció és a biztonság együttes mér-
legelésének függvényében - a polgármester dönt.
Az elmúlt időszakban hozzánk is érkeztek portfolió-, illetve vagyonke-
zelésre vonatkozó befektetési ajánlatok különböző pénzügyi szolgálta-
tóktól, mely ajánlatokat - a kockázatok ismeretében - a múltban sem
fogadtunk el, és a jövőben sem fogadunk el.
Tiszaújváros Város Önkormányzata - a rendeletben biztosított felhatal-
mazás alapján - a jövőben is kizárólag alacsony kockázatú befektetése-
ket kíván megvalósítani a szabad források tekintetében, a város pénzügyi
biztonsága iránti elkötelezettségének megfelelően.
Tiszaújváros 2015. április 7.

Bráz György
polgármester

Ünnepi díszben

Húsvéti tojásfa

„Zarándokhellyé” vált a Városháztér a húsvéti ünnepek alatt. A Remény
Klub, a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör, a Lisztérzékenyek Tisza-
újvárosi Csoportja és az Esély Napközi Otthon tagjai által a tér mellett
feldíszített tojásfát számos család kereste fel, s készített fotót, videofel-
vételt az ünnepi díszbe öltöztetett fa környezetében.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A nyári időszámítás idején a hétköznapi szentmisék 18:30-kor, szom-
baton 18:30-kor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesznek templomunkban.
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
Fényes héten, csütörtökön, pénteken 8:00 reggeli istentisztelet, 9:00
Szent Liturgia. Szombaton 17:00 esti istentisztelet. Vasárnap 8:30
Szent Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban.
„A világi szeretet csak rövid ideig tart, és szép lassan elkopik, az isteni
szeretet viszont egyre csak növekszik, mélyül. Minden más szeretet
reményvesztetté teheti az embert. Az isteni szeretet azonban isteni szfé-
rába emel bennünket, nyugalmat, örömet és teljességet ajándékoz ne-
künk. A többi gyönyör kiéget, míg ezzel nem tudunk betelni.” (Áthoszi
Szent Porfíriosz atya)

Református
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órá-
tól és 16:00 órától lesz istentisztelet. 11:00 órától a városban az isten-
tisztelet ideje alatt - az imaházban -, gyermek istentiszteletet tartunk.
Ugyanezen a napon a délutáni istentiszteletet követően az imaházban
konfirmációi oktatás lesz.

Láng
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprilisi so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap végén

egyben, e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-

ros, Szent István út 16. címre várjuk.

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették,
hogy

BÉLTECZKI LÁSZLÓNÉ

(KOVÁCS IRÉN)
2015. április 1-jén életének 77. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2015. április 10-én, pénteken 10.30-kor
Tiszaújvárosban, a római katolikus templom altemplomában lesz.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

ID. VINCZE BARNABÁSNÉ

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot április 12-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 49/540-318), majd április 13-tól (hétfőtől) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) 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.

„Csillag volt, mert szívből szeretett.
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De a szívünkben él, és örökké itt marad.”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a
napra, amikor a szeretett férj, édesapa,

PERESZLÉNYI KÁLMÁN
három éve eltávozott közülünk.

Emléke szívünkben él!
A gyászoló család

Forintosítás után

A postásra várva
Egy 2014-ben készült felmérés
szerint közel nyolcszázezer devi-
zahitel van Magyarországon, igaz
már nem sokáig, hiszen a forinto-
sítás miatt ezek döntő többsége
megszűnik.

Az évek óta húzódó hercehurca - meg kell
menteni a devizahiteleseket, vagy nem, forin-
tosítani kell, vagy nem, el kell engedni, vagy
nem, a bankok a hibásak vagy az ügyfelek,
netán az állam -, számos kérdőjelet vet fel.
Igaz, a jelek szerint az érintettek egyre jobban
kiokosodnak a gazdasági útvesztőben.
- Én egymillió forintot vettem fel és most több
mint kétmillió forinttal tartozom - mondta nem
kis keserűséggel a hangjában a tiszatarjáni Czaga
Lajosné. - Most úgy érzem, mindennel tisztában
vagyok, és úgy gondolom nem lesz jobb.
Vannak, akik ugyan nem a saját bőrükön, de
közeli hozzátartozójuk révén érintettek a devi-
zahitelek miatt. A több éves huzavona őket is
beavatottá tette.
- A lányomnak van hitele, és most elmondha-
tom, az egész család tisztában van azzal, hogy
mi is történik - mondta Sirokai Gyuláné. - Nem
kellett utána járnunk, a bankok mindent ki-
küldtek és így most mindent tudunk.
Ez azonban nem szokványos, sokan most még
inkább csak találgatnak, hogy mi is fog velük,
illetve hitelükkel történni.

- Az ügyfeleknek nincs jelenleg dolguk, az
érintetteket levélben fogjuk értesíteni - mondta
megkeresésünkre Kiss Csaba, a Raiffeisen
Bank tiszaújvárosi fiókjának igazgatója. - Ezek
a levelek minden információt tartalmaznak
majd, illetve az esetleges teendőket is leírják
benne.
Éppen a levél miatt fontos, hogy akinek meg-

változott a levelezési címe, az tájékoztassa
erről a pénzintézetet. A bankok a devizahite-
lesek esetében április 30-ig kiküldik az elszá-
molást, a forinthiteleseknek szeptember 30-a
a határidő, míg a kedvezményes végtörlesz-
téssel élők november 30-ig várhatják a pos-
tást.

borza

Miből mennyi lesz?

Versmondó
gála

Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét,

hogy a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesü-

lete ebben az évben is megrendezi a Balogh

Sándor versmondó gálát.

A gála időpontja: 2015. április 24. 13.00

óra.

Helye: Tiszaújváros, Kazinczy út 3., nyug-

díjasok egyesülete klubhelyisége.

Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen

részt vennének versíró-versmondóként.

Jelentkezési határidő: 2015. április 21.

Sóvágó Gábor

elnök

Fasors

Pusztított a szél

Becsapós volt az időjárás a múlt héten. A verőfényes napsütéshez ugyanis erős, időnként viha-
ros szél társult. Ezt nem csak az emberek, a növények is bánták. Például a felvételünkön látható
fa, melyről méretes ág tört le.
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Skobrák Róbert alapító parancsnok a Létesítményi Tűzoltóságok
Országos Szövetsége érdemérem arany fokozatát vehette át a szö-
vetség elnökétől, Udvardi Sándortól.

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli idén a tiszaúj-
városi főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság. A jeles ese-
mény alkalmából rendeztek ünnepséget a Laza Pláza
klubházban, ahol egykori és mai tűzoltóparancsnokok, a
szervezet tagjai is részt vettek.

Skobrák Róbert, a létesítményi tűzoltóság, a Tiszaújvárosi Tűzoltó és
Műszaki Mentő Kft. alapítója visszaemlékezéssel kezdte beszédét a ju-
bileumi ünnepségen.
- Hogy honnan indult a történet? Hát a kormánytól - emlékszik vissza az
egykori alapító parancsnok. - Nem volt elég pénz a tűzvédelemre és azt
találták ki, hogy a lakosság védelmével foglalkozzon tovább a kor-
mányzat, az ipar védelmét pedig lássa el az, aki a tevékenységével a ve-
szélyt okozza, magyarán az ipari vállalatok hozzák létre saját tűzoltó-
ságukat.
- Milyen volt a kezdet?
- Romantikus, a semmiből kellett létrehozni egy új tűzoltóságot. Em-
lékszem, vasárnapra esett április elseje, másnap reggel már gyülekez-
tünk a folyosón, - heten, mint a gonoszok - ránk bízták, hogy hozzuk
létre ezt a szervezetet. Egyetlen berendezési „tárgy” volt az irodában,
egy pók a sarokban, se papír, se toll, hogy levelet tudjunk írni, sem szék,
sem asztal. Volt rá 30 napunk, hogy létrehozzunk egy működő tűzoltó-
ságot. A nehézkes kezdeti időszakot túléltük, felszereléseket vásárol-
tunk, az utcáról vettük fel hirdetés alapján a tűzoltókat. A képzésükről
is mi gondoskodtunk, sokaknak ez volt az első munkahelye, amint ki-
jöttek az iskolapadból. Nem volt könnyű megszokni nekik, hogy itt fe-
gyelem van, de az idősebb, tapasztalt kollégák segítettek.
- Sok éles helyzetben volt részük?
- Igen, volt néhány. Emlékszem 2000. november elsején volt az egyik
látványos tűzeset, amikor a TIFO gázolaj kénmentesítőjében ütött ki tűz.
A városi tévében épp adás volt, és élőben láthatták a nézők, hogy mi tör-
ténik ott valójában. De volt még ezen kívül jó néhány, például az Ole-
fin 2-ben volt egy gázömlés, az erőműben is volt egy, amikor a nagy
ferde felvonó fejállomása gyulladt ki, megküzdöttek vele a kollégák,
amíg sikerült eloltani a tüzet.
Pimper László, a FER ügyvezetője beszédében elmondta, hogy sok vál-
tozás történt az elmúlt időszakban, de az erősségük a csapatban rejlik.
- Több mint nyolcvan tűzoltó teljesít szolgálatot a Tiszaújvárosi FER
Tűzoltóságnál - mondja az időközben nevet váltott szervezet ügyvezető
igazgatója. - Ez egy kicsit másabb munka, mint a klasszikus tűzoltói te-
vékenység. Az alapfeladat megegyezik a hivatásos tűzoltó egységeknél
szükséges ismerettel, ugyanakkor a létesítményi tűzoltóságnak sajátos-
sága, hogy elsősorban nem egy terület lakosságvédelmi, hanem az adott
terület létesítményei és a létesítmény sajátosságainak megfelelő be-
avatkozási fogásokra kell felkészülnünk. Szerencsére nagyon kevés éles
beavatkozás van térségünkben. Így van kapacitásunk egyéb tevékeny-
ségekre is időt és munkaerőt fordítani. Tulajdonképpen a tűzoltóink nem
csak tűzoltók. A tűzoltói tevékenység az alap, de emellett szolgáltató
központként is funkcionálunk, ez is egy különleges kihívás.
- A FER tűzoltóság gépparkja mennyire korszerű?
- A technikai eszközeink, a járműállományunk az, ahol a leglátványo-
sabb ennek a 20 évnek a fejelődése. Annak idején korszerűtlen, koros
járművekkel kezdte meg működését a főfoglalkozású létesítményi tűz-
oltóság, a legtöbb helyütt így Tiszaújvárosban is. Ez alatt a 20 év alatt
egy olyan eszközcsere-program zajlott le, aminek a végét, az utolsó fá-
zisát nemrégiben zártuk le, mikor is a magasból mentő gépjárművünket
is készenlétbe állíthattuk. Természetesen közel két évtizedes járműveink
is vannak szolgálatban, ugyanakkor jellemzően autonóm egyéb karban-
tartási tevékenységgel gondos gazdaként igyekszünk ezek állapotát meg-
óvni.

berta

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon
március 26-án nyolcan vehettek át elismerést az országos
katasztrófavédelmi főigazgatótól, mert munkájuk ellá-
tása során vagy éppen szabadidejükben hősies helytál-
lást tanúsítottak.

A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányítása alá tartozó
Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság két tűzoltója, Kuruc
Norbert tű. zászlós és Szegedy István tű. ftörm. közvetlen robbanásve-
széllyel fenyegető helyzetben járt el bátran, amikor felhevült gázpalac-
kot hozott ki egy égő épületből. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter dr.
Bakondi György tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára bátor helytállásuk elisme-
réseként „Hősies helytállásért” elismerést adott át a két tiszaújvárosi
tűzoltónak.

Tiszaújváros egészségterve

Fejlesztési javaslatok
A képviselő-testület legutóbbi ülé-
sén elfogadta Tiszaújváros egész-
ségtervét. Ez ismerteti a helyi gaz-
daság, az infrastruktúra és a köz-
szolgáltatások helyzetét, kitér a
környezeti hatásokra, s e területe-
ken rövid-, közép- és hosszú távú
célokat határoz meg.

Gazdaság
A város hagyományainak és jelenlegi helyzeté-
nek figyelembe vételével a sporttal és egészség-
turizmussal kapcsolatos szolgáltatások fejlesztési
lehetőségei kiemelt figyelmet érdemelnek, mely-
hez a szálláshelyek és az étkeztetési lehetőségek
fejlesztése nélkülözhetetlen.
A szakértők megállapítása szerint a város a ter-
mészeti adottságai közül a Tisza és a Sajó nyúj-
totta lehetőségeket kevésbé használja ki, ezért
javasolt a városi sport- és szabadidős tevé-
kenységek részévé tenni a folyók adottságaira
építő programokat és szolgáltatásokat.

Környezeti tényezők
AJárási Népegészségügyi Intézet vizsgálata sze-
rint a városban eddig nem jelentkeztek olyan
környezet-egészségügyi problémák, amelyek
egyértelműen az ipari tevékenységgel hozhatók
összefüggésbe. Annak érdekében, hogy a leve-
gőszennyezettség a későbbiekben is alacsony
maradjon, illetve, hogy vizsgálható legyen a lég-
szennyezettség és a légúti betegségek összefüg-
gése, szükséges a levegőszennyezettség szem-
pontjából kiemelkedően fontos négy paraméter
folyamatos monitorozására.
Javasolt a környezetvédelmi erdősáv folyama-
tos rekonstrukciója, illetve lehetőség szerinti
bővítése, bár az elemzett adatok szerint a kör-
nyezeti zajterhelés sem a lakóövezetben, sem
az ipari parkban nem éri el a határértéket.

Infrastruktúra
A lakhatás energiaköltségeinek csökkentése ér-
dekében javasolt energiatakarékos fűtési rend-
szerek kialakítása, illetve ezek elterjedésének
segítése mind a távfűtés, mind az egyedi fűtési
rendszerek vonatkozásában.

Közszolgáltatások – egészségügy
Az egészségterv tartalmazza az egészségügyi
szakellátás szolgáltatásainak bővítését a sport-
és egészségturizmus irányába.
Célként fogalmazódik meg a fizikoterápiás
részleg forgalmának növelése és a finanszíro-
zás javítása érdekében a már meglévő géppark
és szakszemélyzet minél gazdaságosabb ki-
használása.

A tiszaújvárosi kistérségben a vezető halálokok
számottevő mértékben életmódi tényezők által
befolyásoltak. E betegségek csökkentésére a
kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
vehető betegségek megelőzését és korai felis-
merését szolgáló egészségügyi szolgáltatások-
ról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
miniszteri rendeletben életkoronként előírt szű-
rővizsgálatok megszervezésének és kivitele-
zésének, illetve az életmódot kedvezően befo-
lyásoló szolgáltatások és programok indításá-
nak javaslata is szerepel az egészségtervben.
Javasolt - a civil szervezetek egyre szélesebb
körű bevonásával - a város különböző életkori
csoportjait célzó átfogó egészségfejlesztési
programok nagyobb számban és/vagy rend-
szeresen történő megrendezése.

Közszolgáltatások – köznevelés és
szociális ellátás
Kiemelt figyelmet kell fordítani a 0-6 éves kor-
osztályra, amelynek optimális fejlődése a leg-
újabb kutatások szerint a felnőttkori egészségi
állapotot is döntően befolyásolja, ezért javasolt
célzott programok szervezése a fokozott gon-
dozást igénylő várandós nők és a 0-6 éves ko-
rosztály körében.
A megyei megbetegedési adatokkal összevetve
a városban magasabb a fiatalok körében a leg-
alább részben életmódi tényezőkre, ezen belül
is a mozgásszegény életmódra visszavezethető
megbetegedések (elhízás és mozgásszervi be-
tegségek) aránya. Ezért az iskolás gyermekek
számára a mindennapos testnevelés helyszí-
neit, illetve az arra rászorulóknak a gyógytorna
igénybe vételének lehetőségét szükséges biz-
tosítani.

Tekintettel arra, hogy a fiatalok többsége 12-
15 éves kora között már megismerkedik a kü-
lönböző káros szenvedélyekkel, javasolt az
általános iskolai oktatásba olyan rendszeres te-
vékenységformákat beépíteni, amelyek bizo-
nyítottan csökkentik az élvezeti szerek hasz-
nálata iránti igényt. Fontos a jelenleg is mű-
ködő kortárs segítői rendszer fenntartása és a
kortárs segítők bevonása ezekbe az iskolai
programokba.
Odafigyelést igényel a lakónépesség csökke-
nése és elöregedése, a nyugdíjasok arányának
emelkedése. A probléma elsődleges megoldá-
saként a szülőképes korú nők és a fiatal csalá-
dok támogatása javasolt.
A felmerülő igények szerint biztosítani kell a
gondoskodást igénylő idősek megfelelő elhe-
lyezését és ellátását is, aminek a városra nehe-
zedő terhe akkor csökkenthető, ha az itt élő
idősek minél tovább képesek megtartani önel-
látó képességüket és jó egészségben érik meg
az időskort. Ezt szolgálhatja az időseknek nyúj-
tott egészségfejlesztési szolgáltatások fenntar-
tása, további bővítése.

Civil hálózat
A civil szervezetek kiemelt önkormányzati tá-
mogatása fenntartandó, és javasolt e szerveze-
teknek az egészségfejlesztési tevékenységekbe
való intenzívebb bevonása.
A fentiekben meghatározott javaslatok megva-
lósítása nagymértékben függ az egészségügyi
ágazatot érintő kormányzati intézkedésektől,
az önkormányzat mindenkori költségvetési le-
hetőségeitől, és a jövőbeni pályázati lehetősé-
gektől - áll az egészségtervben.

F.L.

Kutatás és környezetvédelem

Hídvégi-Üstös Pál neve sokak-
nak ismerős lehet, különösen itt,
a Tisza partján.

Ő volt az, aki 2006-ban végigúszta a Tiszát.
852 kilométeres világrekordjával a környezet-
védelemre és arra hívta fel a figyelmet, hogy a
ciánszennyezés után a Tisza ismét élő folyó
lett. 2013-ban ő vezette azt a közép-ázsiai ex-
pedíciót, mely során öt hónap alatt közel húsz-
ezer kilométert tettek meg úszva, futva, kerék-
pározva, evezve.
Az expedícióval a nagy magyar felfedezőkre
emlékeztek, akik a 19. és a 20. században ku-
tatták a Kaukázus és Közép-Ázsia térségét. A

megemlékező túrán öt fiatal kutató is részt vett,
ők a nyelvészet és a botanika területét térké-
pezték fel. Mint azt Hídvégi-Üstös Pál lapunk-
nak elmondta, sokáig gondolkodtak azon, hogy
milyen nemes célokat kapcsoljanak a progra-
mokhoz. A vácrátóti arborétum egyik szakem-
bere javasolta, hogy hozzanak diófákat az
expedíció legtávolabbi pontjáról. A dió ősho-
nos Kirgizisztánban, több mint kétszázezer
hektáron terem. Ezer facsemetét hoztak haza
az expedíció tagjai, ezeket 147 Tisza-menti te-
lepülésen ültették el. Négy városunkba is jutott

a csemetékből a TSC Természetjáró Szakosz-
tályának közreműködésével. Hídvégi-Üstös
Pállal viszonylag régi a szakosztály kapcsolata,
a Tiszavölgye kalandtúráról ismerik egymást,
jó barátság alakult ki a tiszaújvárosi termé-
szetjárók és az extrémsportoló között. A négy
csemetéből kettőt már el is ültettek a szökőkút
melletti parkban, egy a Széchenyi iskola udva-
rára kerül majd, a negyediket pedig a Tisza
partján ültetik el. Ez a fajta igen ellenálló, és
akár 5-6 év múlva teremhet is.
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Diófák Kirgizisztánból

20 éves a létesítményi tűzoltóság

Védelem az iparban
és a lakosság körében

Tűzoltók elismerése

Hősies helytállás
Hídvégi-Üstös Pál (jobbra) vezette a közép-ázsiai expedíciót 2013-ban.

Tiszaújvárosban négy diófát ültetnek el.

A sporttal és egészségturizmussal kapcsolatos szolgáltatások kiemelt figyelmet érdemelnek.
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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
KISS ZOLTÁN JÓZSEF

a 3. sz. választókerület képviselője
2015. április 15-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Jézsó
Gábor, az 1. sz. választókerület képviselője

2015. április 13-án (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben

(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház -
volt tsz iroda)

fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

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 fe-
ladatkörben 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 Osztályának 2015. április 8-9-10. napjára tervezett

költözése technikai okokból elmarad.

Az ügyfélfogadás továbbra is

a megszokott rendben és helyszínen zajlik.

A költözés pontos időpontjáról a későbbiekben tájékoztatást adunk.

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal

Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Ruszin ülés
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 2015.
április 16-án (csütörtökön) 14.00 órától ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám (I. emelet).

Tudlik Ferencné
elnök

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 köz-
igazgatási 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 határoza-
tára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi
előírások 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

Veszettség elleni oltás
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

Első lakáshoz jutók
támogatása

Tiszaújváros képviselő-testületének a lakásépítés és- vásárlás helyi pénz-
ügyi támogatási rendszeréről szóló 19/2006. (III.29.) rendelete alapján
az 1. bírálati időszakban (2015. március 1. - 2015. március 31.) az alábbi
kérelmezők részesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában.

Szám Név
A visszatérítendő tá-
mogatás összege E Ft

Vásárolt ingatlan
címe

1. Bujdosó Erik 750
Alkotmány köz 5.

Fsz.1.

2. Csillik Szilvia 700 Árpád út 7. 3/2.
A kérelmezőknek

megállapított összeg 1 450

Maradvány összesen 28 550
Bráz György polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2015. április 13-án (hétfőn)

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

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

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes
bejelentés alapján történik,

negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es

telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros képviselő-testülete 2015. április 16-án, csü-
törtökön 14 órai kezdettel rendkívüli ülést tart a Város-
háza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata gazdasági programjának
elfogadására
2.. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodás jóváhagyására

Rendkívüli testületi



5. oldal2015. április 9. Iskola/Óvoda

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
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A sport volt az egyik főszereplő.

kronika@tiszatv.hu

DÖK-nap
az Eötvösben

Minden tanévben van egy nap, amikor a diákönkormányzat szervezi
meg a programot az iskolában. Az Eötvös gimnáziumban idén a tavaszi
szünet előtti utolsó napon volt a diák- önkormányzati nap. A megnyitón
iskolánk igazgatója, Pogonyi-Simon Edit ünnepélyesen átadta az iskola
kulcsát az általunk megválasztott diákigazgatónak, Oláh Sándornak (11.
B osztályos tanuló). Ez után tudhattuk meg, hogy a szavazataink alap-
ján kik lettek a kedvenc, a legsegítőkészebb, a legjobban öltözött, illetve
a legviccesebb pedagógusok.
A 11. B osztály és a diákönkormányzat egész nap szórakoztató progra-
mokkal várta az iskola tanárait és diákjait. A sport is fontos szerepet ka-
pott. Délelőtt zajlottak a foci-, kosárlabda- és röplabdameccsek a tanárok
és a diákok között. Lehetőség volt pingpongozásra, csocsózásra is. A
délelőtt folyamán a DVTK focistái közül két főt láttunk vendégül, a
velük készült interjú után fényképezkedés és dedikálás következett.
A szünetekben a tantermekben különböző érdekes programok vártak
bennünket. Köztük volt a Haláli-szoba, ahol a bátor vállalkozókat válo-
gatott rémségekkel ijesztgették, a Krimi-szoba, ahol egy-egy rejtélyt
kellett megoldani, a Challenge-szoba, ahol pillanatok alatt kellett meg-
felelni a kihívásoknak (ördöglakat, bátorságpróba, memória játék, stb.),
a Mozi-szoba és az Eötvös-kaszinó is. A legkedveltebb program a Lol-
szoba volt. Napközben mindenki leírhatta kívánságát az iskola arany-
halának, aki remélhetőleg teljesíteni is fogja ezeket! 11 órától a 61-es
teremben Vámosi Ákos látványos kémiai kísérleteit láthattuk. Napi zá-
rásként az eredményhirdetés után pedig pizzáztunk!
Szórakoztató és emlékezetes volt az idei fordított nap. Jövőre nehéz
dolga lesz a szervezőknek, hogy ugyanilyen élményekben gazdag és
programokkal teli diák-önkormányzati napot találjanak ki.
Ezúton szeretném megköszönni a 11. B és a többi eötvösös diák nevé-
ben Tiszaújváros önkormányzatának, hogy internethozzáféréssel támo-
gatta az általunk eltervezett programot, valamint a Scarpa pizzériának a
finom pizzákat!

Soltész Luca Sára 9. H

Brassais DÖK-nap

Énekes tehetségkutató versenyt is rendeztek a diákönkormányzati napon
a Brassai szakképző iskolában, melyet április elsején, a „bolondok nap-
ján” tartottak meg. A diákok a délelőtti jó időben a szabadban sportol-
tak, sütöttek-főztek, így „kormányozva” az iskolát.

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys mozaik
Generációk közös ünnepe

Református családunk legfiatalabbjai látogattak
el a legidősebbekhez. A Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola igyekszik minden jeles al-
kalomkor műsorral kedveskedni a Nikodemus
Idősek Otthona lakóinak. Ezúttal a városunk szá-
mára készített március 15-i ünnepséget adták elő
diákjaink, felidézve a forradalmi nap hangulatát,
elsorolva főbb eseményeit, dallal, tánccal színe-
sítve azt. Elérték céljukat, hisz a Nemzeti dal
utolsó sorainál együtt dobogott a fiatal és az idő-
sebb szív, igazolva azt, hogy a hazaszeretet nem
korfüggő.

Egy tiszta hang

A mezőcsáti Dr. Enyedy Andor Református Ál-
talános Iskola, Óvoda és Bölcsőde által meg-
rendezett zsoltáréneklő versenyen Réti Márton
6.b osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Dalra
hangolta: Farkas Péterné.

Alsós sikerek

AReformátus Nyelvelők iskolai verseny győzte-
sei. Olvasás kategóriában: Szabó Dorina 4.a (Far-
kas Péterné), Varga András 3.b (Bodnárné Bali
Krisztina),Mészáros Éva). Vers kategóriában:
Pázmándi Regő 4. b (Papp Zsuzsanna), Molnár
Kinga 3.a és Görömbei Emma 3. b (Tibáné Mé-
száros Éva, Bodnárné Bali Krisztina).Anyanyelvi
ismeretek kategóriában: Kosina Réka 4. b (Papp
Zsuzsanna), Lőrincz Lóránd 3. b (Bodnárné Bali
Krisztina),

Kis és nagy
matematikusok

A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei for-
dulóján egyéniben Kovács Bálint Máté 5.a 1. he-
lyezés (Magyarné Simon Anita), Gál Gréta
Vivien 2.a 4. helyezés (Gál Csabáné), Kiss Gábor
Botond 4.a 5. helyezés (Farkas Péterné), csapat-
ban Kovács Bálint Máté 5.a, Takács Noémi 5.a,
Tóth Csilla 5.b 2. helyezés (Magyarné Simon
Anita, Tölgyesiné Liktor Mária), Gál Gréta
Vivien 2.a, Kiss Hunor 2.a, Bolgár Dániel 2.b 3.
helyezés (Gál Csabáné, Kaszásné Farkas Viola).
Az iskolák versenyében a Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola a „Harmadik legered-
ményesebb iskola”címet kapta. Városunkat az
országos döntőben Kovács Bálint Máté fogja
képviselni.ATörd a fejed! Tehetséggondozó Ma-
tematika Verseny levelezős fordulójának első he-
lyezettjei: Balogh Ádám 1.a, Dajkó Virág Anna
1.a, Sipos Vilmos 1.a (Marjánné Bacsó Csilla),
Reményik Anna 1.b, Miskolci Fanni 1.b (Kaló
Krisztina), Danó Ádám 6.b, Nagy Levente 6.b
(Tölgyesiné Liktor Mária), Nagy Petra 8.a, Sza-
bolcsi Janka 8.a, Erős Dóra 8.a, Klein Anita 8.a
(Tölgyesiné Liktor Mária). Az országos döntő-
ben Bolgár Dániel 2.b 1. helyezés (Kaszásné Far-
kas Viola), Borza Eszter 3.a 3. helyezés (Tibáné
Mészáros Éva), Kosina Réka 4.b 2. helyezés
(Dózsa Gyuláné), Kovács Bálint 5.a 2. helyezés
(Magyarné Simon Anita), Nagy Levente 6.b 2.
(Tölgyesiné Liktor Mária).

Mi illik?

Atiszakeszi Lorántffy Zsuzsanna Református Ál-
talános Iskola által meghirdetett körzeti illemtan
levelezős versenyre iskolánkból tíz csapat neve-
zett. Az iskolai forduló helyezettjei: 1. Illemtu-
dók: Sztohár Eszter, Terjék Valentina, Tóth Bo-

tond, Veres Mercédesz Izabella 6.b (Tölgyesiné
Liktor Mária) 2. Kék zsiráfok: Bujdos Betti, So-
mogyi Blanka, Szabó Lili, Meczkó Viktória 7.a
(Csehovicsné GubaAdrienn) 2. Gentlemen: Máté
Kristóf, Duró Áron, Bíró Márk, Németh Miklós
Ákos 7.a ( Csehovicsné Guba Adrienn) 3. Miss
Illemkék: Szűcs Hanna, Soltész Blanka Gemma,
Fekete Kiara Mercédesz, Garam Lora 6.a
(Ruszkai Gizella) 3. Illemberkék: Nagy Nelli,
Hohol Réka, Böcsödi Balázs, Bakos Ádám 6.a (
Ruszkai Gizella) 3. Rózsaszín párducok:
Csehovics Kitti, Bukta Gréta, Ladányi Laura, Vá-
gási Zoltán 5.a (Magyarné Simon Anita). Az Il-
lemtudók csapata képviseli iskolánkat az április
17-i körzeti döntőn.

Gyorsasági verseny

A körzeti mezei futó diákolimpián a III. korcso-
portban Vágási Zoltán 5.a 4. helyezés, a IV.kor-
csoportban Barna Petra 8-b 2. helyezés, Farkas
Andrea 8.b 3. helyezés, Meczkó Viktória 7.a 6.
helyezés, Berkes Viktor 8.a, 1. helyezés, Bíró
Márk 7.a 2. helyezés. a IV.korcsoport leány csa-
patának tagjai – Barna Petra, Farkas Andrea,
Meczkó Viktória, Berkes Nikolett, Fónagy Árva
Nóra 1. helyezést, a III, korcsoport fiúcsapata -
Vágási Zoltán, Veres Balázs, Szokol Milán,
Galgóczy Olivér, Magyar Balázs 2. helyezést, a
III. korcsoport leánycsapata - Sánta Rubin Helka,
Sándor Luca, Huszár Evelin, Bárány Zsanett, és
Fekete Kiara Mercédesz 3. helyezést ért el.Ame-
gyei fordulón az országos döntőbe jutott Ber-
kesViktor 8.a és Bíró Márk 7.a osztályos tanuló.

Ügyes nyelvművelőink
A Bendegúz Gyermek-, és Ifjúsági Akadémia az
idén 16. alkalommal rendezte meg a Nyelvész
Nemzetközi Anyanyelvi Tanulmányi Versenyét.
A megyei döntőt március 27-én rendezték,
amelyre a iskolánkból tizenhét tanuló jutott to-
vább. Közülük tizenegyen díjazottak lettek kate-
góriájukban, hárman meg is nyerték a fordulót.
Az 1.a osztály tanulói: Bodolai Bora 1., Hanus
Máté 2., Tóth Mira 3., Magyar Lara Noa 5.,
Dajkó Virág 6. helyezést értek el. Felkészítőjük
Marjánné Bacsó Csilla. A másodikosok közül
Kiss Hunor 2.a 1. helyezett lett, felkészítője Gál
Csabáné, Magyar Ádám 2. helyezést ért el, fel-

készítője Verébné Vincze Adrienn. A 4. évfolya-
mon Kiss Gábor Botond 4.a 1. helyezett,
felkészítő Farkas Péterné, Kosina Réka 4.b 8. he-
lyezett, felkészítő Papp Zsuzsanna. Az ötödike-
sek közül Takács Noémi 5.a, 3. helyezést, Kanyó
Viktória 5.a 4. helyezést ért el. Mindketten
Simonné Varga Katalin tanítványai.

Angol és német
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
két tanítási nyelvű tagozatán tanuló diákok már
több mint egy évtizede vesznek részt angol nyel-
ven a Langwest Országos Tehetségkutató Tanul-
mányi Versenyen. Már az írásbeli fordulón is
szépen teljesítettek diákjaink, de az általuk vég-
zett munkára a szóbeli döntő eredményei tették fel
a koronát.Az 1. kategóriában Kiss Gábor Botond
4.a 1.helyezést, Bari Dominika 4.a 4. helyezést,
Romos Soma 4.a 7. helyezést ért el. Felkészítő:
Soltészné SzörfiAnikó.A2. kategóriában Soltész
Blanka Gemma 6.a 3.helyezést, Kovács Balázs
6.a 4.helyezést ért el. Felkészítő: Makkainé
Chmara Marianna. 4. kategóriában Gergely Vanda
Zsófia 7.a 4.helyezést, György Lili 7.a 6.helye-
zést ért el. Mindketten középfokú szóbeli nyelv-
vizsgát is szereztek. Felkészítő Csehovicsné Guba
Adrienn. Az idén német nyelvből is kiváló ered-
ményeket ért el egy testvérpár. 2. kategóriában
Venglovecz Bence 5.a 1. helyezést, a 4. kategóri-
ában Venglovecz Marcell 8.a 2. helyezést ért el.
Marcell egyidejűleg középfokú szóbeli nyelv-
vizsgát szerzett. A második és harmadik legtöbb
tanulót versenyeztető tanár megtisztelő címét is-
kolánk két tanára, Makkainé Chmara Marianna és
Zimmermanné Fekete Judit kapta. Immár sokad-
szor a legtöbb diákot versenyeztető iskola címét
is a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
nyerte el.

Dorony Attiláné
igazgató

Együtt dobbant fiatal és idősebb szív.

A Kazinczy kiváló nyelvÉSZei.

A Langwest versenyen a Kazinczy nyerte el a legtöbb diákot versenyeztető iskola címét.

Az önkormányzat internethozzáféréssel támogatta a rendezvényt.

Tanár-diák meccs. Dr. Fülöp György alpolgármester, korábbi igaz-
gató bűvöli a labdát.
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Hétről-hétre visszatekintünk az időben itt, a Tiszaúj-
városi Krónika hasábjain. Az akkori újságokat átbön-
gészve próbálunk képet kapni arról, milyen is volt az
élet 45-évvel ezelőtt városunkban. 1970 áprilisa azon-
ban különleges. Akkor jubilált a „felszabadulás”, illetve
akkor lett Tiszaszederkényből Leninváros.
Ez a kettős ünnep teljes mértékben rányomta bélyegét
az akkori újságokra. A cikkek vagy ezzel, vagy azzal
foglalkoztak.
A jubileum alkalmából más kiadványok is készültek,

felidézve a negyedszázaddal korábbi történéseket. Az
egyik ilyen az „Élni tudtak a szabadsággal” címet vi-
selte. Erről is beszámolt a Borsodi Vegyész 1970. ápri-
lis 9-i száma.
„Ezt a címet adta a TVK karbamid üzemének KISZ-
alapszervezete annak a képes összeállításnak, amelyben
Tiszaszederkény felszabadulásának rövid történetét
írták meg a fiatalok. Az erről szóló krónika örök emlé-
ket állít a felszabadulásnak.”
A nyúlfarknyi cikkben a kiadványból is idéztek. Sokat-
mondóan, hiszen mai szemmel olvasva kiderül, a kiad-
vány részben akarta csak felidézni a háború itteni végét.

„Még dörögtek a fegyverek, de a szívek mélyén ott élt
a vágy, a tenni akarás, hogy végre új életet kezdhetnek,
új hazát, szebb, boldogabb jövőt építhetnek Borsod
megyének ezen az elmaradott vidékén.”
A cikket az idézet után azzal zárja a szerző, hogy itt
Tiszaszederkényben élni tudtak a negyed- évszázados
szabadsággal.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Élni a szabadsággal
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Április 9. csütörtök
9:00: Héthatár, a Tisza Tv hírműsora: Devizahitelesek - Nyuszi-sors
húsvét után - 20 éves a FER tűzoltóság - Festett mese- Facsemeték
Kirgizisztánból
9:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Vásárlás helyett ki-
rándulás – TBC - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Április 13. hétfő
18:00: Sporthétfő. A Tiszaújváros – Putnok labdarúgó mérkőzés köz-
vetítése felvételről

Április 15. szerda
18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Mindent látó traffipax - Nyílt
napok az óvodában - Költözik az okmányiroda - Légszennyezettség-
mérés - Sport
18:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Városi szavaló-
verseny - Kortárs segítők - Indul a bakterház - Sport

Április 17. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése
14:00: A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése, majd is-
métlése

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 verseny benyújtott pályamunkáiból rendezett kiállítás a kul-
turális központ aulájában és félemeletén. Látogatható április 23-ig.
Április 29. (szerda) 18.00 óra: Indul a bakterház - falusi komédia a
Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában a Tiszaszederkény Kultúrá-
jáért Egyesület szervezésében és a Derkovits Kulturális Központ köz-
reműködésével. Helyszín: a kulturális központ színházterme. Belé-
pőjegy egységesen: 700 Ft. Jegyek válthatók a kulturális központban
a jegypénztár nyitvatartási idejében. (49/542-009)

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Tokaji Bettina Gépbe zárt pillanatok című fotókiállítása. Látogatható
április 24-ig.
Április 11-én (szombat) és április 12–én (vasárnap), valamint április
18-án (szombat) és április 19-én (vasárnap): Indul a bakterház – fa-
lusi komédia. Az előadásokra minden jegy elkelt! A 2015. április 11-
én 15.00 órakor tartandó előadást megelőzően Kiss Sándor emlék-
tábla koszorúzása a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület és a
Derkovits Kulturális Központ közös szervezésében.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Április 15. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - Könyvtári foglalkozás
kicsiknek és kicsikről. Mesélő jelek. Vendégünk: Kenderes Alíz ba-
bajelbeszéd oktató.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár. A belépés díjtalan!
„Ki viszi át a szerelmet?” - Kamarakiállítás Nagy László születésé-
nek 90. évfordulója alkalmából. Helyszín: a könyvtár földszintje. A
kiállítás megtekinthető május 30-ig.

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.

Városi Kiállítóterem

Kincses Margit amatőr festő-író és Balláné Veres Aranka művészta-
nár Festett mese című képzőművészeti kiállítása. Látogatható április
17-ig.

Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál
összművészeti kulturális fesztivál

Május 11-17.
Május 11-16. (hétfő-szombat) 10.00-18.00 óra:
Szajevics László és Szarka József retro játékautóinak kiállítása.
Helyszín: DKK konferenciaterem.
Május 11. (hétfő):
19.00 óra: A fesztivál ünnepélyes megnyitója.
19.10 óra: Koncz Zsuzsa és zenekara önálló koncertje.
Helyszín: DKK színházterem • Belépődíjas program!
Május 12. (kedd):
18.00 óra: Varnus Xavér orgonakoncertje.
Helyszín: református templom • Belépődíjas program!
Május 13. (szerda):
19.00 óra: A Föld hangjai
Horgas Eszter és Falusi Mariann estje.
Helyszín: színházterem • Belépődíjas program!
Május 14. (csütörtök):
17.00 óra: Fotóművészeti kiállítás megnyitó.
19.00 óra: Orlai Produkció színházi előadása.

Richard Baer: Hitted volna? – színmű.
Főszereplők: Hernádi Judit, Kern András.
Rendező: Verebes István.
Helyszín: DKK színházterem • Belépődíjas program!
Május 15. (péntek):
Miénk a tér! - Ifjúsági nap
14.00 óra: A sötétben látó tündér
A Miskolci Nemzeti Színház gyermekelőadása.
Helyszín: DKK színházterem • A jegyek ára egységesen: 700 Ft.
15.00 óra: BMX, MTB, görkorcsolya és gördeszka bemutató,
helyi amatőr együttesek koncertje, szabadtéri palacsintasütés, számí-
tógépes sátor.
17.00 óra: Házi rap verseny.
Helyszín: Széchenyi utca, Március 15. park.
19.00 óra: Animal Cannibals concert.
Helyszín: Március 15. park.
Május 16. (szombat) 13.30-18.00 óra:
V. Tiszaújvárosi Országos Mazsorett Fesztivál
Helyszín: Sportcentrum.
20.00 óra: Ocho Macho concert.
Helyszín: Városháztér.
Május 17. (vasárnap) 10.00-17.00 óra:
A Család napja - Óz varázslatában
A rendezvény helyszíne: Tiszaszederkény.
Jegyek kaphatók április 7-től a kulturális központ jegypénztárában
(49/542-009).
A belépődíjas programok jegyárai:
2.500 Ft, Tiszaújváros kártyával: 2.250 Ft, Nyugdíjas/Diák: 2.000 Ft.
A műsor és a helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk!

Festett mese

Érzések és természet a vásznon
Két alkotó munkáiból nyílt tár-
lat a Városi Kiállítóteremben. A
festmények és alkotóik jó kont-
rasztot adtak egymásnak, míg
Kincses Margit ecsetvonásaiban
érzései tükröződnek vissza, ad-
dig Balláné Veres Aranka mű-
vésztanár képei a természethez
fűződő bensőséges viszonyáról
árulkodnak.

Kincses Margit amatőr festőművész és író is
egyben. Ennek megfelelően minden képe alatt
egy-egy vers is szerepel. Mint mondta, a képek
keletkeznek előbb, utána csatol hozzájuk ver-
set.
- Amikor elkészül egy kép, mindig egy kicsit
abban a hangulatban maradok, és egy pár sor-
ban megpróbálom összefoglalni azokat az ér-
zéseket, gondolatokat, melyek a kép készítése
során megfogalmazódnak bennem. Így lesz be-
lőle vers, majd ezekből mese - mondta.
- A képek csak hangulatokat ábrázolnak,
vagy konkrét tartalmak is megjelennek raj-
tuk?
- Minden képnek van mondanivalója, de java-
részt az érzések fogalmazódnak meg a képe-
ken keresztül.
- Fordítva is működne? Azaz először a vers
és utána a kép?
- Nálam biztosan nem. Amikor leülök festeni,
még én sem tudom, hogy mi fog születni. Ál-
talában amikor már tényleg ott van a festék az
ecsetemen és hozzáérintem a vászonhoz, akkor
valami megfogalmazódik és úgy alakul ki,
hogy mit is fogok festeni. Próbáltam már úgy

is, hogy kigondoltam, elképzeltem, hogy mit
szeretnék, de nem ment.
A miskolci művésztanár, Balláné Veres Aranka
ezzel szemben jól meghatározott témában fest.
Képein a természet szeretete, szépségei iránti
rajongása tükrözódik.
- Én leginkább a természetben találom meg a
motiváló erőt - mondta. - Minden művész azt
festi, ami belőle jön. Én egy természeti
ember vagyok, a természetről alkotok. Érde-
kes, nem festek embert, de megtanítom a
gyerekeknek.
- A természet ad elég motivációt?
- Persze. Vegyünk csak egy fát. Hányféle mó-
don lehet azt megfesteni? Elkezdve a levelétől

az ágakon át egészen a gyökeréig. Kitekintve
az erdőn keresztül az egész világra. Igaz ez a
vízcseppre is. A cseppből elindulva a patakon,
a folyón keresztül a tengerig milyen szép is az.
És akkor még a virágról nem is beszéltünk. Itt,
amikor jöttem, a bejárat előtt csodaszép virá-
gokat láttam. Ettől szebb nem is kell. Azon
gondolkodtam, miért is nem hoztam a fényké-
pezőgépemet, mert az árvácska és a tulipán,
ami itt elöl van, az valami meseszép.
A kiállítást Bobi Barka, a miskolci Avasi Gim-
názium tanulója nyitotta meg, valamint a Csöpp-
öröm trió működött közre. A tárlat április 17-ig
tekinthető meg.

borza

Érzések és természet a vásznon.
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Családgondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (cím: 3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) ismételten pályázatot hirdet 1 fő
részére határozatlan időre, családgondozó munkakör betölté-
sére, Családsegítő Szolgálatnál.

Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek keze-
lése,
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM ren-
delet.

A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában
családgondozóra vonatkozó képesítést igazoló oklevél máso-
lat,
- 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági erkölcsi
bizonyítvány,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt sze-
mélyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.

Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerint.

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba,
Poropatich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati felté-
telekben felsorolt valamennyi irat benyújtásával lehet,
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázat azonosító számát: 622/2015., valamint
a munkakör megnevezését: családgondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályá-
zati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Az elbírálásnál előnyt jelent:
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).A pá-
lyázatok beérkezésének határideje: 2015. április 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. május 04.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter in-
tézményvezetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az
intézmény honlapja: www.human.tujvaros.hu. A pályázati fel-
hívás a KSZK honlapján 622/2015. azonosító számon 2015.
április 07-én is megjelent.

Takarító
munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkaválla-
lót takarító munkakör betöltésére határozatlan időtartamra, napi
4 órás munkaidőben.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Munkaidő beosztás: 05.00-09.00-ig illetve 18.00-22.00-ig, he-
tenkénti váltásban.
- A jelentkezés benyújtása 2015. április 13-ig Tiszaújváros Városi
Rendelőintézet, Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 2. emeleti
titkárságon.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- Érdeklődni: 49/341864.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Erőműves tisztújítók
Az Erőműves Nyugdíjasok Baráti
Társasága tisztújító közgyűlést tart
2015. április 13-án, hétfőn 15 órá-
tól a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesülete klubszobájában, melyre
várnak minden érdeklődőt.
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A Sportcentrum eseményei
Április 10. péntek

Labdarúgás
10.00 Körzeti labdarúgó diákolimpia II., III. kcs.

Füves edzőpálya
Április 11. szombat

Labdarúgás
10.00: U15 TFCT –Mezőkövesd bajnoki labdarúgó mérkőzés

Füves edzőpálya
12.00: U14 TFCT –Mezőkövesd bajnoki labdarúgó mérkőzés

Füves edzőpálya
16.30: TFCT – Putnok FC NB III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés

Labdarúgó stadion
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Sátoraljaújhely megyei o. bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz-csarnok
Április 12. vasárnap

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11, U13

Füves edzőpálya, Műfüves edzőpálya

Labdarúgás

Nincs gól, nincs pont
Nem sikerült újabb pontot vagy
pontokat szereznie a Termálfür-
dő FC Tiszaújváros NB III-as
labdarúgó csapatának a bajnok-
ság 21. fordulójában. A jászbe-
rényi kiruccanás egygólos hazai
sikert hozott.

Jászberényi FC - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-0 (1-0)

Jászberény: 200 néző, V.: Lovas (Csatári, Po-
gonyi).
Jászberényi FC: Szatmári-Lékó, Dajka, Gu-
lyás, Dancsa, Tisza, Kiss (László), Ludasi, Ke-
resztes (Bárkányi), Szilágyi (Ludánszki), Far-
kas.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Horváth,
Fodor, Czégel (Patalenszki), Molnár F., Tóth T.
(Polényi), Lippai, Kerekes, Bussy, Kovács P.,
Kovács Sz. (Potyka)
10. perc: Lékó a jobb oldalról kanyarította a
tiszaújvárosi tizenhatoson belülre a labdát, ahol
a remek ütemben érkező Keresztes a védőket
megelőzve mintegy hat méterről a hálóba fe-
jelt. 1-0
A tiszaújvárosiaknak nem sikerült meglepetést
okozniuk a jászberényiek otthonában, a korán
bekapott gól után az első félidőben jóformán
el sem jutottak a hazaiak kapujáig. A fordulás
után már nem csak a jászberényieknek, hanem
a tiszaújvárosiaknak is voltak helyzeteik, de
több gól már nem esett.
Németh Gyula, vezetőedző: A szív győzelme
volt. Az első félidőben talán eldönthettük volna

a mérkőzést, a második félidőben már ki-
egyenlített játék folyt a pályán.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Játékra alkalmatlan
pályán a grundfoci szabályai érvényesültek,
rúgd előre és fuss. Ebből a hazaiak jöttek ki
jobban, igaz a 2. félidőben nekünk is megvol-
tak a helyzeteink, amiket nem tudtunk érvé-
nyesíteni. Egy pontot megérdemeltünk volna.
További eredmények:
Putnok – Kisvárda 1-0
Cigánd – Salgótarján 2-0
Felsőtárkány - DVSC-DEAC 2-2
Hatvan - KBSC FC 1-1
Gyöngyös – Budapest Honvéd 0-2
Veresegyház – Nyírbátor 2-1
Következik a 22. forduló:
2015.04.11., szombat, 16:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Putnok FC
Salgótarjáni BTC-Puebla – GyöngyösiAK-Ytong
Kisvárda Master Good – Cigánd SE
Hajdúböszörményi TE - FC Hatvan
KBSC FC – Jászberényi FC
2015.04.12., vasárnap, 16:30
DVSC-DEAC – Veresegyház VSK
Budapest Honvéd-MFA – Fortress Felsőtárkány
Szabadnapos: Nyírbátori FC

Kovács mégsem váltja
Kovácsot

Az elmúlt héten a Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros éves rendes közgyűlése után az elnökség

úgy döntött, hogy elfogadja Kovács Tamás
elnök lemondását, áprilisban lejáró mandátu-
mát azonban június 30-ig meghosszabbította.
Helyette július 1-től Kovács Richárdot bízta
meg az elnöki teendők ellátásával. Lapunk
megkereste Kovács Richárdot, aki elmondta,
nagy megtiszteltetésnek vette az ajánlatot, de
a közgyűlés óta a munkahelyén kialakult nem
várt helyzet nem teszi lehetővé, hogy Kovács
Tamás helyébe lépjen. Így a megbízatást nem
tudja elvállalni. Érdeklődtünk a Termálfürdő
FC Tiszaújváros elnökségénél a hogyan to-
vábbról, melyre az alábbi nyilatkozatot kaptuk:
„A múlt heti közgyűlést követően az első el-
nökségi ülést 9-én, csütörtökön fogja megtar-
tani az egyesület elnöksége, melyen várhatóan
minden régi és új tag meg fog jelenni.”
Folytatás tehát egy hét múlva.

*
Pont nélkül maradtak a bajnokság legutóbbi
fordulójában a Termálfürdő FC Tiszaújváros
utánpótlás csapatai. Ráadásul valamennyi
gárda nagy gólarányú vereséget szenvedett.
Az eredmények:
U15 Egri SSE – Termálfürdő FC Tiszaújváros

8-0
U14 Egri SSE – Termálfürdő FC Tiszaújváros

5-0
U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC FC

2-5
U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC FC

5-9

Diáksport

Derekasan helytálltak
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola diáksportolói eredményesen szerepeltek a Győr-
ben megrendezett országos úszó diákolimpián.

II. korcsoport fiú: 4x50m váltó (Deim Marcell, Molnár Szabolcs, Urbán
Benedek, Urbán Ádám) 15. hely.
III. korcsoport leány: 4x50m váltó (Tóth Zsófia, Mezei Dóra, Csató
Lilla, Balogh Adrienn Kitti ) 5.hely.
IV. korcsoport leány: 4x50m váltó ( Drahos Bianka, Kacsa Panna,
Stogica Kata, Gulyás Fanni) 9.hely.
Felkészítő edzők: Ujlaky Ildikó és Bukovinszki József.

Kézilabda

A második félidő
döntött

A tavaszi 3. fordulóban a megfiatalított Szerencs csapata
látogatott Tiszaújvárosba.

Mindkét együttes az élmezőnyben foglal helyet. Az első félidőben fel-
váltva estek a gólok. A második 30 percben a hazai csapat nagyobb se-
bességre kapcsolt, és 5 gólos győzelmet aratott. A sikerrel a tiszaújvá-
rosiak a második helyre ugrottak a tabellán.
Tiszaújvárosi SC – Szerencsi VSE 24-19 (11-10)
Tóth, Rónai 9, Nagy 2, Új 1, Takács 5, Sepsi, Bagdi 6. Csere: Kiss 1,
Szabó, Bozsik, Kovács.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Húsvét alkalmával kedveskedtünk a
szerencsi lányoknak, néhány apró és pár bombagóllal. Már csak a
MEAFC hátát nézzük.
Legközelebb ismét hazai környezetben játszik a tiszaújvárosi együttes,
igaz jó sokára, április 25-én, szombaton a miskolci Handball csapatát
fogadják.

Kosárlabda

A szerencse forgandó
Az alapszakasz utolsó mérkőzése
izgalmas összecsapást hozott a
kiesés elől menekülő budafokiak
ellen. A találkozón felváltva ve-
zettek a csapatok, végül a vendé-
gek örülhettek egypontos győ-
zelmüknek.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK -
Budafoki KK 78-79 (27-29, 17-14, 14-19,

20-17)
Tiszaújváros: 250 néző, V.: Válé (Balogh, Kis-
házi)
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Joó
(6)), Varga (9)), Kóthay (15/6)), Kilyen (20/9),
Benőcs (4). Csere: Sitku (12), Szeiberling (-),
Kovács Z. (8), Kovács B. (4).
Budafoki KK: Senkár (11/3), Drevenka (17/6),
Károly (25/9), Vajda (9/3), Tiba (6). Csere:
Vámos (-), Takács (6), Fehér (5).
A kezdést követően azonnal látszott, nem lehet

a Keleti csoport utolsó helyén tanyázó budafo-
kiakat félvállról venni. A vendégek óriási len-
dülettel vetették magukat a küzdelembe és az
egész negyedben végig előnyben voltak (27-
29). A második játékrészben továbbra is fej-fej
mellett haladt a két gárda, ebben az időszakban
viszont a Phoenix volt pontosabb a támadások
végén. 44-43-as állásnál vonulhattak a csapa-
tok pihenőre. A fordulás után 5 percig még
előnyben volt a Tiszaújváros, a negyed máso-
dik fele viszont már a budafokiaké volt. Átvet-
ték a vezetést, 62-58-as eredményt mutatott a
tábla az utolsó etap előtt. Érződött, óriási küz-
delem várható a hátralévő 10 percben. Így is
lett, a negyed felénél ismét egyenlő volt az
állás, viszont ezt követően elhúzott a Budafok,
de pillanatok alatt visszajött a mérkőzésbe a
Phoenix. Sajnos a döntő pillanatban egy téves
játékvezetői ítélet a vendégeknek kedvezett.
Ezt követően hiába igyekezett a kék-sárga
együttes, ezen a mérkőzésen a szerencse elpár-
tolt tőlük. Így végül egypontos 79-78-as győ-
zelmet aratott a budafoki legénység.
Brunyánszky István, vezetőedző: Nem úgy si-

került az alapszakasz utolsó mérkőzése, ahogy
elterveztük. Ennek ellenére jó mérkőzést ját-
szottunk, ám ezúttal az ellenfél kezét fogta meg
Fortuna. Úgy érzem, remekül teljesítettünk az
alapszakaszban, amiért csak gratulálhatok a
csapatnak.
Hartai Tamás, vezetőedző: Nagy küzdelemben
sikerült megnyerni a mérkőzést, ehhez egy kis
szerencsére is szükség volt. Talán egy kicsit
jobban akartuk a győzelmet, hiszen ez nagyon
fontos volt a rájátszás előtt.
Az alapszakaszt követően a Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK a középcsoportban foly-
tatja a rájátszást az NB I/B 9-16. helyéért.
Ebben az esztendőben változott a kiírás, azaz
kuparendszerben folytatódik a bajnokság. A
Keleti csoportban 6. helyen végzett Phoenix a
Nyugati csoport 7. helyezettjével, a Falco II.
számú csapatával kezdi a rájátszást oda-visz-
szavágó alapon. (Az időpont egyeztetés alatt.)

Kitettek magukért
a lányok

Miskolc adott otthont az V.-VI. korcsoportos
leány amatőr kosárlabda diákolimpia fináléjá-
nak. A 16 csapatos mezőnyben ott volt a Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gimnázium is. A
csoportküzdelmeket követően playoff rend-
szerben folytatódtak a küzdelmek, míg vasár-
nap a helyosztókkal ért véget. A tiszaújvárosi
lányok fantasztikus játékot produkálva az igen
erős mezőnyben az előkelő hatodik helyet sze-
rezték meg.

Műkorcsolya

Dupla ezüst Miskolcról
Miskolcon rendezték meg a 10. Avas Kupa nemzetközi műkorcsolya
versenyt és adult országos bajnokságot. A háromnapos erőpróbán 20
nemzet, 280 versenyzője adott számot tudásáról. A tiszaújvárosi Szikszai
Zsuzsanna, a Miskolci Havasszépe SE versenyzőjeként felnőtt kategó-
riában a nemzetközi versenyen és az országos bajnokságon egyaránt a
második helyezést érte el.

Pontvadászat

Megtollasodtak
a csapatok

Márciusban tovább folytatódott a 12 állomásból álló Sport-Park Non-
profit Kft. által szervezett Nyitott kapuk szabadidősport rendezvényso-
rozat. Legutóbb tollaslabdáztak a résztvevők. A Városi Sportcentrum
edzőtermében 9 órától folyt a küzdelem a hét benevezett csapat között.
A győzelmet a Verebek elnevezésű együttes szerezte meg, megelőzve
az SC Grund legénységét. A harmadik helyen a Buli Team és a Brassai
Csillám Pónik gárdája osztozott.
Április végén a röplabdával folytatódik a sorozat. A rendezők várják to-
vábbi csapatok jelentkezését, bekapcsolódását.

Adok-kapok a palánk alatt. Sitku Ernő, nya-
kán a budafokiakkal.

A csapat tagjai, balról jobbra: Pogonyi Lea, Bagdi Panna, Baranyai Bettina, Orbán Fanni,
Bodolai Bettina, Pelyhe Lilla, BenőcsViktor, edző.Térdelő sor: Kovács Eszter, Bardi Dorina,
Tóth Anett, Kapus Barbara, Vigh Krisztina, Molnár Tímea.

Az NB I/B Keleti csoport alapszakaszának végeredménye:
1. Vásárhelyi Kosársuli 22 18 4 1810-1559 40
2. DEAC 22 17 5 1782-1554 39
3. Tehetséges Fiatalok-Budapest 22 15 7 1637-1487 37
4. Konecranes-Salgótarjáni KSE 22 15 7 1904-1677 37
5. Békési SzSK 22 14 8 1832-1841 36
6. Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 22 13 9 1625-1626 35
7. Budapesti Honvéd SE 22 9 13 1594-1745 31
8. EKF-Eger-KOK SE 22 9 13 1752-1816 31
9. Óbudai Kaszások 22 8 14 1807-1810 30
10. Szolnoki Olaj KK U23 22 5 17 1516-1652 27
11. Mercedes-Benz Gyár KA 22 5 17 1526-1795 27
12. Budafok 22 4 18 1550-1773 26
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