
Az Ötórai tea legutóbbi rendezvényén a hungari-
kumokról, illetve a lehetséges tiszaújvárosi „hun-
garikumokról” beszélgettek a családias hangulatú
teadélután résztvevői.

/9. oldal

Mindhárom labdás csapatunk

győzött a hétvégi mérkőzése-

ken. /11. oldal

Hungarikumok Jó ebben a csapatban
Győzelmek
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Április 24-én - a tánc világnapjával egybekötve -
tartotta 20. születésnapját a Tiszaújvárosi Derko-
vits Majorette Csoport, s ez alkalomból két felvo-
násos bemutató esttel köszöntötte a helybéli
közönséget. /6. oldal

A lengyel kamion nem tudta elkerülni az ütközést. Egy másik kerékpáros is
megsérült.

A kiosztható mennyiséget az élelmiszerbank határozta meg.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettől soron kívül közeli lejáratú
élelmiszer kiosztására kapott lehetőséget.

Az értesítést április 24-én kapta az intézmény, a felajánlott adományt
április 28-án szállították le, s még aznap kiosztották.
Az élelmiszer összsúlya 155 kg volt, s 310 grammos kiszerelésű
Cannellini fehérbab konzervet tartalmazott, összesen 207.500 forint ér-
tékben. A támogatott személyek száma 250 fő volt, a személyenként ki-
osztható élelmiszeradomány mennyiségét - 2 doboz konzerv - a Magyar
Élelmiszerbank határozta meg.
Az élelmiszeradományban részesülők a
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont szolgáltatásait igénybe vevők kö-
réből kerültek ki.

Biztonság napja

Együttműködés magas fokon

Idén is ragyogó napsütésben zajlott a Biztonság napja.
Tiszaújváros idei első nagy szabadtéri rendezvényén bárki
bepillantást nyerhetett a védelmi szervek munkájába.

A programok a résztvevő szervezetek felvonulásával kezdődtek: a
Derkovits Fúvószenekar és Majorette Csoport vezette fel a nap sze-
replőit, vendégeit: a versenyző mentőgépjármű-vezetőket, a tűzoltó-

kat, rendőröket, mentősöket. A Városháztéren a vendégeket Bráz
György polgármester köszöntötte. Mint mondta, Tiszaújvárosban az
emberek biztonságban érezhetik magukat, ezt a biztonságot növeli,
hogy ezek a szervezetek nem csak külön-külön végzik jól a munkáju-
kat, hanem képesek együttműködni mindannyiunk érdekében

(Cikkünk a 3. oldalon.)

Kamion, kerékpár

Halálos baleset
Sajószögeden

Kamion ütközött egy kerékpárossal a múlt héten Sajószögeden.
A közúti közlekedési balesetben a biciklis a helyszínen életét
vesztette.
Az elsődleges adatok szerint Sajószöged belterületén, a 35-ös
számú főútvonalon április 23-án, csütörtökön 10 óra 50 perckor
egy lengyel rendszámú kamion előtt feltehetően szabálytalanul
akart áthaladni egy kerékpáros, akit a gépjármű elütött, majd ne-
kilökött egy másik kerékpárosnak. A baleset feltételezett okozója
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét
vesztette. A másik kerékpárost könnyebb sérülésekkel szállítot-
ták kórházba.

Búcsú az iskolától

Ballagások
Április 30-án, csütörtökön vesznek búcsút iskolájuktól, pe-
dagógusaiktól, diáktársaiktól a végzős középiskolás tanulók.
A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskolában 16 óra-
kor, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközép-
iskola és Kollégiumban 17 órától lesz a ballagási ünnepség.

Élelmiszeradomány

Terítéken a költségvetés

Konzultációs fórum
Május 6-án (szerdán) 16.00 órától a Városháza házasságkötő termé-
ben tartja soros ülését a Tiszaújvárosi Konzultációs Fórum. A fő téma
Tiszaújváros 2015. évi költségvetése, intézményeinek és gazdasági
társaságainak helyzete. Az előadó Bráz György polgármester. A
fórum nyilvános, azon minden érdeklődő részt vehet.

Tűz a szabadban

Fű és nádas
lobbant lángra

Szárazfű és nádas égett Mezőcsát külterületén a múlt héten, szerdán dél-
után. A nagy kiterjedésű - mintegy tizenöt hektáron égő – tűzhöz három
gépjárművel vonultak ki a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók. A lángokat
vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg.
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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 11:00 órakor lesznek templomunk-
ban. Azoknak a fiataloknak, akik 2015-ben kívánnak házasságot kötni,
a jegyes oktatás május 3-án és május 10-én 15 órától lesz a plébánia kö-
zösségi termében.

Görög katolikus
Szombaton 17:00 esti istentisztelet. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia
Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. Hétfőn 9:30
Szent Liturgia az Ezüsthíd Gondozóházban, 17:30 paraklisz. Kedden
17:30 paraklisz.
„Uralkodj a gondolataidon! Mert ha nem fogsz uralkodni gondolatai-
don, oda jutsz, hogy nem fogsz tudni uralkodni cselekedeteiden sem!”
(Szent Maximosz hitvalló)

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 18:00 órától bibliaóra lesz. Vasárnap
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától és
16:00 órától lesz istentisztelet. 11:00 órától a városban az istentiszte-
let ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk.Ugyan-
ezen a napon a délutáni istentiszteletet követően az imaházban
konfirmációi oktatás lesz.

Vélemény
Ezzel a rejtvénnyel véget ér áprilisi soroza-

tunk. A megfejtéseket május 3-ig egyben, e-

mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre várjuk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
POROS ANDRÁSNÉ, JOLIKA

életének 74. évében elhunyt. Emlékére 2015.
május 4-én 16.00 órakor tartunk gyászmisét
a tiszaújvárosi római katolikus templomban.

A mise után az altemplomban helyezzük örök
nyugalomra.

Kérjük, hogy részvétüket csak egy szál virággal róják le. A szer-
tartás után minden barátot és ismerőst várunk a Hotel Phőnixbe

egy koccintásra, ahol közösen visszaemlékezünk Jolikára.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot május 3-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen Gábor út 17., tel.: 49/540-688), majd május 4-től
(hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952)
látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre
állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 -

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától másnap
reggel 8 óráig,illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig,vala-

mint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY

A TISZAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATAL
FÖLDHIVATALI OSZTÁLYA

TISZAÚJVÁROS, ERZSÉBET TÉR 24.
2015. MÁJUS 04-05-06. NAPOKON

TECHNIKAI OKOK MIATT ZÁRVA TART.
KÖVETEKEZŐ ÜGYFÉLFOGADÁS

2015. MÁJUS 07. NAPJA (CSÜTÖRTÖK)
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Permetez a Városgazda
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. május 5-8. között
Tiszaújvárosban a közterületi vadgesztenyefákon vadgesztenyelevél-
aknázómoly (Cameraria ohridella) ellen növényvédőszeres permete-
zést végez az esti órákban.
Növényvédőszer megnevezése: Dimilin 25 WP, III. kategóriás, köz-
területre engedélyezett, méhekre nem veszélyes szer.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság meg-
értését

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Ruha, élelmiszer
A Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom élelmiszer és ruhaosz-
tást tart tagsága számára 2015. május 1-jén, pénteken 10.00 órától. Az
osztás helyszíne a szervezet székhelye, Tiszaújváros Rákóczi út 81.

Farkas Sándor
elnök

Sajnos csak a Tiszaújvárosi Krónika legutóbbi
számának kézhez vétele után szembesültem a
ténnyel, hibáztam. Szerencsére ezúttal nem „le”,
hanem felminősítés történt, lévén „ A volt egy-
szer egy gyár..." c. olvasói levelemben helytele-
nül jelent meg az a néhány sor, melyben a mű-
jégpálya kapcsán azt állítottam, hogy: „anno
egyéni műkorcsolya világbajnokot is kinevelő
műjégpálya” mondatban tévesen szerepel a vi-
lágbajnok kifejezés, ugyanis a városi kötődésű
sportolónő Európa-bajnok volt.
Tévedésemért mind az érintettől, mind az olva-
sóktól elnézést kérek.

Török Gábor

Közlemény

Rosszindulatú híresztelés
Minden valóságalapot nélkülöz
az az internetes közösségi oldala-
kon terjedő, rosszindulatú híresz-
telés, miszerint a közelmúltban
észak-magyarországi gyerekeket
raboltak volna el.

Az elmúlt napokban több Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei rendőri szerv tudomására jutott
olyan internetes közösségi oldalakon terjedő,
2015. április 4-én közzétett rosszindulatú hí-
resztelés, miszerint a közelmúltban észak-ma-
gyarországi gyerekeket raboltak el szlovák
rendszámú autókkal.

A „hír” teljes tartalma egy weboldalon ráadásul
csak úgy tekinthető meg, ha azt az olvasó kö-
zösségi fiókján keresztül ismerőseivel is meg-
osztja.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság ezúton tájékoztatja a közvéle-
ményt, hogy a híresztelés rosszindulatú, az
minden valóságalapot nélkülöz és alkalmas
lehet arra, hogy az iskoláskorú gyermekek szü-
leiben zavart, vagy nyugtalanságot keltsen.
A rendőrség ezúton is felhívja a polgárok fi-

gyelmét az internet etikus, felelősségteljes
használatára.

Egy-egy közlés tartalmának megosztása előtt
mindenképpen ajánlott meggyőződni annak
valóságtartalmáról. A rendőrség tapasztalatai
szerint több esetben is előfordult már, hogy
olyan „tények” terjedtek a hálózaton, ame-
lyeknek nem volt valós alapjuk. Az informá-
ciók megfelelő szűrésével és körültekintő ke-
zelésével megelőzhető az indokolatlan riada-
lomkeltés szűkebb, vagy tágabb környeze-
tünkben.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

Horgászverseny

Évadnyitós eredmények
A Zabos Géza Horgász Egyesület április 25-én, az Erdészeti tavon rendezett évadnyitó hor-
gászversenyén 101 fő indult és az alábbi eredmények születtek.
Női kategória: I. Losonczi Éva 7100 gr.
Férfi úszós kategória: I. Csengeri László 2300 gr, II. Kozma József 1200 gr, III. Papp Tamás
940 gr.
Férfi fenekezős kategória: I. Pózmán Krisztián 2860 gr, II. Füle István 1820 gr, II. Kardos
János 1820 gr, IV. Stefán Zsolt 1200 gr, V. Tóth Csaba 1020 gr.
Ifjúsági kategória:I. Dúró Áron 1720 gr.
Legnagyobb hal: Pózmán Krisztián 2860 gr.
A horgászversenyt az egyesületen kívül az Energofish Kft., és a Balázs-Filament Techno-
lógiák Kft. támogatta.
Az eredményt el nem érő versenyzők tombolasorsoláson vettek részt, ahol a felajánlott, va-
lamint az egyesület által vásárolt díjakat nyerték.

Makó Zoltán versenyfelelős

Csak
pontosan!

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya kábítószer birtoklása vétség elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt eljárást

folytat Cs. Alex 21 éves, B. Evelin 19 éves, F.
Bertalan 23 éves, Cs. Gergő 19 éves, valamint
B. Gergely 19 éves helyi lakosokkal szemben.
A nyomozás adatai szerint az április 21-én tör-
tént elfogásukat megelőzően Cs. Alex és B.
Evelin kábítószernek minősülő anyagot ter-
mesztett és fogyasztott, míg a többi gyanúsítot-
tal szemben a rendőrök kábítószer fogyasztása
miatt rendeltek el nyomozást.
A terhelteknél megtartott házkutatások során
kábítószer-termesztéshez, -fogyasztáshoz szük-
séges eszközöket foglaltak le a nyomozók.
A Cs. Alexnél megtartott házkutatás során a
rendőrök egy flóbert pisztolyt is lefoglaltak,
így vele szemben lőfegyverrel visszaélés bűn-

tett elkövetésének magalapozott gyanúja miatt
is büntetőeljárás indult.

(Forrás:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság)

Fű és pisztoly

Kábítószert birtokoltak

Az „ültetvény”.

A lefoglalt pisztoly.
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Árgus szemmel figyelték a versenyzőket.

Biztonság napja

Együttműködés magas fokon
Idén is ragyogó napsütésben zaj-
lott a Biztonság napja. Tiszaúj-
város idei első nagy szabadtéri
rendezvényén bárki bepillantást
nyerhetett a védelmi szervek mun-
kájába.

A programok a résztvevő szervezetek felvonu-
lásával kezdődtek: a Derkovits Fúvószenekar
és Majorette Csoport vezette fel a nap szerep-
lőit, vendégeit: a versenyző mentőgépjármű-
vezetőket, a tűzoltókat, rendőröket, mentő-
söket.

Együtt egymásért

A Városháztéren a vendégeket Bráz György
polgármester köszöntötte. Mint mondta, Tisza-
újvárosban az emberek biztonságban érezhetik
magukat, ezt a biztonságot növeli, hogy ezek a
szervezetek nem csak külön-külön végzik jól a
munkájukat, hanem képesek együttműködni
mindannyiunk érdekében. Dr. Burány Béla, az
Országos Mentőszolgálat főigazgatója elsősor-
ban a mentőgépjármű-vezetőkről és a mentő-
sök munkájáról szólt. Elmondta, hogy tavaly
az Országos Mentőszolgálat több, mint 1,1
millió feladatot látott el kiváló színvonalon. A
mentőgépjármű-vezetők pedig évről-évre do-
bogós helyeken végeznek a nemzetközi meg-
mérettetéseken. Pap Zsolt, az Észak-magyar-

országi Regionális Mentőszervezet vezető men-
tőtisztje köszöntőjében hangsúlyozta, már ta-
valy is nemzetközi volt a verseny, melyre idén
Tiszaújváros testvértelepüléseinek szakembe-
reit is meghívták.

Látványosságok,
élmények

Alaposan átrendeződött a Városháztér és kör-
nyéke, a parkolókban régi és új tűzoltóautók
várták a nézelődőket, a téren rendőrmotorok és
-autók villogtak, szirénáztak. A mentőszolgá-
lat munkatársai újraélesztést tanítottak, és be-
lülről is megmutatták járműveiket. Nem csak
a gyerekek, hanem a felnőttek is sok érdekes-
séget láthattak, sokat tanulhattak. Pozsonyi
Zoltán Tamás a mentőautóban ülve mondta,
neki a rendőrmotor is nagyon tetszett, most
először jött el erre a rendezvényre, és nem
bánta meg, hisz sok érdekességet látott. Látni
ugyan nem sokat láttak a füstsátoron átszala-
dók, de élménynek ez sem volt utolsó. Balázs
Vid is többször futott át a füstön, de nem ragadt

le itt, mindent kipróbált, amit csak lehetett.
Ügyességi kerékpáros versennyel és KRESZ-
teszttel is várták a rendőrök az érdeklődőket,
akik felmérhették képességeiket, tudásukat.
Ladányi Kitti viszonylag könnyen boldogult a
teszttel, a kilencéves kislány ugyanis rendsze-
resen biciklivel jár iskolába, pontosan tudja,
hogy milyen szabályok vonatkoznak a kerék-
párosokra.

Nem maradt üresen a színpad sem a megnyitó
után, előbb egy Dél-Kínából eredő harcművé-
szeti ág, a wing-tsung kung-fu mutatkozott be,
majd a Miskolci Spider Mentőcsoport tartott
látványos, izgalmas, olykor félelmetes bemu-
tatót. Mint azt Lehócki László, a Spider Men-
tőcsoport vezetője elmondta, az a cél, hogy
ráneveljék a fiatalokat arra, hogy ahol tudnak,
segítsenek. Volt olyan eset, amikor egy gyerek
látott egy sérült embert, és emlékezve a hallot-
takra-látottakra, tudta, hogy mit kell tenni, kit
kell hívni.
A képzett mentőkutyák most is kitettek magu-
kért, sérültet jelezni, tárgyakat hozni-vinni, en-
gedelmességi feladatokat végrehajtani - mind-
ezt a gyerekek bevonásával mutatták be.

Hármas baleset

Közben a Vöröskereszt sátránál is zajlottak az
események: orrvérzés, üvegszilánk a homlok-
ban, egy láb roncsolt sérülése - nem a valóság,
hanem előkészület a mentési bemutatóra. Ge-
lencsér Tünde, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
önkéntese is festette, ragasztotta az élethű se-

beket, ezt egyébként egy képzésen sajátítják el
a segítők.
A nap egyik leglátványosabb része az a men-
tési bemutató volt, melyen valamennyi tiszaúj-
városi védelmi szerv közreműködött. Az Árpád
út és a Szent István út kereszteződésében egy
teherautó és két személyautó ütközött egymás-
sal. Hogy mi történik egy ilyen baleset során,
azt most - szerencsére nem élesben - sokan
megnézhették. A szakemberek pillanatok alatt
a helyszínre érkeztek, kiszabadították, majd el-
szállították a sérülteket. Kovács Kálmánné is
végignézte a gyakorlatot, élőben még sosem lá-
tott ilyet, és reméli, hogy a valóságban sem kell
sok ilyen helyzettel megbirkózniuk a mentő-
söknek, tűzoltóknak, rendőröknek. A gyakor-
lat egyik célja az volt, hogy bemutassák,
milyen az együttműködés a védelmi szervek
között. Ezt jónak értékelte Németh Viktor tűz-
oltóparancsnok, aki elmondta, legtöbbször éles
helyzetekben találkoznak a társszervek mun-
katársaival, fontos azonban, hogy közös gya-
korlatokat is végezzenek.

Serpenyő- és autótűz

És még egy gyakorlat: tűzoltás. Nem ritka, és
nem életszerűtlen a tűzhelyen felejtett olajos
serpenyő. Amíg az olaj hevült, a közönség
pedig várt, felmerült a kérdés, mit is kell tenni
ilyen esetben. Volt, aki homokkal szórta volna
le a begyulladt olajat, olyan is, aki szódabikar-
bónával, vagy épp egy fedővel fedte volna le.
A szakemberek szerint egy átnedvesített kony-
haruha is megteszi, de hogy mi a legrosszabb
megoldás, most azt mutatták be az oltási gya-
korlat során. Nevezetesen a begyulladt olajra
egy fazék hideg vizet öntöttek a tűzoltók, az
eredmény látványos volt: óriási lángok csaptak
fel.
A nap zárásaként egy másik oltási gyakorlatot
is bemutattak a lánglovagok, egy kigyulladt
autót oltottak el - ezúttal szakszerűen. Előbb a
mezőcsáti hagyományőrző tűzoltók próbál-
koztak a lángok megfékezésével, egy régi au-
tóból pumpálták a vizet a felnőttek, miközben
az egyenruhás kis tűzoltók - Kovács Ábel és
Kovács Noé - a lángokra irányították a vízsu-
garat. A régi technika sajnos nem vált be, a
mai, korszerű eszközökkel azonban a tűzoltók
pillanatok alatt eloltották a lángoló autót. Pap
Zsolt vezető mentőtiszt is végignézte a gya-
korlatokat, mint mondta, látványos, érdekes,
szakmailag sikeres bemutatót hajtottak végre,
és - látva az érdeklődők számát - ezért min-
denképpen megérte.

Fodor Petronella

A Biztonság napjához kapcsolódva idén ötödik alka-
lommal rendezték meg a Mentőgépjármű-vezetők Or-
szágos Ügyességi és Szakmai Versenyét. Egységekből
nem volt hiány, az ország egész területéről és külföldről
is érkeztek versenyzők.

Dr. Burány Béla, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a megnyi-
tón hangsúlyozta, hogy nem véletlenül járnak vissza hozzánk évről-évre,
hiszen a szervezés, a vendégszeretet, és a helyszín egyedülálló, az
együttműködés pedig kimagasló.

Összetett munka
- Az önök vendégszeretete példaértékű, illetve az a szervezőkészség, ami
ezt a várost jellemzi, szintén - fogalmazott a főigazgató. - Az az együtt-
működés, ami immáron sok-sok éve megvalósul a rendvédelmi szervek,
az önkormányzat és a civil lakosság között - ez az egy egységként való
működés - és az a kölcsönös segítségnyújtás, ami jellemzi ezt a környe-
zetet, ez visszahoz ide bennünket. A mentőszolgálatot jelentősen támo-
gatja az önkormányzat, azért, hogy mi szolgálhassunk, biztosíthassuk a
honfitársaink védelmét. A mentőszolgálat nagyon sokat fordít arra, hogy
professzionális legyen, hogy ez a szolgáltatás - a mentés - a legmagasabb
színvonalon valósulhasson meg. Amikor ráérünk, akkor nagyon sokat
gyakorolunk, hogy éles helyzetben pontosan, jól dolgozhassunk. Az ilyen
versenyek is ezt szolgálják. Az orvosok a mentőtisztek és az ápolók
egészségügyi szakmai versenyeken vesznek részt. A mentőgépkocsi-ve-
zetőknek összetett a feladatuk, egyrészt járművet vezetnek különleges
körülmények között, másrészt a helyszínen egészségügyi szakmai támo-
gatást is nyújtanak. Az volt a célunk, hogy őket is megmérettessük, ehhez
kerestünk helyszínt, és találtuk meg Tiszaújvárosban.
- Én abban hiszek, hogy a mentősofőrök a legjobb sofőrök a világon -

mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. - Nem csak
azért, mert jól és biztonságosan vezetnek, hanem azért is, mert nekik az
életmentésben is van szerepük. Most a versenyen az a kérdés, hogy
ebből a „superman” csapatból ki a legjobb. A 232 mentőállomásunk
meglehetősen távol van egymástól az országban. Egy-egy közösség tag-
jai jól ismerik egymást, de nagyon ritkán van lehetőség, hogy találkoz-
zanak más mentőállomások kollégáival. Arra pedig, hogy összemérjék
tudásukat, megnézzék, hogy a többiek hogy csinálják, hogyan oldanak
meg egy feladatot, még kevesebb. Ezért is nagy jelentőségű ez a ver-
seny. Díszvendégeink most a külföldi csapatok, az elméleti feladatokat
nekik nem kell megoldaniuk, de a gyakorlati feladatokat igen, úgyhogy
ilyen szempontból is kíváncsian várjuk a megmérettetést.

Kellett a rutin
A Phőnix Hotel melletti parkolóban felépített ügyességi pályát Kovács
István, az OMSZ Észak-Magyarországi Régió B-A-Z megyei műszaki
vezetője tervezte.
- A pályán különböző nehézségű feladatok vannak - mondta. - Például

egyszerű kapunyitás, ahol a távolságot kell felmérni, szituációs feladat,
ahol egy erdős rész behajló ágait szimuláltuk, de egy egyszerű, két autó
közé tolatva parkolás, vagy szűk helyen történő irányváltás is szerepel
a feladatok között. Leginkább a jármű méreteiből adódó jelenségekre
épülnek a feladatok, melyek évről-évre változnak. Most kicsit nehezeb-
bek, mint tavaly. Én voltam az, aki az újabb feladatokat kipróbálta, és
éreztem, hogy nem könnyűek, kell a rutin.

A díjazottak
Elméleti verseny: I. Juhász Gábor, Bázis Mentőállomás, II. Kovács Róbert,
Debrecen Mentőállomás, III. Boda István, Tatabánya Mentőállomás.
Gyakorlati verseny: I. Pocsubai József, Ráckeve Mentőállomás, II.
András Attila, Kecskemét Mentőállomás, III. Kiss László, Szekszárd
Mentőállomás.
Összetett verseny: I. Pocsubai József, Ráckeve Mentőállomás, II. Faze-
kas Gábor Sopron Mentőállomás, III. Kozák Ádám, Szent Márton Gyer-
mekmentő Szolgálat.
Különdíj, a legjobb külföldi versenyző: Becze András, Csíkszereda
A mentőszolgálatnak van még egy kezdeményezése. A szervezet szüle-
tésnapja május 10-én van, amit „multinacionálissá” akarnak tenni. A
nemzetközi szervezetek közül több is pozitívan jelzett vissza. Így köny-
nyen előfordulhat, hogy magyar kezdeményezésre az Országos Mentő-
szolgálat születésnapján ünneplik majd a nemzetközi mentőnapot.

D.Á.

A gyerekeket is bevonták a bemutatóba.

A múlt is bemutatkozott.

Víz az égő olajra? Íme az eredmény.

Pillanatok alatt eloltották a tüzet. Fotók: Bartók István

Mentőgépjármű-vezetők versenye

A világ legjobb sofőrjei
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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

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület képviselője

2015. május 6-án (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 „Der-
kovits Kulturális Központ igazgatói pályázata”
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

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 Tiszaújváros
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 vizs-
ga, vagy
- rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy

ezzel egyenértékű más korábbi képzési formá-
ban szerzett végzettség, vagy
- rendőr szakközépiskolai vagy határrendész-
képző 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 köz-
tisztviselő nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás
hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogvi-
szony létesítését nem teszi lehetővé,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait,
- számítógépes végzettség igazolását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
április 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. má-
jus 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.

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
április 30-án, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
2. Javaslat a 2013. évi „B” és a 2014. évi „B” típusú Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesülők jogosultságának
felülvizsgálatára
3.Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásbérleti szerződésé-
nek meghosszabbítására
4. Javaslat önkormányzati vagyonnal és ingatlanvásárlással kapcsolatos
döntésekre
5. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevékenységéről, a 2014. évi mér-
leg és eredmény kimutatás jóváhagyása, a kitűzött vezetői jutalomfe-
ladat értékelése
6. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevékenységéről, a 2014. évi mérleg és
eredmény kimutatás jóváhagyása, a kitűzött vezetői jutalomfeladat ér-
tékelése
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük meg-
változtatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás sza-
bályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat az egyes önkormányzati jelképekről, Tiszaújváros nevének
felvételéről és azok használatáról szóló önkormányzati rendelet megal-
kotására
3. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról, a pénzügyi
terv végrehajtásáról
4. Javaslat a 2014. évi maradvány jóváhagyására
5. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2014. évi tevékenységéről
szóló szakmai munkajelentés és teljesítményértékelés jóváhagyására
6. Javaslat Tiszaújváros Kulturális Stratégiájának elfogadására
7. Javaslat Tiszaújváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálatára
8. Javaslat a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
társulási megállapodás módosításának elfogadására.
9. Javaslat egyes önkormányzati intézmények alapító okiratainak mó-
dosítására
10. Javaslat a Tiszaújváros településfejlesztésével és településrendezé-
sével összefüggő partnerségi egyeztetés szabályaira
11. Javaslat a 2015. évi ivóvíz- és szennyvízközmű fejlesztésekre vo-
natkozó megállapodás aláírására
12. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenysé-
géről, a 2014. évi mérleg és eredmény kimutatás jóváhagyása, a kitűzött
vezetői jutalomfeladat értékelése
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. tevékenysé-
géről, a 2014. évi mérleg és eredmény kimutatás jóváhagyása, a kitűzött
vezetői jutalomfeladat értékelése
14. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata költségvetési szerveinél 2014-ben végzett belső ellenőrzések
tapasztalatairól
Kérdések

Ülésezik
az önkormányzat

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző
2015. május 6-án (szerdán)

13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hiva-
tal I. emeleti önkormányzati tárgyaló

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-
lentés alapján történik,
negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

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

2015. május 04-én (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,(Tiszaszederkényi

Szolgáltató Ház - volt tsz-iroda)
2015. május 05-én (kedd) 16.00 órától Tisza-part

városrészben (Tisza-parti Szabadidőház,
Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal
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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. szom-
szédsági egység területének kezelésével. A fent megjelölt időtartamban
folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a kezelés
visszaellenőrzése.
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 figyelmét,
hogy a rágcsálómentesítés hatékonyságának növelése érdekében a fenti
időszakban saját ingatlanukon is hajtsák végre a rágcsálómentesítést!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Rágcsálómentesítés

Tájékoztató
az ebek összeírásáról

Tisztelt Ebtartó!
Tiszaújváros területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek össze-
írására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles ve-
zetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, sze-
mélyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebren-
dészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az
adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros önkormányzata az
ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hoz-
zájárulás bevezetését.
Az ebösszeíró adatlap átvehető és kitöltés után leadható:
- a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bethlen G. út 7.)
- Tiszaszederkény városrészben a keddi és csütörtöki ügyfélszolgá-
lati napokon a Bocskai úti Szolgáltatóházban 9 és 13 óra között.
(Bocskai út 33.), vagy a művelődési házban elhelyezett urnában mun-
kaidőben.
- Tisza-part városrészben a Tisza-parti Szabadidőházban elhelyezett
urnában munkaidőben.
Aki elektronikus úton kíván kötelezettségének eleget tenni, az adatla-
pot letöltheti a Polgármesteri Hivatal (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu),
vagy az önkormányzat (www.tiszaujvaros.hu) honlapjáról és elküldheti
a toroklg@tujvaros.hu e-mail címre.
Amennyiben az ebtartó az idei ebösszeírást megelőzően teljesített
adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkalmával meg kell is-
mételnie.
Az adatlapok leadásának határideje: 2015. május 31.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet a társasházak energia-megta-
karítást eredményező korszerűsítésének, fel-
újításának támogatására.
A pályázat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által az „Otthon Melege Program” keretében
„Társasházak energia-megtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítésének, felújításának támo-
gatása” címen kiírt alprogramhoz, pályázathoz
kapcsolódik.

I. A támogatás célja
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a la-
kóépületek energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatására
kiírt pályázatokon vissza nem térítendő állami
támogatást elnyert lakóközösségek részére tá-
mogatás nyújtása, a beruházás elősegítése,
Tiszaújváros Helyi Fenntarthatósági Program-
jában, illetve a Települési Környezetvédelmi
Programjában meghatározott célkitűzések el-
érése, valamint a város épületállományának ál-
lagjavítása és a szebb városkép elérése érde-
kében.

II. A pályázók köre, pályázati feltételek
1. Pályázatot nyújthatnak be mindazok a tár-
sasházak, valamint lakásszövetkezetek saját tu-
lajdonú épületei, melyek egyidejűleg megfe-
lelnek az alábbi feltételeknek:
- Tiszaújváros közigazgatási területén helyez-
kednek el,
- 1998. december 31. napjáig kiadott jogerős
használatbavételi engedéllyel, távfűtéssel, ház-
központi fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi
fűtéssel rendelkeznek és az épületek legalább
5, de maximum 60 lakással rendelkeznek,
- részt vettek és pozitív elbírálásban részesültek
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt
„Társasházak energia-megtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítésének, felújításának támo-
gatása” címen kiírt alprogramban,
- Tiszaújváros Város Önkormányzata által
meghirdetett pályázati feltételeket elfogadják,
és azoknak megfelelnek.
2. A pályázat előtt már megkezdett beruházá-
sokra támogatás nem igényelhető.
3. A lakóépületben lévő nem lakáscélú helyi-
ségek felújítására, korszerűsítésére önkor-
mányzati támogatás nem igényelhető.

III. Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében az alábbi tevékenységek
támogatására van lehetőség:
- szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási
költségek,
- homlokzati nyílászárók energia-megtakarítást
eredményező cseréje,
- homlokzatok és záró födémek hőszigetelése,
- épületgépészeti rendszerek korszerűsítése,
energia-megtakarítást eredményező felújítása,
- megújuló energiafelhasználás kialakítása
vagy növelése.
A támogatható tevékenységek körét és az el-
számolható költségeket részletesen a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által kiadott „Pályá-
zati Útmutató” elnevezésű dokumentum tartal-
mazza.

IV. A pályázat tárgya
1. A pályázaton csak olyan épület vagy dilatá-
cióval határolt épületrész vehet részt, amely-
ben az épület vagy dilatációval határolt
épületrész hőszabályozása és mérése már meg-
oldott, vagy a pályázat keretén belül megoldó-
dik.
2. Amennyiben egyazon épületben lévő, külön-
külön dilatációval határolt, de egymással nem
érintkező szekciókból álló két, vagy több épü-
letrész kíván támogatásra pályázni, ez esetben
annyi pályázat benyújtása szükséges, ahány
egymással nem érintkező épületszekció kíván
pályázni. Az egy helyrajzi számon nyilvántar-
tott, több különböző épületből álló tulajdon
esetében egy pályázat tárgya csak egy épület
vagy dilatációval határos épületrész lehet, tehát
annyi pályázatot kell benyújtatni, ahány épület
vagy dilatációval határos épületrész felújítását
tervezik.

V. Pályázattal elnyerhető támogatás
1. Az önkormányzat vissza nem térítendő egy-
szeri támogatást nyújt, melynek mértéke a tá-
mogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költség 1/3-a, de lakásonként nem haladhatja
meg az 500 E Ft-ot.
2. Az önkormányzati támogatás folyósítása a
támogatási szerződésben meghatározott fe-
ladatok teljes körű elvégzését követően utólag,
egy összegben történik.
3. A beruházás megvalósítására az önkor-
mányzati támogatásból előleg nem biztosít-
ható.

VI. A pályázat benyújtása, elbírálása
1 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályáza-
tot befogadó nyilatkozatát, annak kézhezvéte-
létől számított 15 napon belül el kell juttatni a
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatalhoz.
2 A teljes és a miniszter által támogatott pályá-
zati dokumentációt magyar nyelven, az állami
pályázattal megegyező tartalommal, papír ala-
pon egy eredeti példányban és elektronikusan,
szkennelve kell benyújtani.
3 A társasház, lakásszövetkezet képviselőjének
írásban nyilatkozni kell, hogy az önkormány-
zathoz benyújtott pályázat teljes mértékben
megegyezik az állam felé benyújtott és pozitív
elbírálást kapott pályázattal.
4. A pályázatot tartalmazó zárt borítékot vagy
csomagot a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
tal 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
címre; az elektronikus dokumentációt a phi-
vatal@tujvaros.hu e-mail címre kell eljuttatni.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: „Tár-
sasházak energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatása”,
valamint a pályázó nevét és címét, továbbá a
pályázattal érintett épület címét.
5. A pályázónak az önkormányzati támogatás
iránti pályázat benyújtásakor pályázati díjat
nem kell fizetni.
6. A pályázatok az állami támogatások elbírá-
lásától az állami pályázat lezárásáig folyama-
tosan nyújthatók be.
7. A befogadott, hiánytalan tartalommal be-
nyújtott pályázatokat a Polgármesteri Hivatal
annak benyújtásától számított 30 napon belül
értékeli és a képviselő-testület elé terjeszti,
amely a benyújtástól számított 60 napon belül
dönt az önkormányzati támogatás odaítélésé-
ről. A döntés eredményéről a pályázók a dön-
tést követő 15 napon belül kapnak értesítést. A
döntés felülvizsgálatára, megváltoztatására
nincs lehetőség.
További információ a Polgármesteri Hivatal hi-
vatalos helyiségében (3580 Tiszaújváros, Bethlen
Gábor út 7. szám, 227-es szoba) kérhető, vala-
mint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) ta-
lálható.

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot hirdet
lakásszövetkezetek és társasházak részére la-
kóépületek energiatakarékosságot célzó beru-
házásainak 2015. évi támogatására.
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és tár-
sasházak tulajdonában lévő lakóépületek ener-
giatakarékosságot eredményező utólagos hő-
szigetelési munkáinak, valamint az épületek
külső nyílászáró szerkezetei hőveszteségének
mérséklését elősegítő beruházások támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásért pályázhatnak a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak kö-
zösségei, amelyek a lakóépületeik homlokzati
és végfal-felületeinek, valamint a panellapok

dilatációs hézagainak utólagos hőszigetelését
kívánják elvégezni, illetve a lépcsőházaik ab-
lakfelületét hőszigetelő üvegre és nyílászáróit
hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni.
Támogatás igényelhető:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső végfal-
felületének utólagos hőszigetelési munkáinak
elvégzésére,
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső nyí-
lászárók hőszigeteltre történő cseréjéhez,
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak hőszi-
geteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépületeknél
a panellapok közötti dilatációs hézagok hőszi-
getelésének felújítására,
- homlokzatszigetelésre azoknál a lakóépüle-

teknél, ahol a külső homlokzati - valamennyi
lakás és közös használatú helyiség (lépcsőház,
pince, egyéb) - nyílászáró cseréje 100%-ban
már megtörtént, vagy olyan hőtechnikailag fel-
újított nyílászárókkal rendelkezik, melyek iga-
zoltan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelelnek
az épületek energetikai jellemzőinek meghatá-
rozásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet-
ben foglaltaknak.
A pályázati kiírásról bővebb információ a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi,
Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, va-
lamint a városi honlapon (www.tiszaujva-
ros.hu) kapható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
szeptember 30-ig folyamatos.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 1-jétől tovább
bővül a Tiszaújváros kártya által kedvezményt nyújtó szolgáltatók köre.
A TiszaSzolg 2004 Kft., az általa üzemeltetett Villa Sederkyn Apartman
Házban (3412 Bogács, Dózsa György utca 16/a.) szoba foglalása esetén
a Tiszaújváros kártya tulajdonosai részére 50% kedvezményt biztosít
2015. május 1. - 2016. április 30. közötti időszakban, kizárólag a
TiszaSzolg 2004 Kft. által meghirdetett napokon, az érvényes kártya fel-
mutatása mellett.

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Lakóépületek energiatakarékossági pályázata

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. május

www.tik.tiszaujvaros.hu

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

május Helye Ideje Kinek a részére

4. hétfő Gimnázium 12.00 - 14.00 Minden étkező

5. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

6. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

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

7. csütörtök Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

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

8. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

11. hétfő Tiszaszederkény Művelődési ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

12. kedd Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

Kártyaérvényesítés
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Önkormányzatának
Képviselő-testülete döntött a TISZAÚJVÁROS KÁRTYÁK érvényesí-
tési díjáról. A döntés szerint a 2015. évi érvényesítés DÍJMENTES.
Az érvényesítés ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
tájékoztató helyiségében történik.
Az érvényesítéshez szükséges iratok:
- Tiszaújváros kártya
- Személyi igazolvány
- Lakcímigazoló kártya
Az érvényesítés - 2015. évi hologrammal - személyesen, illetve meg-
hatalmazás alapján, egész évben folyamatosan történik.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.

Irány Bogács!

Új elfogadóhely

Kerékpárjelölés
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság értesíti a lakosságot, hogy a kö-
vetkező kerékpárjelölés – tekintettel május elsejére – május 8-án lesz.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
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Együtt a csapat. Fotó: Orbánné Pók Lívia

Több hónap két percért

Szülinapi előzetes
A Tiszaújvárosi Derkovits Ma-
jorette Csoport jubileuma alkal-
mából - két próba köztes szü-
netében - Bognár Imre majo-
rette oktatót kérdeztük arról,
hogy ő, aki a kezdetek óta vezeti
a csoportot, hogyan látja a csa-
pat múltját, jelenét, jövőjét.

Imi lelkes, de fáradt, megdolgozott lábait cipő
nélkül pihenteti.
- Nem félsz, hogy belelépsz valamibe?
- Dehogy, megszoktuk már. Szünetben jót tesz
a mezítlábaskodás.
- A mazsorettesek mellett fellép néhány ven-
dég is. Ők honnan érkeztek?
- Molnár Timi, akivel táncolok, gimnasztrádás.
Ő még a pesti vonaton ül, hogy ideérjen az elő-
adásra. Borbély Károly az egyik tánc alatt éne-
kelni fog, ő egyszerűen szereti a torkában

megbúvó hangszert használni. Bócsi Attilával
közel 5 éves a kapcsolatunk, ha kell egy-egy
fiú az előadáshoz a pepperes Halas Szabolccsal
együtt kisegít bennünket.
- Hogyan indult a pályafutásotok?
- Húsz évvel ezelőtt Czikora János, akkori
DMK igazgató ötlete volt a majorette csoport
indítása. Középiskolás lányokkal kezdtem,
aztán jöttek a kisebbek. Mára már felnőtt, ifjú-
sági és gyermekcsapatunk is van. A Derkovits
Fúvószenekar állandó kísérőnk, velük együtt
országosan, úgy 30-35 fellépést vállalunk. A
majorette szakmában elismertek vagyunk, ezt
bizonyítja a számos Arany diplománk, Arany
minősítésünk is.
- Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt 20
évből?
- Talán arra, hogy életképesek maradtunk. Arra,
hogy van olyan táncosom, aki munka mellett

jár el a próbákra, s ha kell, egy-egy fellépés
miatt szabadságot vesz ki. Arra, hogy egy 2-
2,5 perces koreográfia felállítása több hónap
gyakorlást igényel, s hogy minden táncosunk
szívesen áldoz ilyen sokat a szabadidejéből.
- A mai estére mennyit készültetek?
- Ez a műsor 20 év legkedvesebb számaiból
egy válogatás, illetve szerepelnek benne új ko-
reográfiák is. Két hete - a hétvégéket is bele-
számítva – minden nap próbálunk. Ma délelőtt
10-től vagyunk itt. Nagyon szeretem ezt a
„munkát” s ez ugyanúgy igaz a „lányaimra” is.
- Mit kívánsz a születésnapos csoportnak?
- Azt, hogy sikerüljön a fellépésünk, s hogy
még sok-sok éven át tudjunk ilyen jó hangu-
latban együtt táncolni. Azt hiszem ennél töb-
bet ember nem is kívánhat.

Tamás Mariann

Április 24-én - a tánc világnap-
jával egybekötve - tartotta 20.
születésnapját a Tiszaújvárosi
Derkovits Majorette Csoport, s
ez alkalomból két felvonásos be-
mutató esttel köszöntötte a hely-
béli közönséget.

A táncesten a Tiszaújvárosi ifjúsági majorette
csoport, a Tiszaújvárosi gyermek majorette, a
Derkovits Fúvószenekar, Molnár Tímea, Bor-
bély Károly, Bócsi Attila és Halas Szabolcs
működött közre. A műsort Bognár Imre és
Medvés Beáta okleveles majorette oktatók vit-
ték színre.
A fellépőket és a közönséget Hok Csaba, az
önkormányzat Oktatási, Művelődési, Egész-
ségügyi, Szociális és Sport Bizottságának el-
nöke köszöntötte. Emlékeztetett arra, hogy
április 29-e a tánc világnapja, s ezen belül a
majorette kialakulása a XIX. századig vezet-
hető vissza. Akkoriban jött divatba, hogy kato-
nazenekarok szabadtéri rendezvényeken han-
gos, élvezetes muzsikával szórakoztatták a kö-
zönséget, majd 1930 tájékán valakiben felöt-
lött, hogy a tamburmajort csinos, fiatal nővel
helyettesítsék. Pom-pommal, szalaggal, zász-
lóval, bottal kísérte, majd kísérték mozdulata-
ikat, így jött létre az új műfaj, a majorette. A
hosszú múltra visszatekintő helyi csoport szak-
mai díjait megszámolni sem lehet, minden sze-
replésükkel csak öregbítették Tiszaújváros hír-
nevét. Az oktatók lelkes munkájának köszön-

hetően ma már egy felnőtt és két utánpótlás
csoportja van városunknak. Ezek után aján-
dékkosarat adott át a táncosoknak. A Derkovits
Fúvószenekar, illetve Arnóczky Zoltán és ifj.
Arnóczky Zoltán karnagyok munkáját a Ma-
gyar Fúvószenei Szövetség nevében Futaki
Renáta elismerő oklevéllel jutalmazta, míg a
Mazsorett Szövetségtől Bognár Imre Kiváló
oktató díszoklevelet vehetett át.
Bognár Imre köszönetet mondott a támogatók-
nak, az önkormányzatnak, a kulturális köz-
pontnak, Czikora János, volt, és Mátyás Zol-

tán, jelenlegi igazgatónak, állandó kísérőjük-
nek, a Derkovits Fúvószenekarnak, a szülők-
nek, akik rájuk merték bízni csemetéiket, s
végül, de nem utolsó sorban a családjának,
amely megfelelően tolerálta a rengeteg próba,
fellépés miatti hiányát. Köszöntötte a régi
„mazsisokat”, majd az alapító tagokról, illetve
a mostani tagokról készült kivetítés követke-
zett.
A táncest első felvonásában majorette és fú-
vószenekari bemutatót élvezhetett a közönség,
melyben kicsik-nagyok színpompás ruhákban,
parádés koreográfiával 18 különböző táncot
mutattak be. A csapatszellem, az össze- és ki-
tartás jó példájául szolgál, hogy a kicsik közül
egy lányka felköltött kézzel, a nagyobbak
közül egy bekötött térddel ugyan, de részese
volt a produkciónak.
A második felvonás a Táncok a múltból címet
kapta, itt újabb 14 műsorszámot láthatott a nagy-
érdemű, melyek többek között más kultúrák tán-
cait, a szerelmet, szófogadatlan gyerekekkel egy
tornaórát dolgoztak fel. Végül az összes sze-
replő a színpadra vonult, Bognár Imre bohóc-
nak öltözött, s mai zenére együtt „rázta” a 20
éves csapat.
Meglepetésként a kivetítőn, felvételről a ma-
jorettesek elmondták, hogy azért szeretlek Imi
bácsi, mert… Azért szeretlek Imi bácsi, mert…
Mert… Mert… Valamennyi vélemény azt tük-
rözte, hogy megéri a fáradság, a hosszú próbák
- mert jó ebben a csapatban dolgozni.

- másma -

Csütörtöki töri

Végül a nők

Utolsó részéhez érkezett a Csütörtöki töri sorozat, me-
lyen a második világháborút, annak eseményeit taglal-
ták az előadók. Ezúttal sajátos szemszögből. A negyedik
rendezvényen ugyanis - Chercez la femme! –, a nők sze-
repvállalása volt a téma.

A Tiszaszederkényi Művelődési Házba közel negyvenen látogattak el,
hogy Tóth Réka középiskolai történelemtanár előadását meghallgassák.
- Nagyon sokan nem is gondolnák, hogy a nőknek milyen fontos szerepe
volt a második világháborúban - mondta az előadó. - Igaz nem vettek
részt tömegesen a harcokban, de például a szovjet hadseregben szinte
valamennyi alakulatban voltak nők. A nyugati szövetségesek - legin-
kább az angol haderő -, soraiban ugyancsak szolgáltak hölgyek, igaz ők
általában a hátországban láttak el feladatot, illetve sokan kémként já-
rultak hozzá a szövetségesek hadi tevékenységéhez.
Érdekes tény, hogy Adolf Hitler nem engedte, hogy a nők a frontvona-
lon jelen legyenek, ellenben a koncentrációs táborokban és a német ka-
tonai kutatások területén sok hölgy tevékenykedett. Magyar szem-
szögből ez kevésbé kutatott téma, így a magyar katonanők második vi-
lágháborús szerepvállalásáról kevés adat áll rendelkezésre.
Nem úgy az újabb korról. Kalicz Magdolna maga is hivatásos katona
volt, az elmúlt előadásokon pedig mint segítő vett részt. Erre az alka-
lomra katonai ruhákat, valamint rang- és állományjelzőket hozott ma-
gával, hogy egy rögtönzött kiállítás keretében azt bárki megtekinthesse.
- Én 1998-ban lettem katona, amikor először lehetett női hivatásos ka-
tona a seregben - mondta. - Akkor még nagyon nehezen emésztették ezt
meg mind a férfiak, mind a nők, mára azonban szerintem teljesen elfo-
gadott.
A négyrészes ismeretterjesztő sorozat sikere olyan nagy, hogy már a
folytatást tervezik a szervezők.
- Ősszel újabb sorozat indítását tervezzük, de már nem a második vi-
lágháború, hanem más korszakok kerülnének terítékre - mondta Mátyás
Edina, művelődésszervező. - A célunk az, hogy minden korosztály szá-
mára érdekes előadásokat tartsunk.

borza

Sokan érdeklődtek a téma iránt.

A rögtönzött kiállítás néhány darabja.

Az Eötvös két kiváló sportolója, Mannheim Krisztián és Ferenczi
Viktor remekül úszott és futott.

20 évesek a mazsorettek

Jó ebben a csapatban

Színpompás ruhák, parádés koreográfiák jellemezték a jubileumi előadást.

Harminckét táncot láthatott a közönség.

Diáksport

Eötvös sikerek
Április 21-én, Kecskeméten rendezték meg a kéttusa diákolimpia or-
szágos döntőjét. A 100 m úszásból és 1600 méter futásból álló csapat-
versenyben az Eötvös Gimnázium két tanulója, Ferenczi Viktor és
Mannheim Krisztián az előkelő második helyen végzett. A díjakat
Martinek János világ- és olimpiai bajnok öttusázótól vehették át a fia-
talok.

*
A napokban Miskolcon az Egyetemváros pályáján rendezték meg az at-
létika diákolimpia döntőjét, melyen az Eötvös Gimnázium tanulói ki-
válóan szerepeltek.
Helyezések:100 m síkfutás, 1. hely.: Kiss Csaba, 100m síkfutás, 3. hely:
Kristály Csanád, 4×100m váltófutás, 1. hely: Kiss Csaba, Pöstényi
Márk, Kristály Csanád, Koleszár Csongor, 200 m síkfutás, 3. hely: Kris-
tály Csanád, 200m síkfutás, 4. hely: Koleszár Csongor.
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Begyakorolhatják az életmentő mozdulatokat.
A nap csúcspontja a nemzeti színű Magyarország életkép volt.

2015 az évfordulók éve: idén ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi
Föld napja mozgalom, és idén van a 45. évfordulója a Föld napja világ-
mozgalomnak.
A mozgalomhoz Magyarország 1990-ben csatlakozott. Ez a nap arra
hívja fel a figyelmet, hogy mindannyiunknak tennünk kell környeze-
tünk védelme, a természet megóvása érdekében. A társadalmi szemlé-
letváltáshoz a szándék mellett elsősorban tudásra van szükség.
Mire tanít meg bennünket a tudomány? Arra, hogy kicsik vagyunk. Mire
tanít meg bennünket a környezetvédelem? Arra, hogy a Föld is kicsi, az
erőforrásai végesek. Ahhoz, hogy a bolygót, amelyen élünk meg tudjuk
őrizni a jövő generációi számára, mindannyiunknak el kell végeznünk
a magunk kis feladatát, és ez a sok kis lépés együtt jelenti majd azt a
hatalmas erőt, amely segíti megoldani ezt a nagy problémát. Adjuk visz-
sza a Földet a jövő generációinak, hiszen az nem a miénk, hanem csak
kölcsön kaptuk tőlük.
A Föld napja idén is rendkívül színes és tartalmas programokkal várta a
tanulókat április 22-én Tiszaújvárosban, a Hunyadi Mátyás Iskolában.
Lelkesen készülődtek kicsik és nagyok. Az alsó tagozatosok színezők-
kel, rajzokkal, dalokkal, a felső tagozatosok előzetesen kiadott 3 fordu-
lós feladatlap megoldással. Minden diák és tanár kék, zöld, fehér és piros
színekben várta az eseményeket. A napot ünnepi műsor nyitotta, mely-
nek célja az volt, hogy az elhangzott szöveges információk, versek,
zenék segítségével keltse fel az érdeklődést a Föld napja üzenete, a kör-
nyezet- és a természetvédelem iránt. A tanórák témaválasztása is kap-
csolódott a Föld napjához. Az óraközi szünetekben a Föld magyar és
nemzetközi dalait hallhatták a tanulók az iskolarádión keresztül.
A harmadik óra utáni szünetben érkezett el a nap csúcspontja! A
Magyarország c. dal hangjaira alakult ki egy nemzeti színű Magyarország
élőkép, remek hangulatban, lélekemelő üzenettel hazánk, Földünk iránt.
„Mi már tudjuk, bölcsőnk vagy, nélküled nem élhetünk,
Tudásunkkal, védő kezeinkkel, vigyázunk rád, tisztelünk.
Hiszünk benned és magunkban, esélyünk az élethez a léted,
Szeretnénk még látni sok ezer csodát, s ígérjük, teszünk is érted!”
Délután Filmklub keretében nézhették meg a gyerekek David
Attenborough Föld c. filmjét, majd beszélgethettek a látottakról taná-
raikkal.
Miért volt fontos ez a nap?
Egy apró lépés kell csak ahhoz, hogy tisztább, szerethetőbb legyen a
környezetünk, együtt pedig többre vagyunk képesek. Kellenek az ilyen
alkalmak, mint amilyen a Föld napja is. Közösségépítők, összefogásra
buzdítanak, ahol együtt van az iskola apraja-nagyja egy jó cél érdekében.

Tóthné Kővári Katalin
szervező tanár

Franciás búcsú

Au revoir, végzős diákok!
Személyesen is elbúcsúzott a he-
lyi gimnázium végzőseitől a Mis-
kolci Francia Intézet igazgató-
helyettese.

A francia nyelvet tanuló diákok és az iskola
évek óta jó kapcsolatot ápol Raymond Lar-
dellier-rel, aki szinte kivétel nélkül részt vett
minden, az idegennyelv köré szerveződött
eötvösös programon.
Anyanyelvén köszönt el a végzős diákoktól a
Miskolci Francia Intézet igazgatóhelyettese.
Tolmács, de még nyelvtanári segítség sem kel-
lett ahhoz, hogy megértsék egymást. Négyévnyi
idegennyelv-tanulás után kizárólag franciául be-
szélgettek és búcsúztak egymástól.
- Én nagyon szeretem ezt a nyelvet - mondja
Bazsó Gábor, aki a hatosztályosból ballag ha-
marosan. - A franciát kilencedikben kezdtem,
sok más diáktársammal. Remek pedagógusok
tanítanak bennünket, és sok olyan programot
is kínáltak, amiket tanórákon kívül szerveztek
nekünk, hogy még jobban megkedveljük ezt a
nyelvet.
Gábornak középfokú nyelvvizsgája van és kö-
zépszintű francia érettségire készül. Franciaor-
szági egyetemre is jelentkezett, hiszen, mint
mondta, jó alapokat kapott mindehhez az Eöt-
vösben.
Kőteleki Tünde és Böcsödi Éva, két fiatal pe-
dagógus tanítja a francia nyelvet a gimnázi-
umban, de fakultációra is sokan járnak hoz-
zájuk.
- Azt gondolom ez egy könnyű nyelv, főleg
azoknak, akik előtte már angolt is tanultak. Úgy
látom, hogy egyre népszerűbb, sokan választják
és szeretik is a franciát - mondja Böcsödi Éva
franciatanár. - Raymond Lardellier-rel a kezde-

tek óta jó kapcsolatot ápolunk, nagyon szeretett
bennünket, a szívéhez nőttünk az elmúlt néhány
év alatt, nem véletlen hát, hogy eljött személye-
sen is búcsút venni ballagó diákjainktól.
Süteménnyel és búcsúajándékkal várták az
Alliance Française igazgatóhelyettesét, aki
csak jókat tudott mondani a helyi francia
nyelvoktatásról és az itt elért eredményekről.
- Angol, német, francia, még mindig ez a sor-
rendje a választható idegen nyelveknek - mond-
ja Raymond Lardellier - de igyekszünk nép-
szerűsíteni, megkedveltetni a fiatalokkal a
franciát.
Sokszor jártam itt, jó a hangulat, jó a kedv, ked-

ves tanárok és diákok fogadtak mindig. Jó
látni, hogy nem csak kedvelik a nyelvet, hanem
tudják használni is, hiszen továbbtanulás szem-
pontjából is fontos lehet. Az itt megtanultak jó
alapot adnak a nyelvvizsgához, sokan élnek is
a lehetőséggel gimnazista éveik alatt. Úgy
tudom, van most is egy diák, aki franciaországi
egyetemre is beadta jelentkezését, ezt külön
öröm hallani. Én azért is jártam ide olyan
sokat, hogy ne aludjon ki az a tűz a gyerekek-
ből, ami még most ott van, megerősítsem őket
nyelvtudásukban és megismertessem velük
azokat a lehetőségeket, amelyek előttük állnak.

berta

Jó hangulat jellemezte most is a találkozást - a búcsút.

Első alkalommal rendezte meg a
közös családi életre nevelés napját a
Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola.AKLIK
kezdeményezésére létrejött TÁMOP
pályázatból finanszírozott esemény-
nek a Széchenyi iskola adott otthont.

A programok délelőtt 9-kor kezdődtek, és szoro-
san követték egymást. Az aulában tea és egész-
séges finomságok kóstolója, az udvaron kerék-
páros ügyességi verseny és KRESZ-totó, a tor-
nateremben sportegyesületek bemutatói várták a
szülőket és a gyerekeket. Emellett arcfestés, ön-
ismereti és ügyességi játékok, népi táncház, ró-
kavadászat (persze csak jelképesen), és még
számos érdekesség színesítette a rendezvényt.
Gyermek és szülő együtt múlatta - szórakozva és
tanulva - az időt.
-Aszervezés egy két pilléren álló rendszer volt, ket-
ten voltunk főszervezők – mondta Hok Csabáné. –
Iskolánk mind a négy épületéből volt egy-egy se-
gítőnk, akik ötleteket és önkénteseket hoztak, így
lehetett még színesebb a program. Természetesen
a szülők is kivették a részüket a megvalósításból.
Még március 30-án volt egy előzetes megbeszélés,
ahol megvitattuk a részleteket. Már akkor sokan
visszajeleztek, és nagyon aktívan vettek részt a
szervezésben.Az ilyen közös munkát nagyon jónak
tartom, hiszen sokakban van olyan kincs, ami ilyen-
kor jön elő.
A megkérdezett szülők kifejezetten jó ötletnek
tartották ezt a programot közösségerősítő jellege
miatt. Jövőre várhatóan folytatódik a kezdemé-
nyezés, - a gyerekek „közfelkiáltással” szavaz-
tak erről - de akkor a Hunyadi épülete ad majd
otthont a családi napnak.

D.Á.

kronika@tiszatv.hu

Pénzügyi ismeretek
fejlesztése a Brassaiban
A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola és a Pénzügyi Tudást
Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. közös szervezésében 8 alkalomból
álló pénzügy oktatási program megvalósítása kezdődött április 8-ától,
13. évfolyamos ügyviteli titkár tanulók bevonásával, Wágner Judit ta-
nárnő segítségével.
A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola fontosnak tartja, hogy
azokban a szakmákban, ahol egyébként is folyik gazdasági, vállalko-
zási ismeretek oktatása, ott az elmélet ismereteket szimulációs, gyakor-
lati feladatokkal egészítsék ki.
A foglalkozások során a részvevő tanulók és tanáraik játékos formában,
oktató, a valós életet szimuláló társasjáték segítségével mélyíthetik el
pénzügyi ismereteiket. Az oktatási csomagot a 14-20 éves korosztály
számára Szeghő Kornélia állította össze. Célja a fiatalok pénzügyi in-
telligenciájának fejlesztése, új gondolkodásmód kialakítása, más nagy
tanítók (Robert Kiyosaki, Richard Dunkan, Bryan Tracy, Kürti Sándor,
Kulcsár Tibor) könyvei, publikációi és előadásai alapján. A kurzus során
fejlődik a fiatalok kreativitása, problémamegoldó és kombinációs kész-
sége, csapatmunkára való hajlama. A program hozzájárul az egészséges
gondolkodás formálásához, háttérben a család bevonásával.
A szimulációs környezet segíti a való életet és az iskolai oktatási munka
eredményeként megszerzett tudás gyakorlati ismereteinek összekap-
csolását, valamint képes elérni azt, hogy a fiatalok tanulási hajlandó-
sága javuljon. A tantárgyak, melyeket a pénzügyi oktatás érint:
matematika, szövegértés, földrajz, etika, társadalom ismeret, közgazda-
ságtan, vállalkozási ismeretek.
A pénzügyi képzés eredményeiről a későbbiekben még tájékoztatást
adunk.
A Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit társaság 2015. jú-
nius-augusztus hónapokban több pénzügyi tábort is szervez iskolai nyári
szünetben 14-20 éves korosztály számára, mely iskolánk tanulóin kívül
bármely fiatal számra is elérhető.
Külön öröm iskolánk számára, hogy a pénzügyi tudatosság megterem-
tésében úttörőként vehet részt itt Tiszaújvárosban!

Jakab Dénes mb. intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Újraélesztés az Eötvösben
A statisztikák szerint naponta 70 ember hal meg hirtelen szívhalál miatt
Magyarországon.
Ez évente 25000 ember. Tiszaújvárosban 17000 ember él. 1000 ma-
gyarból 17 képes az újraélesztésre. A szakemberek szerint a rosszullé-
tet követő 4-5 percben elkezdett újraélesztéssel az emberek 70%-a
megmenthető lenne.
Tiszaújvárosban nem csak az idősebb korosztály az, aki megismerked-
het az újraélesztés lépéseivel. Az idei tanévben az Eötvös középiskola
végzős osztályaiban, a következő tanévtől pedig már pedagógiai prog-
ramunk részeként valamennyi 11. osztályban lehetőség nyílik arra, hogy
tanulóink elsajátítsák az újraélesztés menetét. A tanfolyamra biológia- és
osztályfőnöki órákon kerül sor Gazdig Mária védőnő szakszerű irányí-
tásával, kapcsolódva az aktuális tananyaghoz. A gyerekeknek elegendő
idő áll a rendelkezésükre, hogy egyenként kipróbálhassák, begyakorol-
hassák az életmentő mozdulatokat és rájöjjenek arra, ők is képesek a
feladat elvégzésére.

Biológia és osztályfőnöki munkaközösség

kronika@tiszatv.hu

Bölcsőnk a Föld

Családi nap az iskolában

Közösségben az erő

Terülj, terülj asztalkám! Repülj, repülj bringám!
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Iskolánként két-két csapat versengett a műveltségi vetélkedőn.

Az anyagcserezavarok és az allergia volt a fő témája a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskolában rendezett Arcadia egészségnapnak. Az
iskola diákjai egy közös tornával melegítettek be, majd játékos feladatok,
előadások, vetélkedők várták őket. A diákok egészséges ételekkel, süte-
ményekkel, salátákkal készültek az egészségnapra. Többen glutén-,
cukor-, vagy épp laktózmentes finomságot is készítettek.

Az állami és az egyházi általános iskolák diákjai mérték össze tudásu-
kat azon a városi műveltségi vetélkedőn, melyet a Széchenyi iskola ren-
dezett az intézmény jubileumi programsorozatában. Az első két fordulót
levelezős versenyként bonyolították le, melyre 19 háromfős csapat, azaz
57 tanuló nevezett. Széchenyi és a reformkor volt a témája a mindent el-
döntő döntő fordulónak is, melyre iskolánként a 2-2 legjobb csapatot
hívták meg. A 7. és 8. osztályosok vetélkedőjének végén a képzeletbeli
dobogó felső fokára a Széchenyi iskola egyik háromfős triója állhatott
fel. A második helyen is a széchenyisek végeztek másik csapatukkal, a
harmadikok a kazinczysok lettek.

Április 15-én Mályiban zajlott az Alapműveleti matematikaverseny me-
gyei fordulója. Ismét nehéz feladatokat kellett rövid idő alatt számoló-
gép segítsége nélkül megoldani.
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
a következő eredményeket érték el: 4. osztály: III. Kovács Kende 4/9.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanára: Majoriné Veres Éva); V.
Molnár Zalán 4/8. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanára: Szabóné
Tóth Irén); VI. Fedák Zsombor 4/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanára: Petrikné Kiss Edina). 5. osztály: VI. Kőszegi Ákos 5/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanára: Hevesiné Cserés Margit). 6.
osztály: II. Drahos Alinka 6/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő ta-
nára: Dózsa Imre); III. Hegedűs Kamilla 6/7. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő tanára: Dózsa Imre); V. Bodri Brigitta 6/7. Széchenyi István
Iskola, felkészítő tanára: Dózsa Imre); VI. Zsóri Ádám 6/2. (Hunyadi
Mátyás Iskola, felkészítő tanára: Drotárné Tamás Hermina). 7. osztály:
II. Kónya Lili Enikő 7/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanára:
Hevesiné Cserés Margit). 8. osztály: II. Lovász Péter 8/7. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő tanára: Kovácsné Pintér Éva).
A Tiszaújvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a Te-
leki Pál földrajz- földtan verseny megyei fordulóján a következő ered-
ményeket érték el: 7. évfolyamos kategóriában: 3. Kováts Panna 7/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kristályné Medgyesy Andrea); 8.
Tóth Anna 7/1. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Ujlaky Ildikó); 20.
Tarjáni Fanni 7/1. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Ujlaky Ildikó). 8.
évfolyamos kategóriában: 5. Lidák Eszter 8/8. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Kurucz Erzsébet); 6.Torma Márton 8/7.; (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő: Kristályné Medgyesy Andrea); 12. Kovács-Hagyó
Dániel 8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kristályné Medgyesy
Andrea).

Hok Csaba
intézményvezető

Tiszaújváros önkormányzata
2015. évi költségvetésében a
Tiszaújvárosban lakóhellyel ren-
delkező 13. életévüket tárgyév-
ben betöltő fiú gyermekek
Human Papilloma vírus (HPV)
elleni védőoltására 2.737 E Ft-ot
biztosított.

Tiszaújvárosban az önkormányzat 2010 őszétől
kampányt indított a méhnyakrák és nemi szervi
szemölcsök megelőzése érdekében, így 2010-
től 2014-ig, a 13 éves lányok ingyen megkap-
hatták a négykomponensű (6,11,16,18) HPV
elleni védőoltást. A megelőzés fontosságát fel-
ismerve, a kormány 2014 őszétől nemzeti ol-
tási programot indított, átvállalva a lányok
oltásának költségét. Ebben a programban a két-
komponensű védőoltást az a szülő igényelheti
az iskolában, akinek a 7. osztályos kislánya az
adott évben tölti be a 12. életévét. A közhiede-
lem szerint csak a méhnyakrák a HPV fertőzés
következménye, azonban a HPV még számos
daganatot okoz: a hüvely, a szeméremtest, a
hímvessző rákját, bizonyos szájüregi rákokat, a
végbél laphámrákját, valamint a nemi szervi
szemölcsöket.
AHumán Papilloma vírus a leggyakoribb szexu-
ális érintkezéssel közvetített fertőzés, mely férfi-
akat és nőket egyaránt érint. A szexuálisan aktív
felnőttek - nők és férfiak egyaránt - kb. 50-80%-
a élete során legalább egyszer megfertőződik.
A betegség után nem alakul ki tartós védettség
(immunitás), tehát bármikor újra meg lehet fer-
tőződni. A HPV akár évekig tünetmentes lehet,
így gyakran előfordul, hogy sem a fertőzött
személy, sem a partnere nem tud arról, hogy

fertőzött és hogy másokat is megfertőzhet.
A férfiak egyrészről a fertőzés terjesztői, ezért
partnereikben komoly betegséget okozhatnak,
másrészről maguk is megbetegedhetnek.
A HPV 6, 11 típusai a férfiaknál ugyanúgy
okozhatnak nemi szervi szemölcsöket, mint a
nőkben. A nemi szervi szemölcsök általában
„jóindulatú” növedékek, amelyek sokszor igen
makacsak. Élete során minden tízedik ember
kínlódik ezzel a kellemetlen, gyakran kiújuló
betegséggel, amelynek kezelése kellemetlen,
fájdalmas, hosszadalmas és költséges.
A daganatkeltő típusok, (16,18) nemi szervi-,
végbélnyílás-és szájüregi daganatokat okoz-
hatnak a férfiakban is. A hímvesszőrákok kb.
50%-át, a végbélnyílások kb. 90%-át, a száj-

üregi daganatok kb. 63%-át a HPV okozza.
Az óvszer használata ugyan csökkenti a meg-
fertőződés esélyét, azonban nem ad biztos vé-
delmet, hiszen a HPV megfertőzheti azokat a
területeket, amelyeket az óvszer nem fed le.
Mivel egyedül a négykomponensű HPV elleni
védőoltás adható fiúknak/férfiaknak, így ez je-
lenti a leghatékonyabb védelmet a fiúk számára,
hogy kivédjük a HPV okozta megbetegedése-
ket, illetve az is nagyon fontos, hogy minden ol-
tott fiú védi az oltatlan lányokat is.
A Humán Papilloma vírus által okozott beteg-
ségekről évről-évre bővebbek az ismeretek, és
világszerte az a tapasztalat, hogy a lányok és
nők körében történő tájékoztatás és oltás nem
elegendő. Az orvosok eleinte a HPV legvesze-
delmesebb következményének a méhnyakrákot
tekintették és a legfontosabbnak a lányok oltá-
sának elindítását tartották. A későbbi kutatások
eredményeinek ismeretében azonban, ma már
megkérdőjelezhetetlen a fiúk oltásának szüksé-
gessége.
A fenti okokból döntött úgy Ausztrália, Kanada,
USA, Új-Zéland, Ausztria, hogy a nemzeti ol-
tási programot kiegészítik a fiúk oltásával.
Hazánkban is már 30 önkormányzat vállalta a
fiúk oltását. Ezen egészségtudatos települések
közé tartozik Tiszaújváros is. Az érintett fiú-
gyermekek szüleinek nyilatkozatát (hozzájáru-
lás és nem hozzájárulás esetén is) 2015. május
5-ig kell leadni a házi gyermekorvosánál.
Az oltások tervezett időpontja: 2015. május és
2015. november hónapja.
Dr. Gyimes Zsófia, Dr Pető Gabriella, Dr.
Vámosi Judit, Dr. Regéczy Zoltán házi gyer-
mekorvosok és Dr. Fehér József háziorvos

A tavalyi „Mátyás és kora” verseny sikerén fel-
buzdulva idén „Nagy reformátorok” címmel
hirdetett református regionális versenyt isko-
lánk Humán munkaközössége.
A téma nem könnyű egy általános iskolás gyer-
mek számára, így kiváltképp örülünk annak, hogy
tizenöt csapat vette az időt és fáradságot, hogy hó-
napokon át bővítse ismereteit ebben a témában, s
talán Luther Márton és Kálvin János cselekede-
tein keresztül a hitét is. A munka nehezét a két
írásbeli fordulóban végezték a diákok, ahol első-
sorban történelmi, valamint irodalmi, zenei és mű-
vészeti ismereteiket kellett hadrendbe állítaniuk.A
döntőn már igazából azokra a feladatokra került
sor, ami a játékos ismeretalkalmazáson túl a jó
hangulatról gondoskodott. A következő eredmé-
nyek születtek: 1. SAJTOK csapat (BodnárAnna,
Csáki Donát, Pásztor András) Sárospataki Refor-
mátus Kollégium Gimnáziuma, Általános Isko-
lája, Felkészítő: Fejérné Darab Krisztina, 2.
WITTENBERGI HARANGOZÓK csapat
(Madzin Emília, Berecki Dávid, Hídvégi Hedvíg)
Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két
Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola,
Felkészítő: Visi Józsefné, 3.KÁLVIN KÖVETEI
csapat (Gombos Éva Eszter, Kotlár Máté, Szilágyi
Bence) Jókai Mór Református Általános Iskola,
Nyíregyháza, Felkészítő: Ilyés Gábor.
Iskolánk tanulói is részt vettek a nemes vetél-
kedésben, az ő eredményeiket iskolai verseny-
ként értékeltük. 1. A KÁLVINISTA RÓMA
csapat (Erős Dóra, Kiss Dalma,Venglovecz
Marcell), 2. VIZSOLY csapat ( Nagy Petra,
Szabolcsi Janka, Gere Áron Károly), 3. SÁ-

ROSPATAK csapat (Németh Miklós Ákos,
Duró Áron, Máté Kristóf). Valamennyien
Makkainé Chmara Marianna tanítványai. Amit
Kálvin János 451 évvel ezelőtt április 25-én írt
végrendeletében az ránk is igaz lehet: „ …há-
lákat adok az Istennek, hogy az ő evangéliuma
igazságának hirdetésében és terjesztésében az
én munkámat is használni méltóztatott.”

*
Mint minden évben, a Föld napja alkalmából idén
is virágba borult a Kazinczy iskola. A délutáni
akció kezdetén alsó tagozatos diákok földgöm-
böt formáltak az iskola udvarán, így is kifejezvén

szeretett bolygónk iránti tiszteletüket. Ezután sok
szorgos kezű gyermek sürgött-forgott az iskola
udvarán. Ásó, kapa, gereblye segítségével egy-
nyári és évelő virágok garmadáját ültetették el.
Virít és illatozik a sok bársonyvirág, nefelejcs és
gyöngyvirág. A természet szeretetére való neve-
lésen és a szépérzék fejlesztésén túl a gondosko-
dás megtapasztalása is nevelési cél. Az elültetett
növényeket locsolgatni, gondozni kell, hogy tar-
tósan gyönyörködhessünk bennük.Az udvari ját-
szótér mellett így már szebbnél szebb virágzó
növény díszíti a tanulók játszó területét. Ezúton is
köszönjük a kedves szülőknek a felajánlásokat és
a hathatós segítséget.

Dorony Attiláné
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Nagy reformátorok a virágzó Kazinczyban

A döntőn az ismeretek játékos alkalmazásán és a jó hangulaton volt a hangsúly.

Földgömböt formáltak az alsó tagozatosok.

Miért fontos a fiúkat oltani a HPV ellen?

A vírus számos daganatot okoz.

Virít, illatozik a sok virág.

kronika@tiszatv.hu

Matek és földrajz

Arcadia-nap a Kazinczyban

Fókuszban
az egészség

Széchenyi és a reformkor

A mindent
eldöntő döntő
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Emblematikus az a kép, melyen a Leninváros táblát le-
cserélik Tiszaújvárosra, de ugyanilyen ikonikus a Tisza-
szederkény táblát Leninvárosra lecserélő ember képe
1970-ből. De nem csak a város neve változott.
A hivatalos pecsétekre és egyéb, a város nevét addig
magába foglaló gyárakra, vállalatokra, szervezetekre is
a névváltozás kényes procedúrája hárult. A probléma a
sportban is visszaköszönt. A TMTK-nak LMTK-ra
kellett volna változnia, ám - akkor még - maradt
TMTK. Mindez hogy lehetett? Egyszerűen. A Tisza-
szederkényi MTK Tiszai MTK lett. A bajnokság köze-
pén valószínűleg nem kis galibát okozott volna ugyanis
az átnevezés, így ezzel küszöbölték ki a problémát.

Hogy aztán a következő bajnokságban már Leninvá-
rosként szerepeljen a csapat.
„Tiszai MTK-Vasas Izzó 2:0 (1:0) Leninváros,1500
néző. Vezette: Almási”
A Borsodi Vegyész sportrovatának ez az egy sora még
egy érdekességet hordoz magában. A másfélezer néző
manapság az NBI-es bajnoki mérkőzések nagy több-
ségén már tömegnek számít. Akkoriban még két
NBIII-as csapat játékára is ennyien voltak kíváncsiak!
A jövő héten ismét szemlézgetünk

borza

Névváltozások
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Április 30., csütörtök

10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Drog-
fogás Tiszaújvárosban - HPV oltás fiúknak is – Tűzoltóadomány - Ta-
nuljunk franciául! - Nők a háborúban - Egészségnap a Kazinczyban -
Családi nap a Széchenyiben - A tánc világnapja - Sport
Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Biztonság napja - Mentő-
gépjárművezetők országos versenye
Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
Egy hajóban, a Tisza TV havonta jelentkező vallási műsora
Utána a testületi ülés ismétlése

Május 6., szerda

18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Elballagtak a középiskolások
- Érettségi 2015 - Ülésezett az önkormányzat - Majálisoztunk - Sport
18:15 Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Tavaszi Fesztivál -
Óz Tiszaújvárosban - Beiratkozás után

Május 7., csütörtök

9:00: A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
A 20 éves Derkovits Majorette csoport jubileumi kiállítása a kultu-
rális központ aulájában. Látogatható: május 11-ig.
Értesítjük közönségünket, hogy a Koncz Zsuzsa kon-
certre és a Hitted volna? című előadásra minden jegy
elkelt. Megértésüket köszönjük!

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Május 5. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a Pozitív Gon-
dolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín:a könyvtár előadó-
terme.
Május 6. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas
Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
„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
Figyelem!
A Játékos Tudáspróba folytatódik a Tiszaszederkényi Fiókkönyv-
tárban. 12 hónapra választottunk 12 témakört!
Május hónap témája: magyar irodalom
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden hónap
utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi Fiókkönyv-
tárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas Béla Városi
Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint elektroni-
kusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár honlapján (www.dkk.tisza-
ujvaros.hu) és Facebook oldalán.
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött felada-
taik eredményéről az alábbi elérhetőségeken:kekine@tujvaros.hu e-
mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon. Eredményhirdetés
2016. január 6-án, Vízkereszt napján lesz, amikor minden kitartó já-
tékosunk nyer!

Felhívás!

RAP-ben mondom el!
A Derkovits Kulturális Központ a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál rendezvénysorozat ke-
retében május 15-én (péntek) egész napos programmal várja az ifjúságot, melynek része
a RAP verseny. Az előadandó művek témája: a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál. A szer-
zőknek a rendezvény napján lehetőségük lesz az elkészült művek bemutatására. A vállal-
kozó kedvű fiatalok a versenyre május 13. (szerda) 16.00 óráig jelentkezhetnek a kulturális
központban. A zsűri tagjai: Qka Mc és Ricsi Pí (Animal Cannibals).
Információ Tóth Ferenc művelődésszervezőtől kérhető az 542-005-ös telefonszámon.

Matanda - a látható megoldás

Értéktár, hungarikumok
Az Ötórai tea legutóbbi rendez-
vényén a hungarikumokról, il-
letve a lehetséges tiszaújvárosi
„hungarikumokról” beszélget-
tek a családias hangulatú teadél-
után résztvevői.

A helyi értéktárról Mátyás Zoltán, a Tiszaújvá-
ros Települési Értéktár Testület elnöke, Tompá-
né Mészáros Hedvig az értéktár testületi tagja,
s meghívott vendégként Csordásné Anda Éva,
a Kutató Tanárok Országos Szövetsége tagja,
illetve Brézai Zoltán, a Nemzeti Művelődési
Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodá-
jától tartott előadást.
Mátyás Zoltán röviden összefoglalta az értéktár
eddigi működését. Mint mondta, a települési ér-
téktár adminisztrációs, népszerűsítési feladatait
a Derkovits Kulturális Központ látja el. Az ér-
téktárba való bekerüléshez írásban bárki adhat
ajánlást, s javasolhat egy tárgyat, hagyományt,
jelképet, egyedi turizmussal kapcsolatos látni-
valót, környezeti értéket. A „jelölések” elfoga-
dásáról helyi szakmai bizottság dönt, s ezután
akár a megyei, akár a magyar értéktár hun-
garikumai közé is bekerülhet. Döntés egyelőre
még nincs, de eddig három megfontolásra érde-
mes dokumentáció érkezett a helyi értéktárhoz.
A tiszaszederkényi református templom és pa-
rókia, mint műemlék, Huszár Andornak, a TVK

legendás vezérigazgatójának életműve és a
DKK Helytörténeti Gyűjtemény egésze.
Tompáné Mészáros Hedvig felhívta a figyel-
met arra, hogy érdemes böngészgetni az
ertektar.tiszaujvaros.hu honlapot, ahol az ér-
deklődők minden információt megkapnak a je-
lölésekkel, illetve a hungarikumokkal kap-
csolatban. Azoknak, akik nehezen boldogulnak

a számítógéppel, a könyvtár munkatársai szí-
vesen adnak segítséget.
Brézai Zoltán azt hangsúlyozta, hogy az érték-
tárak létrejöttét, generálni, támogatni kell. - Mi
kell ahhoz, hogy valami bekerüljön az érték-
tárba? - tette fel a kérdést az előadó. - Legye-
nek kutatói, lehetőleg minél több ajánlója, s
valóban az adott környezet értékeit képviselje.
- Végül arra biztatta a résztvevőket, hogy minél
aktívabban „mozgolódjanak”, hiszen a megyei
értéktárnak május 15-ig lehet az országos
rangra pályáznia, s nagyon jó lenne, ha ezek
között lenne „tiszaújvárosikum” is.
Csordáné Anda Éva, aki Perkupáról érkezett,
egy „perkupaikumot”, a matematika oktatásban
igen jól használható szemléltető eszközt muta-
tott be, mely Szöulban a Női Feltalálók Arany
Díját érdemelte ki. A Matanda látványos, ta-
pintható - csökkent látású diákok is remekül
használhatják - vizuális eszköz, s a Magyar Ér-
téktárba való bekerülés küszöbén áll. A tanárnő
szemléltető előadást is tartott a Matandával,
mely különösen a fiatalabb korosztály körében
volt igen népszerű.
Az előadások végén néhány újabb javaslat is ér-
kezett a helyi értéktár listájára, többek között a
Dísztó, az Árkád-sor, a Pántlika Néptáncegyüttes
és a Színház Határok Nélkül rendezvénysorozat.

T. M.

Érdemes böngészni az interneten, sokat megtudhatunk az értéktárakról, a hungarikumokról.

Az előadáson egyebek mellett a Dísztóval gyarapodott az értéktár listája.

Óz csodálatos világába kalauzolja el a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál
zárónapján a Tiszaszederkényi Művelődési Ház az odalátogatókat. Az
egész napos rendezvény fő attrakciója az a színházi előadás, melyben az
említett mese elevenedik meg helyi amatőr színjátszók előadásában. Ké-
pünk a próbán készült.

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Vándor Sándor Zeneiskolája
értesíti a szülőket, hogy a 2015/2016-os

tanévre várja a
zenét tanulni vágyó növendékeket.
Beiratkozni 2015. május 29-ig lehet

a zeneiskola épületében
(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.)

naponta 09.00-17.00 óráig.

Óz Szederkényben
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Tőkebevonási szolgáltatásokkal foglalkozó cégcsoportunk könyvelési központjának csapatába, a
cégcsoporthoz tartozó cégek könyvelési és adózási feladatainak elvégzésére, az alábbi pozícióba

keres munkatársakat:
VEZETŐ KÖNYVELŐ ÉS

KONTÍROZÓ KÖNYVELŐ
Fő feladatok:
• a cégcsoporthoz tartozó cégek könyvelési, számviteli és adózási feladatainak elvégzése,
• partnercégek és magánszemélyek adóbevallásának elkészítése, ellenőrzése,
• főkönyvi analitika készítése,
• kontrolling feladatok ellátása, havi riportok, kimutatások, beszámolók készítésének támogatása,
• havi mérleg, eredménykimutatás készítése,
• éves beszámoló elkészítése,
• kapcsolattartás az ügyfelekkel.

Elvárásaink:
• felsőfokú szakirányú (egyetem/főiskola) végzettség (vezető könyvelő esetében),
• minimum középfokú pénzügyi/közgazdasági végzettség (kontírozó könyvelő esetében),
• mérlegképes könyvelői végzettség,
• 3-4 éves könyvelési gyakorlat,
• adóügyi ismeretek,
• precíz, gyors, felelősségteljes munkavégzés, hatékony feladat- és problémamegoldó képesség,
• kiváló kommunikációs kompetenciák,
• magas szintű Excel használati ismeret,
• B kategóriás jogosítvány megléte.

Előnyt jelent:
• idegen nyelv ismerete (elsősorban angol),
• felsőfokú szakirányú végzettség (kontírozó könyvelő esetében),
• saját gépjármű.

Amit kínálunk:
• versenyképes javadalmazás,
• béren kívüli juttatások,
• szakmai fejlődési lehetőség.

A munkavégzés helye: Tiszaújváros, a pozíció azonnal betölthető. A kontírozó könyvelő munkáját a ve-
zető könyvelő támogatása mellett, az ügyvezető irányítása alatt végzi.

Jelentkezni fényképpel ellátott önéletrajz és motivációs levél megküldésével, bérigény megjelölésével
a info@saxceed.hu címen „Könyvelő” hivatkozással 2015. május 22-ig lehet. További információ:
Gömöri Róbert, +36-70-333-7852.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. május 1-jén városunkban megrendezzük
a hagyományosan működő Majális rendezvényt és kirakodóvásárt.

Helyszíne:
- Kazinczy út (Tisza út – Bartók Béla úti szakasza)
- Széchenyi út (Kazinczy út – Béke úti szakasza)
- Ifjúsági Park Bartók Béla úti garázssor mögötti terület
Kérjük, hogy 2015. április 30-án az esti óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük
az utazókat, hogy május 1-jén az autóbusz közlekedés az alábbiak szerint történik:
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 26. sz. alatti megállóhely le lesz zárva.
Helyközi járatok:
Mezőcsát-Polgár irányba, illetve irányából: Autóbusz-állomás – 35. sz. főút – Tiszaújváros, bejárati út meg-
állóhely – Tiszaújváros, VOLÁN üzemegység megállóhely útvonalon közlekednek. A járatok a Széchenyi úti
(Üzletsor) megállóhelyet nem érintik.
Helyi és szerződéses járatok:
A járatok útvonala a következő: Autóbusz-állomás – Bartók Béla út – Bethlen G. út – Rózsa út – Szederké-
nyi út – Tiszaszederkény, 35. sz. főút, Jabil ill. a 35. sz. főút irányába.
Visszafelé irányban: Jabil, 35. sz. főút, Tiszaszederkény – Szederkényi út – Rózsa út – Bethlen G. út, az uta-
sok leszállítása a Bethlen G. úti helyi járati megállóhellyel szemben a járdaszigetre történik – Bartók Béla út
– Autóbusz-állomás.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Rendezőség

Alkoholproblémád van?
Van remény!

Talán a Névtelen Alkoholisták (AA)
közössége segíteni tud.
AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magya-
rok Nagyasszonya plébánia közös-
ségi terem, Szent István út 20.
Szerda, 17 óra.
Telefon: Csaba 06/70-676-53-01.

Atlétika

Zsinórban tizenötödször
Május 2-án, szombaton, immáron 15. alkalommal rendeznek atlétikai versenyt az atlétikai világnap tiszteletére
Tiszaújvárosban.
Kevés olyan atlétikai verseny van Magyarországon, melyet ilyen hosszú idő óta folyamatosan megtartanak. Idén a ha-
gyományos versenyen kívül a Magyar Atlétikai Szövetség által tavaly életre hívott szuperliga is bemutatkozik négy
versenyszámmal, melynek összdíjazása 600 ezer forint. A felnőttek férfi 3 próbában, 200 méteres férfi és női síkfutás-
ban, és női gerelyhajításban küzdenek majd a pénzdíjakért, és a helyezésekért járó pontokért, melyet az év végén
összesítenek. Liga versenyt tartanak 20 utánpótlás korosztályos versenyszámban is, ahol hasonló módon értékelik majd
az év végén a teljesítményeket. A tiszaújvárosi versenyen összesen 68 számban hirdetnek győzteseket. Természetesen
a mezőnyben ott lesznek a Tiszaújvárosi SC atlétái is.

Vasárnap indul a Jabil 3próba
Kerékpározással veszi kezdetét május 3-án, vasárnap a TVK-Mali Triatlon Klub által megrendezendő JABIL 3próba
elnevezésű szabadidősport eseménysorozat, melynek fődíja: utazás az őszi Berlin Maratonra.
A próba központja a JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolója lesz, ahol 07:30-09:45 óra között lehet ingyenesen re-
gisztrálni. Minden induló egy próbafüzetet kap, amivel térítésmentesen részt vehet a Jabil 3Próba 2. és 3. fordulóján is.
A JABIL dolgozóinak a belépőkártyájukat is magukkal kell vinniük, mellyel igazolják munkahelyüket.
A 15 km-es, 3 pontot érő kispróba szintideje 1 óra, míg a 45 km-es, 6 pontos nagypróba teljesítésére 3 óra áll rendel-
kezésre. A két táv útvonalát egyaránt a Tisza-gátján jelölik ki, a közös rajt 10 órakor lesz. Negyedórával a rajtot köve-
tően az óvodások, kisiskolások részére ügyességi kerékpáros versenyt rendeznek. A célba érkezést követően 11.30-tól
gulyásparti várja a 3próbásokat.
Aki a próbát teljesíti, emblémázott kerékpáros kulacsot és zoknit kap ajándékba. Kisorsolnak még a helyszínen a Jabil-
dolgozók és a lakosság között 1-1 db trekking kerékpárt, 2 - 2 db kerékpáros sisakot, továbbá a JABIL dolgozók között
5 db meglepetés ajándékot.
A folytatásban, június 28-án, vasárnap az úszásé, majd augusztus 7-én, pénteken a futásé lesz a főszerep.
További információ:
www.tvkmalitriatlon.hu , Tel: 49/540-094, fax: 49/540-095, e-mail: tvkmali@triatlon.t-online.hu



A jó védekezés a siker egyik titka.

A pályákon folyamatos volt a nagyüzem, aki nem játszott, az szurkolt a társaknak.
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A Sportcentrum eseményei
Május 2. szombat

Atlétika
10.00 XV. Nemzetközi atlétikai verseny az Atlétikai Világnap alkal-
mából Atlétika stadion
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- MEAFC II. megyei bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz csarnok
Kézilabda
16.00 TSC - Mezőkeresztes megyei bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
Május 6. szerda

Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK – EKF-Eger-KOK NB
I/B-s bajnoki mérkőzés (rájátszás) Játékcsarnok

Kosárlabda

Nyertes csata, elvesztett háború
Az NB I/B 9-16. helyért folyó rá-
játszásban a középszakaszba ke-
rült csapatok kuparendszerben
folytatják a küzdelemsorozatot.

Az első fordulóban a Phoenix (Keleti csoport
6. hely) a Falco II-vel (Nyugati csoport 7. hely)
mérkőzött meg. Az első találkozón a szombat-
helyi együttes 23 pontos előnyre tett szert. A
hétvégi visszavágón a Phoenix derekasan küz-
dött, meg is nyerte a találkozót 8 ponttal, de ez
kevés volt a továbbjutáshoz.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK –

Falco KC II.
87-79 (16-16, 23-14, 24-30, 24-19)

Tiszaújváros, 300 néző. V.: Gergely, Mészáros
B., Zalai.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Ko-
vács Z. (14), Benőcs (11), Kóthay (14), Varga
A. (27/9), Berta (8). Csere: Magyar (-), Joo (3),
Keresztesi (-), Kovács B. (10), Szeiberling (-).
Falco KC II.: Tóth D. (15), Bereczki (-),
Popgyákunik (20/9), Karagity (11), Varga M.
(16), Csere: Horváth M. (3), Kozma (3),
Szanati (2), Körömi (1), Horváth B. (4/3),
Németh (4).
A visszavágóra mindkét csapat fiatal együttes-
sel nevezett. Kezdés után a két tiszaújvárosi
kosárra azonnal jött a válasz, és az adok-kapok
megmaradt a negyed végéig. Óriási iramot dik-
táltak a csapatok, gyors támadások váltották
egymást, így nem csoda, hogy 16-16-os dön-
tetlennel zárult az első tíz perc. A folytatásban
a letámadást játszó Phoenix megzavarta a
számtalan utánpótlás válogatottal felálló szom-
bathelyieket, és egyre nőtt az előnye. A szü-
netre végül 9 pontos különbséggel vonultak
pihenőre a csapatok (39-30).

Fordulás után továbbra is az történt a pályán,
amit a Phoenix akart. Már 15 ponttal is vezetett
51-36-ra a 24. percben. A lendület azonban
megtört, fordult a kocka, a Falco ritmust vál-
tott, melynek eredményeképpen a negyed vé-
gére az előny három pontra olvadt (67-64).
A hajrában egyik csapat sem kímélte magát,
sokat állt a játék a szabálytalanságok miatt. A
Falco igyekezett felzárkózni, de nem tudta át-
venni a vezetést. A közönség óriási biztatása
mellett sikerült végül a maratoni - több mint
kétórás - küzdelemben 87-79-re legyőzni a
rendkívül szívós, jó erőkből álló szombathelyi
gárdát.
Brunyánszky István, vezetőedző: Hazai pályán
küzdelmes játékkal szép győzelmet aratunk, de

a párharc megnyeréséhez ez nem volt ele-
gendő. Készülünk tovább, és ugyanilyen fiata-
los, lendületes játékkal próbálunk minél jobb
helyezést elérni. Köszönjük a tiszaújvárosi kö-
zönség kitartó hangorkánját.
Váradi Attila, vezetőedző: Büszke vagyok a fi-
úkra, nagyot küzdöttek, végig volt tartásuk.
A 9-16. helyért folyó küzdelemsorozat másik
ágán az Eger a Veszprémi Egyetem gárdájával
találkozott. Az első mérkőzésen 79-71, a visz-
szavágón 84-72-es vereséget szenvedtek a he-
vesiek, így velük mérkőzik meg a Phoenix. Az
első összecsapást május 5-én, kedden Egerben,
a visszavágót egy nap múlva május 6-án, szer-
dán Tiszaújvárosban vívja a két csapat. Mind-
két találkozó 18 órakor kezdődik.

Labdarúgás

Remek kezdés, megérdemelt győzelem
A sereghajtó Gyöngyös csapata
látogatott Tiszaújvárosba az NB
III Keleti csoportjának 24. for-
dulójában. A négy mérkőzés óta
nyeretlen házigazdák kiköszö-
rülték a csorbát, és hozták a pa-
pírforma győzelmet.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - Gyöngyösi
AK 3-1 (2-1)

Tiszaújváros: 250 néző. V.: Szilágyi (Kövér,
Dr. Kulcsár Judit).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Ga-
lambos (Czégel), Fodor, Hajdu, Molnár F.,
Tóth T. (Sebők), Lippai, Kerekes, Bussy, Ko-
vács Sz. (Molnár L.), Kovács P.
Gyöngyösi AK: Hmelyovszki-Gál, Szilágyi,
Pilinyi, Ollári, Baldauf (Balla), Barta (Benedek),
Antal, Tóth T. (Kluk), Királyvári, Tóth G.
2. perc: Kerekes jobb oldali szabadrúgása át-
szállt a védők feje fölött, a túloldalon érkező
Hajdu közvetlen közelről a rövid sarokba bó-
lintott. 1-0
6. perc: Ismét Kerekes adott gólpasszt, ezúttal
Kovács Pétert ugratta ki a jobbösszekötő he-
lyén, aki 8 méterről a hosszú sarokba lőtt. 2-0
17. perc: Egy félpályánál eladott labdára Barta
csapott le, rövid labdavezetés után a bal olda-
lon felfutó Antal elé tálalt, a gyöngyösi játé-
kos egy igazítás után a tizenhatos sarkáról a bal
felső sarokba csavarta a labdát. 2-1
54. perc: Tóth tért ölelő átadását a tizenhatos
vonalánál Kovács Péter szerezte meg, becsa-
pott két védőt, majd a kifutó kapust megelőzve
hat méterről a hosszú sarokba talpalta a tisza-
újvárosiak harmadik gólját. 3-1
Pillanatok alatt kétgólos vezetést szerzett a
Tiszaújváros, ekkor úgy tűnt, akár gólarányt is
javíthat. De nem ez történt, visszavettek a tem-
póból, ami majdnem megbosszulta magát. A
fordulás után már jobban odafigyeltek, így esé-

lye sem volt az ellenfélnek a pontszerzésre.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Megérdemelt győ-
zelmet arattunk a szimpatikus és jól küzdő ven-
dégcsapat ellen.
Dr. Tóth János, vezetőedző: A meccs elején ka-
pott két gyors gól megpecsételte a sorsunkat.
A mérkőzés egyetlen pozitívuma, hogy végre
akcióból tudtunk gólt szerezni. Gratulálok a
hazaiaknak.
További eredmények
Salgótarjáni - Veresegyház 1-1
Kisvárda - Felsőtárkány 3-1
Putnok - Cigánd 3-1
Nyírbátor - KBSC FC 3-2
Hajdúböszörmény - Jászberény 3-1
DVSC-DEAC - Hatvan 4-1
Következik a 25. forduló
2015.05.02., szombat, 17:30

Felsőtárkány - Tiszaújváros
Jászberény - Cigánd
Hatvan - Budapest Honvéd
KBSC FC - DVSC-DEAC
Hajdúböszörmény - Nyírbátor
2015.05.03., vasárnap, 17:30
Gyöngyös - Putnok
Veresegyház - Kisvárda
Szabadnapos: Salgótarján

*
Egy győzelem, egy szakajtó góllal és más
semmi, azaz három vereség. Ez volt az után-
pótlás csapatok elmúlt hétvégi mérlege.
Eredmények:
U21 Felsőtárkány - TFCT 2-0
U17 Felsőtárkány - TFCT 0-19
U15 TFCT - DVTK 2-5
U14 TFCT - DVTK 1-3

Hajdu (5) fejéről útban a labda a háló felé.

Küzdelmes csatában nyert a Phoenix.

Squash

Tíz év nagy idő
Nagyszabású squash fesztivállal ünnepelték meg az
Angyal Sport Klub 10 éves fennállását. A program-
ban a legjobb magyar éljátékosok - élükön a tizenkét-
szeres magyar bajnok Krajcsák Márkkal - bemutató
mérkőzéseket játszottak. Természetesen a squash klub
tagjai és az eseményre kilátogató érdeklődők is pá-
lyára léptek. A jól sikerült napot este zenés-táncos ka-
raoke mulatság és bográcsparti zárta.

Asztalitenisz

Mindenki nyert
Újabb mérkőzéseket játszottak le a különböző osztályú asztalitenisz csa-
patbajnokságokban. A tiszaújvárosi együttesek gond nélkül vették az
akadályokat.
Megyei I. o.
Diósgyőri Sólymok - Eötvös DSE 7-11
A győzelmeket szerezték: Zoltán 4, Kanyó 3, Jakab 2, Léka 1 és a Léka-
Kanyó páros.
Eötvös DSE – Onga SE 11-7
A győzelmeket szerezték: Zoltán 4, Kanyó 3, Léka 2, Kóródi 1 és a
Kanyó-Kóródi páros.
NB III.
TSC – Arlói SE 17-1
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Vécsei 4, Gulyás 4, Hajdu 3, va-
lamint a Hajdu-Vécsei és a Temesvári-Gulyás páros.

Kézilabda

Győzelem,
hullámzással

A megyei női kézilabda bajnokság tavaszi negyedik for-
dulójában a Miskolc Handball együttese látogatott
Tiszaújvárosba.

A két csapat körülbelül egyforma játékerőt képvisel, így nem csoda,
hogy az első nyolc percben mindössze két-két gól esett. Ezt követően
sem változott a játék képe, egészen a 20. percig, amikor a hazaiak két-
gólos előnyre tettek szert (6-4). A hátralévő időben a tiszaújvárosiak ki-
válóan védekeztek, egy gólt kaptak, ők viszont újabb három találattal
9-5-re alakították a félidő eredményét. Fordulás után továbbra is a TSC
játszott fölényben, a 38. percben már 6 gólos volt a különbség (12-6).
Ezt követően a vendégek percei következtek, sikerült is felzárkózniuk
két gólra (13-11). A hajrában újra a tiszaújvárosiak irányítottak, és végül
megérdemelten nyerték meg a találkozót 19-16-ra.
Tiszaújvárosi SC - M. Handball 19-16 (9-5)
TSC: Tóth, Rónai (7), Saláta (3), Kis, Új (1), Bagdi (2), Nagy (6).Csere:
Sepsi, Kovács, Béke, Varga, Bozsik.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Tipikusan olyan mérkőzés volt, ahol
csak részben sikerült megvalósítani elképzeléseinket. Már 6 góllal is ve-
zettünk, ennek ellenére a végén meg kellett küzdenünk a győzelemért.

Műkorcsolya

Irány Németország!

Székesfehérváron rendezték meg a napokban a Jégmadár Kupa elneve-
zésű műkorcsolya versenyt. Az Adult B bronz kategóriában jégre lépett
Szikszai Zsuzsanna, aki győzelemmel zárta a viadalt. A műkorcsolyá-
zónő legközelebb egy németországi nemzetközi versenyen lép jégre má-
jusban, ahol egyedüli magyarként képviseli hazánkat.



12. oldal 2015. április 30.Rendezvények


	1.oldal
	2.oldal
	3.oldal
	4.oldal
	5.oldal
	6.oldal
	7.oldal
	8.oldal
	9.oldal
	10.oldal
	11.oldal
	12.oldal

