
Vasárnap délután fennállásának 15. év-
fordulóját ünnepelte egy díszelőadással a
Tiszaújvárosi Református Énekkar a re-
formátus templomban.

/9. oldal

Sima, 3-0-ás győzelmet ara-

tott a TFC Tiszaújváros a

legutóbbi fordulóban.

/11. oldal

Jubileum Eredmények, tervek, kétségek Góltrió

Tiszaújváros hetilapja 2015. május 14. XXXIII. évfolyam, 20. szám

Tisza-part városrészben kezdte tavaszi közmeghallgatás soro-
zatát Tiszaújváros képviselő-testülete. A lakótelep lélekszá-
mához képest sokan látogattak el a szabadidőház ifjúsági
klubjába, de viszonylag kevés problémát vetettek fel.
/3. oldal

Koncz Zsuzsa koncertjével kezdődött a fesztivál.

A magyar mentésügyért

Elismerés
a polgármesternek

Kimagasló közéleti tevékenysége és a mentőszolgálat fejlődése érdeké-
ben végzett magas színvonalú és eredményes munkássága elismeréséül
Magyar Mentésügyért Emlékérem kitüntetést adományozott Bráz György
polgármesternek dr. Burány Béla, az Országos Mentőszolgálat főigaz-
gatója. Tiszaújváros polgármestere az Országos Mentőszolgálat megala-
kulásának 67. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vette át az
emlékérmet.
Bráz György lapunknak elmondta, bár a kitüntetést személy szerint ő
kapta, de az elismerés lényegében Tiszaújvárosnak, Tiszaújváros önkor-
mányzatának szól azért a több évtizedes tevékenységért, mellyel segíti,
támogatja a mentőszolgálat, a Tiszaújvárosi Mentőállomás munkáját.

Egy hét, tizennégy program

Dübörög a fesztivál

Május 11-től 17-ig tart az idei Ti-
szaújvárosi Tavaszi Fesztivál. Az
összművészeti rendezvénysoro-
zaton a koncertektől a kiállítá-
sig, az előadói esttől az ifjúsági
napig és természetesen a szín-
házi előadásig minden megtalál-
ható.

Az idei kínálat kiváltképp találkozott a közön-
ség ízlésével, hiszen több programra alig né-
hány nap alatt elfogytak a jegyek. Erről és az
idei fesztivál újdonságairól a megnyitón szólt
Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ
igazgatója.
- Különleges hét elé nézünk - mondta -, ilyen
felfokozott érdeklődés rég kísérte a rendezvé-

nyünket. Különlegesség, hogy pénteken egy a
fiatalokat megcélzó programot szervezünk,
ami újdonság a fesztivál programsorozatában.
A rendezvényeken résztvevők egy kérdőívet is
kitölthetnek, kifejezetten a fesztivál program-
jával kapcsolatosan. Aki ezt megteszi, az egy-
úttal egy sorsoláson is részt vesz, melyen az
őszi Színház Határok Nélkül rendezvényre
nyerhet páros bérletet három szerencsés vá-
laszadó.
- Ez a város már több mint két évtizede szim-
biózisban él a Tavaszi Fesztivállal - mondta
megnyitójában dr. Fülöp György alpolgármes-
ter. - A mai posztmodern korban, amikor bur-
kokban élünk, akkor néha jól esik kikapcso-
lódni, kinyitni a burkokat, és erre ez a rendez-

vénysorozat kiváló lehetőséget biztosít.
Az egyhetes eseményen 14 önálló program
várta, illetve várja az érdeklődőket. Lapunk
megjelenéséig Koncz Zsuzsa koncert, Varnus
Xavér orgonakoncert, Horgas Eszter és Falusi
Mariann est volt, és három kiállítás is nyílt a
kulturális központban. A hét hátralévő napjai-
ban a Városi Kiállítóterembe fotóművészeti ki-
állításra, a kulturális központba Hernádi Judit
és Kern András főszereplésével színházi elő-
adásra invitálják közönséget. Lesz még ifjúsági
nap gyermekszínházi előadással és az Animal
Cannibals fellépésével, országos mazsorett
fesztivál és Ocho Macho koncert is. Zárásként
vasárnap Tiszaszederkénybe, a Család napjára
várják a kicsiket és a nagyokat. (További írá-
saink a fesztiválról lapunk 6. oldalán.)Telt ház, pótszékekkel. A közönség itt még várakozott. A koncert végén felállva tapsolt.

A fesztivált dr. Fülöp György alpolgármes-
ter nyitotta meg.

Testvérvárosi látogatás

Kulturális kapcsolatok
Bráz György polgármester vezetésével négyfős önkormányzati delegá-
ció utazott május 5-én testvérvárosunkba, Rimaszombatba a Városna-
pok rendezvényre. Az eseményen átadták a 2015. évi Városdíjakat és a
Polgármesteri díjakat, valamint kiállítás nyílt Zajácz Tamás bőrműves
iparművész munkáiból a Városi Művelődési Központban.
A látogatás alkalmával a két város vezetői egyeztetést folytattak a di-
ákcsere kapcsolatokról, valamint az amatőr művészeti közösségek, cso-
portok fellépési lehetőségeiről, illetve a két település közötti további
együttműködésről.

Tiszaszederkénybe, a Bajcsy-Zsilinszky utcába, egy családi ház égő
melléképületéhez riasztották a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltókat ked-
den délelőtt. Kiérkezésük előtt egy üres dissou-palack felrobbant, egy
oxigénpalackot sikerült kihozni. Ennek hűtését és hőkamerás vizsgála-
tát az egység azonnal megkezdte. A tüzet három sugárral eloltották, úgy-
nevezett lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az eset során
személyi sérülés nem történt.

A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete 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 Borsodi
sörgyár is támogatja, minden véradó sört és söröskorsót is kap majd a
véradás után.

Sport és sör

Véradás

Tűz Szederkényben

Felrobbant egy palack
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Az autógumi volt a sláger.

Egyházi hírek
Római katolikus
A nyári időszámítás idején a hétköznapi szentmisék 18:30-kor, szom-
baton 18:30-kor, vasárnap délelőtt 11:00 órakor lesznek templomunk-
ban.Májusban a hétköznapi szentmisék után Szentségkitétel, májusi
litánia a Szűzanya tiszteletére.

Görög katolikus
Csütörtökön az Úr mennybemenetelének ünnepét tartjuk: 8:30 reggeli
istentisztelet, 9:30 Szent Liturgia Tiszaújvárosban, 17:00 Szent Litur-
gia Sajószögeden. Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz.
Szombaton 17:30 esti istentisztelet. Vasárnap 8:00 Szent Liturgia
Sajószögeden, 9:30 Tiszaújvárosban. Hétfőn és kedden 17:30 pa-
raklisz.
„Nem ismerem az unalmat. Gyönyörködöm az istentiszteletekben. So-
hasem erőltettem magam, nem ismertem a kényszert. Éppen ellenke-
zőleg, ha lehetséges lenne, akkor mindennap ugyanazt hallgatnám: ma
is, holnap is, holnapután is. Mindig ugyanazt, így van értelme. Nem
tudok betelni vele, még akkor sem, ha mindennap elmondom. Hiszem,
hogy nagyon hasznosak. Éltető erő van bennük, amely öntözi és táp-
lálja a lelket. Szenteljétek magatokat ti is teljes szívvel Krisztusnak!”
(Áthoszi Szent Porfíriosz atya)

Református
Csütörtökön Tiszaszederkényben 10.00 és 19.00 órakor, Tiszaújvárosban
11.00 és 18.00 órakor menybemenetel alkalmából lesznek istentisztele-
tek. Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00
órától konfirmációval egybekötött istentisztelet lesz.

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.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot május 17-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd május 18-tól (hétfőtől) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár
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.

Köszönetünket fejezzük ki Nagytiszteletű Varga István tiszteletes
úrnak, a presbitereknek, a Széchenyi társasház lakóinak,

barátoknak, ismerősöknek, hogy
ORBÁZI IMRE

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

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

SERESS ÉVA EMÍLIA ÉS IFJ. SERESS IVÁN
temetésén megjelentek, sírjukra virágot helyeztek el

és gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet,
A csend ölel át és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”

/Tóth Árpád/

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
életünk legfájdalmasabb napjára, amikor a drága férj és édesapa,

DR. KÁLMÁN LÁSZLÓ
ideggyógyász főorvos

1 éve 2014. május 14-én örökre eltávozott közülünk.
Felesége és fiai

Vérszívó szezon

A kullancs nem játék
Pár évtizeddel ezelőtt még nem
volt gond a kullancsokkal. Bizo-
nyára mindenkinek van olyan is-
merőse, aki emlékszik még arra,
hogy a kullancs régebben ugyan-
olyan vérszívónak számított, mint
a szúnyog. Mára azonban már
számos olyan betegséget terjeszt,
ami fokozottan veszélyessé teszi a
vele való kontaktust.

A Lyme-kór egy baktérium által okozott megbe-
tegedés. Nevét az Egyesült Államokbeli Lyme
városáról kapta, ahol - bár a 20. század elejétől
már voltak feljegyzések a tünetekről - 1976-ban
a tömeges megbetegedések során írták le részle-
tesen az idegrendszerre ható jelenség stádiumait.
1982-ben izolálták a betegséget kiváltó baktéri-
umot kullancsokban. Később több kórokozó is
felkerült a terjesztett betegségek listájára, melyek
mind az emberre, mind az állatokra veszélyesek
lehetnek. Ilyen a talán legsúlyosabb, az agyvelő-
, agyhártyagyulladás vírusa, mely ellen védőol-
tással lehet védekezni, de amint a betegség
tünetei megjelennek kórházi kezelés szükséges.
- Hazánkban is jelen vannak a fertőzött kullan-
csok, igaz inkább a nyugat-dunántúli régió a fer-
tőzöttebb, ott a kullancspopuláció megköze-
lítőleg 20%-a terjeszt valamilyen kórt - mondja
Kerékgyártó István a Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. ügyvezetője. - Megyénkben ezek-
nek a vérszívóknak a fertőzöttsége 5%-körüli, de
nem szabad félvállról venni a védekezést. Ápri-
lis-május az egyik kullancsszezon, a másik lehet
még a szeptember, függően attól, hogy mennyire
volt meleg a nyár. A kullancs nem szereti a nagy
meleget, hajlamos is a kiszáradásra, a nyár elején
igazán aktív. Az erdős részeket kedveli, illetve a
magas aljnövényzetet. Jelenleg a kullancsot nem
lehet irtani, mivel az a hasznos rovarokra is ár-

talmas. Mindenkinek egyénileg kell tehát véde-
keznie. Vannak különböző szerek, melyek a
testre kenve elriasztják az állatokat, illetve a zárt
ruházattal tehetünk még az ellen, hogy megcsíp-
jenek minket. Nagyon fontos például, hogy a
kertekben gondozzuk az aljnövényzetet, ne
hagyjuk magasra nőni, mert a kullancs ezt a kör-
nyezetet is szereti, és a közhiedelemmel ellen-
tétben nem a fákról „ugrik” ránk, hanem a
talajról mászik fel.
- Mindenképpen ellenőrizzük magunkat, főleg
abban az esetben, ha rendszeresen tartózko-
dunk a szabadban - mondja Dr. Lovász Ilona
ideggyógyász főorvos. - Ha észleljük, hogy
bennünk van a kullancs, akkor a két körmünk
közé szorítva óvatosan, de határozottan húzzuk
ki, lehetőleg úgy, hogy az állat magát engedje
el az erőhatás következtében. Nem szabad köz-

ben a potrohát nyomkodni, mert ha fertőzött,
akkor a kórokozók a véráramba kerülhetnek.
Vannak elegánsabb módszerek, mint a csipesz
vagy az úgynevezett kullancs kiszedő kanál.
Ha egy-két órán belül eltávolítjuk az állatot a
bőrünkből, akkor még egy fertőzött egyed sem
okozhat bajt. Nagyon fontos, hogy ha nem va-
gyunk biztosak a dolgunkban, mindenképpen
kérjünk orvosi segítséget. Mindenképpen ér-
demes a tüneteket figyelni. A csípés helyén
többnyire bőrpír keletkezik, és ha három nap
alatt ez nem múlik el, esetleg egy kör alakú,
kokárdaszerű vörösödés is megjelenik, akkor
orvosi segítséget kell kérni. Fontos megje-
gyezni, hogy a kullancs által terjesztett bakte-
riális fertőzések antibiotikumokkal 100%-ban
kezelhetőek, ha időben lépünk.

dá

A kullancs kedveli az erdős, magas aljnövényzetű területeket.

Újabb rekord született az önkor-
mányzat és az ECOMISSIO Kft.
idei első veszélyeshulladék-be-
gyűjtési akcióján. A négy nap
alatt több mint 13 tonna veszé-
lyes hulladékot adott le a lakos-
ság.

Talán a téliről a nyári gumira való váltás miatt,
ezúttal az autógumi volt a sláger 5020 kilo-
grammal. A sokszoros „listavezető” elektroni-

kai hulladék 3780 kilogrammal ezúttal a má-
sodik helyre szorult, alig megelőzve a festéke-
ket, festékmaradványokat, melyek 3730 kilo-
grammot nyomtak.
A további sorrend: háztartási vegyszerek és
azok csomagolási hulladékai 390 kg, sütőolaj,
sütési zsiradék 30 kg, növényvédő szerek, fá-
radt olaj 20-20 kg, fénycső, izzók 15 kg, akku-
mulátorok, szárazelemek 3 kg, kozmetikai
szerek 2 kg.

Begyűjtött veszélyes anyagok

Tizenhárom tonna hulladék

Néma telefonok
A Tisza Média Kft. értesíti tisztelt nézőit és olvasóit, hogy
2015.05.14-2015.05.15. között műszaki karbantartás miatt vezetékes
telefonszámaink nem működnek.
Kérjük ezen időszak alatt az alábbi átmeneti telefonszámon keresse-
nek bennünket: 06-70-333-7557. Megértésüket köszönjük.
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AKT találkozó

Öt éve nincs gyár,
de összejárnak

Asztalra készített üdvözlő ital köszöntötte a messziről,
vagy épp a szomszédból érkezett vándort a hétvégén a
Tiszaszederkényi Művelődési Házban. A palackon AKT
fogadópálinka felirat, felette egy jól ismert logó: AKZO
Nobel.

AKT, azaz AKZO-n Kívüliek Társasága, tudom meg az elnevezés je-
lentését. Akzo-n kívüliek, hiszen akik összegyűltek, valamikor festék-
gyáriak voltak.
- Ötvenöt éve alapították meg a festékgyárat, huszonöt éve lett Akzo és
közel öt évvel ezelőtt szűnt meg létezni - mondja a találkozó egyik szer-
vezője, Lénárt Árpádné. - Ez az ötödik alkalom, hogy mi, egykori fes-
tékgyáriak találkozunk.
A rendezvényen általában 100 - 150 résztvevő van. Most, a jubileumi
rendezvényre is 120-an regisztráltak az ország minden részéről. Az egy-
kori dolgozókat, vezetőket ugyanis szétszórta az élet. Ennek ellenére a
legtöbben nagyon fontosnak tartják, hogy részt vegyenek az évenkénti
eseményen.
- Kialakult egy olyan kollektíva, ami azon kívül, hogy munkahely, egy
közösséget is jelentett - mondta az egykori gyárigazgató, Vári József,
aki Tiszavasváriból érkezett. - Ez nem távolság kérdése, amikor már
érzelmi kapcsolat is van a kollégák között, akkor egészen más szem-
pontok játszanak közre, hogy jövök-e vagy sem, mint a távolság.
Most már nem csókolom, hanem szia - kapok el egy mondatot, és való-
ban. Az egykori alá- fölérendelt viszonyok - nem csak a gyár megszű-
nése okán - nem látszanak. Inkább hasonlít egy osztálytalálkozóra, mint
munkatársi értekezletre az összejövetel. A megterített asztalokra min-
denki a mag által készített ételeket, italokat rakja ki. A kezdeti beszél-
getés után a zene és a tánc veszi át a főszerepet. A talpalávalót pedig
egy véletlen találkozás eredményeként ugyancsak volt festékgyári dol-
gozó szolgáltatta.

borza

Folytatódik az érettségi

Kötelezők után szabad a választás
A kötelező tantárgyakkal kezd-
ték, e héten a szabadon válasz-
tott tárgyakkal folytatják az é-
rettségit a végzős diákok. Aki
középszintű matúrát tesz, az a
helyi gimnáziumban írhatja meg
a feladatsort, aki az emelt szin-
tűt választotta, az az oktatási hi-
vatal által kijelölt miskolci gim-
náziumban.

Múlt csütörtökön több mint százhetvenen írtak
angol írásbelit az Eötvösben. Ez már a negye-
dik napja volt a vizsgasorozatnak. Előtte ma-
gyarból, matematikából és történelemből írták
meg a feladatsorokat.
- Nekem már megvan a középfokú nyelvvizs-
gám angolból, ezért most előrehozott érettsé-
git tettem ebből a nyelvből. Ez azt jelenti, hogy
amikor jövőre végzős leszek, eggyel kevesebb
tantárgyból kell majd érettségiznem - mondja
Török Dávid.
- Szerencsére a nehezén már túl vagyunk, nem
voltak könnyűek a tesztek a kötelező tárgyak-
ból. Az angol egészen jól sikerült, én nem érez-
tem nehéznek. Már csak egy kemény tárgy van
hátra, ez az informatika, de remélem ez is meg
lesz - mondja Zombori László.
- Az elmúlt héten hétfőn a diákok megírták a
magyar érettségit. Az első rész a szövegértés
volt, amit nagyon nehéznek találtak, sok volt a
12 kérdés és kevés volt az idő - nyilatkozta la-
punknak Pogonyi-Simon Edit a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium Szakközépiskola és
Kollégium igazgatója. - A második része a fel-
adatnak mindig egy esszéírás, ott három típus-
ból választhattak. A legtöbben a novellaelem-
zés mellett döntöttek. Kedden írták a matema-
tikát, sajnos volt olyan feladattípus is, amire
nem számítottak, a korábbi években sem volt
ilyen, és ettől egy kicsit megijedtek. Azt gon-
dolom, hogy az elégséges szintet könnyen tud-

ták teljesíteni, de nyilván többen vágynak a
magasabb százalék elérésére is. A szerdai tör-
ténelem kérdések könnyűek voltak, csütörtö-
kön az angol nyelv következett. Több mint
százhetvenen választották a középszintű érett-
ségit. Ennek az az oka, hogy közel hatvanan
előrehozott érettségit tettek. Pénteken német-
ből írásbeliztek, mindössze öten választották
ezt az idegen nyelvet iskolánkból. Ezen a héten
már az úgynevezett „kisebb” tantárgyak jön-
nek, a biológia, földrajz és az informatika. A
rákövetkező héten még mindig folytatódnak a
vizsgák, a szakmai alapozó tárgyakkal vala-
mint a fizikával és a franciával fogunk zárni
május 20-án.
- Voltak különleges esetek?
- Évről-évre tapasztalható, hogy egyre több di-
ákunknak van szakértői véleménye, amely azt
tartalmazza, hogy időhosszabbítást vehetnek

igénybe az írásbeli alkalmával. A szóbelin is
használhatják ezt, ami azt jelenti, hogy hosz-
szabb felkészülési időt kapnak. Aki pedig
mondjuk diszgráfiás, ő az írásbeli rész alól fel-
mentett. Viszont akkor kettő szóbeli tételt kell
húznia.
- Mikor tudhatják meg a diákok a végleges
érettségi eredményüket?
- Június 1-jén a diákoknak lehetőségük lesz
megtekinteni a dolgozatokat, és akkor fog ki-
derülni, hogy milyen eredményt értek el. A-
mennyiben matematikából nem érik el azt a
bizonyos százalékot, hogy megkapják a kettest,
akkor még van lehetőségük szóbelizni. A többi
tárgyból: magyarból, történelemből, nyelvek-
ből, földrajzból pedig az írásbelihez jön még a
szóbeli rész és e kettő együttes értéke adja a
vizsga végeredményét.

berta

Angol írásbeli közben.

Tisza-parti közmeghallgatás

Eredmények, tervek, kétségek
Tisza-part városrészben kezdte
tavaszi közmeghallgatás soroza-
tát Tiszaújváros képviselő-testü-
lete. A lakótelep lélekszámához
képest sokan látogattak el a sza-
badidőház ifjúsági klubjába, de
viszonylag kevés problémát ve-
tettek fel.

A közmeghallgatások megszokott forgató-
könyve szerint Bráz György polgármester szá-
molt be a legutóbbi közmeghallgatás óta tör-
tént, a városrészt érintő fejleményekről. Mint
mondotta, a közterületek folyamatos gondozása
mellett a legfőbb eredmény, hogy a városrész-
ben befejeződött a járdafelújítási program, il-
letve, hogy két térfigyelő kamera „vigyázza” a
lakótelep rendjét. Említést érdemel az is, hogy
kisebb-nagyobb fejlesztések voltak a szabad-
időház használatához kapcsolódóan.
A polgármester kitért a városrész lakóit legin-
kább bosszantó hulladékelhelyezésre is. Mint
mondotta, az ügy nem az önkormányzat hatás-
körébe tartozott, de a bejelentés után azonnal
intézkedtek, megkeresve az illetékes hatóságot.
Ennek nyomán a beszállítások megszűntek, ám
többször is sürgetni kellett a felügyelőséget,
míg végre kimondta, hogy jogszerűtlen volt a
hulladék tárolása és annak elszállítására köte-
lezte az ÖKO-Park Kft-t. Bráz György hozzá-
tette, köszöni a lakossági jelzéseket és az
elhúzódó eljárás során tanúsított türelmet.
A polgármester szólt a várható fejlesztésekről is.
Bővítik a szabadidőház teraszát, hogy kedvezőt-
len, esős időjárás esetén is legyen hol megtartani
a nagyobb létszámú közösségi rendezvényeket.

Rendbe teszik a lakótelep sportpályáit, és további
három térfigyelő kamerát telepítenek a város-
részben. A tervek szerint idén megkezdődhet a
vízi sportbázis felújítása, fejlesztése is.
Bráz György kitért néhány általános kérdés-

körre is, tekintettel arra, hogy a választások óta
ez volt az első közmeghallgatás. Ismertette pél-
dául azt a három plusz egy alapelvet, melyek
mutatják, milyen irányba kíván haladni az ön-
kormányzat. Élhető, fenntartható, versenyké-
pes települést akar a város vezetése, segíteni
fogja, hogy működő, fejlődő helyi ipar legyen,
és meg kívánja őrizni a társadalmi békét. Vé-
gezetül - plusz alapelvként - korrupciómentes
közélet kell, hogy jellemezze Tiszaújvárost.

A polgármester emlékeztette a jelenlévőket
arra is, hogy miután az állam szinte teljesen ki-
vonult a szociális ellátások finanszírozásából,
az önkormányzat - ha átnevezve is - minden
korábbi ellátási formát megőrzött.
A polgármesteri „expozé” után a városrész la-
kóié volt a szó. Kevesen éltek a lehetőséggel,
de néhány problémát azért csokorba kötöttek.
Például, hogy a balesetek megelőzése érdeké-
ben szükséges lenne kerítést emelni a játszótér
Tiszavirág út felőli oldalán. Szóvá tették, hogy
az utóbbi időben akadozik a szemétszállítás.
Kérdésként merült fel, hogy mi lesz az erőmű-
vel, illetve az egykor boltnak, kocsmának, fod-
rászatnak is helyet adó, egyre csak romló
állapotú épülettel a városrész szívében. Kérték
továbbá, hogy a sportpályák felújításakor egy
vízcsapot, ivókutat is létesítsenek.
A kerítésnek, az ivókútnak nincs akadálya, a
szemétszállítási zavarokra talán a végre sike-
resnek ígérkező közbeszerzési eljárás lesz a
gyógyír - hangzott a válasz.
Az erőmű tulajdonosaival tárgyalt már az ön-
kormányzat, néhány épületet lebontanak, de
terveik között szerepel egy-két kazán beüze-
melése is. Az önkormányzat jelen helyzetben
annyit tehetett, hogy felkérte a tulajdonosokat,
tartsák rendben az egykor szebb napokat látott
területet - mondta a polgármester.
Ami a centrumban lévő „szolgáltatóházat” il-
leti, szintén kevés az önkormányzat mozgás-
tere, mindenesetre felkéri a tulajdonost, hogy
találjon megoldást arra, hogy az épület ne le-
gyen az enyészeté.

F.L.

Megtelt az i�úsági klub.

Az idén felújítják a sportpályákat.

Tiszaújvárosi fejlesztés

Ipari légszennyezést
szűrnek

Az iparban keletkező kis és közepes koncentrációjú
szennyezett légáramok tisztításához fejlesztett ki hor-
dozható katalitikus oxidációs berendezést a tiszaújvá-
rosi TMK-Automatika Kft., 223 millió forintos uniós
támogatással, az Új Széchenyi Terv keretében.

A szűrőberendezés a kis vagy közepes koncentrációjú levegőben lévő
szennyeződést először megköti szűrők segítségével. Ezután a szűrőkön
„fennakadt” szennyeződést oxidálja. A szerves anyagokkal szennyezett
levegőt szűrő módszerek közül az oxidáció a legjobb, mert valódi, vég-
leges megoldást nyújt, szemben a többi módszerrel, amely csak meg-
köti a szennyeződést, de nem szünteti meg. Az oxidáció nagy ener-
giaigényét (több száz fokra kell felhevíteni a levegőt) katalizátorokkal
lehet csökkenteni, ezeket szintén használja a berendezés.
A hordozható méretű (konténeres) berendezés valós körülmények kö-
zött, a helyszínre telepítve tud adatokat szolgáltatni a beépítendő üzemi
tisztítóberendezések tervezési paramétereihez, valamint megrendelők-
nek demonstrációs célokat is szolgál.
A projekt összköltsége 560 millió forint, amihez 222.548.065 forint

uniós támogatást nyert el a TMK-Automatika Kft. az Új Széchenyi Terv
keretében, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalatok komplex
technológiai innovációjának támogatása című pályázatán.

Konzultációs fórum

A Tiszaújvárosi Konzultációs Fórum legutóbbi ülésén a város költség-
vetéséről, intézményeinek, gazdasági társaságainak helyzetéről tartott
tájékoztatót Bráz György polgármester.
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Közterületi
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt,

azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére

szolgáló telefonszámot működtet.

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat,

amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,

üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

MOLNÁR ISTVÁN
a 8. sz. választókerület képviselője

2015. május 20-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

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

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

igazgatói (magasabb vezető) beosztás
ellátására.

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

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

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

Pályázati felhívás

Álláspályázat

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

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

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

Pályázati felhívás

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

Felhívás

Nyári
gyermekétkeztetés

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők figyel-
mét, hogy Tiszaújváros önkormányzata a 2015. június 16-ától 2015. au-
gusztus 28-áig terjedő időszakban a nyári szünidő időtartamára 53
munkanapon keresztül - igény szerint - napi egyszeri meleg étkeztetést
biztosít a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kis-
korú gyermekek számára.
Amennyiben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
kiskorú gyermeke(i) számára nyári gyermekétkeztetést szeretne igé-
nyelni, kérem, hogy ezzel kapcsolatos igényét legkésőbb 2015. május
14. napjáig a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy
F. út 3.) szíveskedjen jelezni.

Bráz György polgármester

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 2015.
május 19-én (kedden) 10,00 órától rendkívüli ülést tart. Helyszíne:
Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség.

Farkas Sándor
elnök

Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegy-
zője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hi-
vatalban 1 fő pénzügyi munkatárs munkakör
betöltésére, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel, 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Főbb munkaköri feladatok:
Az első lakáshoz jutók támogatási rendszeré-
nek nyilvántartása, könyvelése.
Szociális bérlakások felújításával, átadás-átvé-
telével kapcsolatos feladatok ellátása, képvise-
lete a társasházak közgyűlésein.
Szolgálati lakásokkal kapcsolatos önkormány-
zati feladatok ellátása.
Eladott önkormányzati lakások törlesztő-rész-
leteinek nyilvántartása, könyvelése.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági,
vagy pénzügyi, számviteli felsőoktatásban
szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főis-
kolai szintű végzettség és mérlegképes köny-
velői szakképesítés,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett gyakorlat,
- közigazgatási alap- illetve szakvizsga,
- CT-EcoSTAT program felhasználói szintű is-
merete,
- államháztartási szakon szerzett mérlegképes
könyvelői szakképesítés.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény szerint.

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.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. jú-
nius 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. jú-
nius 12.
Az állás 2015. július 16-tól tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának jegyzőjéhez kell címezni.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szak-
referensnél lehet. Tel: 49-548-085.

Pályázati felhívás

Pénzügyi munkatárs munkakör
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Tájékoztató
az ebek összeírásáról

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

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

II. A pályázók köre, pályázati feltételek
1. Pályázatot nyújthatnak be mindazok a tár-
sasházak, valamint lakásszövetkezetek saját tu-
lajdonú épületei, melyek egyidejűleg megfe-
lelnek az alábbi feltételeknek:
- Tiszaújváros közigazgatási területén helyez-
kednek el,
- 1998. december 31. napjáig kiadott jogerős
használatbavételi engedéllyel, távfűtéssel, ház-
központi fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi
fűtéssel rendelkeznek és az épületek legalább
5, de maximum 60 lakással rendelkeznek,
- részt vettek és pozitív elbírálásban részesültek
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt
„Társasházak energia-megtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítésének, felújításának támo-
gatása” címen kiírt alprogramban,
- Tiszaújváros Város Önkormányzata által meg-
hirdetett 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 költ-
ségek,
- 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 épület-
rész hőszabályozása és mérése már megoldott,
vagy a pályázat keretén belül megoldódik.
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 odaítéléséről.
A döntés eredményéről a pályázók a döntést kö-
vető 15 napon belül kapnak értesítést. A döntés
felülvizsgálatára, megváltoztatására nincs lehe-
tőség.
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

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

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

Tiszaújváros önkormányzata tájékoztatja a
konyhakertet bérlő lakosságot, hogy a bérleti
szerződések megkötésére és a bérleti díjak be-
fizetésére 2015. május 18-tól - 2015. május 29-
ig van lehetőség az alábbi helyen és időben.
Figyelem! A bérleti szerződés megkötéséhez fel-
tétlenül hozza magával a személyi igazolványát
és lakcímkártyáját adategyeztetés céljából.Abérlő
a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köteles fizetni.
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztálya (Tisza-
újváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. emelet
215. szoba)

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12
Kedd: 8-12
Szerda: 8-12 és 13-17
Csütörtök: 8-12
Péntek: 8-12

Tájékoztatjuk továbbá a bérlőket, hogy az a
bérlő, aki
- a LIDL áruház melletti területen (hrsz: 042/67
szántó és 042/68 szántó), valamint
- az árvízvédelmi töltés melletti területen (hrsz:
0278/9, szántó) használja a konyhakertet, köte-
les a saját földhasználatát földhivatali nyilván-

tartásba bejelenteni. Kötelezettségét a földhasz-
nálati bejelentési adatlap kitöltésével (mely-
ben a hivatal munkatársa segítséget nyújt) és
aláírásával, a bérleti szerződés megkötésével
egyidejűleg teljesítheti a fent megadott hely-
színen és időpontban. Azoknak a bérlőknek,
akik
- a vasút és a 35-ös főút közötti területen (hrsz:
624), illetve
- a Sajó úti nyílt csapadékcsatorna melletti te-
rületen (hrsz: 672/11) használják a konyhaker-
tet, nincs bejelentési kötelezettségük.

Tiszaújváros Város Önkormányzata

Konyhakerti bérleti díjak befizetése

Lakásonként maximum 500 ezer forint lehet a támogatás.
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Koncz Zsuzsa, a beat, a pop és a rock nagyasszonya. Fellépés előtt és után zárkózott volt, interjút sem adott. A
színpadon azonban kitárta szívét, volt mondanivalója.

Festmények, ásványok, kisautók

Még Tiszai Tavasz volt a neve a
mai Tiszaújvárosi Tavaszi Fesz-
tiválnak, amikor Koncz Zsuzsa
utoljára koncertet adott város-
unkban. A mintegy 20 évvel ez-
előtti fellépés után nem meg-
lepő, hogy hatalmas érdeklődés
övezte a mostani eseményt.

Az énekesnő, akit Mátyás Zoltán igazgató a
beat, a pop és a rock nagyasszonyának titulált,
hatalmas lendülettel robbant a színpadra. Első
száma, a Tündérország, legutóbbi stúdióalbu-
mának címadó dala volt.
- Hogy tetszenek lenni? Jól? - kérdezte a kö-
zönséget az énekesnő. - Ez a lényeg. Én a
magam részéről nagyon jól, már csak azért is,
mert az utolsó lemezem nagyon jól fogy. Kü-
lönösebb médiatámogatás nélkül öt hónap alatt
platinalemez lett. Tündérország jól teljesít!
Nem csak az albumról, hanem a korábbi évek
sikerdarabjaiból is válogattak a koncertre. De
szinte mindegy, hogy új vagy régi a nóta. A ra-
jongók szerint Koncz Zsuzsa dalainak van egy
nagy közös tulajdonsága.
- Van mondanivalója minden dalának - mondta
a Polgáról érkezett Zöldi Attiláné. - Szívből
énekel, nem egy felületes előadó, nem olyan,
mint a maiak.
- Diákként ő volt a kedvencem - mondta

Luczai Gabriella, még a koncert előtt. - Már
megérdemlem, hogy egyszer eljussak egy kon-
certjére. A dalainak a szövege és a dallama is
kiváló. Én szeretem, ha egy dalnak van mon-
danivalója, nekem ezért ő a kedvencem.
A mostani koncert nem egy lemezbemutató
rendezvény volt, pontosabban részben mégis.
A jubileumi Arénakoncert anyagát viszik
ugyanis kisebb helyszínekre, mely anyag le-
mezen és DVD-n is megjelent.
- Még talán jobban is működnek a dalok egy
ilyen kisebb helyen, ahol közelebb van a kö-
zönség - mondta Závodi Gábor zenekarvezető.
- Zsuzsi, mondhatom titkon talán jobban is
szereti a kisebb koncerteket, mint a nagyokat.
Egy ilyen koncerten könnyebb átadni azokat a
mondanivalókat, melyeket ezek a dalok hor-
doznak.
Koncz Zsuzsának pedig még mindig van mit
mondania, és sokan kíváncsiak erre. És sokan
értik is. Legalábbis erről tanúskodott a Tavaszi
Fesztivál nyitórendezvénye, ahol a közönség
számos dalt együtt énekelt vele, s a második
ráadásszám után - Miért hagytuk, hogy így le-
gyen? - felállva, vastapssal köszönt el tőle.
Talán nem kell újabb húsz évet várni rá, s
ahogy egy másik dal mondja „Lesznek még
szép napjaink…”

borza

Az elmúlt napok a színvonalas zenei
programok jegyében teltek a reformá-
tus templomban. Vasárnap délután a
református énekkar jubileumi hang-
versenyét, kedden pedig Varnus Xavér
világhírű orgonaművész koncertjét él-
vezhette a közönség.

Varnus Xavér ezúttal nem egyedül érkezett Tiszaújvá-
rosba, az Európa-szerte ismert és elismert nagybőgős,
Barcza Horváth József és a Zeneakadémia fiatal, rop-
pant tehetséges dobosa, a környékünkről, Tiszavasvá-
riból származó Czirják Tamás is elkísérte.

A művész nemrégiben történt balesete ellenére - orgo-
nahangolás közben közel két métert esett, s csigolya-
sérüléseket szenvedett - jó hangulatban volt. Mikor
meglátta a templom előtt kígyózó sokaságot tréfásan
megjegyezte: - Mit árulnak itt ingyen, hogy ennyien
sorban állnak? - Bár orvosi kezelése még tart, a művész
hitvallásának eleget téve - a muzsikát mindenki szá-
mára hozzáférhetővé kell tenni -, egyetlen koncertjét
sem mondta le. Jövő hónapban kezdődik a Varnus
Xavér Balatoni Zenei Fesztivál, melyet ő nyit majd
meg, s ezt követően neves művészek, többek között
Ránki Dezső, Falusi Mariann és Törőcsik Mari elő-

adása követ. A fesztivál 2013-ban indult útjára, akkor
egy műemlék-kastély egykori bálterme adott otthont a
koncertsorozatnak. Hamarosan azonban kinőtték a 120
fős termet, így a fesztivál szervezői a csodaszép, de hí-
veitől elhagyatott, köveskáli református műemlék-
templomot átvették a Dunántúli Református Egyháztól,
s felépítették benne Varnus Xavér rendkívüli szépségű
koncertorgonáját. A muzsikus nem csak pódium-mű-
vészként, de zenei vezetőként, személyesen is részt
vesz a fesztivál programjának kialakításában, fellépési
lehetőséget biztosítva színészek és muzsikusok szá-
mára.
Varnus Xavér az egész délutánt és a koraestét gya-
korlással töltötte, ami nem csoda, ha belegondolunk,
hogy ezen az orgonán itt, Tiszaújvárosban adott elő-
ször koncertet.
- A régi hangszerem majd’ hét mázsát nyomott, s csak
sajnálni tudtam azokat az embereket, akik egyik hely-
színről a másikra szállították – mondta a művész. - Ez
az új orgona csak 150 kilós, és tegnapelőtt érkezett az
USA-ból Magyarországra. Az estét Bachnak fogjuk
szentelni. Muzsikájában remélem önök is örömüket
lelik majd - szólt a közönséghez. - S hogy miért min-
dig Bach? A világba szerintem három hang érkezett Is-
tentől. Az egyik Jézusé, a másik Shakespeare-é, a
harmadik Johann Sebastian Bach-é. Bach élete utolsó
27 évét Lipcsében töltötte a Tamás templom karna-
gyaként. A kántorlakásban élt családjával és este 7 és
9 óra között komponálta műveit. Hogy mi történt
abban a parányi szobában, ahová egyetlen hangszer
sem férhetett be, nem tudni, az azonban bizonyos,
hogy ami onnan kikerült, az maga a tökély. Tavaly
nyáron az a megtiszteltetés ért, hogy Bach sírja felett,
a Tamás templomban adhattam koncertet, ami szá-
momra egy életre szóló élményt nyújtott. Most pedig
adjuk át a szerepet a zenének! Először Bach orgona-

műveket hallhatnak, majd zenésztársaim közreműkö-
désével, jazz-elemekkel átszőtt-átírt, szintén Bach mű-
veket, melyek remélem, tetszést aratnak majd.
Varnus Xavér arcáról lerítt, hogy teljesen átadja a lel-
két a közönségnek, a muzsikának, s a jazzfeldolgo-
zásokat legalább úgy élvezi, mint az eredeti, kotta
szerinti darabokat. A tiszaújvárosi közönség vastaps-
sal, állva köszönte meg a műsort. Ráadásként Varnus
Xavér közös éneklésre invitálta az egybegyűlteket.
Egyedülálló élménynek lehettünk részesei: azt hiszem
orgonakísérettel amatőr énekesek még sohasem adták
elő a népszerű slágert: Köszönöm, hogy imádott, hogy
reám így vigyázott, de ne küldjön virágot nekem…

Tamás Mariann

Koncz Zsuzsa koncert

Tündérország jól teljesít, működnek a dalok

Varnus Xavér orgonakoncertje

Istentől érkezett hang: Bach

Három tárlat várja a Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál ideje alatt a Derkovits Kulturális Központba betérőket. Az aulába és a félemeletre az intézmény saját gyűjteményéből készült egy festmény- válogatás,
ugyancsak a félemeleten egy ásványkiállítást is elhelyeztek. Ennek érdekessége, hogy csütörtökön és pénteken vásárolni is lehet a kristályokból. Az emeleti rendezvényteremben - közismert nevén a tükrös
teremben -, retro makett autók, valamint autós relikviák kaptak helyet.

Kiállítások a Tavaszi Fesztiválon

Telt ház volt a református templomban.

Varnus Xavér beszélt Bach-hoz való kötődéséről is.
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A tiszaújvárosi karatékák (felső sor, balról-jobbra): sensei Barta
Péter (edző),Vincze Kristóf, sensei Oláh Sándor (edző). Középső sor:
Somogyi Blanka, Kujbus Annabella, Hegedűs Judit. Alsó sor:
Besenyei Martin, Kanyó Máté, Besenyei Sára.

Drogprevenciós kiállítás

Az élet labirintusa
Különleges drogprevenciós programot szervez az álta-
lános iskolák 7. és 8., valamint a középiskolák 9. és 10.
osztályosai számára a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata.

A tanulók - egyeztetett időpontban - a Tiszavasvári Szociális-Gyermek-
jóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ „Az élet labirintusa”című
vándorkiállítását tekinthetik meg interaktív tárlatvezetéssel.
A kiállítás valóban egy labirintus, melyben a különböző életszakaszok-
ban felmerülő választásokat demonstrálták a szervezők. Meghökkentő,
sőt megrázó képsorokkal szembesülhetnek a látogatók a születéstől a
kisgyermekkori bántalmazáson és az elkerülhető droghasználaton át egé-
szen a halálig.

kronika@tiszatv.hu

Jótékonysági futás
a Hunyadiért

Indulás: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.) sportudvar.
Időpont: 2015. május 15. 16.00 – rövid bemelegítés után
Érdeklődni és jelentkezni lehet az osztályfőnököknél, valamint Elek
Enikő szervezőnél és Bene Józsefné iskolatitkárnál.
Nevezési díj diákoknak: 500,- Ft, felnőtteknek 1000,-Ft, támogatói
jegy is vásárolható.
A futásból befolyt összeget az iskola alapítványa a földszinti stúdió
korszerűsítésére fordítja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hok Csaba intézményvezető

Játék és egészség

Gyermeknap a strandon
Május utolsó vasárnapja gyer-
meknap. Ehhez kapcsolódva ren-
dezik meg a Tiszaújvárosi Gyógy-,
és Strandfürdőben a Játék és
Egészség - Gyermek- és Családi
napot.

A rendezvény már hagyomány településünkön,
hiszen évelk óta várják programokkal a gyere-
keket és szüleiket, nagyszüleiket.
- Tiszaújvárosban januártól decemberig szá-
mos kulturális programot tartanak városi nagy-
rendezvényként. Megtalálható szinte minden,
a színháztól a koncertekig - mondja Bognár
Imre, a Derkovits Kulturális Központ igazga-
tóhelyettese. - Évekkel ezelőtt arra gondoltunk,
hogy nem csak az idősebb korosztálynak, de
célzottan a kisebbeknek is kedveskedjünk egy
rendezvénnyel, frappánsan pont gyermekna-
pon, és ennek szerintünk a legjobb helye a
strandfürdő volt.
A kulturális programok idén is színesek, hiszen
a Derkovits Majorette Csoport és Fúvószene-
kar mellett a Gimmnasztráda és a Pepper Ak-
robatikus Rock and Roll SE bemutatója, a
Kisbocskor néptáncegyüttes fellépése, vala-
mint a TIFIT SE és a Fitt-Dance műsora várja
az érdeklődőket. A sztárvendég a Groovehouse
lesz.
Ezen a napon nem csak a színpadi műsoroké a
főszerep. A városi rendelőintézet is már a kez-
detek óta jelen van az eseményen népszerű
szűrővizsgálatokkal és tanácsadással. Mint

ahogy ezt Nagyné Kántor Judit a rendelőinté-
zet főigazgatója elmondta:
- Idén is lesz vércukorszint-mérés, PSA szint-
mérés, a végtagi erek vizsgálata - mondja
Nagyné Kántor Judit a rendelőintézet főigaz-
gatója. - Melanóma szűrést is végzünk, mely
nagy érdeklődésre tarthat számot. Ezen a bőr
rosszindulatú elváltozásait figyeljük. A hallás-
vizsgálati szűréseinket is sokan keresik fel
ilyenkor. Tanácsadásaink is sokakat vonzanak,
ebből adódóan idén is lesz mozgásterápiás és

diétás tanácsadás, egy orvos pedig az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos információkkal
szolgál majd az érdeklődők számára.
A kísérőprogramok között minden korosztály
találhat érdekességet. Lesz játszópark, arcfes-
tés, kézműves foglalkozások, de íjászbemutató
és medenceparti is színesíti a palettát. Jó idő
esetén a strand ad otthont a programnak, rossz
idő esetén a Sportcentrum várja az érdeklődő-
ket.

dá

Sok-sok program várja a gyerekeket és a felnőtteket.

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) május 31-én a
„Játék és Egészség, Gyermek és Családi Napon” az egészséges élet-
módra, a tiszta, szermentes élet fontosságára szeretné felhívni a figyel-
met a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő területén.
Ezzel összefüggésben a KEF novellapályázatot hirdet két korosztály - is-
kolás korosztály (általános- és középiskola); fiatal felnőttek ( 18 év-30
év) számára.
A novellapályázat témaköre: a szermenetes, tiszta élet.
A címet minden alkotó önmaga fogalmazhatja meg. A terjedelem mini-
mum egy oldal (12-es betűnagyság, másfeles sorköz) és maximum öt
oldal. Az elkészített novellát a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Gyermekjóléti Szolgálatánál Bodnár Tünde TB elnöknek, vagy a
Tiszaújváros Városi Rendelőintézetben Pálnokné Pozsonyi Márta el-
nöknek lehet leadni. A leadási határidő május 26., kedd 16.00 óra. A
nyilvános eredményhirdetés május 31-én a „Játék és Egészség, Gyer-
mek és Családi Napon” lesz.
A KEF további két programot is szervez a családi napra.
Az egyik a „Drog totó” az ismeretterjesztés jegyében elnevezést kapta.
A programhelyszínen kitölthető totóra helyesen tippelők (akik 13+1 ta-
lálatot érnek el) tombolaszelvényt kapnak, és a nap során sorsoláson ve-
hetnek részt, melyen ajándékot nyerhetnek. Lesz közös játék is a
gyermekekkel: montázs, puzzle és képek készítése, a tiszaújvárosi kor-
társsegítők bevonásával.

KEF-es programok

Novellapályázat

Több mint négyszáz karatéka indult a hétvégén megrendezett nyílt Shito
országos bajnokságon, ahol a Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi cso-
portját 7 fős csapat képviselte. A tiszaújvárosi versenyzők az alábbi ered-
ményeket érték el:
Kanyó Máté: kata (formagyakorlat) 2. hely, kumite (küzdelem) 2. hely,
Besenyei Sára: kata 1. hely, kumite 3. hely, Besenyei Martin: kata 3.
hely, kumite 3. hely, Hegedűs Judit: kata 1. hely, Somogyi Blanka: kata
4. hely, Kujbus Annabella: kata 3. hely, kumite 3.hely, Vincze Kristóf:
kumite 2. hely.

Karate

Katáztak, kumitéztek
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Hamvas mozaikok

A tönkrement patika
Május 7-én a Hamvas mozaikok
8. előadásán a „Más szemében a
szálkát is meglátja, a magáéban
a gerendát sem” mottót válasz-
totta Kázsmér Ágnes, fejlesztő
biblioterapeuta. Talán a téma
volt az, ami néhány embert visz-
szatartott attól, hogy részt ve-
gyen a beszélgetésen, mindene-
setre többen is hiányoztak a
megszokott csapatból.

Szokás szerint játékkal kezdtünk: egy doboz-
kába mindenkinek be kellett raknia egy ked-
venc tárgyát, s a többieknek ki kellett találnia,
hogy vajon kié lehet, és miért nőtt ennyire a
szívéhez. A kitalálósdi célja az volt, hogy ki-
derüljön, vajon mennyire látunk bele a másik
emberbe, vagy mennyire ismerjük félre egy-
mást.
Ezután Lázár Ervin A csodapatika című novel-
lájával ismerkedtünk meg, mely valóban bá-
mulatba ejtett mindenkit. Mindenféle lelki
problémára, erkölcsi hiányosságra lehetett itt
orvosságot kapni, a kapzsiságtól, a házsártos-
ságon át a lustaságig, a csodapatikusnak min-
denre volt ellenszere. Jöttek is a vásárlók, az
egyik a feleségének, a másik az anyósának, a
harmadig a szomszédjának szeretett volna pi-
rulát vásárolni - ez azonban lehetetlenség volt.
Gyógyírt ugyanis mindenki csak saját magá-
nak kérhetett. S ha másnak adta, az nem is vál-
totta be a hozzáfűzött reményeket. Csoda-e,
hogy ezek után tönkrement a varázsbolt, s a
gyógyszerész a környékről is elköltözött?
A beszélgetés tulajdonképpen az önismeretről

szólt. Milyennek látjuk magunkat a saját szem-
üvegünkön át, s mások vajon hogyan értékel-
nek bennünket. Önmagunkkal szembenézni
talán az egyik legnehezebb feladat, s persze
nagy igazság az is, hogy ami bennünk lakozik,
az zavar a legjobban a másik hozzáállásában.
Ha az ember tisztában van erényeivel és hibá-
ival - s ezt be is ismeri saját magának -, ki-
egyensúlyozottabban, harmonikusabban létez-
het a világban. Ehhez nagy segítséget nyújthat
a jó szándékú kritika, melyből természetesen
csak akkor profitálhatunk, ha meg is szívleljük
a tanácsokat. Felnőttként mi okozzuk a ma-

gunk és környezetünk örömeit, bánatait, így
egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire va-
gyunk tisztában önmagunkkal.
Ez alkalommal „házi feladatot” is kaptunk a
beszélgetés végén. Gondolkodjunk el azon,
hogy mi az a három tulajdonságunk, ami ellen
gyógyszert vennénk a csodapatikában? Nehéz
lecke, nem tagadom.
Hasznos lenne a „házit” a kedves olvasóknak is
elkészíteni, s igazán kíváncsi lennék arra, jut-
e eszükbe valami, s ha igen, kinek mi? – Ön-
magáról.

T. M.

Ezúttal kevesen voltak a foglalkozáson.

kronika@tiszatv.hu

Három a magyar igazság…
A Hunyadi Mátyás Iskola farsangi táncosai áp-
rilis 26-án minősítő táncversenyen vettek részt
Nyíregyházán. A tavalyi produkciótól eltérően
most három versenyszámmal neveztünk. A
verseny előtt újra összeállt a csapat, és a próbák
során sok nehézséggel küzdöttünk meg. Napi
rendszerességgel gyakoroltuk a táncokat, és ez
sok lemondással járt. Mi azonban lelkesen vet-
tünk részt az edzéseken, aminek meg is lett az
eredménye.
A verseny napján szinte tökéletesen teljesítet-
tünk, hiszen mindent beleadtunk, mindenki a
legjobb formáját hozta. Fellépésünk előtt lehe-
tőségünk volt arra, hogy bejárjuk a parkettet,
amit ki is használtunk. Kaptunk egy öltözőt is,
ahova minden táncunk után elvonulhattunk la-
zítani és kipihenni az izgalmakat, ugyanis ötö-
dikként, tizennyolcadikként és utolsó fellé-
pőként kerültünk sorra. Egészen más érzés volt
nem a szüleinknek, rokonainknak, tanáraink-
nak és diáktársainknak táncolni, hanem a ver-
senybíróknak, és megfelelni az elvárásaiknak.
A verseny két részben zajlott, mi az elsőben
léptünk fel. Az eredményhirdetésen kihirdet-
ték, hogy három „ezüst” minősítést kaptunk.
Kati néni különdíjat is kapott, a táncok betaní-
tásáért.
Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ezen
a versenyen, mert sok tapasztalatot szerez-

tünk, és elégedetten térhettünk haza. A hosz-
szú, rendszeres együttmunkálkodás után sze-
retnénk megköszönni a felkészítő taná-
rainknak: Tóthné Kővári Kati néninek, Tóth
Ádámnak és Vass Eszternek a fáradságos
munkát, a sok erőfeszítést, és azt, hogy a leg-
jobbat hozták ki belőlünk. Mindezt nagyon jó

hangulatban, néha kicsit szigorúbban, néha
oldottabban. Mindnyájunk nevében elmond-
hatom, hogy felejthetetlen élményekkel, ba-
rátságokkal lettünk gazdagabbak e néhány
hónap alatt.

Oláh Mózes
8/3. osztályos tanuló

Három versenyszámmal nevezett a csapat.

kronika@tiszatv.hu

Sikerek angol nyelven
Immáron tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Selyemréti Refor-
mátus Általános Két Tanítási Nyelvű Iskolában a megyei angol versenyt,
ahol a résztvevő diákoknak komoly nyelvi tudásról kellett számot ad-
niuk. A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola két 5.a osztályos
csapata tisztességgel helytállt a megmérettetésen. A versenyt az egyik
csapat megnyerte. Tagjai: Kovács Bálint Máté, Kanyó Viktória és
Venglovecz Bence. Felkészítő: Csehovicsné Guba Adrienn. A másik csa-
pat 4. helyezést ért el. Tagjai: Bárdos Dóra, Csehovics Kitti, Tóth
Csenge. Felkészítő: Magyarné Simon Anita.
A városi angol nyelvi társalgási versenyen is igazán szép eredmények
születtek. A hatodik évfolyamosok között Nagy Levente 6.b osztályos
tanuló, a nyolcadikosok között Sallér Eszter 8.b osztályos tanuló érte el
az 1. helyezést. Felkészítő tanáraik: Csehovicsné Guba Adrienn és
Magyarné Simon Anita.

Dorony Attiláné
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Helyesen író
hatosztályosok

Az eötvösös diákok ismét kiemelkedően teljesítettek a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen. A Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
két diákja is részt vett a megmérettetésen. A helyi forduló február végén
volt. A 7.H osztályból Vitányi Klaudia, a 8.H osztályból Szilágyi Flórián
jutott be a 2015. április 18-án Miskolcon megrendezett megyei váloga-
tóversenyre, ahol a tollbamondás és a feladatlap megoldása után Vitányi
Klaudia megyei 3. helyezést (felkészítő tanára: Berényi Andrea), Szil-
ágyi Flórián megyei 2. helyezést ért el (felkészítő tanára: Dr. Fónagy-
Sütőné Hocza Beáta).

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Programoztak, számoltak, írtak
Országos LOGO
A LOGO programozás országos számítástech-
nika verseny országos döntőjének eredményhir-
detését május 7-én tartották az ELTE Informatika
karán. A verseny komoly megmérettetést jelen-
tett a tanulók számára, melyen iskolánk 3 tanu-
lója - a 7-8.osztályosok kategóriájában -
sikeresen szerepelt. Az alábbi eredmények szü-
lettek: III. kategória (7- 8. évfolyam): 9. helye-
zés: Kébel Zsolt 7/7. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Hevesiné Cserés Margit); 12. helye-
zés: Lovász Péter 8/7. Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Hevesiné Cserés Margit); 32. helye-
zés: Forgó Krisztián Márk 8/3. (Hunyadi Mátyás
Iskola, felkészítő: Berindzáné Répási Tünde).
Megyei matek
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Széchenyi István Iskolájának
diákjai nagy sikerrel szerepeltek a „Kalmár
László” országos matematika verseny megyei
fordulóján. A versenyen a következő eredmé-
nyek születtek: 3. évfolyam: 1. Kun Tamás 3/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Zolnai Éva); 4. Fedák Botond 3/7. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő tanár: Zolnai Éva); 8.
Besenyei Martin 3/7. (Széchenyi István Iskola,

felkészítő tanár: Zolnai Éva); 10. Fónagy-Sütő
Dorka 3/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanár: Zolnai Éva). 4. évfolyam: 2. Molnár
Zalán 4/8. (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanár: Szabóné Tóth Irén); 3. Lajtos Bence Le-
vente 4/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanár: Petrikné Kiss Edina); 4. Fedák Zsombor
4/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Petrikné Kiss Edina); 6. Suszter Roland 4/9.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Majoriné Veres Éva); 7. Hajdu Boldizsár 4/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Petrikné Kiss Edina); 8. Bencs Milán 4/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Petrikné Kiss Edina).
Dicséretes írói műhely
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és
Információs Központ, valamint az Ács Kató
Irodalmi Alapítvány 2015 januárjában nemzet-
közi gyerekírói pályázatot hirdetett „Fehéret,
feketét, tarkát…” címmel. A felhívásra 97 in-
tézményből 333 pályamű érkezett, ebből 20 al-
kotást a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István
Iskolájának tanulói készítettek.
A felkészítő pedagógusok olvasás- és írásnép-

szerűsítő munkájának elismeréseként a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtár és Informá-
ciós Központ dicsérő oklevelet adományozott
az intézmény írói műhelyének.

Hok Csaba
intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Történelem
és egészség

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában április 22-
én rendezték meg „Az ókori Róma” elnevezésű városi történelemver-
senyt 5. osztályos tanulóknak.
Eredmény: 1. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
(Szabó Vivien, Szabó Sára, Tóth Petra). Felkészítő: Orbán Mónika. 2.
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (Takács Noémi, Szénási
Szandra, Fejes Máté). Felkészítő: Makkainé Chmara Mariann. 3.
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (Gerőcs Bálint, Vajani
Viktória, Simon Bence). Felkészítő: Simonné Varga Katalin.
Május 11-én Egészségnapot tartottak a Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskolában. Délelőtt kötélhúzó versenyen vehettek rész
a szünetekben gyermekek, délután pedig 12 sporthelyszínen próbálhat-
ták ki magukat. A nap végén egészséges ételeket és italokat kóstolhat-
tak a tanulók.

Gál Benjáminné
igazgató

20 éves születésnapját ünnepelte a miskolci Mushin Kendo Klub. Ennek
apropóján Tiszaújvárosban rendezték meg a 28. országos csapatbajnok-
ságot. 12 csapatban, több mint 100 versenyző küzdött egymással, a győ-
zelmet végül a Szigetközi Junior Kendo Klub szerezte meg. Képünkön
teljes harci díszben a bambuszkarddal küzdő ellenfelek.

Kendo

Harcosok
a sportcsarnokban
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A tanulás, az ifjúság fejlődésének biztosítása a jövő zá-
loga. Ezt nem csak manapság, hanem 45 évvel ezelőtt
is felismerték. A Borsodi Vegyészt lapozgatva számos
tanújelét lehet annak találni, hogy nem csak az ipari fej-
lődése, hanem a színvonalas oktatás és nevelés is fon-
tos volt a fejlődő Leninvárosban.
„Leninváros új óvodával gazdagodott. Az óvárosban a
közelmúltban elkészült új épületrészt - a helyi szervek
messzemenő támogatásával - óvodának rendezték be.
A helyiséget eredetileg politechnikai oktatás céljára épí-
tették. Az óváros lakóinak kérésére azonban - amíg az
új gyermekintézmény elkészül - ideiglenesen óvodának
rendezik be.”
A 32 szabad helyre 70 igény érkezett be. Többségük a
TVK és a Tiszai Erőmű dolgozóinak gyermekei vol-
tak. Hogy a többiekkel mi lett? Arról nem írt a sajtó. Arról azonban igen, hogy a város középiskolájából el-

ballagtak a végzősök.
„A leninvárosi Kun Béla Gimnáziumban és Szakkö-
zépiskolában május 9-én bensőséges ünnepségen bú-
csúztak az iskolától a végzős hallgatók. Több száz
szülő, ismerős és barát jött el a IV. osztályosok hagyo-
mányos ballagási ünnepségére, melyen a városi-üzemi
pártbizottság, valamint a városi tanács képviseletében
Wirtz László osztályvezető és Kobza József, a tanács
művelődési csoportjának vezetője vett részt.”
A menetrend a mostanihoz hasonló volt. Előbb elbal-
lagtak a fiatalok, majd ismét a padba ülhettek, hogy szá-
mot adjanak tudásukról, azaz érettségiztek. Ez 1970
májusában 24 gimnazistát és 28 szakközépiskolai tanu-
lót érintett.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Óvodától érettségiig
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Május 14., csütörtök
9:00: Héthatár, a Tisza TV híradója: Tavaszi közmeghallgatás soro-
zat - Folytatódik az érettségi - Tavaszi Fesztivál - Kullancsszezon -

Sport
9:15 Hétről-Hétre, közéleti magazin: Koncz Zsuzsa koncert - Varnus

Xavér orgonakoncert – 15 éves a református énekkar - Sport (A
műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 20., szerda
18:00: Héthatár: Közmeghallgatás – Bölcsődei gyermeknap - Vér-

adás - Jótékonysági futás – Egészségmegőrző előadás - Tavaszi
Fesztivál

18:15: Hétről-Hétre: Miénk a tér - Mazsorett fesztivál - A család
napja - Sport

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Értesítjük közönségünket, hogy a Hitted volna?
című előadásra minden jegy elkelt.
Megértésüket köszönjük!

Hamvas BélaVárosi Könyvtár

Május 19. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Pozitív Gon-
dolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
„Ki viszi át a szerelmet?” - Kamarakiállítás Nagy László születésé-
nek 90. évfordulója alkalmából. Helyszín: a könyvtár földszintje. A
kiállítás megtekinthető: május 30-ig.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Május 19. (kedd) 16.00 óra: A Helyismereti kör II. negyedéves fog-
lalkozása.
Kik, mit, hogyan meséltek? - beszélgetés mesékről, dalokról, babo-
nákról.
A Helyismereti kör egy nyitott csoport, melybe minden lokálpatrió-
tát, illetve az adott téma iránt érdeklődőt várunk. Helyszín: Tisza-
szederkényi 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 játékosunk 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.

Jubiláló énekkar

Hit, szeretet, tisztelet
Vasárnap délután fennállásának
15. évfordulóját ünnepelte egy
díszelőadással a Tiszaújvárosi Re-
formátus Énekkar a református
templomban.

A koncerten közreműködött Sztahura Ágnes
orgonaművész, városunk szülötte, Nagy Nelli,
zongorista, a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola hatodik osztályos tanulója, az
énekkart Birtalan Judit karnagy vezényelte.
A templom bejáratánál a kórus történetét meg-
örökítő fotókiállítás várta az érdeklődőket, az
énekkarról készült, illetve a különböző emlék-
lapokat megörökítő fényképek sorozata. Itt ka-
pott helyet a 2012-ben elnyert Lorántffy Zsu-
zsanna Emlékplakett, s az ugyanekkor átadott,
Birtalan Judit munkáját elismerő, Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkereszt, illetve a Birtalan
József művészi tevékenységét méltató Magyar
Köztársaság Ezüst érdemkereszt kitüntetés is.
Az egyen kitűzővel bevonuló énekkart dr.
Varga István reformárus lelkész köszöntötte,
majd Fekete Béla, az énekkar egyik alapító
tagja foglalta össze a kórus elmúlt 15 évének
történetét. Külön köszönetet mondott a támo-
gatóknak, a helyi önkormányzatnak, a min-
denkori polgármestereknek, a Tiszaújvárosi
Mecénás Közalapítványnak, a Derkovits Kul-
turális Központnak, illetve a helyi médiának a

fellépésekről szóló tájékoztatásokért.
Az ünnepi hangverseny három blokkból épült
fel: az első zsoltárokból, a második imákból
állt, a harmadik Isten dicsőítéséről szólt. Az
egyes blokkokat a közreműködők előadása vá-
lasztotta el egymástól. Először Nagy Nelli, a
református iskola tanulója adta elő Felix Le

Couppey francia zeneszerző Ábránd és lendü-
let című művét, majd a következő két blokk
között Sztahura Ágnes orgonaművész keze
alatt szólalt meg, és hangjaival betöltötte az
egész templomot Johann Sebastian Bach D-
moll toccata és fúgája. Az előadás harmadik
blokkjának közepén Éles Mihály felolvasta az
ismeretlen szerzőtől származó Rákóczi Ferenc
imáját, majd záró számként Birtalan József
nagysikerű szerzeményét, a Csángó Himnuszt
hallgathatta meg a nagyérdemű, mely után fel-
állva, zúgó tapssal ünnepelte az énekkart és a
fellépőket.
A műsor végén Pap Zsolt, önkormányzati kép-
viselő Bráz György polgármester, az önkor-
mányzat és a saját nevében köszönte meg a
lélekemelő zenei produkciót, s biztosította a
kórust, hogy az önkormányzat támogatására a
jövőben is számíthat.
- Sikeres ez az énekkar - mondta Pap Zsolt -, de
vajon miért? Ennek több oka is van. Az Istenbe
vetett hit, az ének szeretete, a zene tisztelete, s
magának a karnagynak a személye, akinek a
szakmai tudása mellett hatalmas közösségte-
remtő ereje is van. Mit kívánhatnék még e jeles
nap alkalmából? Boldog születésnapot, további
sok sikert, és számos együtt töltött órát.

-másma-

Tizenöt éve szolgálnak a hangjukkal.

Az énekkartVarga István lelkész köszöntötte.
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Sajószöged túloldalán eladó 902 m2-es (250 négy-
szögöl) bekerített zártkert, 3,6x6,32 m2-es tégla-
házzal, villannyal, fúrt kúttal.
Érd.: 0630/563-54-54

Tiszaújvárosban 2 szobás földszinti, műanyag nyí-
lászárós lakás sürgősen eladó. Csak komoly ér-
deklődők hívjanak. Érd.: 0620/548-04-94

Tiszaújvárosban eladó 47 m2-es, másfél szobás, er-
kélyes, 2. emeleti panellakás. Érd.: 06-70/589-
3980, 06-70/773-0310. Ugyanitt 60-70-es évekbeli
lakkozott szekrénysor, dohányzóasztal és két fotel
eladó.

A Tiszaújvárosi
Krónikában is

megjelenik lakossági apró-
hirdetése, amennyiben azt

a Tisza TV
Képújságjában legalább 5

napra (2.500 Ft), legkésőbb
kedden

12 óráig feladja.

Alkoholproblémád van?

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) kö-

zössége segíteni tud.

AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok

Nagyasszonya plébánia közösségi terem,

Szent István út 20.

Szerda, 17 óra.

Telefon:

Csaba 06/70-676-53-01.

A Zabos Géza Horgász Egyesület a gyermeknapi horgász-
versenyt 2015. május 31-én (vasárnap) rendezi a tiszaújvá-
rosi Dísztavon.
A versenyzők az alábbi kategóriákban indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig
Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztrációja, sorsolása, hely-
foglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő
kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként, létszámtól függő időbeosz-
tásban versenyezhetnek.
Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Ener-
gofish Kft. biztosít a horgászathoz felszereléseket. A verse-
nyen csak a kapott horgászbottal lehet horgászni. Összesen
100 fő jelentkezését várjuk, ezen túl nem fogadunk el ne-

vezést. A versenyre a nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és fele-
lősségre vehetnek részt.
A versenyre jelentkezni csak előzetesen lehet 2015. május
29-ig személyesen az egyesület irodájában (Tiszaújváros
Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, péntek
13-17 óráig és kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-
343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói:
ENERGOFISH Kft
Tiszaújváros Önkormányzata
NAPSUGÁR Horgászbolt
CASTELLO Cukrászda
Zabos Géza Horgász Egyesület

Csehovics Zoltán
ifjúsági felelős

Gyermek horgászok figyelem!
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A Sportcentrum eseményei
Május 16. szombat

V. Tiszaújvárosi Országos Mazsorett Fesztivál Játékcsarnok
Labdarúgás
10.00 Bozsik Torna U11, U13 Műfüves edzőpálya

Füves edzőpálya
10.00 TFCT - Eger U21 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Eger U17 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
Május 17. vasárnap

Kézilabda
16.00 TSC - MEAFC megyei o. női bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok

Labdarúgás

A győzelmet nem kell magyarázni
Nem okozott gondot a kiesés el-
len küzdő Veresegyház legyőzése
a Termálfürdő FC Tiszaújváros
együttesének a bajnokság 26.
fordulójában.

Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Veresegyház VSK 3-0 (1-0)

Tiszaújváros: 200 néző. V.: Farkas, Szarvas,
Szert.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Polényi,
Fodor, Czégel, Molnár F., Bussy (Tóth T.), Pa-
talenszki (Galambos), Kerekes, Molnár L., Ko-
vács Sz., Kovács P. (Sebők).
Veresegyház VSK: Kövesfalvi-Danielisz, Kap-
csos (Aczél), Kozma, Szűcs, Sipeki, Gulyás
(Kiss), Makk, Karácsony, Radics (Csiszár),
Herbály.
31. perc: Kovács Szilárd a jobb oldalról nagy
ívben érkező beadást senkitől sem zavartatva
négy méterről fejelte a hálóba. 1-0
53. perc: Egy bal oldalról érkező szöglet után az
egyik védőről a labda Czégel elé pattant, aki nyolc
méterről a kapu jobb oldalába bombázott. 2-0
62. perc: Több védőnek sem sikerült megállí-
tani a tizenhatos vonala előtt Kerekest, aki ti-
zenhat méterről úgy lőtt a veresegyházi hálóba,
hogy a labda előbb a bal, majd a jobb kapufát
érintve csurgott a hálóba. 3-0
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Jó játékkal, a mecs-
cset végig irányítva magabiztos győzelmet
arattunk.
Balogh Csaba, vezetőedző: A hazaiak játékban,
és mentálisan is fölénk nőttek. Gratulálok a
győzelmükhöz.

További eredmények
Putnok - Felsőtárkány 5-1
Cigánd - Gyöngyös 3-0
Salgótarján - Hatvan 2-7
Nyírbátor - Jászberény 1-5
DVSC-DEAC - Hajdúböszörmény 2-0
Budapest Honvéd - KBSC FC 0-1
Következik a 27. forduló
2015.05.16., szombat, 18:00
Jászberény - Gyöngyös
Felsőtárkány - Cigánd
Hatvan - Kisvárda
KBSC FC - Salgótarján

Hajdúböszörmény - Budapest Honvéd
Nyírbátor - DVSC-DEAC
2015.05.17., vasárnap, 18:00
Veresegyház –-Putnok
Szabadnapos: Tiszaújváros

*

Ismét csak a serdülő csapatoknak volt bajnoki
fordulója, mérlegük egy győzelem, egy dön-
tetlen.
Eredmények:
U15 TFCT - Felsőtárkány 5-0
U14 TFCT - Felsőtárkány 4-4

Kovács Szilárd fejese tart a hálóba.

Kosárlabda

A tizenötödik hely a tét
Az NB I/B 9-16. helyéért folyó rá-
játszás második fordulójában az
osztálytárs egriekkel „meccselt”
oda-vissza alapon a Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK csa-
pata.

Az egri összecsapás hárompontos tiszaújvá-
rosi előnyt hozott (77-80), így joggal bizakod-
tak a szurkolók, hogy hazai környezetben
sikerül összesítésben legyőzni a Heves megye-
ieket. A találkozó félidejében még döntetlen
volt az állás, azonban az utolsó negyedben a
vendégek jobban koncentráltak és végül 12
pontos győzelmet arattak.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK –
EKF-Eger-KOK SE

62-74 (8-16, 23-15, 15-18, 16-25)
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kóthay
(4), Kilyen (14), Benőcs (17/3), Kovács Z. (6),
Berta (7). Csere: Sitku (3), Kovács B. (7), Joó
(4).
EKF-Eger-KOK SE: Tóth Z. (16/9), Csabák,
Jakab Zs. (11/3), Frey (4), Varga I. (8). Csere:
Kis S (14/6), Klepej (7/3), Pongrácz (5),
Nemes P. (9/3).
Brunyánszky István, vezetőedző: Sajnálatos,
hogy hazai pályán az egy nappal korábbi telje-
sítményünket nem tudtuk megismételni. Közel

sem tudtuk azt az agresszív védekező játékun-
kat hozni, amellyel szorossá tudtuk volna tenni
a mérkőzést. Szeretnénk a közönségünket kár-
pótolni május 22-én a hagyományos, koncert-
tel egybekötött évadzárón.
A 15. helyért a Nyugati csoportban szereplő
MAFC II. együttesével mérkőzik meg a Phoe-
nix, szintén oda-visszavágós rendszerben.
Az első mérkőzésen, Budapesten: MAFC II. -
Tiszaújvárosi Termálfürdõ Phoenix KK 79-77.
A mindössze kétponos hátrány bizakodásra
adhat okot a visszavágóra, melynek időpontja
május 22-e, péntek, 18 óra, Tiszaújváros.

Kézilabda

Potyogtak a gólok
Ezúttal nem hétvégén, hanem hét közben játszotta le legutóbbi bajnoki
mérkőzését a TSC női kézilabda csapata. A szerencsi kirándulás ered-
ményes volt, a győzelem egy percig sem forgott veszélyben.
Szerencs - TSC 16-28 (9-14)
TSC: Tóth, Rónai 11, Saláta 3, Sepsi 3, Új 2, Bagdi B. 2, Nagy 7. Csere:
Kovács, Varga, Béke, Bozsik, Dobos.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Az eredmény önmagáért beszél, rang-
adót nyertünk, ráadásul idegenben. Várjuk a MEAFC-ot egy vasárnapi
teadélutánra.

Duatlon

Három arany a bajnokságról
Tizenegy érmet - Dévay Márk,
az ifjúsági leány és a junior fiú
csapat révén három aranyat -
nyertek a TVK-Mali TK sporto-
lói a Kaszó-pusztán megrende-
zett duatlon országos bajnok-
ságon.

A két futás között egy kerékpározásból álló vi-
adalon, mely az idei szezon első magyar baj-
noksága volt, 23 versenyzővel képviseltette
magát a tiszaújvárosi klub.
- Azt gondolom, hogy jól sikerült felkészülés
után szép eredményekkel rukkoltunk elő - ér-
tékelt Lehmann Tibor elnök-vezetőedző. -
Talán a junior fiúk teljesítményét lehetne
külön kiemelni, akik közül Dévay Márk és
Bence fiam a felnőtt elittel is lépést tudott tar-
tani. Az ifjúsági lányoknál Putnóczki Dorka a
második futására talált igazán magára. A szin-
tén az ifjúságiaknál érdekelt Csongor fiam a
sportág nagy öregjeitől, Kuttor Csabától és
Zsódér Zsolttól sem ijedt meg, futó-teljesít-
ménye külön dicséretes. Zelovics Dóra bizo-
nyította, hogy a junioroknál mindig számolni
kell vele.
Eredmények
Felnőtt férfiak, egyéni: 4. Hankó Dávid, ...6.
Balogh Bence, ...10. Marton Előd. Csapat: 2.
TVK-Mali TK.
Junior kcs., leányok: 3. Zelovics Dóra. Fiúk,

egyéni: 1. Dévay Márk, 2. Lehmann Bence,
...8. Tóth Máté. Csapat: 1. TVK-Mali TK
(Edzők: Lehmann Tibor, Fodor Ágnes, Baráth
Tamás, Balogh Bence)
Ifjúsági. Leányok, egyéni: 3. Putnóczki Dorka,
...5. Molnár Sára Kata, 6. Szegedi Sára. Csa-
pat: 1. TVK-Mali TK. Fiúk, egyéni: 2. Leh-
mann Csongor, ...17. Orosz Gergő, 18. Fróna

Ákos. Csapat: 2. TVK-Mali TK.
Serdülő kcs., fiúk: 3. Dévay Zsombor, ...47.
Berencsi Ádám.
Gyermek kcs. Leányok, egyéni: 6. Kovács
Anna, ...15. Bóna Kinga, ...21. Putnóczki Réka.
Csapat: 2. TVK-Mali TK. Fiúk, egyéni: 18.
Vágási Zoltán.
Újonc 2 kcs., leányok: 25. Lehmann Sára.

Erőemelés

Csúcsra emelkedtek
Május 1-3. között Tabon tartották meg az ifi, junior, felnőtt, masters
RAW Erőemelő Magyar Bajnokságot. Az eseményen a Tiszaújvárosi
Fitness Sportklub erőemelő szakosztályának versenyzői több dobogós
helyezés mellett számos országos csúcsot is megdöntöttek.
Az ifjúsági korosztály -83 kg-os csoportjában Mengyi Kornél 1. helye-
zést ért el (guggolás 175 kg, mely új országos csúcs, fekvenyomás 105
kg, felhúzás 190 kg). Szintén az ifjúsági korosztály -105 kg-os kategó-
riájában Parlagi Márk 2. helyen végzett (guggolás 200 kg, fekvenyomás
135 kg, felhúzás 240,5 kg, mely új országos csúcs). Varga István első he-
lyezést ért el az M1 kategória -74 kg-os csoportjában 4 új országos
csúccsal (guggolás 165 kg, fekvenyomás 120 kg, felhúzás 200 kg) az
open kategória 4. helyét megszerezve teljesítményével. Karacs Péter
Elek a felnőtt korosztály -83 kg-os mezőnyében az 5. helyezést szerezte
meg (guggolás 177,5 kg, fekvenyomás 150 kg, felhúzás 185 kg), míg dr.
Budai Balázs a felnőtt kategória -93-as csoportjában 11. helyen végzett
(guggolás 175 kg, fekvenyomás 137,5 kg, felhúzás 230 kg). A hölgyek
versenyét vasárnap rendezték meg, ahol Hajdú Anikó a felnőtt kategó-
ria -63 kg-os súlycsoportjában 3. helyezett lett (guggolás 100 kg, mely
új országos csúcs, fekvenyomás 60 kg, felhúzás 140 kg).

Tenisz

Egy oda, egy ide
Megkezdődtek a tenisz harmadik vonalában a csapatbajnoki küzdelmek.
A Tiszaújvárosi Tenisz Club férfi felnőtt együttese Fehérgyarmaton lé-
pett először pályára. A rajt nem sikerült, mindössze két győzelmet sze-
reztek a vendégek. A folytatásban a hazai pálya meghozta az első
győzelmet is, a tiszaújvárosiak nagy csatában diadalmaskodtak a deb-
receniek felett.
Fehérgyarmat - TTC 7-2
A győzelmeket szerezték: Gyuris Norbert-Mikula Anatoly és Marossy
Szilárd-Nemes Nándor páros.
TTC – DUSE 5-4
A győzelmeket szerezték: Gyuris Norbert, Nemes Nándor, Marossy Szi-
lárd valamint Gyuris-Mikula és Marossy-Nemes páros.

A junior fiúk között Dévay Márk nyert, Lehmann Bence pedig második lett, továbbá Tóth
Mátéval kiegészülve a csapataranyat is begyűjtötték. (Fotó: Fróna Judit)

Magyar Olimpiai Bizottság

Tiszaújvárosi alelnök
A Tiszaújvárosban élő dr. Mészáros Jánost, a Magyar Karate Szak-
szövetség elnökét választották meg a nem olimpiai sportágak ver-
senysportjáért felelős alelnökének a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) keddi évi rendes közgyűlésén. A poszt a korábbi alelnök,
Leyrer Richárd év eleji halálával üresedett meg.

Testépítés

Sikeres fellépés

Budapesten rendezték meg a Fitness és Testépítő Magyar Kupát,
ahol most debütált aTIFIT SC versenyzője, Hegedűs Éva (középen).
A fitnesz modell -160 cm-es kategóriában arany minősítést szer-
zett, összesítésben végül a nyolcadik helyet szerezte meg.

Modellezés

Egy játékos nap a mezőn
Hatodik alkalommal tartja meg a Borsodi RC Modell Fórum egye-
sülete május 16-án, szombaton a Sajóörösi RC Modellező napot a
megszokott helyszínen, Tiszaújváros és Sajóörös határában a
Robinson tanya melletti területen. A 10 órakor kezdődő egész napos
rendezvényen rádió távirányítású repülőgépek, helikopterek, autók
látványos bemutatóit tekinthetik meg az érdeklődők, valamint vá-
sárral és egyéb programokkal is várják a sportág iránt érdeklődőket
a szervezők. A belépés díjtalan.
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