
Több mint 600 fiatal atléta (307 lány és
325 fiú) vett részt a 15. Tiszaújvárosi
Nemzetközi Atlétika Versenyen, melyet
az atlétika világnapján rendeztek.

/11. oldal

Legkésőbb ezen a héten kap-
ják meg felvételi értesítőjü-
ket a leendő elsősök és csa-
ládjuk.

/3. oldal

Akadálytalanul Zárszámadások, támogatások Beiskolázás
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Tartozik az állam
A képviselő-testület 20 millió forintot különített el az önkormányzat
által működtetett, de állami fenntartású intézmények részére.
Mi ebben az érdekes? Az, hogy a keretösszeg az állami iskolákban
nem a működtetési, hanem a fenntartói - tehát az állami - feladatok
végrehajtását segítené elő. Annak érdekében, hogy a napi problémák
ne akadályozzák a munkát.
Napi problémákkal küzdenek az állami iskolák? Ezek szerint igen,
Ezt támasztja alá az is, ami a téma tárgyalásakor derült ki. Neve-
zetesen, hogy a Brassai középiskola háromhavi fűtésdíjjal tartozik a
TiszaSzolg 2004. Kft.-nek. Pontosabban nem a Brassai, hanem a
működtetési és fenntartói feladatokat egyaránt ellátó (ellátó?)
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Végső soron az állam. A
kintlévőség mintegy 8,3 millió forint.
Mi tehát a helyzet? Az, hogy miközben az önkormányzat 20 mil-

lió forintot szán állami feladatokra, az állam - amely emlékezzünk,
elvette ezeket a feladatokat - nem tesz eleget kötelezettségének.
Azért van jó hír is. Vége a fűtési szezonnak, rövidesen a tanévnek is.
Az adósság már nem növekedhet sokat.

- efel -

Az április 30-án rendezett ülésen a képviselők elfogadták a
2014. évi pénzügyi beszámolót, döntöttek a tavalyi, mintegy
814 millió forint szabad pénzmaradvány felhasználásáról, és
elfogadták az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2014. évi beszámolóit. /3. oldal

Tavaszi
közmeghallgatások
A jövő héten megkezdi tavaszi közmeghallgatás sorozatát városunk
képviselő-testülete.
A sorozat Tisza-part városrészben kezdődik május 12-én, kedden 16
órakor a Tisza-parti Szabadidőház ifjúsági klubjában.
Május 13-án, szerdán 16 órakor a Városháza III. emeleti tanácskozó
termében lesz a következő közmeghallgatás.
Végezetül május 14-én, csütörtökön 16 órakor Tiszaszederkénybe, a
művelődési házba várják az érdeklődőket.

Itt volt május elseje

Majális műsorral, vásárral, vurstlival

Változatos programokkal és változékony időjárással köszöntött ránk az idei május elseje. Volt vidámság, vásár, vurstli, volt napsütés és
eső. A Laza Pláza környezetében számtalan sportágat is kipróbálhattak a majálisozók. Tudósításaink a 7. oldalon.

Évfordulós kiadvány

Városunk ipartörténete
A város iparvállalatinak törté-
nete, ez a munkacíme annak a ké-
szülő könyvnek, melyet Tisza-
újváros önkormányzata jelentet
meg a várossá nyilvánítás 50. év-
fordulójára. A településünk ipar-
történetét feldolgozó kiadvány a
kezdetektől napjainkig kalau-
zolja el az olvasót.

Régi erőművesek, TVK-sok, TIFO-sok, gyár-
vezetők, igazgatók gyűltek össze a Polgármes-
teri Hivatal tanácskozótermében. Őket kérte fel
a város vezetése arra a team munkára, melynek
nyomán megszülethet a tervezett könyv. Kö-
zülük sokan ott voltak a gyárak születésénél, a
kezdeti évtizedeknél, éppen ezért ők adhatják
át azt a szellemi tőkét, amely nélkülözhetetlen
a könyv megírásához. A vállalatok egykori dol-
gozói mellett a kulturális szféra szakemberei és
egy helyi történész is segíti a munkát. Első
közös megbeszélésüket hétfőn tartották Bráz
György polgármester és dr. Fülöp György al-
polgármester meghívására. A városvezetők el-
mondták a könyvvel kapcsolatos elképzelé-
seiket, terveiket, s kérték a jelenlévők segítsé-
gét, hogy szakértelmükkel, emlékeikkel járul-
janak hozzá a kiadvány elkészüléséhez, mint
mondták, a város és a kulturális központ min-
den segítséget megad ehhez.
A kötet jövő áprilisban, a város 50. születés-

napjára készül el, csakúgy, mint a jubileumi
Képes Krónika és egy a Tiszaszederkény törté-
netét újra feldolgozó könyv is. Ötven év - ötven
arc, ez a címe annak a további könyvnek, amely
várhatóan jövő karácsonykor jön majd ki a
nyomdából.

Növényi hulladék

Piros jelzés
a zöld zsáknak?

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
végzi az úgynevezett zöld zsákok terjesztését
városunkban, mely a biológiailag lebomló
hulladékok gyűjtésére és elszállítására szolgál.
A zsákot a kertvárosi és szederkényi ingatla-
nuk előtti zöldterület gondozását vállalóknak
díjmentesen biztosította egy önkormányzati
döntés értelmében, és árusította is. A hulla-
dékgazdálkodás területén bekövetkezett vál-
tozások miatt a Városgazda idén eddig még
nem jutott hozzá a zsákokhoz.ANemzeti Hul-
ladékgazdálkodási és Szolgáltató Kft. (NHSZ)
központilag rendeli meg a zsákokat, de egy-
előre még nem tisztázott az időpont.AVáros-
gazda Kft. a lakosság türelmét kéri az ügyben
- Mi már március elején megrendeltünk 3700
zsákot a kertvárosi és szederkényi városrész
térítés- mentes kiosztására - mondta lapunk
érdeklődésére Kerékgyártó István, a Város-
gazda Kft. ügyvezető igazgatója - de nem
kaptuk még meg. Megsürgettük az ügyet,
azonban mindig kitérően válaszoltak. A leg-
utolsó információ szerint 2-3 hét múlva lesz
beszerezhető. Annyit tudunk még, hogy az
NHSZ megrendelte a gyártótól és egységes
emblémával kívánja ellátni, forgalmazni.
Lapzártánk után érkezett a hír, hogy az ígére-
tek szerint péntekre leszállítják a zsákokat, és
hétvégén már kapható lesz a piacon.

Régi „iparos motorosok” a tanácskozó te-
remben.

Kilencven esztendő

Szabó Béláné, Marika néni május 2-án töltötte be 90. életévét.
Ebből az alkalomból otthonában köszöntötte őt Bráz György pol-
gármester és dr. Juhos Szabolcs jegyző.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A nyári időszámítás idején a hétköznapi szentmisék 18:30-kor, szomba-
ton 18:30-kor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesznek templomunkban.
Azoknak a fiataloknak, akik 2015-ben kívánnak házasságot kötni, a je-
gyes oktatás május 10-én 15 órától lesz a plébánia közösségi termében.
Május hónapban a hétköznapi szentmisék után Szentségkitétel, májusi
litánia a Szűzanya tiszteletére.

Görög katolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:30 esti istentisztelet. Va-
sárnap 8:30 Szent Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00
Tiszaújvárosban. Kedden 17:00 paraklisz.
„Az ember rejtély a világban, s lehet, hogy a legnagyobb rejtély. Az
ember nem úgy rejtély, mint élőlény és nem úgy, mint társadalmi lény,
nem mint a természet és a társadalom része, hanem mint személy, pon-
tosan úgy, mint személy.” (Nyikolaj Bergyajev)

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 18:00 órától bibliaóra lesz. Pénteken
17:00 órától Tiszaszederkényben lesz istentisztelet.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órá-
tól lesz istentisztelet. Ezen a napon 17:00 órától a Református Énekkar
ad jubileumi koncertet a városi templomban.

Boldog
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik májusi soro-

zatunk. A megfejtéseket a hónap végén egy-

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

vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre várjuk.

A Tiszaújvárosi
Krónika

elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,

+36 49 341-844.
Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

„Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét.
Legyőzni a betegséget, legyen enyém még az élet.
Búcsú nélkül kellett elmennem, őrizzetek szívetekben.
Elfáradtam, megpihenni hozzád térek, Istenem!”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

ORBÁZI IMRE
életének 81. évében elhunyt. Temetése május 8-án, pénteken 12

órakor lesz a miskolci Szentpéteri kapui temetőben.
A gyászoló család

A temetésre busz indul az Árpád úti buszmegállóból 10.45-kor.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága szerettünk,
STEFÁN MIHÁLY

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyá-
szunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot május 10-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd május 11-től (hétfőtől) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre
állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

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

mint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Tűzoltóadomány

Védőruházat, eszközbeszerzés
Új műszereket és használt felsze-
relést kaptak a tűzoltók. A tisza-
újvárosi hivatásos állomány esz-
közbeszerzését 750 ezer forinttal
támogatta a MOL-csoport, két
közeli település önkéntes tűzoltó
egyesületeinek pedig védőruháza-
tot ajánlott fel a FER tűzoltóság.

Tíz garnitúra védőruházatot, sisakot, bakan-
csot, kesztyűt, nadrágot, kabátot kapott a szo-
molyai és a polgári önkéntes tűzoltó egyesület.
Egy-egy ilyen komplett felszerelés több száz-
ezer forintba kerül. Nagy segítség ez, hiszen
nehezen, csak több év alatt tudnák kigazdál-
kodni mindezt.
- Négyéves pályázatunkat merítené ki ez az
adomány, amit most a tiszaújvárosi FER tűzol-
tóságtól kaptunk. Ezt nem tudnánk önerőből
megvenni, hiszen a kisgépeink felülvizsgálat-
ára, autó műszakiztatásra kell tartalékolnunk.
Igaz használt, de még jó állapotú a felszerelés,
jó célt fog szolgálni, hiszen a mi egyesüle-
tünknek nagy szüksége van erre - mondja
Szalóki György, a Szomolyai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület vezetője.
Új eszközöket is kaptak a tűzoltók. A tiszaúj-
városi hivatásos állomány a MOL-csoport fel-
ajánlott támogatását az Együtt Tiszaújváros
Védelmében Alapítványnak juttatta el, ebből
vásárolták az új eszközöket. Többek között

mozgásérzékelőket is, melyek a bevetésen lévő
tűzoltók életét mentheti meg.
- Ez a készülék gyakorlatilag a mentést végző
tűzoltón van rajta, a légzőkészülékére felsze-
relve. Fokozatosan erősödő hang- és fényjel-
zést ad ki abban az esetben, ha a tűzoltó bajba
került. Érzékeli ha mozgásképtelen, vagy esz-
méletét vesztette. Ez gyakorlatilag az olyan
eseteket hivatott megelőzni, mint amilyen né-
hány évvel ezelőtt a Műegyetemen is történt,
amikor a gomolygó füstbe veszett tűzoltót nem

találták meg a társai - nyilatkozta lapunknak
Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetője. - Tíz mozgásér-
zékelő készüléket, egy négyzónás gázérzékelő
készüléket és két digitális fényképezőgépet,
kaptunk memóriakártyákkal.
Az adományokat, felajánlásokat Pap Zsolt az
Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapítvány
elnöke és dr. Dudás Péter, a TVK EBK-FF ve-
zetője adta át a tűzoltóknak.

berta

Ruha- és sisakpróba.

1883 óra

Polgárőr közgyűlés
Megtartotta éves rendes közgyű-
lését a Tiszaújvárosi Polgárőr E-
gyesület, melyen Tóth Gyula
elnök számolt be az egyesület
2014-es tevékenységéről.

Az egyesület taglétszáma 31, ebből 23 teljes
jogú tag, valamint 8 pártoló segíti a munkát.
Az egyesületnek két csoportja van, a tiszaúj-
városi és a tiszapalkonyai. Mint a beszámoló-
ból kiderül, tavaly a tiszaújvárosi csoport 213
órában segítette a rendőrség munkáját, közös
éjszakai járőrszolgálatokban, közrendvédel-
mi- és közlekedésbiztonsági akciókban. A
polgárőrök önálló éjszakai járőrszolgálatokat
is tartottak, összesen 253 órában. A polgár-
őrök ezen kívül folyamatosan részt vesznek a

városi programok, rendezvények - így a nem-
régiben tartott Biztonság napja - felügyeleté-
ben (a rendőrséggel közösen 461 órában, ön-
állóan 508 órában). A tiszapalkonyai csoport
2014-ben összesen 448 órában teljesített szol-
gálatot.
Az egyesület működését Tiszaújváros önkor-
mányzata 2014-ben 3.750.000 forinttal támo-
gatta, ennek részeként 500.000 forintot céli-
rányosan formaruha beszerzésére fordítottak.
A tiszapalkonyai önkormányzat pedig 325.000
forint, míg a Megyei Polgárőr Szövetség
150.000 forint támogatást nyújtott az egyesü-
letnek. Mint azt Tóth Gyula elmondta, köszö-
nettel tartoznak minden támogatásért, hiszen
ezek teremtik meg munkájuk feltételeit.

A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezte május 14-én és
15-én véradást szervez Tiszaújvárosban, a Hamvas Béla Városi Könyv-
tárban. A donorokat mindkét napon 8 és 16 óra között várják.
A véradásra ezúttal híres sportolók is érkeznek majd, így népszerűsítve
a véradás fontosságát. Az esemény különlegessége még, hogy a Bor-
sodi sörgyár is támogatja, minden véradó sört és söröskorsót is kap majd
a véradás után.

Névtelenül
Időről-időre érkezik szerkesztőségünkbe egy-egy névtelen levél. Tapasz-
talhatták az íróik, hogy nem foglalkozunk ezekkel az írásokkal, és ehhez
az elvhez a jövőben is ragaszkodunk. A legtöbbször nem is értjük, hogy a
levélírók miért nem vállalják magukat, hiszen írásuk tartalma sok esetben
közérdekű témákat feszeget, nincs bennük bántó, bőven beleférnek a vé-
leménynyilvánítás szabadságának kategóriájába. Persze nem mindig.
Van úgy, hogy kérdést vet fel a levélíró egy számára, vagy egy közösség
számára fontos dologról. Legutóbb a strandfürdővel kapcsolatban érkezett
hozzánk egy névtelen levél. Erről is csak akkor írunk a Krónikában, ha vé-
leményét, kérdéseit, nevével együtt küldi el hozzánk az illető. Nevét, ké-
résére nem jelentetjük meg a lapban, inkognitóját megőrizheti írója, hiszen
„név és cím a szerkesztőségben” aláírást használunk ilyenkor.

Radácsi Zsuzsa főszerkesztő

Sport és sör

Véradás
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Tíz első osztály indul

Iskolai beiratkozások

Legkésőbb ezen a héten kapják meg felvételi értesítőjü-
ket a leendő elsősök és családjuk. Az állami és egyházi
általános iskolák már döntöttek a felvehető osztályok lét-
számáról, az indítható tagozatokról, programokról és
arról, hogy a gyerekek melyik osztályban kezdhetik meg
szeptemberben a tanévet.

Harmadik tanévét kezdi meg szeptemberben a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános iskola. Az intézmény csakúgy, mint tavaly, idén is két
első osztályt indít, mégis van újdonság a pedagógiai programban.
- Emelt szintű vizuális kultúra osztályt és egy általános tantervű osztályt
indítunk, ahol az elsősök heti három órában tanulhatnak majd angolt -
mondja Gál Benjáminné igazgató. - Negyvenkét tanulót tudunk felvenni
a katolikus iskolába, a keresztlevél nem kötelező, nem volt feltétele az
iskolába való belépésnek a keresztség, hiszen a tanév idején ez megtör-
ténhet bármikor. Most húsvétkor is sok tanulónk megkeresztelkedett,
több mint 40-en lesznek elsőáldozók, bérmálkozónk is 12 gyermek volt.
A nyáron várható még mozgás az iskolák között, tavaly nyáron is ér-
keztek új tanulók, az átjelentkezések ideje ugyanis augusztus.
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola is két első osztályt in-
díthat a következő tanévben.
- Ha 2012-re visszatekintünk, már három évet látunk. Iskolánk népsze-
rűsége nem hagyott alább - mondta Dorony Attiláné igazgató. - 2012-ben
háromszoros túljelentkezés volt az iskolánkba, a következő tanévekben
már konszolidálódott a jelentkezés, vélhetően a csökkenő gyermeklét-
szám miatt. Idén 47 gyerek jelentkezett hozzánk, ebből negyvenen fog-
nak iskolába jönni, tehát két osztályt indítunk, angol-magyar két tanítási
nyelvűt és általános tantervűt. Ennél az osztálynál az informatikát és a
reáltárgyakat tanulják emelt óraszámban a gyerekek.
Az állami általános iskolába 120-an iratkoztak be, két gyermek pedig
az Éltes Mátyás iskolába.
- Hat osztály indítását engedélyezte a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ, így három első osztály kezdi meg a tanévet a Hunyadiban és
ugyanennyi a Széchenyiben - mondta Hok Csaba igazgató. - A Széche-
nyiben három évvel ezelőtt váltottunk az előny programról emelt szintű
matematikai képzést nyújtó osztályra, ahová most is nagy volt a túljelent-
kezés - 42-en kérték felvételüket a 27 fős osztályba - ezért sorsolni kellett.
Emellett még két általános tantervű osztály is indul.AHunyadiban évek óta
sikeres az emelt szintű angolos képzésünk, így szeptembertől is indítjuk
ezt az osztályt, és két általános tantervűt is, ebből az egyik dráma-és tánc-
képzéssel egészül ki, tehát a választható órakeret terhére a diákok ezeket a
tantárgyakat fogják előtérbe helyezni. Pénteken postáztuk ki a határozatot,
aki nem ért egyet a döntéssel, annak van fellebbezési lehetősége. A tisza-
újvárosi tankerület igazgatójához Bozsikné Vígh Mariannához kell címezni
és eljuttatni a levelet a Kazinczy út 3.szám alá.

berta

AdásNap

Rászoruló gyermekeken
segített a Jabil

Idén Magyarországon ötödik alkalommal rendezik meg a vállalati ön-
kéntesség napját, a HBLF AdásNapot, mely a Business in the Com-
munity önkéntességi programjainak hazai partnereként a Hungarian
Business Leaders Forum (HBLF) szervezésében valósul meg.
A Jabil Circuit Magyarország Kft. munkatársai a girincsi B-A-Z Me-
gyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézményben tanuló sérült
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek életterének szépítésével
járultak hozzá az önkéntes AdásNaphoz.
Az AdásNapon a vállalatok az őket befogadó kisebb és nagyobb közös-
ségek számára végeznek apró, de a rászorulóknak nagyon is hasznos mun-
kákat. 2014-ben 28 ország vállalatainak 14.632 munkatársa vett részt a
világ minden tájáról ezen a napon vállalati önkéntes tevékenységben.
Magyarországon 2015-ben a csatlakozó vállalatok programjaikat május
4. és 10. között valósíthatják meg. A Jabil május 4-én közel 70 fős ön-
kéntes csapattal látogatott el Girincsre, ahol az intézmény játszóterét újí-
tották fel, parkgondozási munkálatokkal tették szebbé az udvart,
valamint az eszközök felújításával járultak hozzá ahhoz, hogy a gyer-
mekek minél szebb környezetben tölthessék mindennapjaikat. A segí-
tők között a jabiles munkavállalók mellett a vállalat partnerei (biztonsági
szolgálat, takarító szolgálat, kertészet, festő szolgálat, catering szolgál-
tató) és az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskol és Kollégium di-
ákjai is jelentős segítséget nyújtottak.
A vállalat munkatársainak nagy örömére szolgált, hogy rászoruló gyer-
mekeken segíthettek. A Jabil a jövőben is törekszik a helyi és környék-
beli közösségek támogatására.

Ülésezett az önkormányzat

Zárszámadások, támogatások
A gazdasági program után
újabb két alapdokumentumot -
szociális koncepciót és kulturális
stratégiát - fogadott el Tiszaúj-
város képviselő-testülete.

Az április 30-án rendezett ülésen a képviselők
elfogadták a 2014. évi pénzügyi beszámolót,
döntöttek a tavalyi, mintegy 814 millió forint
szabad pénzmaradvány felhasználásáról, és el-
fogadták az önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok 2014. évi beszámolóit.

Koncepció és stratégia
A képviselő-testület felülvizsgálta és módosí-
totta szociális szolgáltatásszervezési koncepci-
óját. A dokumentum bemutatja a lakosságszám
alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások
iránti igényeket, az ellátási kötelezettségek tel-
jesítését, lényegében a szociális ellátások rend-
szerét. A koncepció kitér a fejlesztési irányokra
is. Egyebek mellett javasolja a diétás és a mun-
kaszüneti napokra vonatkozó étkezési igények
felmérését, szükség szerinti bevezetését. U-
gyancsak javasolt a hajléktalan ellátás fejlesz-
tése, bővítése, illetve egy tartós bennlakást
nyújtó intézmény létrehozásának vizsgálata,
megvalósítása. A koncepció kitér a civil szer-

vezetekkel, egyházakkal való együttműkö-
désre, a városlakók és a középiskolás diákok
bevonására az önkéntes munkába.
Az önkormányzat a koncepció felülvizsgálatá-
hoz dr. Mezei István személyében külső szak-
értőt kért fel. A szakember szóbeli kiegészí-
tésében úgy fogalmazott, hogy Tiszaújváros-
ban mintaszerű a szociálpolitika. Nem csak
azért, mert sok pénzt áldoz rá az önkormány-
zat, hanem azért is, mert jók a szakemberek, s
mert az önkormányzat, az intézmények gyor-
san reagáltak a változásokra.
Ugyancsak külső szakértő, a Zempléni Múzsa
Társadalomtudományi és Kulturális Alapít-
vány segítette Tiszaújváros kulturális stratégi-
ájának kidolgozását.
Az öt évre szóló stratégia helyzetelemező ré-
szében a szakértői összegzés rögzíti, hogy „a
város kulturális terei, civil szervezetei biztos
anyagi háttérrel, a lakosság megelégedésére
dolgoznak. Ugyanakkor a helyi kultúrát ala-
kító, szervező szakmai közösségekben és a fo-
gyasztókban egyaránt ott van az igény a
minden korosztályra kiterjedő új szolgáltatá-
sok, a bővülő infrastrukturális háttér és a haté-
kony városi kommunikáció iránt.”
A stratégiai célok között fogalmazódik meg
egyebek mellett a Derkovits Kulturális Köz-
pont infrastrukturális feltételeinek karbantar-
tása, bővítése, az önkormányzati támogatási
rendszer továbbműködtetése, fejlesztése, a kor-
osztályi alapon szerveződő közösségek létre-
jöttének ösztönzése. Célkitűzés Tiszaújváros
kiemelt rendezvényeinek fejlesztése, megújí-
tása is.

Zárszámadás,
pénzmaradvány

A képviselő-testület vita, hozzászólás nélkül
fogadta el az önkormányzat 2014. évi gazdál-
kodásáról, a pénzügyi terv végrehajtásáról
szóló beszámolót.
Az előterjesztés szerint az önkormányzat a kö-
telezően előírt és önként vállalt feladatait jó
színvonalon látta el. Fontos szempont volt a ta-
karékos gazdálkodás, a célszerűség, a haté-

konyság és az eredményesség. Az önkormány-
zat fizetőképessége folyamatos volt, tavaly fo-
lyószámlahitelt sem kellett felvenni, és az
önkormányzat jelentős költségvetési marad-
vánnyal zárta a 2014-es gazdasági évet.
A 2014. évi költségvetési bevétel 7.289 millió
forint volt, melyet 6.845 millió forint finanszí-

rozási bevétel (maradvány, betétek megszünte-
tése) egészített ki.
Egészségügyre, szociális ellátásra, az intézmé-
nyek működtetésére, városüzemeltetésre, igaz-
gatásra, városfejlesztésre összesen 6.165 millió
forintot költött a város.

Bevételi oldalon külön említésre érdemes a
közhatalmi bevételek 5.362 milliós összege,
amely 118%-os teljesítésnek felel meg. Ezen
belül az iparűzési adó 3,5 milliárd forintos ere-
deti előirányzata az év végére 4,6 milliárd fö-
lött teljesült. Ez a többlet a butadién beruhá-
záson dolgozó kivitelező társaságok egyszeri
adóbefizetésből, illetve a két legnagyobb adózó
tervezettnél jelentősen nagyobb előlegfeltölté-
séből származott. A többletbevételek meghatá-
rozó hányada tehát egyszeri bevételnek tekint-
hető.
Működésre csaknem 5,1 milliárd forintot for-
dított az önkormányzat, ezen belül a személyi
juttatások közel 1,5 milliárd forintot tettek ki.
Az önkormányzat 2014. évi pénzmaradványa
több, mint 2,6 milliárd forint volt, ebből azon-
ban csaknem 1,8 milliárd forint már beépült a
2015. évi költségvetésbe. Most 814 millió fo-

rint szabad pénzmaradvány felhasználásáról
határoztak a képviselők.
A mintegy 40 tételre 363 millió forintot szava-
zott meg a testület, 451 milliót pedig a tarta-
lékba helyezett.
Az intézményeknél 106 millió, a gazdasági tár-
saságoknál 83 millió forint többletforrást biz-
tosított az önkormányzat beszerzésekre, felújí-
tásokra, korszerűsítésekre. Ingatlanvásárlásra
38 millió forintot különítettek el a képviselők,
az egyházi ingatlanok felújítási munkálatainak
utófinanszírozására 35 millió forint a keretösz-
szeg. Az önkormányzati intézmények dolgo-
zóinak bérrendezésére 26 millió forintot fordít
az önkormányzat. A Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ költségvetését gyarapítja
az a 20 millió forint, melyet a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtal kötendő megál-
lapodás után az önkormányzat által működ-
tetett állami fenntartású intézményekben hasz-
nálhatnak fel - fenntartói feladatok végrehajtá-
sára.

Gazdasági társaságok

A testület megtárgyalta és egyhangúan elfo-
gadta az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok 2014. évi tevékenységéről szóló be-
számolókat.
A TiszaSzolg 2004 Kft. 62.330 ezer forint ne-
gatív mérleg szerinti eredménnyel zárta az
évet. A veszteség egyik oka a távhőszolgálta-
tásnál alkalmazandó 2%-os nyereségkorlát,
melynek következtében a cégnek 39.233 millió

forint céltartalékot kellett képeznie, s ez rontja
eredményét. (A visszafizetés alól mentesülhet
a társaság, ha igazolja, hogy olyan beruházásra
fordítja az összeget, amely növeli a szolgálta-
tás minőségét, javítja a hatékonyságot.) Ron-
totta az eredményt az is, hogy a távhő termelői
díja csaknem 12 százalékkal emelkedett.
A Tisza Média Kft. a tervezett 200 ezer forint-
tal szemben 268 ezer forint nyereséggel zárt,
adózás előtti eredménye 434 ezer forint volt.
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
1.277 ezer, a Tiszaújvárosi Sport-Park Non-
profit Kft. 5.715 ezer forintos nyereséggel zárta
az évet.
A testület mind a négy társaságnál értékelte az
ügyvezetők munkáját, s kéthavi bruttó alap-
bérüknek megfelelő jutalomban részesítette
őket.

Ferenczi László

A testület 814 millió forint pénzmaradványról határozott.

Stratégiai cél a kiemelt kulturális rendezvények fejlesztése, megújítása is.

Az iparűzési adóbevétel meghaladta a 4,6 milliárd forintot.
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Tájékoztató

Nyári óvodai zárva tartás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda egyes épületeinek nyá-
ri zárva tartása az alábbiak sze-
rint alakul:

• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Sze-
derinda Óvodája: (Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
2015. június 22. - július 17.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tün-
dérkert Óvodája: (Tiszaújváros, Alkotmány
köz 1.) 2015. június 22. - július 17.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Ka-
tica Óvodája: (Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)
2015. június 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szi-
várvány Óvodája: (Tiszaújváros, Pajtás köz
13.) 2015. június 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.

• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bó-
bita Óvodája: (Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
2015. július 20. – augusztus 14.
A nyári időszakban a Tiszaújvárosi Napközi
Otthonos Óvoda az alábbi rend szerint szervezi
meg nyitva tartását, illetve biztosítja az össze-
vont óvodai ellátást:

Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bó-
bita Óvodája: (Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
2015. június 22. - július 17.
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tün-
dérkert Óvodája: (Tiszaújváros, Alkotmány
köz 1.) 2015. július 20. - augusztus 14.
Nyitva tart:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Sze-
derinda Óvodája: (Tiszaújváros, Dózsa u 9.)
2015. július 20. - augusztus 14.
2015. augusztus 17-től minden épület teljes
nyitva tartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy
nyári szabadságuk tervezésénél a fenti idő-
pontokra legyenek tekintettel, és a felmerülő
óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét
időben értesíteni szíveskedjenek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

HOK CSABA
a 6. sz. választókerület képviselője

2015. május 13-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

Közlemény

Karbantartás
és nagyjavítás a TVK-ban

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszai Vegyi Kombinát mint-
egy hét héten át tartó karbantartási/nagyjavítási munkálatai a terveknek
megfelelőn elkezdődtek 2015. április 20-án. A technológiai egységek
ütemezett leállása és a rendszerek leürítése fáklyázással jár együtt. Az
Olefin-2 üzem leállása előreláthatólag május 8-án lesz, amelynek ese-
tében a fáklyázás körülbelül 2 napig tart, esetenként intenzív fényha-
tással és erős hanghatással kísérve.
Környékünk lakóitól a nyugalmuk esetleges megzavarása miatt ezúton
is elnézést kérünk. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a leállási fáklyá-
zás során keletkező füst a lakosság egészségére nézve nem jelent ve-
szélyt.
Az üzemek újraindulásának pontos időpontjáról a későbbiek folyamán
adunk tájékoztatást.
Megértésüket köszönjük!

TVK Zrt.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2015. május 11-én (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-

lentés alapján történik,
negyedórás beosztással

Az érdeklődők bejelentkezését
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Mecénás ösztöndíj
A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY pályázatot hir-
det a 2014/2015-ös tanév második félévére A TISZAÚJVÁROSI ÁL-
LANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKOLAI, EGYETEMI
HALLGATÓK TANULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2014/2015-ös tanév má-
sodik félévre tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben
közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló alapképzésben (BA, BSc), vagy
mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan
képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű
egyetemi, főiskolai, illetve 6 féléves alapképzésben való részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a (támogatási időszakot meg-
előző félévben) 2014/2015-ös tanév első félévben, melyet a felsőokta-
tási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati adatlapon lévő, a felsőoktatási
intézmény által hivatalosan igazolt átlagokat tudja elfogadni. Nem ve-
hető figyelembe olyan adat, amely több félév eredményét foglalja ma-
gába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
Pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2015. június 01. (hétfő).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatója, vagy ügyfélfogadási
időben az I. emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztatója, vagy letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldal
pályázatok menüpontjából),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2014/2015-ös
tanév első félév végi index másolata és a hallgatói jogviszonyról szóló
igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mér-
tékéről és módjáról.

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma
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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

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!

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 május 8-án lesz.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót
az alábbi munkakör betöltésére:
ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkoztatásban, 3
hónap próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- felnőtt aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló szakképesí-
tés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
- műtéti területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat
- szakdolgozói kamarai tagság
- érvényes regisztrációs kártya
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bi-
zottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. június 30.
- Az elbírálás határideje 2015. július 10.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán:Tiszaújváros Városi Rendelőinté-
zet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
50082/4/2015, valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológiai
és intenzív szakápoló.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

május Helye Ideje Kinek a részére

14. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

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

19. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

20. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

21. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

26. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés

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

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

Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

27. szerda Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

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

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

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

29. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
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Csoportkép a klubtagokról.

Elbúcsúztak a végzősök

Ballagás a középiskolákban
Összesen 244 középiskolás diák
ballagott el tanintézetéből ápri-
lis utolsó napján városunkban.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumból hat osztály
162 tanulója, a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakképző Iskolából öt osztály 82 tanulója bú-
csúzott alma-materétől.
Utoljára szólt a csengő a végzősök tiszteletére,
jelezve, középiskolai tanulmányuk véget ért.
Az ebben a tanévben ismét önálló iskolává vált
Brassaiban ugyan a különféle képzéseknek kö-
szönhetően jóval több, mint száz tanuló tekint-
hető végzősnek, a ballagáson 82 diák sora-
kozott fel. Látszott rajtuk, hogy izgatottabbak,
mint egy normál hétköznapon, de elsősorban
nem a ballagás, inkább a hamarosan következő
érettségi és szakmai vizsgák miatt kapkodták
gyorsabban a levegőt.
- Érettségi után szeretnék tovább menni szak-
mai képzésre, családpedagógusnak - mondta
osztálytársai körében Riczu Diána. - A balla-
gás szerintem jó lesz. Itt vannak a szüleim, ke-
resztanyám, biztos szép lesz.
Az Eötvösben a hat évfolyamos képzésen részt
vett végzősök számára különösen nehéz volt a
búcsúzás. Bár a hátralévő vizsgák alkalmával

még találkoznak, és többen egy főiskolára vagy
egyetemre mennek továbbtanulni, azért a hat
év alatt összekovácsolódott osztályt szoros kö-
telékek tartják össze.
- Én nem fogtam még fel, hogy ballagunk,

hogy ilyen hamar eltelt ez a hat év - mondta a
12.H tanulója, Soltész Petra. - De nincs is idő
gondolkodni rajta, hiszen most az érettségire
készültünk, utána pedig jön az egyetem, per-
sze csak ha felvesznek.
- Valószínűleg tartani fogjuk a kapcsolatot az
osztálytársakkal - mondta Magyar Dorottya. -
Nagyon sok közös élményünk volt a hat év
alatt, és nagyon sokat tanultunk.
Nem csak a diákok voltak izgatottak. A szülők,
rokonok és barátok, akik részt vettek az ün-
nepségen, legalább annyira hatása alá kerültek,
mint a végzősök.
- Nem csak a gyerekeknek, a szülőknek is víz-
választó a ballagás - mondta Molnár Zsolt. -
Mi már másodjára éljük át ezt, így másodszor
tapasztaljuk milyen is, amikor kiválasztjuk,
hogy merre tanuljon tovább a gyermek és ezzel
közösen határozzuk meg a jövőjét.
A ballagáson hagyomány, hogy a végzősök
közül az arra érdemesek elismerést kapnak. Az
Eötvös érmet idén Bazsó Gábor vehette át. A
Brassaiban új elismerést alapítottak „A Brassai
építőmestere” címmel. Ezt első alkalommal a
2/12.A tanulója, Balogh Jenő érdemelte ki.

borza

Ballagó brassaisok.

Az Eötvös ballagói.

A műelemzés volt a sláger

Több mint kétszáz maturandusz
Hétfőn a magyarral kezdődött
az idei érettségi. Tiszaújváros
két középiskolájában több mint
kétszáz diák kezdte el a vizsgát.

- Harmincketten érettségiznek - mondta Jakab
Dénes, a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szak-
képző Iskola megbízott intézményvezetője. - A
12.E és a 12.V osztályok, azaz az elektrotech-
nikusaink és az ügyviteles tanulóink kezdik
meg ma a vizsgákat.
A kidolgozásra váró feladatlapokat kevéssel a
kezdés előtt a kormányhivatalokból szállítot-
ták ki a tanintézetekbe, így biztosítva, hogy idő
előtt még véletlenül se szivároghassanak ki a
kérdések.
- Nagyon várom már - mondta az éppen meg-
érkező 12.V osztályos Dendők Lajos -, egy ki-
csit izgulok, de ez szerintem mindenkinél így
van.
A diákok minden eszközt megragadtak, hogy
sikeressé tegyék vizsgájukat. Simon Alexa pél-
dául a csokoládé és üdítő mellé egy plüssnyu-
lat is felsorakoztatott az asztalára.
- Mindig elkísér - mondta az Eötvös 12.H-s ta-
nulója. - Az angol érettségimen is ott volt ta-
valy, meg annakidején a nyelvvizsgán is, és

eddig mindig sikert hozott, remélem most is
így lesz.
De nem csak ő reménykedett abban, hogy jól
sikerül a középiskolát lezáró vizsga.
- Összesen 162 nappali tagozatos diák vizsgázik

a mai napon, közülük négyen emelt szintű érett-
ségit írtak Miskolcon - mondta az intézmény
vezetője, Pogonyi-Simon Edit. - Mellettük hét
esti tagozatos diákunk kezdte el az érettségit.
Grendel Lajos írásának részletét értelmezhet-
ték az első másfél órában a vizsgázók, majd
három témából választhattak. Az idő a miénk
címmel írhattak érvelő fogalmazást, vagy
Bodor Ádám novelláját elemezhették, esetleg
Tóth Árpád és Jékely Zoltán egy-egy költemé-
nyét hasonlíthatták össze.
Néhány perccel dél előtt a leggyorsabbak már
túl voltak az első napi megmérettetésen.
- Az első részre nem volt elég időm, pontosab-
ban ellenőrizni nem tudtam a válaszokat -
mondta a 12.H-s Drótár Zsófia. - A második
részben én a műelemzést választottam, mert azt
szeretem és a novella is jó volt.
A megkérdezett fiatalok többsége hasonlóan
vélekedett és döntött. A választható feladatok
közül ugyanis a műelemzés volt a legnépsze-
rűbb. Kedden a matematikával, szerdán a tör-
ténelemmel folytatódott a vizsga, míg lapunk
megjelenésének napján az idegen nyelvi érett-
ségit teljesítik az idei végzősök. Ezt követik a
választható tantárgyak, így az írásbeli érettsé-
gik május 20-án zárulnak, a szóbeli vizsgák
pedig június 15-én kezdődnek majd el.

borza

A feladatra várva.

Ki jobb, ki bal kézzel, a lényeg, hogy tiszta fejjel.

kronika@tiszatv.hu

A remény erőt ad

Csaknem 10 éve működik a Remény Klub városunkban. A fenti címmel
írt pályázatunkat idén is támogatta Tiszaújváros képviselő-testülete. Ez-
úton is köszönetet mondunk érte. A város életében már évek óta megje-
lenünk rendezvényeinkkel: húsvéti tojásfa díszítés, Egészség hídja séta,
Nárcisznapok. Vajon mi van mögöttük?
Klubunk élete a háttérben marad, de most szeretnénk feltárni néhány
mozzanatot és megosztani az olvasókkal.
Tudjuk, hogy sokan vannak a városban, akik küzdöttek vagy küzdenek
daganatos betegséggel. Kikerülve az egészségügyi intézményből na-
gyon egyedül van a beteg ember!
A Remény Klub a Rákbetegek Országos Szervezete részeként /106. sz.
klub/ segítő kezet nyújt mindenkinek, hogy sorstársként támogassa a
testi-lelki felépülésben.
Foglalkozásainkat minden hónap 2. csütörtökén 14 órakor a rendelőin-
tézet emeletén tartjuk. A hónap utolsó csütörtökén a városban és a kör-
nyéken sétálgatunk, túrázunk.
Foglalkozásainkon mód van a betegséggel kapcsolatos információk, ke-
zelési módok, terápiák, rehabilitációs lehetőségek megismerésére (fo-
lyóirat, könyv, előadás). Időnként szakemberek segítségét is igénybe
vesszük: orvos, gyógytornász, pszichológus, dietetikus, onkológus, hos-
pice-szakember. A mozgás egészségünk lételeme. Rendszeresen sétál-
gatunk, kirándulunk, fürdőbe járunk, tornázunk.
Foglalkozásainkon kreatív tevékenységeket végzünk műhelymunka for-
májában: festünk, mandalázunk, kézimunkázunk. A művészi tevékeny-
ség oldja a feszültséget, nagy szerepe van az öröm, a siker átélésében,
az önbizalom erősítésében
Alkalmanként színházba, hangversenyre is eljutunk. Látogatjuk a só-
szobát, a termálfürdőt.
A kapott pénzbeli támogatás nagy részét kirándulások szervezésére for-
dítjuk.
2014-ben részt vettünk Bükkszentkereszten a Gombafesztiválon, Já-
vorkúton szalonnát sütöttünk, Lillafüreden sétáltunk a felújított függő-
kertben, Szilvásváradon lovas élményeket szereztünk. Évek óta igénybe
vesszük a rehabilitációs üdülési lehetőségeket Bakonyszűcsön, Alsó-
örsön, Gyulán.
Kapcsolatot tartunk más városok klubjaival. Kölcsönösen részt veszünk
egymás programjain: Miskolc, Kazincbarcika, Szolnok.
Együtt könnyebb - valljuk, ezért kerestük a kapcsolatot helyi civil szer-
vezetekkel. Közös tojásfestést szerveztünk a guzsalyasok, a lisztérzé-
keny csoport és az Esély napközisek bevonásával. Nagy örömünkre ez
évben a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói is beka-
csolódtak a tojásfa díszítésbe. Az októberi mellrák elleni Egészség hídja
sétát a helyi Vöröskereszttel és a Hospice-szervezettel együtt valósítot-
tuk meg. A szervezésben fiatal önkéntesek is részt vállaltak.
Klubunk életében a jó élmények mellett vannak nehézségek is, szemé-
lyes sorsfordulatok, melyeket nem könnyű elfogadni és feldolgozni. Kö-
zösségünk, mint önsegítő csoport kiegyensúlyozza a szélsőséges érzelmi
válságokat, beteg segít betegnek, minden esetben erőt adnak egymás-
nak és kapnak egymástól. Nyitott szívvel várjuk azokat a sorstársain-
kat, akik szeretnének hozzánk tartozni. Csupán az első lépést nehéz
megtenni!
(Elérhetőség: Szabó Andrásné klubvezető 70/319-24-54)
A Remény Klub nevében:

Barabás Ernőné
klubvezető helyettes

Rendkívüli felvételi
eljárás

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2015/2016-os tanévre, a
következő tanulmányi területekre:
- tagozatkód: 03; gimnáziumi emelt szintű matematika osztály;
- tagozatkód: 11; szakközépiskolai közgazdasági osztály.
A felvételi kérelmek beadási határideje: 2015. május 15.
A rendkívüli felvételi eljárásban csak azok a tanulók vehetnek részt,
akiket az általános iskolai felvételi eljárás során egyetlen, a tanuló
által megjelölt középfokú intézménybe sem vettek fel.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöltésével
lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szülő juttatja el in-
tézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők az iskola titkárságán,
vagy letölthetők honlapunkról: http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu.)
Amennyiben a rendes felvételi eljárás során nem felvételizett isko-
lánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi bizonyítvány
hitelesített fénymásolatát.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető
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A szakszervezetek a vendéglátásról is gondoskodtak.

Bőven volt sportolási lehetőség.

Itt volt május elseje

Majális műsorral, vásárral, vurstlival
Változatos programokkal és vál-
tozékony időjárással köszöntött
ránk az idei május elseje. Volt vi-
dámság, vásár, vurstli, volt nap-
sütés és eső.

A sör és a virsli az igazi!

Csakúgy, mint bármelyik hosszú hétvége - le-
gyen az húsvét, augusztus 20., vagy bármilyen
más ünnepünk -, az idei május 1-je is sokak
számára a családi együttlétet, túrázást, kirán-
dulást, együttlétet jelentette.
Sokan már előre lefoglalták a szálláshelyet,
mások az ünnep reggelén, 7 óra tájban, háti-
zsákokkal felpakolva indultak az autóbusz pá-
lyaudvar felé. A város zöme ilyentájt még az
igazak álmát aludta.
A Derkovits Fúvószenekar a Derkovits Ma-
jorette csoport közreműködésével reggel 8 óra-
kor indult útnak, hogy zenés ébresztővel kel-
tegesse a tiszaújvárosiakat. Bejárták az utcá-

kat, s pergő ritmusokkal igyekeztek lelket le-
helni a lakosságba.
Távol álljon tőlem, hogy elítéljem azokat, akik
ilyenkor elmenekülnek a város zajától. Magam
is sokszor megteszem. De csatlakozva néhány
Facebook-os véleményhez: nekem is hiányoz-
nak a régi felvonulások, a kollégákkal, cigány-
zene mellett elfogyasztott virsli, no, meg a sör,
s az hogy közösen valóban a munkát, a munka
lehetőségét ünnepeljük. Nem vitatom: finom a
jégkása, de a régi „hotelos” fagyi, vagy a vat-
tacukor… Gyönyörű a kerámia-ékszer, de a
régi gagyi, lepkés gyűrű számomra valahogy
egy lapon sem említhető.

Itt minden 1000 forint!

Amerre a szem ellát, csak sátrak és sátrak és
sátrak. - Tessék asszonyok, lányok! Minden ak-
ciós! Kettőt fizet, hármat kap! Erre, erre, erre!
A görög katolikus templomtól a Kazinczy úton
át a Széchenyi utcáig mindenhol árusok töm-
kelege. Volt itt szőnyeg, függöny, ágynemű, 20
literes fazék, edénysorozat, házi méz, ruhák,
fehérnemű, facsemeték, fonott kosarak, édes-
ség-hegyek, gyógynövénykivonatok, női ru-
hák, cipők, s minden mi szem-szájnak ingere.
Tömegével járták végig a pavilonokat a néze-
lődők, volt, aki babakocsival, volt, aki díszru-
hába öltöztetett kiskutyával.
Vásárlót viszonylag keveset láttam. Az viszont
szembeötlő volt, hogy sokan tartottak hazafelé
egy speciális, önmagát kicsavaró felmosó-szet-
tel. Ennek nagy kereslete volt. Mások viszont
az „eredeti” teleshoposra esküdtek, s ügyet sem

vetettek a vásárosok kínálatára.
- Én inkább a turiban vásárolok - mondja egy
asszony -, ott jobban találok a méretemnek
megfelelő ruhát, és próbálni is lehet. - Én ezer
forintért vettem egy „fájintos” pólót - így egy
másik -, és egyáltalán nem bántam meg a vá-
sárlást.
Mindenesetre az ember beleszédül, mire vé-
gigjárja a sátrakat. Sok a Romániából érkezett
árus, akad jó néhány magyar is, de egy közös
bennük: mindenki akciósan, leértékelve kínálja
portékáját. Remélem sikerrel jártak, s elége-
detten távoztak a tiszaújvárosi vásárból, ahogy
a vevők is.

Ujjé, a ligetben nagyszerű!

Körhinta, gumi csúszda, állatos forgó, céllö-
völde, célba dobó, dodzsem, nagyobbaknak
való ide-oda forgó, emelkedő hinta várta a szó-
rakozni vágyó tiszaújvárosiakat az Ifjúsági
parkban.
A forgalomra igazán nem lehetett panasz, kü-
lönösen a dodzsem és a nagyobbaknak kitalált
forgó volt népszerű.
Körbejárva felötlött bennem a régi május 1-jék
hangulata. Igen. Ez olyan, mint valamikor 20-
25 évvel ezelőtt. A belépőjegyekért sorban áll-
tak, s minden játék folyamatosan üzemelt.
A legnépszerűbb attrakció a póni-lovaglás volt,
itt türelmetlenül álltak sorban a gyerekek. Volt,

aki megszeppenve, volt, aki daliásan kihúzva
magát a póni hátán rótta a köröket, de érdeklő-
dőkben nem volt hiány, az egyszer biztos!
Sokan csak a pónik kedvéért látogattak el a
vurstliba, de ha már ott voltak…

Ő a csók király!

A hagyományoknak megfelelően a maguk
módján a szépkorúak is megünnepelték a mun-
ka ünnepét.
A Kazinczy-ház udvarán felállított sátorban dél-
előtt 11 órától fogadták a vendégeket. A rendez-
vényt a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont szervezte. A nyugdíjasokat szépen megte-
rített asztalok, büfé, zene-tánc várta. Ebédre ha-
lászlét és túrós tésztát szolgáltak fel, de amíg
vártak a finom menüre, addig sem pihent a
nyugdíjasok lába. A talpalávalót a Roy-All ze-
nekar szolgáltatta. Délben Bráz György polgár-
mester köszöntötte a megjelenteket, majd az
ebéd elfogyasztása után nem sokkal Márió, a
harmonikás szórakoztatta a közönséget. Márió
fellépését folyamatos, ütemes taps kísérte, majd
amikor véget ért a műsora, a szépkorúak ismét
táncra perdültek.
Míg a városháztér felé veszem lépteimet, a ke-
rítésen át látom a táncolókat, s fülemben cseng
a sláger: Ő a csók király-király-király, ő a csók
király.

Mégis jó volt!
A Városháztéren délután 2-kor kezdődött a ma-
jális a Derkovits Fúvószenekar és a Derkovits
Majorette Csoportok közreműködésével, akik

először felvonultak a városban, majd parádés
műsort mutattak be a városháza előtt.
Őket követte a Kisbocskor Néptáncegyüttes,
majd a Borsodi RC Modell Fórum bemutatója.
A téren ekkor még viszonylag kevesen voltak
- talán lekötötte őket a vásár -, de aztán folya-
matosan gyűltek össze az emberek. Amikor a
Tifit SC színpadra lépett, már kifejezetten
borús volt az idő, de az emberek - nem törődve
a kedvezőtlen időjárási körülményekkel -
egyre többen és többen lettek. A Pepper Akro-
batikus Rock and Roll SE ás a Tiszaújvárosi
Gimnasztráda műsorára már megtelt a tér ér-
deklődőkkel. A Fitt-Dance csoportnak szeren-
cséje volt: még színpadra léphettek mielőtt
eleredt az eső.
Sokan - főleg a kisgyerekesek - hazafelé vet-
ték az irányt, de csak azért, hogy az este 6-kor
kezdődő utcabálra - amikorra javult az időjá-
rás - újra visszatérjenek.
A fellépések alatt arcfestéssel, csillámtetová-
lással, lufihajtogatással kedveskedtek a gyere-
keknek, a felnőttek szórakozásáról pedig a
Retroleum zenekar gondoskodott. Bár este 8
felé megint megeredt az eső, akik jól akarták
magukat érezni, azok jól is érezték magukat,
az eseményzáró utcabálon.

Tamás Mariann

A mazsorettek és a fúvósok szinte egész nap talpon - és topon - voltak.

A dodzsem volt a vurstli sztárja.

Denevéremberke a téren.

Vásárfiával hazafelé.

TVK-majális

Lazán plázáztak

A Városháztéren kora délutántól megrendezett progra-
mok mellett a Laza Pláza Klubházban és környezetében
is május elsejei programokkal várták az érdeklődőket a
TVK ipartelepen működő érdekképviseletek.

A TVK-s munkásünnep 11 órakor kezdődött, a helyi csoportok mellett
Radics Gigi is színpadra lépett. A klubházban a kicsik elkészíthették az
anyák napi ajándékot, míg a pályákon számos sportággal találkozhattak
a majálisozók. A felhozatal igazán színes volt, asztalitenisz, íjászat,
paintball, bowls, és kosárlabda is szerepelt a palettán. A Laza Plázához
ingyenes járatok is indultak a buszállomásról.
A színpadon egymást váltották a rendezvények, többek közt a Derkovits
Fúvószenekar és Majorette Csoport műsora, a Club ’96 Fiatalok Egye-
sülete, a Tiszaújvárosi Gimnasztráda szórakoztatta a nagyérdeműt. A
rendezvény ideje alatt a „STEP - Tégy egy lépést az egészségedért”
program részeként egészségügyi mérésekre is lehetőség volt.
- Ez még mindig a nemzetközi munkásünnep - mondta Varga Mihály a
Petrolkémiában, Műanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók
Szakszervezetének elnöke. – 125. alkalommal üljük a munka ünnepét.
A szabadságérzet, az összetartozás és a közös érdekérvényesítés a je-
lentősége. Szokásunkhoz híven színes programokkal és együtt ünne-
peljük ezt a napot, hiszen minden kft, minden helyi munkáltató, és
nagyrészt helyi fellépők részvételével zajlanak az események.
- Nálam már hagyomány, hogy minden május elsején kijövök és segítek,
még akkor is, ha az unokáim itt vannak, majd kijönnek utánam a másik
nagymamával - mondta mosolyogva Farkas Zoltánné. - Mindig nép-
szerűek a május elsejei összejövetelek itt a Laza Plázában, jó hangulat-
ban, közösen ünnepeljük a munka ünnepét.

D.Á.

kronika@tiszatv.hu

A hangok tovább
szárnyalnak…

„A hangok szárnyra kéltek..." az Énekszó Baráti Kör idei újévi koncertjén
és most tovább szárnyalnak 2015. május 9-én 15 órai kezdettel a miskoci
Zenepalotában a XXVI. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztiválon.
A Miskolci Kórusfesztivál Alapítvány, a Magyar Rádió és a Hassler
Énekegyüttes 2015. május 8-11. között rendezi meg a XXVI. Miskolci
Nemzetközi Kamarakórus Fesztivált. A koncertek a város és a régió kü-
lönböző templomaiban és hangversenytermeiben zajlanak.
Tiszaújváros önkormányzata és a "Tiszaújváros Jövőjéért" Alapítvány tá-
mogatásával kórusunk már hosszú évek óta tevékeny résztvevője ezek-
nek a fesztiváloknak, gazdagítva térségünk kulturális életét, erősítve a
zenei élet sokszínűségét. Természetesen az együtténeklés szépségeire, örö-
mére helyezzük a fő hangsúlyt, mivel ez belső indíttatásunk lényege.
Ugyanakkor egy ilyen rendezvényen városunk gondolatvilágának, lelkü-
letének egy darabkáját is felvillantjuk a külvilág számára egy halvány
ecsetvonással árnyalatnyit hozzáadva a Tiszaújvárosról kialakult képhez.
Interneten már több felvételünk megtalálható erről a rendezvénysoro-
zatról is és reméljük ez alkalomból is sikerül olyan teljesítményt nyúj-
tani, mely méltó lehet a közzétételre.

Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke
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Tiszaújvárosban 2 szobás, földszinti, műanyag nyílás-
zárós lakás sürgősen eladó. Csak komoly érdeklődők
hívjanak. Érd.: 06-20/548-0494

Eladó Sajószögeden 242 négyszögöl telken 2 félszobás
+ 1 nagy szoba, konyhás, szigetelt lakás. Szoba-konyha,
fürdőszobás mellékhelyiséggel. Különálló garázs akná-
val, termő gyümölcsfákkal. Érd.: 06-30/228-7832

A Tiszaújvárosi
Krónikában is

megjelenik lakossági
apróhirdetése, ameny-
nyiben azt a Tisza TV
Képújságjában leg-
alább 5 napra (2.500

Ft), legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Alkoholproblémád van?

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták
(AA) közössége segíteni tud.
AA gyűlés Tiszaújvárosban:
Magyarok Nagyasszonya plé-
bánia közösségi terem, Szent
István út 20.
Szerda, 17 óra.
Telefon:
Csaba 06/70-676-53-01.

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2015. május 8-
án (pénteken) 2.200 kg pontyot telepít az alábbiak
szerint:
Csécsi tó: 650 kg
Erdészeti tó: 650 kg
Tolnai tó: 400 kg
Kürti tó: 300 kg
Örösi tó: 200 kg
Horgászni 2015. május 9-én (szombaton) 06.00
órától lehet.

Balázs Tibor horgászmester

A 23. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékver-
seny elnevezésű nemzetközi terepfutó viadalra június 6-án,
szombaton Miskolcra várják a sportbarátokat. A 4. Maratoni
Hétvége első versenynapjára már elindult az előnevezés.
A Majális-parkban, a Királyasztal környékén kialakított erdei
stadionból a 10, 5 km-es, 330 méteres szintemelkedéssel ne-
hezített körpályán teljesíthetik a választott távot a futók. A
pálya talaja 95 százalékban dózer-, illetve erdei út. A házi-
gazda Marathon Club SE tagjai maraton (42,3 km, egyéni és
4 tagú váltó), félmaraton (21 km), kismaraton (10,5 km), il-
letve minimaraton (3,5 km) versenyszámokat írtak ki. Ez
utóbbi távot futva és túrázva is teljesíteni lehet, így a család
minden tagja találhat magának sportos elfoglaltságot ezen a
csodálatos természeti környezetben eltöltött napon.
A versenyt eddig az Amerikai Egyesült Államokból,
Angliából, Ausztráliából, Ausztriából, Hollandiából,
Kanadából, Etiópiából, Németországból, Norvégiából,
Olaszországból, Romániából, Szlovákiából, Szerbiából és
Ukrajnából érkezett sportolók tisztelték meg jelenlétükkel,
akik a hazánk minden részét képviselő futókkal vették fel a
küzdelmet.
Fontos információ, hogy a rangos eseményre az elektroni-

kus előnevezés már javában zajlik a www.hegyimaraton.hu
honlapon! Pénztárcakímélő, ezáltal szintén lényeges infor-
máció, hogy a helyszíninél sokkal kedvezőbb feltételek
mellett május 17-én, 24.00 óráig van lehetőség a jelentke-
zésre.
A további részletekért érdemes böngészgetni a www.hegyi-
maraton.hu honlapon található versenykiírást, de az ott ta-
lálható e-mail címeken és telefonszámokon is felvilágosí-
tást lehet kérni.
A 4. Maratoni Hétvége második napján, június 7-én, vasár-
nap a 4. Kondenzgyík Maraton hegyikerékpáros rangsoroló
versenyt rendezik meg, melyről a www.miskolcmaraton.hu
honlapon lehet informálódni.

Terepfutás

Négy plusz egy távon a Bükkben
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1970-ben szinte minden hétre jutott valami újdonság a
leninvárosiaknak. Például az, hogy a TVK új terméket
vezetett be. Erről a megye vegyipari lapja, a Borsodi
Vegyész számolt be.
„A TVK műanyagfeldolgozó gyárában a múlt év végén
kezdték meg a kétrétegű Polypack-tejtömlő gyártását.
Ez év első negyedévében már mintegy 100 tonnát
adtak át belőle az élelmiszeriparnak.”
De nem csak ezt a mezőgazdasági ágazatot segítették a
gyárban.
„A vállalat vezetői gondolnak a baromfifeldolgozó ipar,
valamint a tejipar csomagolóanyaggal való ellátására is.
A PVC-alapú zsugorzacskóból az év első három hó-
napjában csaknem 4 millió darabot gyártottak. Az év
végéig körülbelül 20 millió zsugorzacskó átadását ter-
vezik.”
Mindemellett a már bevezetett termékekből is egyre
többet tudott előállítani a TVK. Ez többek között
annak a modernizációnak és bővítésnek volt köszön-
hető, mely akkoriban jellemezte a céget.
„A műanyagfeldolgozó gyár I. számú üzemében (ké-
pünkön) különböző méretű fóliákat, illetve polietilén
zsákokat készítenek. Az üzemben végrehajtott bővítés
eredményeként napi 4 tonnával nő a termelés. Még az

idén megkezdik a Péti Nitrogénművek és a Borsodi
Vegyikombinát részére a szelepes műanyagzacskók
szállítását.”
Tehát az élet nem állt meg. Sőt! Arról is beszámolt a
vegyipari lap, hogy június 24-től 30-ig Pozsonyban
nemzetközi vásáron vesz részt termékeivel, melytől a
KGST országok irányába való nyitást remélték.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

Borza

Új termékek
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Május 7., csütörtök
9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Elballagtak a középiskolások –
Érettségi 2015 – Ülésezett az önkormányzat – Ipartörténeti könyv ké-
szül – Majálisoztunk – Sport
9:15 Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Tavaszi fesztivál - Óz
Tiszaújvárosban – Beiratkozás után

Május 11., hétfő
18:00: Sporthétfő: a Termálfürdő FC Tiszaújváros -Veresegyház VSK
NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Május 13., szerda
18:00: Héthatár a Tisza TV híradója:
Indul a tavaszi közmeghallgatás sorozat – Folytatódik az érettségi –
Tavaszi Fesztivál – Kullancsszezon – Sport
18:15 Hétről-Hétre, közéleti magazin: Koncz Zsuzsa koncert – Varnus
Xavér orgonakoncert – Sport

Május 14., 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 BélaVárosi Könyvtár
„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!

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.

Felhívás!

RAP-ben mondom el!
A Derkovits Kulturális Központ a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál
rendezvénysorozat keretében május 15-én (péntek) egész napos prog-
rammal várja az ifjúságot, melynek része a RAP verseny. Az előa-
dandó művek témája: a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál. A szerzőknek
a rendezvény napján lehetőségük lesz az elkészült művek bemutatá-
sára. A vállalkozó 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.

kronikavtiszatv.hu

Jubileumi hangverseny
A Lorántffy Zsuzsanna Emlék-
plakettel kitüntetett Tiszaújvá-
rosi Református Énekkar 2015.
május 10-én, vasárnap 17 órától
„Zengjen hálaének” címmel ju-
bileumi hangversenyt rendez a
városi református templomban,
15 éves fennállását és működését
megünneplendő.

Az elmúlt másfél évtized alatt az eleinte há-
romszólamú és 25 fős énekkarunk 30 főt kitevő
négyszólamú vegyeskarrá fejlődött, majd né-
hány év után közhasznú egyesületté alakult.
Főként ez tette lehetővé, hogy a kórus a felvál-
lalt tevékenyégi körébe tartozó kulturális mű-
ködését minél szélesebb körben kifejthette és
gyakorolhatta itthon és külföldön egyaránt.
Ezzel összefüggésben mondható el, hogy a kü-
lönféle pályázati lehetőségek között legfőbb
támogatónk városunk önkormányzata, illetve a
kulturális szférát segítő alapítványok, a Tisza-
újváros Jövőjéért Alapítvány és a Mecénás
Közalapítvány volt. Egyben megemlítjük,
hogy országos és megyei pályázatokon elnyert
pénzek, 1%-os felajánlások, egyéni adomá-
nyok, és a református egyházközségünk kebe-
lében való működés mind-mind kitűzött cél-
jaink megvalósítását szolgálták.
Jubileumi koncertünkkel most szeretnénk bemu-
tatni a másfél évtizedes munkánkat oly módon,

hogy válogatott és változatos kórusművekkel ké-
szültünk egy olyan hangverseny keretében, ami-
kor a vokális hatáson túl hangszeres közre-
működéssel is gazdagítjuk az előadásunkat.
Szeretettel várjuk hangversenyünkre mindazo-
kat, akik eddig is figyelemmel kísérték műkö-
désünket, és azokat is, akik most megismer-

kedhetnek, és megbarátkozhatnak a zenei kul-
túra e nagy hagyományokkal rendelkező műfa-
jával, nevezetesen a kórusmuzsikával, ezen belül
pedig a református énekfeldolgozások színes
skálájával.

Fekete Béla
az énekkar elnöke

A jubiláló énekkar május 10-én ad ünnepi hangversenyt.

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a
Herman Ottó biológia verseny megyei fordulóján a következő eredmé-
nyeket érték el: 1. helyezett: Kováts Panna 7/7. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Böcsödiné Hadházi Anikó); 3. helyezett: Kelemen Aliz 7/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Böcsödiné Hadházi Anikó).

kronika@tiszatv.hu

Bioszból prímák

Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola

Versenyeredmények
Sport

Körzeti mezei futó diákolimpia
II. korcsoport lány egyéni: 3. Berencsi Lili 5.a osztály, fiú egyéni 3.
Papp Máté 4. a osztály.
III. korcsoportos lány csapat 2. hely Bodolai Lili 5. a, Tóth Georgina
6.a, Erős Kinga 4.a, Dudás Adrienn 6.a, Seres Laura 6. b. IV. korcso-
portos fiú csapat 3. hely Berencsi Ádám 7.a, Lovász Martin 8.a,
Cservenák Gábor 7.a, Kiss Barnabás 6.a.
Atlétika diákolimpia körzeti csapatverseny
II. korcsoport lány egyéni: 1. Tóth Petra 5. a osztály, 2. Berencsi Lili
5. a osztály.
Csapat (lány): 3. hely Berkes Rebeka 4.a, Vékony Kitti 4.a, Csuhaj
Zsófi, Slezsák Dóra 4.b, Tóth Petra 5.a, Berencsi Lili 5.a. Csapat (fiú):
4. hely Batuczki Csongor 4.a, Volyák Marcell 3.a, Bartal Ákos 4.a,
Papp Máté 4.a, Tóth-Barsi Dániel 4.b Berecz Gyula 3.a. III.-IV. kor-
csoport lány egyéni: 1. Horváth Loretta 6.a osztály, 2. Sárga Petra 8. a
osztály. III.-IV. korcsoport fiú egyéni: 1.Veréb Ádám 7. a osztály és
Cservenák Gábor 7. a osztály. Csapat (lány): 2. hely Emődi Réka 6.b,
Tóth Georgina 6.a, Bártfai Csenge 6. b, Horváth Loretta 6.a Felkészí-
tők: Nemes Nándor, Rontóné Durucz Éva, Zákány Ferencné, Horváth
Tünde.

Földrajz
A Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei fordulóján 7. Kertész
Gabriella 8.a,13. Tállai Borbála 7.a osztályos tanuló. Felkészítők:
Orbán Mónika, Ardeyné Tóth Zsuzsa.

Helyesírás
A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján 7. helyen

végzett Nagy Zsófi 6. a osztályos tanuló. Felkészítő: Szilágyi Gyuláné.
Bendegúz NYELVész verseny megyei fordulóján 9. Emődi Réka 6.b,
11. Tállai Zétény 2.a, 13. Horváth Levente 4.a, 14. Nagy Zsófi 6.a osz-
tályos gyerekek. Felkészítőik: Mészárosné Zólyomi Gabriella, Bejó
Lászlóné, Rácz Mária, Szilágyi Gyuláné.

Informatika
LOGO Programozás Országos Számítástechnika Verseny regionális
fordulóján a 7. helyen végzett Bartal Ákos 4. a osztályos tanuló. Fel-
készítő: Kőteleki Andrea Éva.

Rajz
Borsod-Abaúj- Zemplén megye értékei című rajzpályázaton 2. helye-
zést ért el Gáspár Emese 7.a osztályos tanuló. Felkészítő: Ardeyné Tóth
Zsuzsanna.

Biológia
Bendegúz Tudásbajnokság megyei versenyen 2. helyezést ért el
Cservenák Kata 7.a osztály. Felkészítő: Rontóné Durucz Éva.

Angol
Iskolánk április 23-án városi szintű angol társalgási versenyt rende-
zett. A következő eredmények születtek:
6. osztály: 1. Nagy Levente 6.b, Kazinczy iskola, 2. Énekes Szabolcs
6/9. Széchenyi iskola, 3. Baumgartner Leona 6/2. Hunyadi iskola. Fel-
készítők: Csehovicsné Guba Adrienn, Bodnár Ágnes, Árkosi Adrienn,
Kántor Bence.
7. osztály: 1. Ládi Adrienn 7/1. Hunyadi iskola, 2. Kelemen Alíz 7/7.
Széchenyi iskola, 3. Ortó Krisztina 7/8. Széchenyi iskola. Felkészítők:
Elek Anna, Makó Éva, Árkosi Adrienn.
8 osztály: 1. Sallér Eszter 8.b, Kazinczy iskola, 2. Torma Márton 8/7.
Széchenyi iskola, 3. Nyitrai Gergő 8/3. Hunyadi iskola. Felkészítők:
Magyarné Simon Anita, Makó Éva, Kántor Bence

Gál Benjáminné igazgató
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A rajtnál még együtt a mezőny.

A Szuper Liga férfi 200 méteres versenyének egyik futama. Élen a szám győztese,
a válogatott Móricz Bálint (pirosban) a jobb szélen a tiszaújvárosi Kiss Csaba.

11. oldal2015. május 7. Sport

A Sportcentrum eseményei
Május 9., szombat

10.00 KENDO Országos csapatbajnokság Játékcsarnok
Labdarúgás
11.00 TFCT- Felsőtárkány U15 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
13.00 TFCT- Felsőtárkány U14 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
17.30 TFCT - Veresegyház VSK felnőtt bajnoki mérkőzés

Labdarúgó stadion
Május 10., vasárnap

10.00 Bozsik torna U7, U9 Műfüves edzőpálya

Asztalitenisz

Szezonzárás előtt
Az utolsó előtti bajnoki mérkőzéseket bonyolították le a megyei és az
NB III-as férfi asztalitenisz csapatbajnokságokban. A forduló eredmé-
nyeitől függetlenül a megyei osztályban már bajnok TSC második csa-
pata ezúttal vereséget szenvedett a tabellán második helyen álló
MEAFC-tól. Az NB III Észak-Kelet „B” csoportjában induló TSC első
számú gárdája győzött és megerősítette második helyét a mezőnyben.
TSC II. - Miskolci Egyetemi AFC II. 8-10
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 2, Fóti 1 és a Kavi-
csánszki-Mag páros.
Miskolci Egyetemi AFC – TSC 5-13
A győzelmeket szerezték: Gulyás 4, Hajdu 3, Vécsei 3, Koncsik 1, vala-
mint a Gulyás-Koncsik és a Hajdu-Vécsei páros.

Atlétika

Az eső sem volt akadály
Több mint 600 fiatal atléta (307 lány és
325 fiú) vett részt a 15. Tiszaújvárosi Nem-
zetközi Atlétika Versenyen, melyet az at-
létika világnapján rendeztek.

Az időjárás ezúttal nem fogadta kegyeibe a viadalt.
Végig szemerkélő esőben kellett megküzdeniük az indu-
lóknak a méterekkel és a másodpercekkel. Ennek elle-
nére a látványos küzdelmeket nem tudták befolyásolni a
külső körülmények. A kiemelkedő eredmények viszont
elmaradtak. A Tiszaújvárosban először kiírt Szuper Liga
versenyszámok közül a 200 méteres síkfutás vonzotta a
legtöbb indulót. A házigazdák 13 fős különítményének
tagjai 20 versenyszámban álltak rajthoz és az alábbi ered-
ményeket érték el:
Lányok. Újoncok: 80 m: 10. Mészáros Liza, 17. Vincze
Napsugár. Távolugrás: 20. Mészáros, 24. Vincze. 300 m:
9. Béke Frida, 13. Herczeg Sára. Serdülők: 100 m: 17.
Boros Mária. 3000 m: 1. Nagy Enikő.
Fiúk. Serdülők: 3000 m: 2. Csernák Gábor. Ifjúságiak:
100 m: 4. Kristály Csanád, 9. Koleszár Csongor, 11. Kiss
Tamás, 12. Pöstényi Márk. 200 m: 9. Kristály, 12. Ko-
leszár, 16. Kiss T., 17. Pöstényi.
Juniorok: 100 m: 3. Kiss Csaba.
Felnőttek: 100 m: 4. Kiss Cs., 200 m: 6. Kiss Cs.

Két távon, összesen hatszázhúsz kerékpáros vett részt a
tiszaújvárosi Jabil 3próba elnevezésű szabadidősport
eseménysorozat első megmérettetésére.

A Huszár Andor úti parkolóban összesereglett sportembereket Aczél
Krisztián, a főtámogató Jabil Circuit Magyarország Kft. igazgatója kö-
szöntötte, megnyitva ezzel az idei pontvadászatot. A cégvezető ezt kö-
vetően maga is kerékpárra pattant, hogy letekerje a hosszabb távot, azaz
a 45 km-t. A 6 pontot érő nagypróba, csakúgy, mint a 3 pontos, 15 km-
es kispróba útvonala egyaránt a Tisza-gáton vezetett. A bringázáshoz
ideális, napsütéses, szélcsendes időjárásban a speciális ülésben, sőt után-
futóban szüleiket elkísérő kisgyermekektől a nyugdíjasokig valamennyi
korosztály képviselői sikerrel teljesítették a választott távot.
Figyelemre méltó változás, hogy a Jabil-dolgozók száma tavalyhoz ké-
pest megduplázódott: idén a cég 85 munkatársa állt oda a rajtvonalhoz.
Amíg a nagyok kint tekertek, addig a versenyközpontban maradt kicsi-
nyeket ügyességi kerékpáros próbára invitálták a szervezők, akik a célba
érkezést követően valamennyi résztvevőt vendégül láttak a gulyáspartin.
Ezúttal sem hiányoztak az egyedi emblémázott ajándékok, a kulacsokat
és a kerékpáros zoknikat örömmel vették át a jelenlevők. Az ajándékok
sora ezzel nem ért véget, hiszen a résztvevők között értékes sportfel-
szereléseket is kisorsoltak.
Az idei első sorsolás nyertesei: Kerékpáros sisak: Bodnár Lászlóné, Lőrinc
Tibor, Hatalyákné Kőszegi Erika (Jabil), Bakos Tamás (Jabil); Sportfelsze-
relés csomag: Hajdú Roland, Szabó Imre, Pónig Bertalan Imre, Kulcsár
Katalin, Varga Lajos. Trakking-kerékpár: Vámos Imre, Szabó Zsófia (Jabil).

Április utolsó hétvégéjén 20. al-
kalommal rendezték meg az Új-
pesti-öbölben a Hídépítő Kupát,
amely a 2015-ös kajak-kenu ver-
senyévad első megmérettetése
volt. Az eseményen a tiszaújvá-
rosi kajakosok az alábbi ered-
ményeket érték el.

Tiszaújvárosi Vízi SE: Mk-2 gyermek leány II.
kcs.: 2. Erős Kinga-Vitos Zsófia, K-1 férfi ifi VII.
kcs.: 7. PócsiAlex, 24. Kántor László, 28. Gáspár
Etele, K-1 serdülő fiú VI. kcs.: 14. Kapczár Ádám,
K-1 serdülő fiú V. kcs.: 12. Molnár András, 15.
Bodnár Bence, K-1 serdülő fiú V. kcs.: 11. Gál
Sándor, 16. Mándity Csaba, 19. Fekete Zalán, K-
1 serdülő leány V. kcs.: 11. Sárga Petra, K-1 kö-
lyök fiú IV. kcs.: 19. Sándor Richárd, K-1 serdülő
leány IV. kcs.: 12. Gulyás Fanni.
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület:K-1 Férfi U23: 7.Szekeres Zsolt, K-1 Női
U23: 4. Soltész Noémi, K-1 Férfi ifi VIII. évf.: 5.
Nagy Szabolcs, K-1 Férfi ifi VII. évf.: 9.
Mannheim Krisztián, K-1 Fiú serdülő VI. évf.: 5.
Erős Patrik, 24. Bóta János, 26. Vitos Ádám, K-1
Női serdülő VI. évf.: 2. Somodi Viktória, K-1 Fiú
serdülő V. évf.: 5. Berkes Viktor, 12. Vass
Nikolasz, K-1 Női serdülő V. évf.: 22. Gábor
Netta, K-1 fiú kölyök IV. évf.: 11. Kovács

Marcell, K-1 leány kölyök IV. évf.: 11. Kovács
Mirtill, C-1 kölyök fiú IV. évf.: 3. Kőszegi Milán,
K-1 fiú kölyök III. évf.: 14. Pribelszki Máté, 16.
Réti Márton, K-1 leány kölyök III. évf.: 9. Mak-
rányi Gréta, 10. Balogh Réka, Mk-1 fiú kölyök
III. évf.: 13. Dávid Zsolt, 16. Kovács Vendel, Mk-
2 leány gyermek I. évf.: 1. Nagy Mira – Kovács
Gréta, 2. Tóth Petra – Makrányi Laura, Mk-1
leány kölyök III. évf.: 18. Marosi Eszter, Mk-1 fiú
gyermek II. évf.: 2. Galgóczy Olivér, 19. Balogh
Dénes, 26. Molnár Márk, 29. Mizik Dominik,
Mk-1 leány gyermek II. évf.: 6. Nagy Anna, 7.
Kovács Emese, 11. Kanyó Viktória, 15. Nagy
Mirella, 17. Marosi Panna, Mk-1 fiú gyermek I.
évf. (2004): 5. Takács Márton, Mk-1 leány gyer-
mek I. évf. (2004): 15. Tóth Flóra, PC-2 fiú gyer-
mek I-II. Évf.: 3. Szegi Zsombor – Kőszegi Ákos,
C-1 Női ifi-serdülő: 2. Bragato Giada, Mk-1 fiú
gyermek I. évf. (2005): 1. Kórik Ákos, Mk-1
Törpe Fiú (2006) 500m: 2. Makrányi Gábor, 9.
Császár Milán, 11. Kaczvinszki Tamás, Mk-1
Törpe Leány (2006) 500m: 3. Nagy Luca, 4.
Utassy Melinda.

Felnőttek között

A júniusban Bakuban megrendezendő 1. Euró-
pai Játékok férfi K-1 5000 méteres verseny-

számában való indulás volt az idei első hivata-
los válogató tétje. A Szolnokon megrendezett
futamon azok a versenyzők állhattak rajthoz,
akik a Dunavarsányban rendezett 3*2000 mé-
teres felmérőn az első harmincban végeztek. A
TKKSE versenyzője, Béke Kornél nagy meg-
lepetésre akkor a 60 induló közül az előválo-
gató 21. helyét szerezte meg, tehát kivívta a
válogatón való szereplés jogát. A szombaton
nagy szakmai érdeklődéssel kísért versenyen
az ország legjobb férfi kajakosai mérték össze
tudásukat - köztük olimpiai és világbajnokok.
A válogató győztese a magyar kajak-kenu sport
egyik legrutinosabb tagja, Kammerer Zoltán
lett.
- Hatalmas élményt, motivációt jelentett a
sportág legjobbjai között versenyezni. Felemelő
érzés volt a rajtvonalon állni azokkal a bajno-
kokkal, akiket eddig csak a partról csodálhattam
meg - nyilatkozta a futam után Béke Kornél, aki
a 23 induló közül a legfiatalabb indulóként a
nem várt 14. helyezést szerezte meg.

*
Váczi Anita, a Tiszaújvárosi Vízi SE váloga-
tott parakajakosa 6. helyezést ért el a 2015.
május 1-3 között, Raciceben megrendezett
Európa-bajnokságon. Edzője, Jancsár László,
a válogatott edzőjeként volt jelen.

Nem sikerült pontot szereznie a
Termálfürdő FC Tiszaújváros NB
III-as labdarúgó csapatának a baj-
nokság 25. fordulójában. A
felsőtárkányi „kiruccanás” hamar
eldőlt, az első negyedórában lőtt
két hazai gólra nem sikerült vála-
szolniuk a kék-sárgáknak.

Felsőtárkány SC - TFC Tiszaújváros
2-0 (2-0)

Felsőtárkány: 80 néző, V.: Dolnegó (Kovács,
Török Katalin)
Felsőtárkány SC: Illyés-Debreceni, Papp,
Tóth, Bocsi, Bakos (Kálmán R.), Kaszás,
Bartyik (Dorkó), Kerékgyártó (Kálmán J.),
Bartos, Csóka.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Hajdu
(Polényi), Fodor, Czégel, Galambos, Bussy,
Lippai, Patalenszki, Molnár L., Kovács Sz.
(Potyka), Kovács P. (Tóth T.).
8. perc: Gyors kontratámadást vezetett a Felső-
tárkány, Bartyik kilépett a védők között és tizen-

négy méterről úgy lőtt a kapu bal alsó sarkába,
hogy a labda a kifutó Tóthot is érintette. 1-0
13. perc: Szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak a
tiszaújvárosi kaputól mintegy harminc méterre.
A labdát Kaszás a sorfal mellett a kapu jobb
oldalába bombázta. 2-0
Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen a korán be-
kapott két gól megpecsételte a tiszaújvárosiak
sorsát.
Sütő Szilárd, vezetőedző: Az első félidőben a
vendégek fölé nőttünk, ami kétgólos előnyt ho-
zott számunkra. A második félidő kiegyenlí-
tetté vált, de úgy érzem, hogy a győzelmünk
megérdemelt.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A tárkányiak az első
10 percben kihasználták a hazai pálya előnyét,
ezzel eldöntötték a mérkőzést.
További eredmények:
Jászberény - Cigánd 2-2
Hatvan - Budapest Honvéd 2-1
KBSC FC - DVSC-DEAC 1-2
Hajdúböszörmény - Nyírbátor 0-1

Gyöngyös - Putnok 0-5
Veresegyház - Kisvárda 1-3
Következik a 26. forduló
2015.05.09., szombat, 17:30
Tiszaújváros - Veresegyház
Putnok - Felsőtárkány
Cigánd - Gyöngyös
Salgótarján - Hatvan
Nyírbátor - Jászberény
2015.05.10., vasárnap, 14:30
DVSC-DEAC - Hajdúböszörmény
2015.05.10., vasárnap, 17:30
Budapest Honvéd - KBSC FC
Szabadnapos: Kisvárda

*
Csak a serdülő korosztály csapatai játszottak
bajnoki mérkőzéseket a hétvégén, pontot azon-
ban egyik gárdának sem sikerült begyűjtenie.
Eredmények:
U15 DVSC DLA - TFCT 3-1
U14 DVSC DLA - TFCT 9-0

Hatodik alkalommal tartja meg a Borsodi RC Modell Fórum egyesülete
május 16-án, szombaton a Sajóörösi RC Modellező napot a megszokott
helyszínen, Tiszaújváros és Sajóörös határában a Robinson tanya mel-
letti területen. A 10 órakor kezdődő egész napos rendezvényen rádió
távirányítású repülőgépek, helikopterek, autók látványos bemutatóit te-
kinthetik meg az érdeklődők, valamint vásárral és egyéb programokkal
is várják a sportág iránt érdeklődőket a szervezők. A belépés díjtalan.

Modellezés

Egy játékos nap a mezőn

Jabil 3próba

Bringával kezdték
a pontgyűjtést

Labdarúgás

Hamar eldőlt a mérkőzés

Kajak-kenu

Beindult a vízi élet

Kosárlabda

Az előny nálunk van
Lapzártánk után érkezett a hír, az NB I/B 9-
16. helyéért folyó rájátszásban a tiszaújvá-
rosi együttes 3 pontos bravúros győzelmet
aratott az egriek otthonában. A tiszaújvárosi
visszavágót így előnnyel várja a Phoenix.
EKF Eger KOK SE – Tiszaújvárosi Termál-
fürdő-Phoenix KK 77-80 (26-14, 13-26, 17-
22, 21-18)

A sereghajtó Mezőkeresztes csapata látogatott
a tiszaújvárosi Sportcentrumba a hétvégén. Az
első félidőt 10 gólos előnnyel zárta a TSC. A
második félidőben az egyik játékvezető úgy
gondolta, hogy a Tiszaújváros tud három em-
berrel is hat ellen játszani, és rekordszámú ki-
állítást hozott össze. A hazai csapat azonban
megmutatta, hogy nem véletlenül áll a tabella
második helyén, és kilenc gólt megőrizve az
előnyből, sima győzelmet aratott.

TSC - Mezőkeresztes 26-17
TSC: Rónai (8), Saláta (1), Kiss (2), Új (2),
Kovács, Bagdi (4), Nagy (8). Csere: Sepsi,
Béke (1), Varga, Bozsik.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Folytattuk
tavaszi remek sorozatunkat. Ismét közönség-
szórakoztató játékkal tartottuk itthon a pon-
tokat. Megmutattuk, hogy orkánerejű „szem-
be szélben” is lehet kézilabdázni.

Pontvadászat
A Nyitott kapuk szabadidősport rendezvénysorozat 4. fordulójában MIX-
röplabdáztak a csapatok.A Pontvadászatba beszámító csapatversenyben
első helyen végzett a Buli Team csapat, melynek tagjai: Koncz György,
Fodor Petronella, Veréb Gábor, Lukácsné Szabó Anikó.
Második helyezett lett a „Szedett-vetett” nevű csapat: Kádár Tünde,
Szarvák Zoltán, Stadler István, Nemes Nándor, Szendrei Zsombor.
Harmadik helyen végzett a Kosarasröpis csapat: Kiss Liliána, Szilágyi
Viktória, Flaskó Petra, Orvos Réka, Kovács Alex, Mayer Ákos.Továbbra
is várják a becsatlakozó csapatokat, hiszen a fordulókat külön is értékelik:
a győztes csapat tagjainak jutalma 5 alkalmas uszodabelépő. Minden részt-
vevő nyereményszelvényt kap, melyek sorsolására decemberben a Sport-
gálán kerül sor. A következő fordulóban kosárra dobó verseny és streetball
sportágban mérhetik össze erejüket az érdeklődők, napja: május 23. Kézilabda

Ruhaosztás orkánban
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