
Rideg Sándor: Indul a bakterház című fa-
lusi komédiáját mutatta be nagy sikerrel a
Sodrás társulat.
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A hosszabbításban gólt kapott,
s így vereséget szenvedett a
Tiszaújváros.
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Elindult
a bakterház

Nyílt napok az óvodában Végítélet
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Nyitnikék
A székely kapu után úgy 15-20 m-re a parkban gyökerezett földbe
a lábam. Amit hallottam, elemi erővel hatott, pedig cérnavékony hang
volt. „Nyitnikék” - mondta. Kis barátunk honnan jöttél, merre tar-
tasz, Isten hozott, légy vendégünk - gondoltam sok mindent hirtelen.
Régi idők emlékei jöttek elő, a böszörményi szőlőskertben minden ta-
vasszal hallottam ezt a kedves felszólítást: Nyitnikék! És tényleg, ál-
talában április elején nyitottuk a szőlőt. Az „illetőt” ismertem (bár
most a tuja közé bújt a huncut), ő a széncinege. Rendkívül fess, csi-
nos, öltözete kifogástalan, még a madár Tesco-ba is sárga mellényben,
fekete nyakkendőben ugrik le egy kis finom hernyó reggeliért. Nem vo-
nuló, csak kóborló madár, és odulakó. Talán a parkban is talál la-
kást és családot alapít.
Nyitnikék! Tudják ezt a fák is. Ámítóan gyönyörűek. Az aranyeső
sárgája már búcsút int, de jönnek a díszfák színorgiával: fehér, ró-
zsaszín, vörös árnyalatok, mint egy-egy nagy menyasszonyi csokor.
Káprázatos, nézzük, amíg lehet ezeket a gyönyörűségeket. Az óriás-
platánok az Építőkön még nem bomlanak, de az örvös galamb gond-
ban van, hogy a páros, vagy páratlan oldalban építkezzen. A
környező falvakban a gólyaurak nem látszanak ki a munkából. Ta-
tarozzák, csinosítják a kéglit, hogy mire az asszony megjön, rendben
legyen.
Mi emberek pedig, családtagok, szomszédok, munkatársak, politi-
kusok és a „csak emberek”, akik áhítozunk a szeretetre, jó szóra,
békére, barátságra, kívánjuk a szépet, jót, tegyük meg a másik felé az
első lépést.
Mert itt a tavasz. Nyitnikék!

K. Tóth Imre

Nyílt délutánokat tartottak a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvodában. Valamennyi óvodaépületben megismerkedhettek
a leendő ovisok és szüleik az épület kínálta lehetőségekkel,
illetve azokkal az óvodapedagógusokkal, akik várhatóan
szeptembertől fogadják a legkisebbeket. /3. oldal

Ma kezdődik a „mindent látó” traffipaxok 24 órás országos ellenőrzése.Tiszaújvárosban a 35-ös út városi szakaszán 12-től 14 óráig, az Örösi
úton 21 órától 23:30-ig mérnek sebességet. Az éjszakai, hajnali, reggeli órákban a 35-ös út több szakaszán is találkozhatunk az eszköz-
zel.

Változik a morál?

Megérkezett az új traffipax

Országszerte 160 változtatható
helyű komplex közúti ellenőrzési
pontot vezettek be március 26-
tól. Megyénkben 11 lesz szolgá-
latban, minden kapitányság kap
belőle, így a tiszaújvárosi is.

A múlt héten tartott sajtótájékoztatót a megyei
rendőr-főkapitányság Miskolcon, ahol a sajtó
képviselőinek bemutatták az új eszközöket.
- Ez az eszköz egy változtatható helyű komp-
lex közúti ellenőrzési pont - mondta Pitkó
László alezredes, a megyei rendőr-főkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztályvezetője. -
Azért is kell ezt kiemelni, mert nem csak se-
bességellenőrzést képes végezni, hanem egyéb
szabályszegések rögzítésére is alkalmas. Ilyen
például a kötelező haladási irány figyelmen
kívül hagyása, a záróvonal átlépése, a tilos jel-
zésen történő áthaladás, a menet közben tör-
ténő mobiltelefon használat, vagy a biztonsági
öv használatának elmulasztása. Jelenleg az
alapfunkció, a sebességmérés van „élesítve”,
emellett a hatósági jelzések beazonosítása és
rögzítése. Megyénkben 11 ilyen eszköz lesz,
tehát számítani kell arra, hogy bármelyik útvo-
nalon találkozhatnak vele a közlekedők.
Várhatóan a harmadik negyedévben üzemelik
be a fix telepítésű pontokat. Ezeket mindenhol
táblákkal jelölik majd. A fix pontok végleges
helye és száma még nem nyilvános, de az biz-
tos, hogy az eddigi e-útdíj kamerákat egy szoft-
verfrissítés után minden funkcióval ellátják.
Városunk is rendelkezik már az új traffipax-
szal, így mi is találkozhatunk vele a kapitány-
ság teljes illetékességi területén, nem csak Ti-
szaújvárosban.
Pocsai Csaba százados, a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányság megbízott közlekedésrendészeti al-
osztályvezetője elmondta, a kapitányság illeté-
kességi területén tavaly 48 személyi sérüléses
közúti közlekedési baleset történt, ennek a 35%-
át a helytelen sebességmegválasztás vagy a se-

bességtúllépés okozta. Arra számít a rendőrség,
hogy az ellenőrzések hatására csökkenni fog a
sebességtúllépések, ezzel a balesetek száma.
Kíváncsiak voltunk a közlekedők véleményére
is. A legtöbb esetben azzal találkoztunk, hogy
az új traffipax rendszer jó dolog. Homoki Máté
például azt mondta, hogy Magyarországon sze-
rinte még nem vezetünk olyan kulturáltan, mint
ahogy más országokban.
- Nyugodtabban közlekedni, nem pedig szá-
guldozni - mondta. - Véleményem szerint rom-
lott is a közlekedési morál. Én már levezettem
nagyon sok kilométert, hivatásos sofőr voltam,
és azt tapasztalom, hogy az embereknek van
pénze bírságok kifizetésére, és nem nagyon ér-
dekli őket, ha fizetni kell.
Ha nem értünk egyet a bírsággal, van jogor-
voslati lehetőség. Az új traffipax egy eset ki-
vételével az objektív felelősség alá eső eseteket
rögzíti.

- Az objektív felelősségről 2008-tól beszélhe-
tünk - mondja Dr. Örley Gabriella ügyvéd. -
Egy kormányrendelet léptette hatályba, illetve
tette lehetővé a közigazgatási bírság kiszabá-
sát. Leggyakrabban a megengedett sebesség át-
lépése esetén beszélhetünk erről. Abban a
sajnálatos esetben, ha lefotóznak, és kapunk
egy határozatot, akkor a határozat kézhezvéte-
létől számított 8 napon belül van arra lehetősé-
günk, hogy jogorvoslattal éljünk. Ez kétféle
lehet. Egyrészt terjeszthetünk elő bizonyítási
indítványt (ez nem a mi kocsink, nem is vol-
tunk ott, stb.). A másik esetben az úgynevezett
kimentésre van lehetőség. Ezt akkor kell alkal-
mazni, ha nem az üzembentartó vezette a gép-
járművet. Ha ezt bármilyen irattal bizonyítani
tudjuk, akkor kérhetjük, hogy közvetlenül a
járművezetővel szemben szabják ki a közigaz-
gatási bírságot.

A rendőrség a balesetek csökkenését várja a mobil eszköz bevetésétől.

Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. április 15. napjával lemondtam a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlésben betöltött tisztsége-
imről. Lemondásom a jelölő szervezettel, a Magyar Szocialista Párt
B-A-Z Megyei Szervezetével történt egyeztetés alapján történt. Kö-
szönöm mindazoknak a támogatását, akik szavazataikkal lehetővé
tették a megyei önkormányzati tagságomat. Az eltelt rövid idő is hoz-
zájárult ahhoz, hogy Tiszaújvárost megfelelően tudjam képviselni
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, illetve a kialakult kapcsolatok jól
kamatoztathatók Tiszaújváros és térsége fejlődése érdekében.
A jövőben is mindent megteszek annak érdekében, hogy polgármes-
teri tisztségemet az itt élők megelégedésére végezzem.

Bráz György
polgármester

Tavaszi „rajzás”

Mintegy ötvenen használják rendszeresen a Sportcentrumban található
extrém sportpályát. A kerékpáros, görkorcsolyás, gördeszkás, rolleros
és egyéb sportokat űző fiatalok a jó idő beálltával ismét birtokukba vet-
ték a létesítményt. Aki szeretne testközelből is megismerkedni a nem
kis ügyességet és fizikális felkészültséget igénylő mozgásformákkal, az
a Tavaszi Fesztivál programjában szereplő Ifjúsági Napon május 15-én
a Derkovits Kulturális Központ mellett megteheti.

Kedves Olvasók!
Csaknem 20 éve már, hogy megismerhették képújságos kollégánkat,
Szabó Sándort. Korábban a Kábelinfót üzemeltette, majd a Tisza TV kép-
újságát szerkesztette. Ügyfeleivel és kollégáival is mindig jó kapcsolatot
ápolt. Tavalyelőtt munkásságáért Lovas Lajos díjat is kapott. Nemrég
azonban úgy döntött visszavonul, hogy jól megérdemelt nyugdíjas éveit
töltse. Képújság szolgáltatásunk természetesen továbbra is működik, ke-
ressék szerkesztőségünket a 341-755-ös telefonszámon, vagy személye-
sen a Tisza Média Kft szerkesztőségében. Várjuk hirdetőinket!
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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.
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.
Április 19-én, vasárnap 16 órától képviselő-testületi ülés lesz a plébá-
nia közösségi termében.

Görög katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 esti is-
tentisztelet. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószö-
geden, 11:00 Tiszaújvárosban.
Április 24-én Dr. Papp Miklós professzor úr, a Sapientia Szerzetesi Fő-
iskola tanára tart előadást „Az életvezetés etikája: hogy ne rontsuk (ne
bénázzuk) el életünket” címmel a görög katolikus templomban. A fél
hatkor kezdődő, érdekesnek ígérkező előadásra mindenkit sok szere-
tettel hívunk és várunk.
Április 26-án (vasárnap) Szabó Péter nyugdíjas paróchus atya pappá
szentelésének 50. jubileumát, aranymiséjét ünnepli. A hálaadó Szent Li-
turgia 11 órakor kezdődik a sajószögedi görög katolikus templomban.

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 17:00 órától bibliaóra lesz. Pénteken
Tiszaszederkényben 18:00 órától istentisztelet.
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.

Törvény
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.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

BÉLTECZKI LÁSZLÓNÉ
(KOVÁCS IRÉN)

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

A gyászoló család

„Elmentél, pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Te a jóságodat mindig két kézzel szórtad,
önzetlenül adtál rossznak, s jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.
Segítő szavad most hiányzik csak igazán,
kérünk: továbbra is figyelj és vigyázz ránk!”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
DR. JAKAB ZOLTÁN

fogszakorvos
örök álmának 1. évfordulóján.

„Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
Jóisten őrködjön pihenésed felett.

Pihenj csendben, legyen békés álmod,
Találj odafönn örök boldogságot.”

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy
BAGI SÁNDOR

életének 55. évében elhunyt. Temetése április 17-én, pénteken
10.30-kor lesz a tiszaszederkényi temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és szerették, hogy

JÁMBOR LÁSZLÓ
életének 85. évében elhunyt. Temetése április 20-án, hétfőn 11

órakor lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot április 19-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd április 20-tól (hétfőtől) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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,il-
letve pénteken 17 órától hétfő reggel

8 óráig,valamint az ünnepek alatt:
06-46/477-104.

Lisztérzékenyek figyelmébe
A lisztérzékenyek tiszaújvárosi csoportja szeretettel meghívja önt a következő találkozójára,
melyet 2015. április 20-án 17 órai kezdettel tartunk. Érdeklődni a (49) 738-140-es telefon-
számon lehet a délutáni órákban.

A csoport nevében: Szentirmai Ágnes

Nem erre volt engedély

Elszállították a hulladékot
Nem szállíthat hulladékot Tisza-
part városrészben lévő ingatla-
nára az ÖKO-PARK Kertészeti
és Kommunális Szolgáltató Kft.
Az Észak-Magyarországi Kör-
nyezetvédelmi és Természetvé-
delmi Felügyelőség határozata
értelmében a cégnek az ott tárolt
hulladékot is át kell adnia a ha-
tóság jogerős engedélyével ren-
delkező hulladékkezelőnek.

A környezetvédelmi felügyelőség Bráz György
polgármester közérdekű bejelentésnek minő-
sülő levele nyomán végzett még tavaly de-
cemberben ellenőrzést az ÖKO-PARK Kft.
Tisza-part városrészben lévő telephelyén. En-
nek során a hatóság megállapította, hogy az in-
gatlanon mintegy 250 köbméter műanyag hul-
ladékot, meghatározóan bálázott csomagolási
hulladékot és big-bag zsákokban műanyag
darálékot tárolnak.
A felügyelőség megállapította, hogy a cég ren-
delkezik ugyan nem veszélyes hulladékok
gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély-
lyel, ám az ominózus ingatlanra vonatkozó hul-
ladékgazdálkodási engedélye nincs.
Ezt követően közigazgatási hatósági eljárás in-

dult. A kft. úgy nyilatkozott, hogy tevékenysé-
gét nem tekinti hulladékgazdálkodásnak és azt
is közölte, hogy „a másodhasznosítási anya-
got” fuvaroptimalizálás céljából szállította a te-
lephelyre.
Az eljárás során a felügyelőség mást állapított
meg. Nevezetesen, hogy az említett anyagok

nem tekinthetők alapanyagnak, azokat hulla-
dékként kell besorolni és nyilvántartani. Ezt tá-
masztja alá, hogy a szállítóleveleken is „mű-
anyag csomagolási hulladék” megnevezés és
azonosító kód szerepel, továbbá ezt tartal-
mazza az újrahasznosító céggel kötött szállí-
tási megállapodás is. A szerződött partner - a
TIKO-REC Kft. - egyébként rendelkezik nem
veszélyes hulladék előkezelési és újrahaszno-
sítási engedéllyel, az ebben foglaltak szerint a
hasznosítási technológia eredményeként re-
granulátum keletkezik, mely alapanyagként
fólia előállítására használható fel.
Összegzésképpen a felügyelőség azt állapította
meg, hogy az ÖKO-PARK Kft. a termelőknél
keletkezett műanyag csomagolási hulladéko-
kat az engedélyében foglaltaktól eltérő módon
nem közvetlenül adta át, hanem beszállította
saját telephelyére, a műanyag darálékot pedig
- mint előkezelt hulladékot gyűjtő - engedély
hiányában vette át.
Mindezek alapján a felügyelőség megtiltotta -
mégpedig azonnali hatállyal - a további be-
szállítást és - egyéb „adminisztrációs” előírá-
sok mellett - a tárolt hulladék átadására köte-
lezte a céget, mely ennek eleget tett.

f.l.

Egy hete így nézett ki a telephely...

... kedden pedig így.
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Ülésezik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum.

A magyar költészet napján

Példaértékű szavalóverseny
A magyar költészet napja - József
Attila születésének 110. évfordu-
lója - alkalmából pénteken városi
szavalóversenyt rendezett a Der-
kovits Kulturális Központ Ham-
vas Béla Könyvtára.

Mottóként a költő, a meghívón is szereplő gon-
dolatát választották: „Szállj költemény, szólj
költemény/mindenkihez külön-külön,/hogy é-
lünk ám és van remény…”
A megmérettetésre több mint 40 általános-, kö-
zépiskolás, illetve felnőtt nevezett be. A szava-
latokat elnökként Seres Ildikó, Jászai Mari-
díjas színművész, a Miskolci Nemzeti Színház
tagja, segítőkként pedig Halászi Aladár, nyu-
galmazott középiskolai tanár és Mátyás Zoltán,
a Derkovits Kulturális Központ igazgatója ér-
tékelte.
A rendezvényt nagy érdeklődés kísérte, min-
den szék „elkelt”, de még az előtérbe is jutott
szép számmal hallgatóság. A bemutatkozó ál-
talános iskolai alsó tagozatosok közül senki, a
felső tagozatosok közül egy, a középiskolások
többsége, a felnőttek kisebbik fele, a megze-
nésített vers kategóriában egy szereplő válasz-
tott József Attila művet.
- A négyórás verseny szünetében - mondta
Tompáné Mészáros Hedvig, a könyvtár vezetője
- irodalmi kvízjátékkal szórakoztattuk a közön-
séget. Irodalmi alakokról, művekről, szerzők-
ről tettünk fel kérdéseket, a helyes válaszért
édesség járt cserébe. Az eredményhirdetéshez
is játékosan „csalogattuk be” a zsűrit: az egy-
begyűltek közösen skandáltak egy Weöres
Sándor verset, és a meghívón szereplő József
Attila idézetet.

- Rendkívül rangos, példaértékű rendezvény
volt a mai - kapcsolódott be a beszélgetésbe
Seres Ildikó, zsűrielnök -, érződik a fejlődés,
főleg az iskolásokon. Másodszorra hívtak meg
elnöknek Tiszaújvárosba, van mihez viszonyí-
tanom.
- A megzenésített vers kategóriában miért
nem osztották ki az első helyet?
- Mindenképpen szerettük volna, de az első he-
lyezéshez mérten, picivel színvonalasabb pro-
dukciókat vártunk volna. Talán az lehet a baki
oka, hogy a versenyzők nem találtak maguk-
hoz igazán közelálló zenés választékot. Tavaly
is érzékeltem, hogy nem mindegyik versvá-

lasztás volt telitalálat, most viszont azt tapasz-
taltam, hogy egyre több volt a jó választás.
Nekem izgalmas a gyerekkorúak kategóriája,
itt szemmel látható a fejlődés, a felnőttek pedig
hozzájuk méltóan hozták a tőlük elvárható ma-
ximumot. A zenés kategóriára visszatérve:
nekem a szívemhez nőtt a tiszaújvárosi ver-
seny, s nagyon szívesen küldök megzenésített
verseket, amelyekből bárki kedvére szemez-
gethet. Mert ha valaki egy-egy gondolat, dal-
lam mögé igazán oda tud állni, az a produkciók
színvonalát is elképesztő mértékben megnö-
veli.

T. M.

A gyerekkorúak kategóriájában fejlődés tapasztalható - mondta a zsűri elnöke, Seres Ildikó.

A városi szavalóverseny győztesei

Általános iskola, alsó tagozat
1. Kocsis Anna (Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola,
felkészítő tanár: Rácz Mária). Előadott vers: Varró Dániel: Szösze néne

Általános iskola, felső tagozat
1. Sallér Eszter (Kazinczy iskola, felkészítő tanár: Nagyné Lédig Éva).
Kányádi Sándor: Nyergestető.
Közönségdíjat kapott Fekete Kiara (Kazinczy iskola, felkészítő tanár:
Simonné Varga Katalin). Erdélyi József: Anyai szó

Középiskolások
1. Koscsó Enikő (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium, felkészítő tanár: Luteránné Tóth Ágota).
József Attila: Elmaradt ölelés miatt

Felnőttek
1. Vörös Béla, Petőfi Sándor: A Tisza
A zsűri különdíját Kalapos Rita kapta, aki József Attila: Betlehemi ki-
rályok című versét szavalta el.

Megzenésített, énekelt vers kategória minden korosztály számára
Első díjat nem osztott ki a zsűri.

Itt a beiratkozás ideje

Nyílt napok
az óvodában

Nyílt délutánokat tartottak a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában. Valamennyi óvodaépületben megis-
merkedhettek a leendő ovisok és szüleik az épület kínálta
lehetőségekkel, illetve azokkal az óvodapedagógusokkal,
akik várhatóan szeptembertől fogadják a legkisebbeket.

Hamarosan itt a beiratkozás ideje, a szülőknek heteken belül el kell dön-
teniük, hogy melyik óvodaépületbe szeretnék járatni gyermeküket. A
választáshoz és döntéshez ad segítséget nyílt délutánjaival a Tiszaújvá-
rosi Napközi Otthonos Óvoda.
A Szivárvány óvoda egyik nagycsoportjában apukák és anyukák játsza-
nak a szőnyegen csemetéikkel. No, nem a nagycsoportosok, akik épp
végeztek az uzsonnával, hanem azok az apróságok, akik 3. életévüket
betöltve itt kezdik majd el óvodás éveiket.
- Én a kisfiammal együtt jöttem a nyílt napra- mondja Nagyné Ferenczi
Ibolya. - Érdekel előre, hogy milyen körülmények között lesz itt majd a
gyermekem. A kislányom még bölcsődébe jár, de majd őt is ide, a Szi-
várvány épületbe szeretnénk hozni. Tulajdonképpen már döntöttünk is
az óvoda mellett, fontos szempont volt az, hogy közel legyen az ovi, és
persze kíváncsiak vagyunk a leendő óvodapedagógusokra is. Azt hiszem
ez minden szülőnél, ahogy nálunk is szempont - fejezi be a fiatal édes-
anya.
Valaki bátortalanul áll a küszöbön, némelyik gyerek még egy-két könny-
cseppet is elmorzsol. Sok az újdonság: idegen fehér köpenyes nénik, új
játékok, hatalmas csoportszoba telis-teli ismeretlenekkel. Az óvónők
kedvesen, játékosan próbálják becsalogatni a félénkebbeket, a bátrab-
baknak pedig a játékok között segítenek eligazodni.
- Itt tervezzük eltölteni az ovis éveket – mondja Jánosiné Szilvási
Katalin. - Hallottam, hogy vannak vegyes csoportok és tiszta, egy kor-
osztályba tartozó csoportok, szerintem jobb, ha egykorúakkal van együtt
a gyerek, itt pedig van erre lehetőség. Ez volt a döntésem fő oka, persze
fontos az is, hogy ne kelljen messzire menni.
- Elsősorban azok a szülők használják ki a nyílt napok kínálta lehetősé-
get, akiknek első alkalommal jön a gyermekük óvodába, hiszen azok,
akik bejáratosak valamelyik épületbe, már tisztában vannak az óvodai
élet rendjével, a szokásokkal, ismerik az óvodapedagógusokat - mondja
Micskiné Bodó Erzsébet a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda ve-
zetője. - Intézményünk felvételi körzete a város teljes közigazgatási te-
rülete, nincsenek az egyes óvodai épületekhez rendelt körzetek, így
bármelyik óvodába bármelyik gyerek felvehető. Természetesen figye-
lembe vesszük, hogy a leendő óvodás melyik óvoda közelében lakik.
Jelenleg 170 nagycsoportos gyerekünk megy iskolába, az azt jelenti,
hogy ugyanennyi szabad férőhelyünk lesz. Ez azért is érdekes, mert az
új köznevelési törvény szerint 2015. szeptember 1-jétől minden harma-
dik életévét betöltött gyermek számára kötelezővé válik az óvodai ellá-
tás. Ez a mi óvodánkban semmilyen problémát nem okoz, rendelkezünk
annyi férőhellyel, hogy minden tiszaújvárosi lakhellyel rendelkező há-
romévest fogadni tudjunk. Az elmúlt évek gyakorlata is azt mutatja,
hogy nem lesz gondunk, hiszen 97%-ban 3 évesen hozták óvodába eddig
is a gyerekeket.

berta

Újraindítja kortárssegítő csoportját a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum (KEF). Az Eötvös, a Brassai és a Hunyadi iskolákból
összesen tíz diák jelentkezett a képzésekre. Az önkénteseket a gyer-
mekjóléti szolgálat munkatársai és a KEF tagjai képzik ki és látják el
megfelelő szakmai ismeretekkel, májusban pedig a miskolci Drogam-
bulancia szakemberei segítségével folytatják képzésüket. A kortársse-
gítő csoport tagjai drog-, dohányzás-, alkoholproblémák és mindenféle
szenvedélybetegség kapcsán segíthetnek diáktársaiknak, feladatellátá-
suk során egyúttal a szakembereknek is. Több városi rendezvényen is
jelen lesznek a kortárssegítők. Most hétvégén a Showtánc Fesztiválon
hirdetik majd az egészséges életmódot, de a májusi Családi és Egész-
ségnapon is ott lesznek, és a tervek szerint a Triatlon Nagyhéten is.

Kortárssegítők

Diákok a diákokért

Tiszaújvárosi a Showder Klubban

Benne vagyok a tévében!
Astand up műfaj nagyágyúival lé-
pett színpadra hétfő este a Show-
der Klubban a tiszaújvárosi Fü-
löp Viktor. A jelenleg középisko-
lai tanárként dolgozó fiatalt
hobbijáról, a humorgyártásról
kérdeztük.

- Mikor és hogyan csöppentél bele a „hu-
mordoboz" zárt világába, azaz a tévébe, rá-
dióba?
- Gyerekként is vonzott mások nevettetése,
családommal sokszor jártunk színházba, ahol
a tapsnál mindig irigyeltem a színészeket.
2009-ben voltam egy étteremmegnyitón, ahol
dumaszínházas humoristák léptek fel, ők hív-
ták fel a figyelmemet, hogy hétfőnként tehet-
ségkutatót tartanak, ahol bárki közönség előtt
tesztelheti viccességét. Többször is elmentem
az estekre, ahol Litkai Gergely, a Dumaszínház
alapító-főszerkesztője bátorított, hogy szerinte
érdemes foglalkoznom a színpadi szórakozta-
tással.
- A humorgyártás munka, vagy civilben is
vicces, vidám vagy?
- Igen, általában optimista és jókedvű vagyok,
ebben meghatározó szerepe volt a szüleimtől
kapott példának, neveltetésemnek is. Persze
nekem is vannak döcögősebb napjaim.
- Hogy „gyártódnak” a poénok?
- Az élet a legnagyobb poéngyár, ahol sosincs
alkatrészhiány miatti üzemszünet. Sok minden
érdekel, szeretek emberek között lenni, egy-
szerre több dologgal foglalkozni. Jó néha ki-
csit kívülről, vicces szemüvegen keresztül
szemlélődni. Mindezt megfűszerezzük egy
késhegynyi öniróniával, gondolatnyi gyermeki
énnel, és máris kész a poén.
- Melyek a legfontosabb állomások, sikerek
humorista életedben?
- Dumaszínházas tehetségkutató, 2009-ben Esti
Showder-Fábry Sándorral, 2010-től Rádióka-
baré, most pedig a Showder Klub. Közben sok
álmatlan éjszaka azok után a fellépések után,

melyeket nem éreztem elfogadhatónak, de ter-
mészetesen ebben a műfajban egyiket sem érez-
zük tökéletesnek.
Jelenleg a Stand Up Brigád Társulatának va-
gyok a tagja, melynek vezetői gondoskodnak
fellépéseimről, legfontosabb „játszóterünk” a
budapesti Bethlen Téri Színház, de az ország
számos rendezvényére is elviszem humorista
énemet.
- Csak stand up műfajban utazol?
- Többnyire. A stand up azért tetszik a legin-
kább, mert az ember magát adja és azonnal
megkapja a visszajelzést. Ha nevetnek jó, ha
nem, azon nincs mit magyarázni. Rossz kö-
zönség sosincs, az az előadó felelőssége, hogy
sikerül-e magával ragadnia hallgatóságát. Mos-
tanság azonban elkezdett érdekelni, hogy olyan
írásaim szülessenek, melyeket mások adnak
elő. Kabaréjelenet, paródia, dal.
- Hogy kerültél be a Showder vérkeringé-
sébe?
-2009-ben hívott meg a Showder Klub szer-
kesztőcsapata az akkori Fábry Showba, azóta

figyelik pályafutásomat és mostanára látták el-
érkezettnek, hogy befogadjanak a klubba. Sok
fellépésen vagyok már túl, de mindegyik előtt
úgy érzem, hogy az első és a legfontosabb. A
kollégák segítőkészek, jól érzem köztük ma-
gam, sokukkal lett a munkakapcsolatból barát-
ság. A humor világa sem misztikum, a leg-
fontosabb, hogy legyél kitartó, jól felkészült.
Ja, és nem árt viccesnek is lenni!
- Ebben a műfajban rögtönzésnek tűnik a
produkció, pedig bizonyára gyakorlás, fel-
készülés van mögötte.
- Sok munka van benne, de az a legjobb, ha ez
kevésnek látszik. Mintha építenénk egy házat,
de csak a mosollyal teli átadás lenne nyilvános.
A legtöbbet a színpadon lehet tanulni, egyéb-
ként ez is olyan, mint az élet más területe, a te-
hetséget csak szorgalommal lehet igazán
kamatoztatni. Az improvizálásért mindig hálás
a közönség, de csak erre felelőtlenség építeni
egy műsort.
- Közgazdászból pedagógus lettél, onnan
pedig úgy tűnik, hogy „kemény lapátolás-
sal” a humorista vizek felé evezel, hol kötsz
majd ki?
- Hálás lehetek a sorsnak, hisz mindig azzal

foglalkozhattam, amihez éppen kedvem volt.
Kereskedelmi főiskolát, majd egyetemi köz-
gazdász végzettséget szereztem, de voltam már
pincér, logisztikus, statiszta, értékesítő és sok
egyéb. Amikor éreztem, hogy nem örömmel
megyek dolgozni, máris új kihívást kerestem.
Az előző tanévtől egy budapesti közgazdasági
szakközépiskolában tanítok, amiben nagyon
sok szépség rejlik számomra és egyelőre a hob-
bimmal is jól összeegyeztethető. Szeretnék a
humorommal még több emberhez eljutni, örül-
nék, ha eljönne azaz idő, amikor az önálló es-
temre gyorsan elfogynak a jegyek. Remélem
én is hozzájárulhatok kedvenc, sok kedves em-
léket adó városom Tiszaújváros hírnevének
öregbítéséhez.

berta

Fülöp Viktor
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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

TOKAJI EDIT
a 4. sz. választókerület képviselője

2015. április 22-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

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 meg-
küldésével (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
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

Tájékoztató

Tiszaújvárosban a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. és az ÉRV
Zrt. összehangoltan végzi 2015. április 09. – május 08. között a rágcsá-
lómentesítéssel kapcsolatos tavaszi munkákat a város területén (bele-
értve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény
városrész, Tisza-part városrész) a zárt csapadékcsatorna szakaszokon és
a szennyvízhálózaton, továbbá az ismert gócterületeken.
A munkálatok során a csapadékcsatornákban véralvadásgátló ható-
anyagú szert, VARAT paraffinos kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. for-
galmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A VARAT antikoaguláns,
ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2015. április 09-én reggel kezdődtek el a város 1. sze. te-
rületének kezelésével. A fent megjelölt időtartamban folyamatosan tör-
ténik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a kezelés visszaellenőr-
zése.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően a tavaszi rág-
csálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2015. május
08-án történik.
Felhívjuk a társasházak, lakásszövetkezetek közös képviselőinek, vala-
mint a családi házas övezetben lakó ingatlantulajdonosoknak a figyel-
mét, hogy a rágcsálómentesítés hatékonyságának növelése érdekében a
fenti időszakban saját ingatlanukon is hajtsák végre a rágcsálómentesí-
tést!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Rágcsálómentesítés

Álláspályázat

Aljegyzői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának pol-
gármestere pályázatot hirdet Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata aljegyzői munkakörének
betöltésére, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel, 6 hónap próbaidő kikötésével.
Ellátandó feladatok: A 2011. évi CLXXXIX.
tv. 81.§ (2) bekezdésében meghatározottak sze-
rint.
Pályázati feltételek:
- állam- és jogtudományi doktori képesítés,
vagy igazgatásszervezői képesítés, vagy okle-
veles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által
a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minő-
sített tudományos fokozat alapján adott men-
tesítés,
- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, illetve nem áll köztisztvise-
lői foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat,
- jó szervező és kommunikációs készség.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény, a Tiszaújvá-ros
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivata-
lának Közszolgálati Szabályzata, a 9/2014.
(III.28.) helyi rendelet rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági er-

kölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv.
42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait,
- az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó
elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. má-
jus 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. má-
jus 31.
Az állás 2015. június 1-től tölthető be.
A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának
módja:
A 2011. évi CLXXXIX. tv. 82.§ (1) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelően.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani Tisza-
újváros polgármesterénél lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Telefon: 49-548-010; Fax: 49-548-011

Pályázati felhívás

Közterület-felügyelői állás
Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegy-
zője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hi-
vatalban 1fő közterület-felügyelői munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, hatá-
rozatlan időre szóló kinevezéssel és közterület-
felügyelői vizsga letételével.
Pályázati feltételek:
-főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban
szerzett szaknyomozó vagy szervező szakkép-
zettség, vagy
- egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felső-
oktatást folytató intézményben (jogelőd intéz-
ményében) szerzett határrendészeti és védelmi
vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzett-
ség, vagy
- bármely egyetemi vagy főiskolai szintű vég-
zettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett
szakképesítés vagy közterület-felügyelői
vizsga, vagy
- rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy

ezzel egyenértékű más korábbi képzési formá-
ban szerzett végzettség, vagy
- rendőr szakközépiskolai vagy határren-
dészképző szakiskolai végzettség, vagy
- középiskolai végzettség és rendőri szakképe-
sítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szak-
képesítés, vagy
- határrendész szakképesítés vagy ezzel egyen-
értékű más korábbi szakképesítés,
- legalább alapfokú számítógépes ismeret,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- „B” kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- közterület-felügyelői vizsga,
- helyismeret.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,

- önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági er-
kölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazo-
lására, valamint annak igazolására, hogy a
köztisztviselő nem áll olyan foglalkoztatás el-
tiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jog-
viszony létesítését nem teszi lehetővé,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait,
- számítógépes végzettség igazolását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.
május 10.
Az állás 2015. május 11-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros jegyzőjéhez kell
címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Fax: 49-548-011
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szak-
referensnél lehet. Tel: 49-548- 085.

A Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Közhasznú Kft. eladásra
meghirdeti tulajdonában levő üzemképes teherautóját.

Típusa: Hyundai H100 Porter
Gyártási éve: 1997

Ajánlati irányára: 700.000 Ft
Érdeklődni a 49/ 542- 030 telefonszámon, illetve megtekinthető a

Sportcentrumban ( Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6.).
Ajánlatát a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu

címre is elküldheti!

Ellenőrizhető
a dolgozó bejelentése

Komoly hátrány érheti azokat, akiket munkáltatójuk „feketén”, azaz be-
jelentés nélkül alkalmaz. A következmények érinthetik a nyugdíjat, a
táppénzt és egyéb ellátásokat és például a hitelfelvételhez szükséges jö-
vedelemigazolást is.
A munkavállalás előtt célszerű a leendő foglalkoztatót ellenőrizni a NAV
honlapján (www.nav.gov.hu/nav/adatbazisok), ahol az adatbázisok tar-
talmazzák a hátralékos, a felfüggesztett, a be nem jelentett alkalmazot-
tat foglalkoztató gazdálkodókat, amelyeknél kockázatos lehet a mun-
kavállalás.
További részletek a NAV honlapján olvashatók a http://nav.gov.hu/nav/
regiok/eszak_magyarorszag/eszakmagyarorszag/aktualis/Talaltam_mun
kat__mire20150414.html linken.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető



5. oldal2015. április 16. 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

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

FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a

tankötelessé vált gyermekek
2015/2016. tanévre első osztályba

történő beíratásának időpontja:
2015. április 16-án 8:00 – 19:00 óráig
2015. április 17-én 8:00 – 18:00 óráig

A jelentkezés helye:
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

(TISZAÚJVÁROS, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 18.)
Az iskola beiskolázási illetékessége és működési köre:

Tiszaújváros város teljes közigazgatási területe körzethatár nélkül.
Az a gyermek tanköteles, aki 2015. augusztus 31. napjáig betölti a

hatodik életévét.
Beíratáshoz szükséges iratok:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

továbbá
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén

a fenntartó
– a Tiszaújvárosi Református Egyházközség – hivatott a

felülbírálati kérelmet elbírálni.

Dorony Attiláné
igazgató



6. oldal 2015. április 16.Mindenes

Sok-sok értéket rejt városunk.

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

Családgondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
(cím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) is-
mételten pályázatot hirdet 1 fő részére határo-
zatlan időre, családgondozó munkakör
betöltésére, Családsegítő Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízis-
helyzetek kezelése,
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I.
7.) SZCSM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap
próbaidő kikötéssel.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellék-

let 5. pontjában családgondozóra vonatkozó
képesítést igazoló oklevél másolat,
- 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes ha-
tósági erkölcsi bizonyítvány,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban
foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központba, Poropatich Péter intézményveze-
tőhöz kell eljuttatni Tiszaúj-város, Kazinczy út
3. címre. Pályázni csak a pályázati feltételek-
ben felsorolt valamennyi irat benyújtásával
lehet, ellenkező esetben a pályázat érvényte-
len. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 622/2015., valamint a mun-
kakör megnevezését: családgondozó.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyil-
váníthatja.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-
mazások).A pályázatok beérkezésének határ-
ideje: 2015. április 24.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015.
május 04.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal be-
tölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poro-
patich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-
es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja:
www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a
KSZK honlapján 622/2015. azonosító számon
2015. április 07-én is megjelent.

kronika@tiszatv.hu

Közbiztonság tiszaújvárosi módra
E lap hasábjain korábban is kifejtettem már véle-
ményemet, miszerint értehetetlennek tartom,
miért nem kapnak a városlakók tájékoztatást a
Krónika hasábjain a helyieket érintő rendőrségi
hírekről. Akkoriban azt nehezményeztem, miért
nem volt hír a lapban a városközpontban elköve-
tetett erőszakos bűncselekmény, miközben 50 kg
krumpli ellopása, a magukra hagyott kiskutyák
esete és egy jelzőtábla kidöntése nyilvánosságot
kapott.
Ajelek szerint a helyzet érdemben nem változott.
Lakókörnyezetemben a közelmúltban tapasztal-
tam, hogy komoly helyszínelési rajzok „díszítik”
az egyik útkereszteződést és a környező utcákat.
Állítólag gépkocsik ütköztek nagy sebességgel
egy olyan helyen, ahol járda híján gyalogosok
közlekednek, gyerekek játszanak - szabályosan -
az úton, és a megengedett legnagyobb sebesség
20 km/h. A környéken köztudott, hogy a közle-
kedési szabályokat gyakran durván semmibe ve-
szik, a nyílegyenes utakon a nagy sebességgel
nyargaló motorkerékpár vagy autó is megszokott
látvány. Megtehetik, az elmúlt 25 évben sebes-
ségmérés a rendőrség részéről itt még nem volt,
a rendőri intézkedések kizárólag a parkolási sza-
bályok megsértésére vonatkoztak - noha a sza-
bálytalanul ÁLLÓ jármű lényegesen kisebb
veszélyt rejt, mint a nagy sebességgel az elsőbb-
ségi szabályokat figyelmen kívül hagyó közleke-
dők. (A negyed mostohagyermeke az önkor-
mányzatnak is, nem csak a járda hiányzik, de 20
évig még zebra sem kötötte össze a város többi
részével.)
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy az
önkormányzat nem felettes szerve a rendőrka-
pitányságnak, így a különféle bűnügyi, közle-

kedési esetek feltétlen nyilvánosságra hozatala
nem tartozik a hatáskörébe. Viszont a korábbi
felvetésemből az önkormányzat levonva a
szükséges következtetéseket, engem arról tájé-
koztatott, hogy azzal a kéréssel fordult a rend-
őrkapitányság vezetőjéhez, hogy „a nyomozás
eredményességének veszélyeztetése nélkül a
lakosság tájékoztatása érdekében jelentessenek
meg a Tiszaújvárosi Krónikában minden olyan
ügyet, amely a város lakossága részére a meg-
előzés érdekében fontos lehet.”
Jó lenne, ha a rendőrség eleget tenne ennek a
kérésnek, valamint figyelne a lakossági jelzé-
sekre, mint ez is itt. A bevezetőben említett ke-
reszteződésben tudomásom szerint az évek

során ez a negyedik baleset, és egyik sem ke-
rült be a város pénzéből a város lakóinak ké-
szített - időközben megnövelt terjedelmű -
újságba. Pedig megelőzni valamit csak infor-
máció birtokában lehet, ami ez ügyben (is) hi-
ányzik. Elandalodhatnánk a biztonság csalóka
látszatán, mert a fajsúlyosabb hírek egy részé-
ről nem értesülünk. Mi persze féltjük egymást,
családtagjainkat, a naponta iskolába igyekvő
csemetéinket, úgy általában. Korrekt informá-
ciók birtokában az adott veszélyekre lehetne
nyomatékosabban felhívni a figyelmet, miköz-
ben a rendőrség is végezné a dolgát. Akkor le-
hetne jelentősen jobb a közbiztonság.

Németh Emil

Olvasónk levelét továbbítottuk a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányságra, ahonnan az alábbi válasz
érkezett.
A 2015. április 3-án a tiszaujvarosrk@bor-
sod.police.hu email címre érkezett elektroni-
kus levélben foglaltak alapján a következőkről
tájékoztatom.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság minden
esetben megsajtóztatja a lakosság tájékoztatása
szempontjából kiemelt fontosságú ügyeket, to-
vábbá egyes bűncselekmény vagy szabálysér-
tés elkövetésével összefüggésben a sikeres
felderítés érdekében a lakosság segítségét kéri.
A nyomozás érdekére való tekintettel nyilván-
valóan releváns információkat nem lehet nyil-
vánosságra hozni, mivel hátrányos tényezőként

hatna a sikeres nyomozati munkában.
Az elektronikus levélben megemlített Város-
ház téren „erőszakos bűncselekmény” elköve-
tése több évre visszamenőleg nem történt.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság is kiemelt
prioritásként kezeli a közúti közlekedés bizton-
ságát, a balesetmegelőzést, melynek során a
napi szolgálatot teljesítő közterületi állomány
minden esetben intézkedik a jogsértések elkö-
vetőivel szemben, illetve folyamatos a külön-
böző közlekedési akciók elrendelése (ittasság
ellenőrzés, gyalogosok, kerékpárosok közleke-
désének ellenőrzése, műszeres sebességméré-
sek), valamint propaganda tevékenységet folytat
a balesetek megelőzése érdekében. Ezen közle-
kedési akciók és propaganda tevékenysége
szinte mindig megjelenik a helyi médiában is,

illetve eredményéről a tájékoztatás megtörténik.
Tiszaújváros önkormányzatával szorosan együtt-
működve a legrövidebb időn belül jelzést kap
hatóságunk, ha bármilyen jogsértést tapasztal-
nak, illetve esetleges jelzés érkezik a lakosság
részéről.
Ezen jelzéseket, esetleges jogsértéseket a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság soron kívül, a
hatósági intézkedés részeként kivizsgálja, a
rendőri intézkedést megteszi, ezzel is bizto-
sítva a közrendet és a közbiztonságot, valamint
a lakosság szubjektív biztonságérzetének to-
vábbi erősítését.
Tiszaújváros, 2015. április 13.
Tisztelettel: Kovács Máté r. hadnagy

körzeti megbízotti osztályvezető

Az új traffipax hadrendbe állításával vélhetően gyakrabban, több helyen lesz sebességmérés.

A hungarikum különleges, egyedi, jellegzetes, csak Ma-
gyarországra jellemző dolog, amelyről a magyarok is-
mertek a világban. Ám hogy valami hungarikummá
váljon, előbb helyi szinten kell oltalom alá kerülnie.
Ezért hozták létre a helyi értéktár testületeket.

A települési értéktár az önkormányzat területén fellelhető értékek ada-
tait tartalmazó gyűjtemény, de mindenkinek más dolog értékes, fontos
településünkön.
- Nekem a Triatlon Nagyhét a legfontosabb - mondta Kovács Anett, akit
a városban sétálva szólítottunk meg. - Az események, a fellépők, és a vi-
lágkupa az, ami nekem a legfontosabb.
Mások inkább az épített szépségekre esküsznek.
- Nekem a termálfürdő az, ami fontos - mondta Bor Imréné - illetve az
éttermek, bár nyugdíjasként nem engedhetem meg magamnak, hogy
ilyenekbe járjak.
Szinte minden helyi érték lehet, ha alaposan meg tudják azt indokolni.
Javaslatot bárki tehet, a települési értéktár testület pedig elbírálja, hogy
valóban érdemes-e a címre. Sőt, ha úgy értékelik, akkor akár hunga-
rikummá is válhat.
- Ami helyi érték, nem feltétlenül hungarikum - mondta Kitka Zsuzsa, a
települési értéktár bizottság titkára. - Ez egy piramis tulajdonképpen. A
piramis legalsó lépcsője az, ami a helyi értéktárba kerül, a következő
lépcső a megyei értéktár, majd a nemzeti értéktár és végül a hunga-
rikumok közé kerülhet.
Az értéktárba bárki javaslatot tehet. A hozzávaló formanyomtatványt a
városi könyvtárban lehet kérni. Akit a téma bővebben érdekel, az a
Derkovits Kulturális Központ soron következő Ötórai tea rendezvényén
bővebb információt kaphat.

borza

A „Gyermekeinkért Alapítvány” idén is megrendezi a már hagyomá-
nyos Hunyadi-bált, melyet ebben az évben április 17-én 19 órától az
Arany Holló étteremben tartunk. Szeretettel várunk mindenkit a ren-
dezvényre! A belépőjegyek elővételben az iskolában megvásárolhatóak
4.000 Ft-ért, amely egy pohár pezsgőt és egy finom vacsorát foglal ma-
gában. A jó hangulatról élőzene, valamint a fellépő jelenlegi és egykori
hunyadis diákok gondoskodnak. A megváltott jegyekkel az alapítványt
támogatják, s a befolyt pénzösszegből az induló emelt óraszámú dráma
és tánc program eszközellátottságát szeretnénk gazdagítani. Várjuk a
régi tanítványok szüleit, valamint a volt kollégákat is!

Köszönettel: a szervezők

A magyar költészet
napjai az Eötvösben

Az Eötvös Gimnáziumban április 9-én, csütörtökön rendhagyó iroda-
lomóra keretein belül ismerkedhettünk meg napjaink legdinamikusab-
ban fejlődő költészeti műfajával.
A slam poetry a ’80-as évek közepén jelent meg, mint önálló előadói
műfaj, amely vegyíti a rap, a színházi előadás és a költészet elemeit. A
fiatalok körében egyre népszerűbb műfaj csakis szóban és leginkább
élőben hatásos, ezért a Slam Poetry Miskolc tagjai látogattak el hoz-
zánk. Bájer Máté, Barcsai László, Kajati Bálint, Révász Réka és Ozsváth
Cseke Gergő saját alkotásaikon keresztül mutatták be a műfaj jellegze-
tességeit, sokszínűségét; szórakoztattak vagy elgondolkodtattak minket
a világról alkotott véleményükkel.
Akik érdeklődnek a műfaj iránt, azoknak érdemes április 23-án a miskolci
Helynekembe látogatni, az est témája a rasszizmus lesz. Mi ott leszünk.
Másnap ennél hagyományosabb módon emlékeztünk meg a magyar köl-
tészet napjáról. A szünetekben a könyvtárban a tanáraink olvasták fel
nekünk kedvenc versüket, az iskolarádióból megzenésített lírai alkotá-
sok szóltak, illetve a folyosókon, ahová csak nézett az ember, vidám
költeményeket látott kifüggesztve.
Köszönjük Fónagy-Sütőné Hocza Beáta és Ráczné Veres Erzsébet
Emőke tanárnőknek a szervezést és a Chiónak a ropogtatnivalókat.

Gulyás Zsuzsa és Grebely Péter 12. N osztályos tanulók

Helyi értéktár

Minden, mi nekünk fontos

Hunyadi-bál
szülőknek, nevelőknek!
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Csütörtöki töri

Árpád, Szent László, Hunyadi
Ismét a második világháború volt
terítéken a Csütörtöki töri soro-
zat előadásán a tiszaszederkényi
művelődési házban.

Egy olyan eseménnyel, pontosabban események
sorozatával ismertette meg az érdeklődőket Lu-
kács Árpád középiskolai történelemtanár, mely-
ről általában nem sok szó esik. Az 1944-es
észak-erdélyi harcokkal.
- Miért olyan érdekes ez az időszak? - kér-
deztük az előadót.
- Lényegében azért, mert Észak-Erdély 1940-től
visszatérően új helyzet elé állította a magyar kor-
mányzatot. Az új határokat meg kellett védeni,
ezért beállították a Székely Határvédelmi Erőket
és ennek lett volna feladata, hogy megvédje a
Kárpátok keleti vonulatát. Ez elhúzódott. A ter-
vek szerint 1945-re lettek volna teljesen felsze-
relve, de a román kiugrás ezt meghiúsította. A
Kárpátokban vívott háború nagyon sokáig fekete
foltként volt jelen a történetírásban.
- A Kárpátokban volt egy védelmi vonal,
melyhez nagy reményt fűztek.
- 1941-ben kezdték kiépíteni a három vonalból
álló védelmi rendszert Kárpátalján. A Hunyadi
állás a hágókat volt hivatott védeni, a gerincen -
gyakorlatilag a határvonalon - épült a Szent
László állás és már a magyar oldalon épült ki az
Árpád vonal, mely a fontosabb út- és vasúti cso-
mópontokat és vonalakat volt hivatott műszaki
zárral védeni. Ez egészen jól működött, hiszen az
I. magyar hadsereg 1944. július 13-tól október
15-ig tartotta állásait az észak-keleti Kárpátokban
és ekkor is azért kellett feladni ezt a vonalat, mert
a román kiugrás miatt a szovjet csapatok elérték
az Alföldet és így gyakorlatilag a magyar csapa-
tok hátába kerültek. Erdélyben csak az Árpád
vonal épült ki és az sem teljesen, csak a hágókban

erősítették meg az átkelőhelyeket.
- Akkor, ha eltekintünk a román kiugrástól,
sikeresnek nevezhető a Kárpátokban foly-
tatott védekezés?
- Igen, hiszen a Székely Határvédelmi Erők 43
napig tartották az Árpád vonalat és lényegében
csak az Erdélybe délről betörő szovjet csapatok
miatt voltak kénytelenek kiüríteni a Kárpátok
keleti részét.
- Mint említette, ez a hadszíntér kevésbé is-
mert. Voltak-e itt olyan cselekmények, me-
lyek méltóak lennének a nagyobb ismert-
ségre?
- Több ilyen is van. Például a Székely Határ-
védelmi Erőknek az összetétele. Sok esetben
családok harcoltak egymás mellett. Apák és
fiúk együtt a határ megvédése érdekében. De
van több olyan haditett is, mely mindmáig is-

meretlen a nagyközönség számára. Ilyen pél-
dául Rechtzügel Árpád századosé, aki 6 fős fel-
derítő járőrrel mélyen behatolt az ellenséges
vonalak mögé, elért egy tábori repülőtérnek ki-
alakított füves rétet, s ott 27 repülőgépet meg-
rongált, illetve felgyújtotta a hangárt, majd
veszteség nélkül visszahozta katonáit a saját
vonalaiba. Illetve a Zrinyi II. rohamtarackok
harcba vetése a T34-es harckocsik ellen. Ezek
sikeressége elvitathatatlan, ugyanis a tordai
csatában hat rohamtarack 18 T34-est lőtt ki.
A Csütörtöki töri következő előadása április
23-án ismét hasonlóan érdekes és kevésbé is-
mert szegmensét vázolja fel a második világ-
háborúnak. Akkor ugyanis a nők szerepét mu-
tatja be Tóth Réka középiskolai történelemta-
nár.

borza

Az észak-erdélyi harcokról szólt az előadás.

Bérmálkozás
Négy település, 22 fiatal

A tiszaújvárosi római katolikus templomban április 12-én, az Isteni Ir-
galmasság vasárnapján Tiszaújváros, Sajószöged, Sajóörös és Nagy-
csécs településekről 22 fiatal: Bacsinszki Botond, Bodnár Martin,
Bognár Ivett, Fekete Vivien, Garami Kinga, Juhász Gábor, Kiss Dalma,
Kovács Kristóf, Kovács Vendel, Lucz Levente, Máté Kristóf, Molnár
Andrea, Orbán Csenge, Papp Zita, Smid Emese, Süveges Huba, Szabó
Áron, Torma Márton, Tóth Gellért, Tóth Kristóf, Tóth Nikolett és
Zavarkó Dávid részesültek a bérmálás szentségében. A szentséget ki-
szolgáltatta és a szentmisét celebrálta dr. Seregély István nyugalmazott
egri érsek.

Figyelem, türelem, kitartás

Rececsipkét hímeztek
Szokatlanul nagy csend fogadott
bennünket a Szederke Díszítő-
művészeti Szakkör klubhelyiség-
ében pénteken délelőtt. Hamar
kiderült az ok is: egy olyan tech-
nikát tanultak éppen, ami bizony
még a gyakorlott kézimunkázók
számára is nagy odafigyelést és
kitartást igényel. Ez a csomózott
rece.

Legtöbbünk biztosan találkozott már így ké-
szített holmival: szekrénycsíkok, ajtófüggö-
nyök, terítők őrzik ezt az ősrégi technikát.
Ősrégi, hiszen alapjai a halászat-vadászat ide-
jére tehetők, akkor is ugyanúgy csomózták a
hálókat, mint most. Később az asszonyok el-
kezdték vékonyabb cérnákból csomózni a há-
lókat, kidíszítették, a „végeredményt” pedig
felhasználták a ruházkodásban is. A régi leletek
között elsősorban arannyal kihímzett főkötő-
ket találtak, valószínű tehát, hogy előkelő asz-
szonyok használták ezeket.
De nem kell olyan régre és messzire menni:
Tiszaszederkényben is nagyon sokan hímeztek
régen rececsipkét. Mint azt Füredi Zsuzsanna,
a Szederke Díszítőművészeti Szakkör vezetője
elmondta, nagyon sokan mutatják meg, viszik
be nagymamájuktól, édesanyjuktól örökölt ké-
zimunkáikat, ezekben sok ilyen hálószerű-hím-
zett holmit találtak. Azonban senki nem tudta
megmondani, hogyan is készültek.
Így találtak rá Sindelné Kovács Anna csipke-
készítőre, aki most eljött, hogy megtanítsa ezt
a különleges technikát. Nem egyszerű ez, hi-
szen először a hálót kell elkészíteni, ezt két
csomóból álló hurokkötéssel készítik. Ezt a
hálót egy keretre feszítik és kezdődhet a díszí-
tés. Ez még a gyakorlott kezeknek sem egy-
szerű, hát még a gyakorlatlannak. Hogy ne
csak kérdezzek és írjak, én is megpróbáltam:
egy apró négyzetet kellett befejeznem, négy
sor volt mindössze, de bizony az ujjaim elfá-

radtak, és nagyon kellett koncentrálnom, hogy
ne rontsam el Füredi Zsuzsanna munkáját. Azt
nem tudom, hogy Zsuzsának végül vissza kel-
lett-e bontania „alkotásomat”, de az biztos,
hogy ha látunk egy kész csipkét, nem is gon-
doljuk, hogy mennyi munka van vele.
Volt, akin a hálókészítés fogott ki és akadt olyan
is, aki a díszítéssel nem boldogult eleinte. Aztán
szépen lassan láthatóvá vált a kész csipke, kü-
lönböző minták születtek, egyszerűbb és bo-
nyolultabb virágok, geometriai formák. Ezzel
azonban még nincs vége, hisz a kész csipkét ke-
ményíteni is kell: ez egy ecsettel és 100 %-os
keményítővel történik. A száradás után a csip-
két levágják a keretről és már készen is van.
Egyszerűnek hangzik, de nem az.
Ezen a véleményen volt Galovics Piroska is,
számára a vászonöltés megtanulása volt a
nehéz, mindezek ellenére kedvet kapott a foly-
tatáshoz. Lukács Gyulánénak pontosan a ko-
rábban nem tanult alapháló elkészítése volt a

legegyszerűbb feladat, aztán kellett egy kis idő
ahhoz, hogy az előre lerajzolt minták és for-
mák „térképén” tájékozódni, haladni tudjon.
Vályi Attiláné is többféle kézimunka-technikát
alkalmaz, a horgolást szereti a legjobban, ő is
nehéznek találta a rececsipke-készítést.
Mint azt Sindelné Kovács Anna csipkekészítő
elmondta, egyre több helyen kutatják fel a régi
rececsipkék mintáit, és egyre többen is tanulják
meg ezeket. Nagyon széles a skála, az ola-
szoknál erőteljes reneszánsz hatás érvényesül:
oroszlán, gránátalma, tulipán díszíti a hálót.
Népszerű ez a technika az oroszoknál és a né-
meteknél is, utóbbiak inkább a geometrikus
mintákat használják; a tótoknál leginkább ró-
zsás, rózsabimbós motívumok jelennek meg.
Ezek a különféle minták az évszázadok során
keveredtek egymással. A rececsipke-készítés-
nek nincs sajátos motívumkészlete, nincs olyan
minta, amit ne lehetne elkészíteni.

Fodor Petronella

Nem egyszerű elsajátítani a technikát.

Az Erőműves Nyugdíjasok Baráti Társasága új klubvezető elnököt vá-
lasztott, Türk Balázs személyében. A társaság várja új tagok jelentkezé-
sét is. Minden hónap második hétfőjén 15 órától a Tiszaújvárosi
Nyugdíjas Egyesület klubjában tartanak baráti összejövetelt, melyre
mindenkit szeretettel várnak.

„EGYÜTT EGYMÁSÉRT”
Pályázati lehetőség a Jabiltól

A Jabil kötelességének érzi, hogy az észak-magyarországi régióban
működő közösségeket és oktatási intézményeket szervezett keretek
között támogassa. Ezért a vállalat pályázatot ír ki a régió területén
működő civil szervezetek és oktatási intézmények (óvodák, iskolák,
középfokú és felsőfokú oktatási intézmények) részére.
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT” Támogatási Program célja, hogy
olyan helyi kezdeményezéseket támogassanak, amelyek összhang-
ban vannak a Jabil társadalmi felelősségvállalási programjával.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg várhatóan 2.000.000
forint, a benyújtott pályázatok költségeinek maximum 100 százaléka
(támogatási intenzitás) támogatható, az egy pályázat keretében el-
nyerhető támogatás maximális mértéke 1.000.000 forint. Fontos,
hogy jelen pályázati kiírásra kizárólag az észak-magyarországi régió
területén egy éven belül megvalósuló pályázatok nyújthatók be.
A részletes pályázati felhívás és a további információk megtalálhatóak
a www.jabil.hu oldalon. A pályázatok benyújtási határideje 2015. áp-
rilis 21-e.

Március 27-én rendezték meg a Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás
Iskolájában a XVI. nyelvÉSZ Nemzetközi Anyanyelvi
Verseny megyei fordulóját.

A diákok izgalmas, színes és meglehetősen furfangos feladatsorok meg-
oldásával bizonyíthatták rátermettségüket. A rendezvény során, amíg a
kódlapokat javították, érdekes szabadidős programokon vehettek részt a
versenyzők.
Az alábbi eredmények születtek: 1. évfolyam: 1. Tóth Marcell Dávid 1/2.
(Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő tanár: Tóth Erika); 8. Pap Gréta 1/5.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár: Szendi Adrienn). 3. évfolyam:
2. Fülöp Kende 3/6. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár: Kéki
Zoltánné). 4. évfolyam: 3. Vámosi Marcell 4/8. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő tanár: Szabóné Tóth Irén); 4. Kovács Kende 4/9. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő tanár: Majoriné Veres Éva); 7. Szénégető Gerda
4/9. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár: Majoriné Veres Éva). 5.
évfolyam: 2. Gyivák Bálint Zsombor 5/7. (Széchenyi István Iskola, fel-
készítő tanár: Réthi Zoltánné). 6. évfolyam: 1. Bóna Kinga 6/7. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő tanár: Réthi Zoltánné); 3. Baumgartner Leona
6/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő tanár: Szabóné Gubányi Éva); 4.
Taskó Réka Lili 6/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár: Réthi
Zoltánné); 8. Zsóri Ádám 6/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő tanár:
Szabóné Gubányi Éva). 7. évfolyam: 6. Tóth Máté 7/1. (Hunyadi Mátyás
Iskola, felkészítő tanár: Tankó Lászlóné).
A Tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a
Hevesy György kémiaverseny megyei fordulóján március 28-án a kö-
vetkező eredményeket érték el: 7. évfolyam: 3-4. Kováts Panna 7/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kovácsné Pintér Éva); 9-10. Illyés
Kornél 7/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kovácsné Pintér Éva);
12. Hegedűs Márk 7/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Göncziné
Kalóz Éva). 8.évfolyam: 3. Forgó Krisztián Márk 8/3. (Hunyadi Mátyás
Iskola, felkészítő: Göncziné Kalóz Éva); 4. Lovász Péter 8/7. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő: Kovácsné Pintér Éva); 8. Lidák Eszter 8/8.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Bozsó Gyuláné).

Hok Csaba intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Nyelv és kémia

Nyugdíjas erőművesek
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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,
számítógépes 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 jegypénztá-
rában (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!

Április 18-án délután egy órakor
kezdődik a Táncolj, ne drogozz!
XVII. Showtánc Fesztivál, a Ti-
szaújvárosi Sportcentrumban. A
rendezvényre 19 településről 800
táncos érkezik és idén a hazai
csapatok mellett Szlovákiából is
jön két csoport.

Az érdeklődők 87 táncprodukciót láthatnak. A
fesztivál nem verseny, nincs díjazás, csak be-
mutatók és a tánc öröme. A célja hirdetni az
egészséges életmódot, és felhívni az emberek
figyelmét a drogok káros hatásaira. A fesztivál
fővédnöke Bráz György, Tiszaújváros polgár-
mestere, fő támogatója a tiszaújvárosi önkor-
mányzat.
A rendezvényen délután egy órától az ovisok,
alsósok és felsősök, majd délután öttől a felső-
sök, középiskolások és felnőttek mutatják be
produkcióikat. Kicsik és nagyok, amatőr és
profi együttesek közösen hirdetik: Táncolj, ne
drogozz! Ezt azzal erősítik meg, hogy délután
négykor közösen táncolnak mind a nyolcszá-
zan a drog ellen!
A rendezvény sokszínűségét mutatja, hogy a
látványos produkciók közt lesz akrobatikus
formáció, akrobatikus látványtánc, akrobatikus
show, angol keringő, bajor tánc, bécsi keringő,
break tánc, charleston, cheer pompon, divat-
tánc, farsangi tánc, fitt ball tréning, gimnaszti-
kus látványtánc, hastánc, hip hop, keleti tánc

fúzió, K-pop, latin tánc, látványtánc, lyrical
jazztánc, mazsorett, modern balett, modern
gimnasztika, modern tánc, mulatós, open
pinup, pom pon tánc, ritmikus gimnasztika,
show tánc, step aerobic, táncfitness és társas-
tánc is.
Jegyek kaphatók a fesztivál napján a helyszínen.
Jegyárak: diák, nyugdíjas: 500 Ft, felnőtt 600

Ft, 6 év alatt és 70 év felett ingyenes a belépés.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szer-
vezők: a „Tiszaújvárosi Gimnasztrádáért” Ala-
pítvány, a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft., és a Tiszaújvárosi Diáksport Egyesület.
Együttműködik a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum.

Haisz Vanda, főszervező

Showtánc Fesztivál

Nyolcszázan táncolnak a drog ellen

A tavalyi össztánc.
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Tiszaújváros mindig is „bezzeg” város volt. Amikor
megszületett, sokan irigykedtek, hogy miért itt valósí-
tották meg a gyárakat és az új várost. Amikor Tisza-
szederkényből Leninváros lett, akkor az volt a „baj”
hogy miért pont ez a fiatal kis település kapta ezt a
nevet. De nem kell ilyen nagy léptékben gondolkodni.
Akik ide jöhettek élni és dolgozni, azokra mindig egy
kicsit irigykedtek azok, akik máshol élték életüket.
Hogy miért? Talán mert egy új, modern város, és egy
jól működő, megbecsült gyár részesévé bárki szívesen
vált volna akkoriban. Gondoljunk csak arra, itt egy új,
modern művelődési ház várta a nem egészen tízezer la-
kost a hetvenes évek elején, és arról se feledkezzünk el,
hogy a kor színvonalához képest egy nagyon jól fel-
szerelt és modern üzletsor elégítette ki a vásárolni vá-
gyókat. Ebbe engedett betekinteni - pontosabban a
bútorboltba - a Borsodi Vegyész 1970. április 16-i
száma.
„A bolt minden törekvése az, hogy messzemenően ki-
elégítse a vásárlók igényét. Éppen ezért nagy gondot
fordít a választék bővítésére, azzal az igénnyel, hogy
innen „üres kézzel” senki se távozzék.”
Az új társasházak - ahogy akkoriban nevezték őket,
bérházak - gombamód nőttek ki a földből, s a laká-
sokba újabb és újabb családok költöztek, hogy itt talál-
janak otthonra. Nekik nagy szükségük volt a bútorbolt
kínálatára.
„A lakóházak építésével párhuzamosan a lakosság
száma is növekszik. Az új otthonba pedig bútor kell. S
hogy ezek a lakások valóban otthonosak legyenek, sok

múlik azon, hogy a bútorüzlet megfelelően lépést tart-
e az igényekkel.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Otthonosan
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Április 16,. csütörtök
9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Hol mérnek sebességet? - Nyílt
napok az óvodában – Kortárs segítők – Babusgató – Rececsipke -
Sport
9:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Mindent látó traffi-
pax - Városi szavalóverseny - - Indul a bakterház – Sport (A műsor a
szerdai adás ismétlése)
14:00: A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése, majd is-
métlése

Április 22., szerda
18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Ülésezett az önkormányzat -
Beiratkozás – Hunyadi-bál - Lépésről-lépésre - Sport
18:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Gazdasági program
2019-ig - Biztonság napja – Showtánc fesztivál – Rececsipkét hímez-
tek

Április 23., csütörtök
9:00: A szerdai adás ismétlése

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.

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

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Április 21.(kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Pozitív Gon-
dolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
„Ki viszi át a szerelmet?” - Kamarakiállítás Nagy László születésé-
nek 90. évfordulója alkalmából. Helyszín: a könyvtár földszintje. A
kiállítás megtekinthető május 30-ig.

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 le-
adhatók személyesen: a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaúj-
város, Bocskai u. 33.) és a Hamvas Béla Városi Könyvtárban
(Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elérhetőek és beküldhe-
tőek 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 tájéko-
zódhatnak a beküldött feladataik eredményéről az alábbi elérhetősé-
geken:kekine@tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es tele-
fonszámon. Eredményhirdetés 2016. január 6-án, Vízkereszt napján
lesz, amikor minden kitartó játékosunk nyer!

Virítva vidít a Sodrás

Elindult a bakterház
Regős Bendegúz hányatott sor-
sának megjelenítése nem egy-
szerű feladat. A regény és a film
is olyan sok helyszínt és történe-
tet mutat be, hogy szinte lehetet-
len küldetésnek számít a szín-
padi adaptáció. Ezt a küldetést
teljesítette - most már kimond-
hatjuk, sikerrel - a Sodrás Ama-
tőr Színtársulat.

Jézsó Éva, a társulat rendezője nem épp ha-
gyományos módszerrel próbálta a jó szerencsét
a premier előtt megnyerni csapatának. Mit szé-
pítsük, körbeköpködi a tagokat, segítőket, épp
amikor belépek a színpad mögé, ahol készü-
lődnek. A vicces rituálé úgy tűnik már meg-
szokott a csoport számára, mert rajtam kívül
senki nem rökönyödik meg.
Mi indul ma? Hangzik fel a kérdés valakitől,
majd kórusban jön rá a válasz: a bakterház!
És valóban. A Sodrás társulat második nagy
volumenű színdarabját is sikerrel színpadra ál-
lította. Pedig volt félelem eleinte. A Hyppolit
sikere ugyanis megalapozta az elvárást a tár-
sulat felé: attól rosszabbat, egy cseppet sem.
Tudták ezt a színészek és a rendező is. Ezért
történhetett meg, hogy most először nem csak
az ismerősök és barátok közül válogattak sze-
replőket, hanem castingot is tartottak.
A keresés során találták meg például a fősze-
replőt, Bendegúzt, Tar Marci személyében.
Neki nem kevesebb volt a feladata, mint szinte

végig a színen tartózkodva elmesélni a saját és
a bakterház történetét.
- Nagyon izgulunk, de a szívünket is odatesz-
szük, hogy a legjobban sikerüljön a premier -
mondja a Csámpás Rozit alakító Tóth Ildikó -
és remélem, hogy mindenkinek öröm és moz-
donyfüst csípte könnyes szeme lesz az előadás
végére.
Az első felvonás több meglepetést is tartogat.
A játék az összehúzott függöny előtt kezdődik,

ahol Bendegúz vezeti fel a történetet, majd már
a szülői házban folytatódik, ahol a lókupec
ajánlkozik, mint munkaerő közvetítő.
Szabó bakter csak később, már állomáshelyén
jelentkezik, pontosabban robban be a színre,
nem kis derültséget keltve, hiszen az illemhe-
lyen ülve pillanthatjuk meg először a darab
másik főszereplőjét.
Felesleges szócséplés feleleveníteni a darab
minden részét, az azonban sokat elmond, hogy
az első felvonás végén kellemes duruzsolás
hangzik fel a nézőtérről, és szinte mindenhon-
nan pozitív hangokat hallani.
- Jó a közönség, és jók a színészek is - mondja
Jézsó Éva, aki a technikai helyiségből nézte a
darabot és figyelte a közönség reakcióját. - Na-
gyon sok munka van benne, de úgy tűnik meg-
érte.
A közönség a közel két és fél órás darab végén
mosolyogva állt fel, és kijárt a vastaps is.
- Nagyon jó volt - mondja Jávor Tamás. - Én
egy barátomtól hallottam, hogy van egy ilyen
társulat itt, és nagyon kellemes élmény volt. Az
eddigi fellépéseiket nem láttam, de most nem
csalódtam.
Viszont azok, akik esetleg e cikk hatására vál-
tak kíváncsivá, és megtekintenék a társulat elő-
adását, csalódni fognak. A hírek szerint ugyanis
elkeltek a már meghirdetett előadásokra a je-
gyek.
A Tisza TV azonban nyáron műsorára tűzi a
Sodrás bakterházát.

borza

Bendegúz útra kel. Elindult a bakterház!

Az előadás előtt megkoszorúzták a néhai szederkényi népművelő, Kiss Sándor emléktáb-
láját.
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Évadnyitó
horgászverseny

2015. április 25-én (szombaton) évadnyitó hor-
gászverseny a sajószögedi Erdészeti tavon.

Program:
Gyülekezés: 6.30-tól
Nevezés: 7.00-tól
Sorsolás: 7.30-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig
Utána: mérlegelés, eredményhirdetés, tombola.

Nevezési díj: 800,-Ft/fő, mely a helyszínen fize-
tendő.

Makó Zoltán
versenyfelelős

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2015. április 17-én
(pénteken) 2.600 kg pontyot telepít.
Csécsi tó: 600 kg
Erdészeti tó: 600 kg
Tolnai tó: 300 kg
Kürti tó: 300 kg
Örösi tó: 200 kg
Tisza: 300 kg
Nyugati fcs: 300 kg

Horgászni 2015. április 18-án (szombaton) 06.00
órától lehet.

Balázs Tibor
horgászmester

64 négyzetméteres, 2,5 szobás 8. emeleti panellaká-

somat eladnám vagy elcserélném 2 szobásra, első

emeletig. Tel.: 30/677-9602
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A Sportcentrum eseményei
Április 18., szombat

13.00 XVI. Showtánc fesztivál Játékcsarnok
Labdarúgás
10.00 U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Mezőkövesd
bajnoki labdarúgó mérkőzés Füves edzőpálya
12.00 U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Mezőkövesd
bajnoki labdarúgó mérkőzés Füves edzőpálya
Asztalitenisz
15.30 TSC - Arló NB III-as bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz-csarnok
Április 19., vasárnap

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U7, U9 Műfüves edzőpálya

Április 21., kedd
Atlétika
10.00 II. kcs. körzeti többpróba diákolimpia Atlétikapálya

Közeledik az idei
Jabil 3próba

A TVK-Mali Triatlon Klub - az elmúlt évekhez hasonlóan - 2015-
ben is megrendezi a JABIL 3próba elnevezésű szabadidősport ese-
ménysorozatát. Az egészséges életmód példamutatásán túl, ahogyan
már megszokhattuk, az egyes próbák teljesítésével egyedi ajándé-
kokban részesülnek az indulók, továbbá értékes pontokat is gyűjte-
nek. A megfelelő pontokat gyűjtő indulók között többek között 4
napos utazást sorsolnak ki Európa egyik legnagyobb utcai futóver-
senyére, a Berlin Maratonra!
Kerékpár próba:
Időpont: 2015. május 3. (vasárnap)
Helyszín: JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolója
Táv:
kispróba : 15 km szintidő: 60 perc 3 pont
nagypróba: 45 km szintidő: 180 perc 6 pont
Díjazás: Minden célba érkező és próbafüzettel rendelkező résztvevő
egyedi emblémázott kerékpáros zoknit és kulacsot kap ajándékba.
A próbát teljesítő JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozói és a
lakosság között külön-külön, az alábbi ajándékokat sorsolnak ki a
helyszínen:
- 1-1 db Trekking kerékpár
- 2 x 2 db kerékpáros sisak
- a JABIL dolgozóinak +5 meglepetés ajándék
Úszás próba:
Időpont: 2015. június 28. (vasárnap)
Helyszín: Tiszaújvárosi Sportcentrum uszoda
Táv:
kispróba : 400 m szintidő: 20 perc 3 pont
nagypróba: 1000 m szintidő: 40 perc 6 pont
Díjazás: Minden célba érkező és próbafüzettel rendelkező résztvevő
egyedi emblémázott úszózsákot kap ajándékba.
A próbát teljesítő JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozói és a la-
kosság között külön- külön, az alábbi ajándékokat sorsolják ki a hely-
színen:
- 1- 1 db egyedileg emblémázott fürdőköpeny
- 2 x 2 db egyedileg emblémázott hátizsák
- a JABIL dolgozóinak +5 meglepetés ajándék
Futás próba:
Időpont: 2015. augusztus 7. (péntek)
Helyszín: Tiszaújváros önkormányzata és a Phőnix Hotel közötti út-
szakasz
Táv:
kispróba : 3,5 km szintidő: 30 perc 3 pont
nagypróba: 14 km szintidő: 120 perc 6 pont
Díjazás: Minden célba érkező és próbafüzettel rendelkező résztvevő
egyedi emblémázott pólót kap ajándékba.
A próbát teljesítő JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozói között
további 5 meglepetés ajándékot is kisorsolnak a helyszínen.
AZ INDULÁS FELTÉTELE:
Az indulás feltétele, hogy próbafüzettel rendelkezzen minden induló,
melyet az alábbiak szerint lehet ingyenesen kiváltani:
• Kerékpár próbát megelőzően a helyszínen
• Úszás próbát megelőzően a helyszínen
Aki már rendelkezik 2015-ös JABIL 3 próba próbafüzettel, feltétle-
nül vigye magával a próbákra, a gyorsabb regisztráció érdekében.
A JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozóinak továbbá a belépő-
kártyájukat is magukkal kell vinniük, mellyel igazolják munkahe-
lyüket.
Fontos: A 3. próbán (futás próba) már nem lehet próbafüzetet igé-
nyelni. A JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozói részére az in-
dulás minden esetben ingyenes.
Összetett díjazás: FŐDÍJ: 2 db utazás a Berlin Maratonra(2015.
szeptember 25-28. (3 éjszaka): repülőjegy, szállás félpanzióval)
2015. augusztus 7-én (pénteken) a harmadik próba után a 12, vagy
annál több pontot teljesítők között értékes sportszer ajándékcso-
magok találnak gazdára.
A 15 pontot begyűjtők vesznek részt a fődíj-sorsoláson. A sorsolás ez
esetben két urnából történik. Az egyikben csak a JABIL Circuit
Magyarország Kft. dolgozóinak neve lesz, amiből 1 db, 1 fő részére
szóló berlini utazást sorsolnak ki. A másikban minden más résztvevő
neve szerepel, melyből szintén 1 fő részére szóló berlini utazásra jo-
gosult sportember nevét húzzák majd ki.
További információ:
www.tvkmalitriatlon.hu , Tel: 49/540-094, fax: 49/540-095, e-mail:
tvkmali@triatlon.t-online.hu

Több korcsoportban és sportág-
ban is érdekeltek voltak a Tisza-
újvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tanu-
lói a diákolimpia versenyeiben.

Kosárlabda megyei diákolimpia
IV. korcsoportos fiú csapat 3. helyezés (Balogh
Ákos, Balogh Róbert, Bezdány Zsolt, Fedor
Kristóf, Fekete Marcell, Illés Gábor, Kébel
Zsolt, Kovács-Hagyó Dániel, Lenke Balázs,
Molnár Bence, Sándor Zsolt, Süveges Huba,
Szabó Marcell, Urgyán Milán, Torma Márton.
Felkészítők: Hok Csaba, Benőcs Tibor)
III. korcsoportos fiú csapat 2. helyezés (Bél-
teczki Balázs, Bezdány Zsolt, Dargai Alex,
Emődi Máté, Ferencz Krisztofer, Fodor Soma
Vince, Gerőcs Kamill, Hajdu Boldizsár, Hizs-

nyai Dávid, Kondrák Bálint, Lenke Balázs
Dénes, Orosz Donát András, Sonkoly Robin.
Felkészítők: Hok Csaba, Benőcs Tibor)
Torna országos diákolimpia
III-IV. korcsoportos fiúk országos 15. helyezés
(Balla Bátor, Burján Sándor, Fakó Dominik,
Gál Sándor, Kis Márk, Szitka Attila, felkészítő:
Balogh Tamás).
Atlétika mezeifutás megyei diákolimpia
II. korcsoport leány: Illés Nikolett 20.
II. korcsoport fiú: Ferencsik Bálint 13., Drahos
Dominik 16., Ferencsik Soma 20., Illés Dávid
36., Mészáros Áron 50., csapat 5. helyezés.
III. korcsoport leány: Kovács Anna 1., Bóna
Kinga 3., Tóth-Papp Dóra 4., Herczeg Sára 5.,
Béke Frida 25., csapat 1. helyezés.
III. korcsoport fiú: Lenke Balázs 3., Káló Péter

10., Oláh Péter 17., Kapusi Dominik 20.,
Pribelszki Máté 22., csapat 2. helyezés.
IV. korcsoport leány: Nagy Enikő 1., Tóth
Anna 6., Boros Marina 8., Kacsa Panna 9.,
Kalicz Petra 19., csapat 1. helyezés.
IV. korcsoport fiú: Kőszegi Milán 8., Fekete
Zalán 12., Gál Sándor 13., Vass Nikolasz 14.,
Molnár Zsolt 24., csapat 1. helyezés.
Csapatvezetők: Jakab István, Demblovszky
Gábor.
Leány labdarúgás körzeti diákolimpia
III-IV korcsoport 1. helyezés (Borjús Dorina,
Kácsándi Viktória, Kalicz Petra, Katona
Barbara, Kristály Flóra, Mészáros Enikő, Rácz
Cintia, Szokol Stella, Tóth Zsanna, Varga
Fanni, felkészítő: Kurucz Gábor)0.

Labdarúgás

A végén véreztünk el
A Kisvárdával holtversenyben
élen álló putnokiak vendégesked-
tek Tiszaújvárosban az NB III
Keleti csoportjának 22. forduló-
jában. A találkozón sokáig úgy
tűnt, a bajnokaspiráns könnyed
győzelmet arat, de a hazaiaknak
sikerült az egyenlítés. Végül a
hosszabbításban lőtt bombagóllal
vitte el a három pontot Tiszaúj-
városból a vendégcsapat.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - Putnok FC
2-3 (0-1)

Tiszaújváros: 200 néző, V.: Ducsai, (Zsákai,
Varga).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Hor-
váth (Hajdu), Fodor, Lippai, Molnár F. (Tóth
T.), Polényi, Patalenszki, Hussein (Kerekes),
Bussy, Kovács P., Potyka.
Putnok FC: Nótás-Zimányi A. (Kádas), Nyi-
salovits, Szemere, Süttő, Nagy, Zimányi Á.,
Kovács (Sebők), Horváth (Marcinaskó), Ma-
darász, Bene.
10. perc: A tiszaújvárosi félpálya közepén
Patalenszki elvesztette a labdát, Horváth azon-
nal indította a jobb oldalon megiramodó
Zimányi Adriánt, aki az alapvonal előtt élesen
középre lőtte a labdát, ahol az érkező Bene a
védőket megelőzve öt méterről a kapu bal ol-
dalába fejelt. 0-1
65. perc: Szemere kapott labdát a saját térfelé-
nek jobb oldalán, egészen a tiszaújvárosi ti-
zenhatoson belülre jutott, éles szögből leadott
lövése Tóthon megpattant, és a középen a tá-
madást követő Horváth Szabolcs közvetlen
közelről a hálóba fejelte a labdát. 0-2
76. perc: Kerekes jobb oldali szögletét Potyka
öt méterről a kapu jobb oldalába bólintotta. 1-2
87. perc: A jobb oldalon, majdnem a sarok-
zászló mellől végezhetett el szabadrúgást Ke-
rekes. A belőtt labda Nyisalovits fején meg-
csúszott, a hosszú oldalon érkezett Hajdú és a
védőket megelőzve a kapu jobb oldalába lőtt.
2-2

92. perc: Szabadrúgáshoz jutott a vendégcsa-
pat a tiszaújvárosiak kapujától mintegy 30 mé-
terre. A csereként beállt Sebők kilőtte a bal
felső sarkot. 2-3
Egy védelmi hibából hamar vezetést szerzett a
putnoki együttes. A gól után lassan ébredeztek
a tiszaújvárosiak, helyzetük is adódott, de a
vendégek portása, Nótás eszén nem tudtak túl-
járni. A fordulás után kemény adok-kapok folyt
a pályán, a tiszaújvárosiak beszorították ellen-
felüket, egy kontratámadás után azonban mégis
gólt kaptak. A tiszaújvárosiak azonban nem
adták fel és két pontrúgásból kiegyenlítettek.
Már mindenki elkönyvelte a pontosztozkodást,
amikor a hosszabbításban egy jól eltalált sza-
badrúgás eldöntötte a mérkőzést.
Izgalmas, küzdelmes, jó mérkőzést játszott a
két csapat, a putnokiak könyörtelenül kihasz-
nálták a tiszaújvárosi védők megingásait.
Ennek ellenére dicséret illeti a hazaiakat, mert
fel tudtak állni a „padlóról”. Mégsem sikerült
megmenteniük az egy pontot. A hosszabbítás-

ban kapott gól ugyan szépségdíjas volt, de har-
minc méterről, szabadrúgásból nem illik gólt
kapni.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A csapat mindent
megtett a győzelemért. 0-2 után sem adtuk fel,
így sikerült egyenlíteni. Sajnos a hosszabbítás-
ban kapott gól miatt mégsem tudtunk pontot
szerezni.
Koszta Péter, vezetőedző: 2-0 után el kellett
volna döntenünk a mérkőzést, ehelyett a haza-
iak két pontrúgásból kiegyenlítettek. Szeren-
csére a végén egy gyönyörű szabadrúgásgóllal
sikerült a mérkőzést megnyerni.
További eredmények:
Salgótarján – Gyöngyös 2-1
Kisvárda – Cigánd 3-0
Hajdúböszörmény – Hatvan 1-6
KBSC FC – Jászberény 0-0
DVSC-DEAC – Veresegyház 0-0
Budapest Honvéd – Felsőtárkány 1-0
Következik a 23. forduló
2015.04.18., szombat, 17:00
Cigánd – Tiszaújváros
Jászberény – Putnok
Felsőtárkány – Salgótarján
Hatvan – Nyírbátor
Hajdúböszörmény - KBSC FC
2015.04.19., vasárnap, 17:00
Gyöngyös – Kisvárda
Veresegyház – Budapest Honvéd
Szabadnapos: DVSC-DEAC

Pályán az utánpótlás
Továbbra sincs sikerélménye egyik tiszaújvá-
rosi utánpótlás csapatnak sem. Az elmúlt hét-
végén is valamennyi gárda vesztesen hagyta el
a pályát.
Az eredmények:
U21 Cigánd SE - TFCT 3-1
U17 Cigánd SE - TFCT 4-1
U15 TFCT - Mezőkövesd 3-9
U14 TFCT - Mezőkövesd 0-7

Kovács Péter fejese elkerülte a putnokiak
kapuját.

Kosárlabda

Rájátszás kuparendszerben
Elkészültek az NB I/B rájátszá-
sának csoportbeosztásai.

A Keleti és Nyugati csoport 1-4. helyezettjei
játsszanak az NB I/B 1-8. helyezéséért (felju-
tásért) a felsőházban. Az 5-8. helyezettek a 9-
16. helyért, az alsóházban a 9-12. helyezettek a
kiesés elkerüléséért a 17-24. helyért. A Tisza-
újvárosi Termálfürdő-Phoenix KK a középcso-
portban folytatja, ahol ebben az évben
kuparendszerben döntik el a helyezések sorsát
a csapatok. Az alábbiak szerint:
I. forduló
V: Kelet 5. -Nyugat 8.
VI: Kelet 6. -Nyugat 7.
VII: Kelet 7. -Nyugat 6.
VIII: Kelet 8. -Nyugat 5
II. forduló
E: V. győztese -VII. győztese
F: VI. győztese -VIII. győztese
G: V. vesztese -VII. vesztese
H: VI. vesztese -VIII. vesztese
III. forduló
9-10. helyért: E győztese -F győztese
11-12. helyért: E vesztese -F vesztese
13-14. helyért: G győztese -H győztese
15-16. helyért: G vesztese -H vesztese
Az első fordulóban a Phoenix KK a Falco II.
csapatával mérkőzik, az első találkozót Szom-

bathelyen április 17-én, pénteken, 19 órakor, a
visszavágót április 24-én, pénteken, 18 órakor
a városi sportcentrum játékcsarnokában játsz-
szák a csapatok.

Országos döntőben

Sűrűre sikeredett a tavaszi szünet utáni első
három nap az Eötvös kosarasainak. Április 8-
án országos elődöntőnek adott helyet a közép-
iskola tornaterme. Az V. korcsoportos fiúk e-
lőször a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium
csapatát múlták felül, majd a békési, Szegedi
Kis István Református Gimnázium együttesét
győzték le és harcolták ki a Pécsett megrende-
zendő országos döntőn való részvételt.
Eredmények: Nyíregyháza, Krúdy – Tiszaúj-
város, Eötvös 60 – 71
Tiszaújváros, Eötvös – Békés, Szegedi 64 – 59
A csapat tagjai: Orosz Dominik, Szilasi Bence,
Jónás Bence, Joó Tamás, Mayer Ákos, Szabó
Attila, Czakó Roland, Katlan Roland, Zsuga
Tamás, Taskó István, Berta Bence, Benőcs
Viktor (edző), Szendrey Zsombor (testnevelő,
edző)

Kamarás Kupa kipipálva

29. alkalommal rendezték meg Miskolcon a
Diósgyőri Gimnáziumban a hagyományos kö-
zépiskolás kosárlabdatornát, a Kamarás Kupát.
Természetesen ezúttal is meghívást kaptak a ti-
szaújvárosi gimnázium kosárlabdázói. A két-
napos tornán a fiúk mezőnyében az Eötvös
gárdája nem talált legyőzőre és első helyen
végzett. A lányok versenyét a Diósgyőri gim-
názium nyerte.
Eredmények:
Irinyi Református Szakközépiskola – Eötvös
Gimnázium és Szakközépiskola 40-96,
Eötvös Gimnázium és Szakközépiskola – Föl-
des Ferenc Gimnázium 72-54,
Diósgyőri Gimnázium – Eötvös Gimnázium és
Szakközépiskola 76-83.
A végeredmény:
1. Eötvös Gimnázium és Szakközépiskola
(testnevelő tanár: Szendrey Zsombor)
2. Földes Ferenc Gimnázium
3. Diósgyőri Gimnázium
4. Irinyi Református Szakközépiskola
A különdíjak közül Kovács Zoltán (Eötvös)
kettőt is bezsebelt, mint a torna legjobbja és
legeredményesebb pontszerzője.

Diáksport

Minden szinten, szinte minden
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