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Nyílt órák alapján dönthetnek

Teremszemle iskolaválasztás előtt

Csütörtökön és pénteken kell 
beíratni a gyerekeket az ál-
talános iskolába. A választás 
előtt nyílt tanítási órákat tar-
tottak valamennyi tiszaújvá-
rosi intézményben, megköny-
nyítve ezzel a szülők válasz-
tását. 

Szeptember óta nyitott kapuk fogadták az 
óvodásokat az állami és az egyházi isko-
lákban egyaránt, ahol játékos foglalkozá-
sokon kóstolhattak bele a leendő elsősök 
az iskolai életbe, miközben megismer-
kedhettek a tanító nénikkel is. Sokan él-
tek a lehetőséggel, elvitték gyermeküket 
a délutáni programokra. A beiratkozás dá-
tumához közeledve márciusban és április-
ban nyílt napokat szerveztek, ahol az is-

kolák teljes képzési kínálatukat felvonul-
tatva mutatkoztak be. 
- A kislányom angolt tanul az óvodában 
és szereti is, éppen ezért gondolkodunk a 
nyelvi osztályon - mondja Makó István, 
aki nagycsoportos lányával nézett meg 
egy tanórát a Hunyadiban. - Igaz most 
még csak egy alsó tagozatos magyar órát 
néztünk meg, de legalább láttuk azt is, 
hogy mit és hogyan tanulnak az elsősök. 
Azt hiszem, ezt írjuk be majd első hely-
re, az angolos osztályt a Hunyadiban. Re-
méljük, segít a döntésben az, hogy végig-
nézzük a tiszaújvárosi iskolák kínálatát. 
Tankó Lászlóné igazgató-helyettes vezet 
körbe minket, miközben az iskolaválasz-
tás fontosságáról beszélgetünk, és a dön-
tési szempontokról.

 - A szülők legtöbbje tanító nénit választ, 
ez a tapasztalatunk - mondja. - Persze kö-
rüljárják a lehetőségeket is, hiszen mást 
kínál az állami iskola és mást az egyhá-
zi intézmények. Az is fontos szempont, 
hogy közel legyen az iskola a lakáshoz, 
és az is, hogy a nagyobb iskolás testvér 
hová jár.
Angol, dráma, testnevelés, matematika, 
rajz, informatika, két tannyelvű, sok a le-
hetőség a városban. A legfontosabb kér-
désekről már tájékoztatták a szülőket 
mindegyik iskolában, már csak dönteniük 
kell a szülőknek, hogy melyik iskolát, ta-
gozatot, képzést választják. Az állami és 
a keresztény iskolákba is csütörtökön és 
pénteken lehet beíratni a leendő első osz-
tályosokat.

Rekordokat dönt a fesztivál

Táncolj, ne drogozz!
Húsz település több mint ezer 
táncosa 105 műsorszámmal 
nevezett az április 16-án a Ti-
szaújvárosi Sportcentrumban 
megrendezendő Táncolj, ne 
drogozz! XVIII. Show Tánc 
Fesztiválra. Idén a hazai csa-
patok mellett Szlovákiából is 
érkezik egy csoport.

A fesztivál nem verseny, nincs díjazás, 
csak bemutatók és a tánc öröme! A fesz-
tivál célja: hirdetni az egészséges, drog-
mentes életmódot, és felhívni az emberek 
figyelmét a rendszeres testmozgás előnye-
ire. A fesztivál fővédnöke Bráz György, 
Tiszaújváros polgármestere, a fő támoga-

tó Tiszaújváros önkormányzata.
A rendezvény délelőtt tíz órakor kezdő-
dik az óvodások és alsósok produkcióival, 
majd délután kettőtől a felsősök, középis-
kolások és felnőttek mutatják be táncaikat.
A rendezvény sokszínűségét mutatja, hogy 
a látványos produkciók közt lesz aerobik, 
akrobatika, akrobatikus látványtánc, akro-
batikus rock and roll, balett paródia, bur-
lesque, cheerleading, disco, divattánc, gim-
nasztika, gimnasztikus látványtánc, hip-
hop, jazz balett, keringő, kortárs, latin tánc, 
latin tánc, látványtánc, mazsorett, modern 
balett, modern tánc, népi mulatós, néptánc, 
orientális tánc, show tánc, spanyol tánc, 
sportmazsorett, step pados tánc, swing, 

színpadi látványtánc, társastánc és törzsi 
tánc is.
Szervezők: a „Tiszaújvárosi Gimnasztrá-
dáért” Alapítvány, a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft., és a Tiszaújvárosi Di-
áksport Egyesület. 
Együttműködik a Kábítószerügyi Egyez-
tető Fórum (KEF). A szakemberek és kor-
társsegítők információs anyagokkal és 
programokkal várják az érdeklődőket.
Jegyek kaphatók a fesztivál napján, a hely-
színen. Jegyárak: diák, nyugdíjas: 500 Ft /
fő, felnőtt 600 Ft/fő, 6 év alatt és 70 év fe-
lett ingyenes. 
info:showtancfesztival@gmail.com, www.
gimnasztrada.hu  

Átalakítások a könyvtárban

Diáksport

Senki sem sérült meg

Korlátozott téka

A mező bajnokai

Szállodatűz

Átépítés miatt csak néhány szolgáltatás érhető el a Hamvas Béla 
Városi Könyvtárban. A május közepéig tartó munkálatok ideje 
alatt akadálymentesítik a bejáratot, és a mosdót, irodahelyiségeket 
alakítanak ki, és lift is lesz az épületben. Az Árkádsor felől nyitva 
lesz az intézmény. Az átépítés ideje alatt látogatható a Helytörté-
neti Gyűjtemény, az előadóteremben lesz átmenetileg a hírlapol-
vasó, de lehet majd itt internetezni és fénymásolni is. A könyvköl-
csönzés szünetel. Április 18-án a Tisza-parti fiókkönyvtár teljes 
átalakítását is megkezdik, ezért május végéig zárva lesz. 

Óriási sikert értek el a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola IV. korcsoportos leány mezeifutói. A remek 
felkészülés meghozta gyümölcsét, az ötfős tiszaújvárosi lány-
koszorú a gödöllői országos diákolimpia döntőjén aranyérmet 
szerzett. 

Kigyulladt egy televíziókészülék a Phőnix Hotel egyik második 
emeleti szobájában április 6-án. A helyi hivatásos tűzoltók kiérke-
zése előtt a szálloda személyzete egy darab porral oltó készülék-
kel már eloltotta a tüzet, majd az egységekkel közösen gondosko-
dott a vendégek biztonságba helyezéséről. A tűzoltók az épületet 
átvizsgálták, ennek során további tűzre utaló nyomot nem talál-
tak. A negyvennyolc vendég közül senki sem sérült meg.

Tiszaújváros hetilapja    2016. április 14.    XXXIV. évfolyam, 15. szám

Az eredményhirdetés után a tiszaújvárosi aranyérmes csa-
pat balról-jobbra: Tóth-Papp Dóra, Nagy Enikő, Kovács An-
na, Bóna Kinga, Tóth Anna (Felkészítő edzők: Filep Csaba, 
Jakab István).

A szülők személyesen győzödhettek meg arról, hogy mit és miként tanulnak a gyerekek. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton 19:00 órakor, szerdán, csütörtökön, 
pénteken 8:30 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szent-
misék templomunkban.
Azoknak a fiataloknak, akik 2016-ban fognak házasságot köt-
ni, jegyesoktatás lesz a plébánia közösségi termében április 
17-én és április 24-én 15 órától. 
A Rózsafüzér Társulat tagjai várják a hívek jelentkezését, akik 
szívesen csatlakoznak a rózsafüzér imádkozáshoz. Jelentkezni 
lehet misék után a sekrestyében.
Április 14-én délután fél 5-kor szülői értekezlet lesz az elsőál-
dozó gyermekek szüleinek a plébánia közösségi termében.

Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 8:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Kedden 8:00 
Szent Liturgia.
„A megváltás reményében rakták a népek erejüket nem kímél-
ve a kőtömböket, és építették fel a piramisokat, emeltek fensé-
ges templomokat. Az örökkévalóság tudata kimeríthetetlen ih-
letforrásul szolgált az embernek, annak a titokzatos ihletnek, 
ami tonnányi köveket emelt hallatlan magasba.” (Pavel Veli-
kanov)

Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. Vasárnap 
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 lesz 
istentisztelet. Délután 16:00 órától istentisztelet lesz. A város-
ban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek 
istentiszteletet tartunk. A délutáni alkalom alatt konfirmációra 
felkészítő oktatást tartunk.

Szomorú szívvel tudatom mindazokkal, 
akik ismerték és kedvelték, hogy 

Kenesei ViKtorné

szül.: szigeti Judit
a TVK volt dolgozója 

(belépésétől nyugdíjazásig) 
2016. április 9-én váratlanul elhunyt. Temetése Miskolcon 
a mindszenti evangélikus temetőben lesz 2016. 04. 15-én 
15 órakor. Aki jelenlétével kívánja leróni kegyeletét, ké-

rem, hogy csak egy szál fehér virágot hozzon.
                                                              Kenesei Viktor

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk,

JánVári Albert
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Kiss istVánné

szül.: nAgy ibolyA
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
buJdosó áKos

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot április 17-ig (vasárnapig)  a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
április 18-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István 
út 9-11., tel.: 49/340-052) 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 nyitvatartása:
                                    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 -

Tisztelt  Nyugdíjas Barátunk!
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ebben az évben már 
tizenkettedik alkalommal rendezi meg a

BALOGH SÁNDOR 
VERSÍRÓ-VERSMONDÓ GÁLÁT

2016. április 21-én 14 órakor az egyesület székhelyén. 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3sz.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset író „szép-
korú” társunkat, akik az alábbi kategóriákban szívesen fellép-
nének.
- Saját vers elmondása
- Balogh Sándor versének tolmácsolása

- Kedvenc vers mondása
- Városunk 50. születésnapjának tiszteletére írnak verset, vagy 
maximum 2 oldal terjedelemig prózát.
Minden kategóriát külön díjazunk. Egy fő több kategóriában 
is jelentkezhet.
Jelentkezni április 15-ig lehet személyesen az egyesület iro-
dájában, e-mailben (tnyugdijasok98@gmail.com), vagy írás-
ban. A jelentkezéskor a kategóriát meg kell jelölni, és le kell 
adni a verset.
Ha a környezetében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, vagy 
mond, kérjük tolmácsolja neki is a felhívást.   

Sóvágó Gábor, az egyesület elnöke 

Lakossági felhívás

A szabadtéri tűzgyújtás feltételei
Az enyhébb időjárás bekö-
szöntével egyre többen vá-
lasztanak szabadtéri prog-
ramot és tevékenységet, en-
nek során fokozottabb figyel-
met kell fordítani a szabad-
ban keletkező tüzek megelő-
zésére. 

A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar 
jelenti, melyben könnyen és gyorsan ter-
jed a tűz, különösen erős szél esetén. A 
szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő 
oka az emberi gondatlanság. A károk ak-
kor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha 
tisztában vagyunk a biztonságos szabad-
téri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapve-
tő szabályaival.
A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos 
a növényzet, illetve a növénytermesztés-
sel összefüggésben keletkezett, vagy ker-
ti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha 
azt külön jogszabály megengedi. Avar és 
kerti hulladék égetését csak az adott tele-
pülés önkormányzata engedélyezheti ren-
deletében, de égetni ebben az esetben is 
csak a rendeletben meghatározott helyen, 
napokon és módon szabad. Külterületi in-
gatlanok esetében, amennyiben az égetést 
jogszabály megengedi, előzetesen enge-
délyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal 
(irányított égetés). Továbbra is megenge-
dett a kerti grillezés és a tűzön történő sü-
tés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 
A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Or-

szágos Tűzvédelmi Szabályzatról szó-
ló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet tar-
talmazza. A szabadban meggyújtott tü-
zet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és 
minden esetben gondoskodjunk megfele-
lő mennyiségű oltóanyagról. Mindig le-
gyen nálunk a tűz oltására alkalmas ké-
zi szerszám, és csak akkora tüzet gyújt-
sunk, amekkorát folyamatosan felügyele-
tünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a 
várható időjárásról, mert a szél kedvez a 
tűz gyors továbbterjedésének. A felügye-
let nélkül hagyott tűz könnyen továbbter-
jedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos 
kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen 

függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és 
szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulá-
sát, továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes 
időszakban országos szinten a vidékfej-
lesztési miniszter, területi szinten az er-
dészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat ren-
delhet el, mely esetén az érintett területen 
akkor is tilos a tűzgyújtás - beleértve a ki-
jelölt tűzrakóhelyeket is - , ha azt egyéb-
ként más jogszabály megengedi. 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jog-
szabálytól eltérő vagy hatósági engedély 
hiányában végzett tűzgyújtási tevékeny-
ség miatt az önkormányzat, a környezet-
védelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság 
bírságot szabhat ki.

Barát
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprili-

si sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén várjuk e-mailben a kroni-

ka@tiszatv.hu címre, vagy postai úton 

a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 

16. címre.

2. oldal 2016. április 14.Sokféle

A kerti sütés-főzés engedélyezett, de csak állandó felügyelet mellett.



Városi szavalóverseny

Amitől többek leszünk
Több mint negyvenen álltak 
a közönség és a zsűri elé a vá-
rosi szavalóversenyen. A ma-
gyar költészet napján már 
hagyomány ez a rendezvény 
városunkban.

A Hamvas Béla Városi Könyvtárban a 
versenyzők vers és megzenésített vers ka-
tegóriákban mérettettek meg. 
György Kristóf már korábban is indult a 
szavalóversenyen, most Petőfi Sándor: 
Falu végén kurta kocsma című versét 
szavalta el. Mint mondta, másodikos ko-
rában is ezzel állt a közönség elé, nagyon 
szereti ezt a verset. 
Általános iskolában vett részt utoljára 
szavalóversenyen a már középiskolás Bo-
dolai Kristóf, aki most Ellen Nitt: Azt hit-
tem című versét mondta el.
- Nagyrészt az osztályfőnököm befolyá-
sára adtam rá a fejem a jelentkezésre - 
mondta Kristóf - de világéletemben sze-
rettem verset mondani. 
A versek, a költészet szeretete hozta most 
össze a népes mezőnyt, akik előadása-
it Gulyás Hermann Sándor színművész, 
Tokaji Edit pedagógus, önkormányza-
ti képviselő és Mátyás Zoltán, a Derko-
vits Kulturális Központ igazgatója érté-
kelte. Gulyás Hermann Sándor itt nőtt fel 
Tiszaújvárosban, az Eötvös középiskolá-

ban végzett gépésztechnikusként, de már 
gyermekkora óta kacérkodott a színész-
kedés gondolatával. 
- Nem voltam még itt szavalóversenyen. 
Gépésztechnikusnak tanultam, és ott na-
gyon ciki lett volna, ha bármilyen verset 
mondok. Egyébként közel álltak hozzám 
a versek, de minden szempontból kike-
rültem őket - mondja mosolyogva, majd 
pályaválasztásáról beszél. - Gyermekko-
romtól éreztem, hogy én ezt akarom csi-

nálni, lehetőségem nem volt, hogy ezzel 
foglalkozzam és igazából nem is tudtam, 
hogy hová kellene fordulnom. Amikor 
középiskolás lettem, akkor 27-en voltunk 
fiúk az osztályban, és ami nem volt, úgy-
mond fiús, az nem működött, ezért meg-
próbáltam kikerülni a színészet-színház 
témát. Aztán Olasz Gyulához kerültem, 
a Valahol Európában című darabban ját-
szottam. És akkor már mertem azt kimon-
dani, hogy ez nekem való, én ezt szeret-
ném csinálni. Amikor végzős voltam, ké-
szítettem egy humoros összeállítást a sza-
lagavatóra, kiálltam egyedül a színpadra 
és nagy sikert arattam. 
- Fontos, hogy kiálljunk és megtapasztal-
juk, hogy milyen is közönség előtt szere-
pelni, szavalni, akár egy ilyen versenyen 
is? 
- Azt gondolom, hogy egy szavalóver-
seny nem csak arra jó, hogy kiálljunk és 
leküzdjük a gátlásainkat, megtanuljunk 
szépen beszélni, fogalmazni, érthetően, 
értelmesen előadni azt a verset. Az is na-
gyon fontos, hogy az ember feszegesse a 
határait. Ez mindig fontos. Nálam is. Hiá-
ba állok ki a színpadra estéről estére, min-
dig érzem, hogy az adott dologhoz még 
tudok tenni, még van benne valami. Az 
ilyen megmérettetések fontosak az élet-
ben, mert ettől csak többek leszünk. 

              Fodor Petronella

A városi szavalóverseny győztesei
I. kategória - ált. isk. alsó tagozat
Bartha Viola (Szent István Katolikus Általános Iskola), Ko-
vács Barbara: Ma rossz leszek. 
II. kategória - ált. isk. felső tagozat
Kónya Lili Enikő (Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, Széchenyi iskola), Szép Ernő: Várjon. 
Sándor Luca (Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola), 
Tóth Árpád: A holdkóros apród története.
III. kategória - középiskola

Varga Vivien (Brassai Szakképző Iskola), Varró Dániel: Randi.
IV. kategória - felnőttek
1 Suhajda Sándorné, Szabó Lőrinc: Nyitnikék. 
V. kategória - megzenésített vers, énekelt vers
1. Ács Gabriella, Goethe: Deh, pietoso …       
Közönségdíj
Figeczky Rita, Szabó Lőrinc: Semmiért egészen.  
A zsűri különdíja
Hevesi Laura (Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola), 
Muhi János: Mesélj Apu. 

Nyílt nap a Jabilban

Középiskolások 
gyárlátogatása 

Az egyetemisták után a középiskolák diákjainak 
tartott nyílt napot a Jabil tiszaújvárosi gyára. 

Ezúttal a szakirányú középfokú oktatási intézmények végzőseit 
hívta meg a vállalat, hogy megismerhessék a technikusok előtt 
álló lehetőségeket, kihívásokat, mindeközben betekinthettek a 
gyár mindennapjaiba is. 
Három borsodi és egy Szabolcs megyei intézményt láttak ven-
dégül a szervezők, köztük a Szerencsi Szakképzési Centrum 
Brassai Sámuel Szakképző Iskolájának tanulóit is. Elektroni-
kai és gépgyártás- technológus növendékek érkeztek a Nyíregy-
házi Bánki Donát Műszaki Középiskolából, a miskolci Kandó 
Kálmánból és Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula 
Szakközépiskolájából.
A diákoknak elsőként a gyár igazgatója, Aczél Krisztián tartott 
előadást, majd kollégái segítségével betekinthettek a gyártá-
si technológiákba, és megismertették a tanulókkal a lehetséges 
technikusi- és mérnöki karrier utakat. A Jabil toborzócsoport-
ja interaktív formában állásinterjú tanácsokkal látta el a részt-
vevőket.
Német Rudolf, lecserélve a közgazdasági szakmát, fél éve a 
Brassaiba jött át, itt folytatja tanulmányait elektrotechnikusként. 
Első élménye és gyárlátogatása volt a mostani.
- Kíváncsi vagyok, milyen ez a gyár és milyen lehetőségeim len-
nének, ha ide tervezném a jövőmet. Nyáron brassaisként ide jö-
hetek majd egyhónapos gyakorlatra, ez jó lehetőség, már várom, 
hogy kipróbálhassam magam élesben - mondja a középiskolás.
Páricsi Tamás gyakorlati oktatásvezető a Brassaiban, diákjait 
kísért el nyílt napra.
 - Nem idegen a környezet, hiszen én is dolgoztam itt annak ide-
jén néhány évet, de a Jabillal több éve szoros kapcsolata van is-
kolánknak a duális képzés kapcsán - mondja a pedagógus. -  Di-
ákjaink jönnek ide gyakorlatra, a 14-esek heti egy napot tölte-
nek itt, a 13-osaink pedig 4 hetes nyári gyakorlati idejüket tölt-
hetik itt. Ideális, hogy kint, munkakörnyezetben is kipróbálhat-
ják magukat a diákok. 
Az ilyen programok szervezésével és az oktatási intézmények-
kel való szoros együttműködéssel a Jabil elkötelezettségét kí-
vánja kifejezni a munkaerőpiaci szereplők és az oktatási intéz-
mények kapcsolatrendszerének fejlesztése iránt.
- Szeretnénk a középiskolásokat is megszólítani, hiszen ifjú, új 
erőforrás kell ahhoz, hogy bővítsük a csapatunkat. Lendületes 
kollégákra mindig szükség van, most megszólítjuk őket úgy, 
hogy közben belelássanak a gyár életébe, a lehetséges jövőjük-
be - mondja Aczél Krisztián, a Jabil tiszaújvárosi gyárának ügy-
vezető igazgatója. - Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek, közel 80 
diák vesz részt a mai nyílt napunkon. Nap, mint nap lehet halla-
ni, hogy szakképzett munkaerőből hiány van Magyarországon, 
nehezen elérhetők, és ha nem tudjuk őket időben megszólítani, 
akkor lemaradunk.
Bár középfokú oktatási intézmények végzős diákjairól van szó, 
a mérnöki karrier utak bemutatásával egyben azt is jelezni kí-
vánja a Jabil, hogy náluk munka mellett is van lehetőség a to-
vábbtanulásra. A vállalat hagyományosan támogatja munka-
társai képzését, fejlődését. Dolgozóik tanulmányi szerződést is 
köthetnek a céggel, ami lehetővé teszi, hogy akár a vállalat költ-
ségére szakmai felsőoktatási tanulmányokat folytassanak.

                                                   berta

kronika@tiszatv.hu

Költészet napja az Eötvösben
Április 11. a magyar költészet napja, amit 
idén rendhagyó módon ünnepeltünk az 
Eötvös József Gimnáziumban. 
Az órák közötti szünetekben az 50 éves 
város önkormányzati képviselői, intéz-
ményvezetők és iskolánk tanárai is vál-
lalták, hogy megszokott tevékenységük-
től eltérően kedvenc versüket szavalják 
el az érdeklődő diákoknak, akik szünet-
ről szünetre egyre többen töltötték meg az 
irodalmi kávéházzá alakult tantermet, és 
hol meghatódva, hol kacagva hallgatták 
az előadásokat. Tokaji Edit, Jézsó Gábor, 
Molnár István, Kiss Zoltán önkormány-
zati képviselők, Mátyás Zoltán a Derko-
vits Kulturális Központ igazgatója és is-
kolánk vezetői: Pogonyi-Simon Edit, Er-
délyi Lajos és Péter Levente, valamint 
nem magyar szakos tanáraink örömmel 
osztották meg velünk kedvenc verseiket 
és a hozzájuk fűződő gondolataikat.
A program délután folytatódott Suba Pé-
ter, iskolánk volt igazgatóhelyettesének 
előadásával, amelyből kiderült, hogy az 

irodalom tartogat számunkra olyan hu-
moros és szórakoztató történeteket is, 
amelyeknek megismerésére az órákon 
sajnos nincs lehetőségünk.
Nagyon szépen köszönjük a felejthetet-

len élményt az előadóknak, és reméljük, 
hogy jövőre megint részesei lehetünk egy 
ilyen magával ragadó, hangulatos ünnepi 
megemlékezésnek.

Szabó Petra 11.A
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A Jabil jó kapcsolatokat ápol az oktatási intézményekkel.

Közel nyolcvanan vettek részt a nyílt napon. 

Több mint negyvenen verseltek a költészet napján. 

A zsűri elnöke, Gulyás Hermann Sándor.

Hol meghatódva, hol kacagva hallgatták a verseket. 



Megújult a Tiszaújváros Kártya
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. 
évfordulója alkalmából az önkormányzat 
megújult arculatú Tiszaújváros Kártyát 
bocsát ki. A jelenleg használatban lévő 
Tiszaújváros Kártyák érvényessége 2016. 
március 31-én lejárt, április 1-jétől az új 
kártyával vehetők igénybe a kedvezmé-
nyek. Az új Tiszaújváros Kártya első al-
kalommal ingyenes, elvesztése, megron-
gálódása esetén azonban az újonnan igé-
nyelt kártya előállításának költségeit a 
kártya használójának meg kell térítenie. 
A kártya a jogosultság fennállása esetén 
öt évig lesz érvényes, nem kell évente ér-

vényesíteni. 
Az új kártyát tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező, vagy Tiszaújváros önkormány-
zatának tulajdonában lévő lakást szolgá-
lati jelleggel bérlő magánszemély, illet-

ve ez utóbbi magánszeméllyel jogszerűen 
együttlakó hozzátartozó igényelheti. 
A jogosultak az új Tiszaújváros Kártya 
iránti igényüket 2016. február 1. napjá-
tól a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
lati irodájában nyújthatják be. Az igény-
lőlapok benyújtása során - a jogosultság 
megállapítása érdekében - a személyazo-
nosság igazolására alkalmas és a lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány, vala-
mint a szolgálati jelleggel bérelt lakás 
esetén a bérlet igazolására alkalmas ok-
mány szükséges. 

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Egy százaléknyi adó
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Ti-
szaújvárosi Mecénás Közalapítványnak személyi jövedelem-
adója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot 
szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Balla GerGő

kompenzációs listán 
mandátumot szerzett képviselő
2016. április 20-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Fülöp György alpolgármester, 
a 2. sz. választókerület képviselője

2016. április 18-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: 

Polgármesteri Hivatal I. emeleti 
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján 
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van kö-
zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A te-
lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

Új kártyaelfogadó
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. április 1-jétől 
tovább bővült a Tiszaújváros Kártya által kedvezményt nyújtó 
szolgáltatók köre. 
Az Expert Kereskedőház Kft. az általa működtetett Expert Mű-
szaki Szaküzletben (Tiszaújváros, Szent István út 30.) 2016. de-
cember 31-ig a Tiszaújváros Kártya tulajdonosai részére az ér-
vényes kártya felmutatása mellett 5%-os kedvezményt biztosít 
minden termékre a következő kategóriákban: beépíthető termé-
kek, hűtők, fagyasztók, mosógépek, szárítógépek, mosogatógé-
pek, tűzhelyek, konyhai kisgépek. Bármilyen tartozék és kiegé-
szítő termék vásárlása esetén a kedvezmény mértéke 10%.

                                Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő 

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

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének tavaszi fenntartási munkái 
április 4-től május 4-ig tartanak a csapadékcsatorna hálózaton és 
a megjelölt felszíni gócterületeken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szer, VARAT 
paraffinos kockát helyeznek ki. Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 
g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, sza-
badforgalmú szer. A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vi-
tamin. A munkálatok április 4-én kezdődtek el a város 1. szom-
szédsági egység területének kezelésével. Az egy hónap alatt fo-
lyamatosan történik a fenntartó kezelés,  ezt követően a vissza-
ellenőrzés.
 A tavaszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi 
vizsgálata május 4-én lesz.
                                      Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Hirdetmény

Legeltetési tilalom és ebzárlat
Felhívjuk a település állattartóinak figyel-
mét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járá-
si Hivatal hatósági főállatorvosának ren-
delkezése alapján Tiszaújváros közigaz-
gatási területére a rókák és más vadonélő 
ragadozók veszettség elleni orális immu-
nizálásának időszakára 2016. április 26-
ig terjedő időszakra legeltetési tilalmat és 
ebzárlatot rendeltek el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyü-
kön elzárva, illetve a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állattal, 
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok on-
nan ki nem szökhetnek,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve és szájkosárral szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező kutyát, vagy macskát és csak a 

hatósági állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével szabad 
kivinni, 
- Érvényes veszettség elleni védőoltással 
rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testüle-
tek ebei,
c.) katasztrófamentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő haszná-
latuk idejére mentesek a fent foglalt kor-
látozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket ha-
tósági megfigyelés alá kell helyezni az 
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági 
megfigyelése az ebzárlat esetleges meg-
hosszabbítása esetén sem tarthat kilenc-
ven napnál tovább. Amennyiben a kó-
borló eb vagy macska veszettség elleni 
oltottsága nem állapítható meg és az ál-
lat befogása, illetve hatósági megfigyelé-

se nem oldható meg biztonságosan, az ál-
latot a járási főállatorvos határozatára jár-
ványügyi intézkedésként az állatvédelmi 
előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok össze-
vezetésével járó rendezvény - a veszett-
ség elleni összevezetéses oltás kivételével 
- nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecs-
kék, lovak, szamarak, öszvérek és serté-
sek legeltetését a lakott településen be-
lül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hi-
ányában a lakott település határától szá-
mított 500-1000 méteren belül kell meg-
szervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok ván-
dorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú 
szarvasmarha-állományok legeltetését - 
az állomány nagyságától függően - 10-20 
hektáros területre kell korlátozni.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Felhívás
az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2016/2017. tanévre történő általános is-
kolai beíratás az alábbi időpontokban 
lesz: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-
19.00 óra között, 2016. április 15. (pén-
tek) 8.00-19.00 óra között.
A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
A tanköteles korú gyermeket, aki 2016. 
augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, a 
szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes, 
vagy a választott iskola első évfolyamá-
ra beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz az 
alábbi dokumentumokat szükséges bemu-
tatni:
1. A gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány.
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolás, melyek a 
következők:
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett 
iskolaérettségi szakértői vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermek eseté-
ben a Szakértői Bizottság szakértői véle-
ménye.
3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkár-
tya (állandó bejelentett lakcím hiányá-
ban).
4. Szabad mozgás- és tartózkodás jogá-
val rendelkező nem magyar állampolgár 
esetén: 
- regisztrációs igazolás (határozatlan ide-
ig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (max. 5 éves érvé-
nyességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves ér-

vényességi idővel, melyet a BÁH tíz-
évente a feltételek vizsgálata nélkül meg-
újít; EGT-állampolgárok részére határo-
zatlan ideig érvényes).
5. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
6. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti 
jog gyakorlásáról.
7. A gyermek TAJ - kártyája, a gondviselő 
lakcímkártyája, valamint a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata.
A felvételről első fokon az intézmény ve-
zetője dönt, elutasítás esetén a fenntartó 
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Bozsikné Vig Marianna
tankerületi igazgató

Hok Csaba
intézményvezető 

*
Az általános iskola körzeteibe tartozó ut-
cák és terek nevét az alábbiakban közöl-
jük:
Település: TISZAÚJVÁROS
1. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA HUNYADI MÁTYÁS ISKO-
LA (3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 
2.)

Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai köz, 
Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent 
István út 1-11., Szent István út 2-8., Ve-
rebély L. út, Bláthy O. út, Bánki D. út, 
Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. ut-
ca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi ut-
ca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. 
út, Kazinczy F. út, Bajcsy- Zsilinszky út, 
Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 
1-15., Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lé-
vay J. út 2-58., Szemere B. út, Szederké-
nyi út 1-15., Szederkényi út 17-31., Tom-
pa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. 
út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca páros ol-
dal, Bartók B. út, Munkácsy M. út (28-48 
kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, 
Liszt F. út, Teleki B. út, Árkád sor.
2. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA
SZÉCHENYI ISTVÁN ISKOLA (3580 
Tiszaújváros, Deák F. tér 16.) Erzsébet 
tér, Bélahalma út, Deák Ferenc tér, Haj-
dú tér, Izabella út, József Attila út, Krisz-
tina út, Lévay József út 66-114., Margit 
sétány, Király köz, Örösi út 34-56., 58-
112. és 73-117., Pajtás köz, Sarolta út, 
Sulymoshát út, Szent László út, Szent 
István út 13-115. és 34-104., Tárnok út, 
Templom út, Zita út, Dohány utca, Dózsa 
György utca, Táncsics Mihály utca, Vas-
vári Pál utca, Zrínyi Miklós utca, Rákóczi 
utca páratlan oldal, Babits M. út, Bethlen 
G. út 21-43., Bakrak tanya, Egressy B. út, 
Építők útja, Juhar köz, Kosztolányi D. út, 
Karinthy F. út, Lévay út 1-11., Munkácsy 
M. út 28-48., Rózsa út, Sajó u., Bocskai 
utca, Szabadság utca, Béke út, Tisza út. 

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők 
figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 
1-jétől az óvodakötelezettség megkez-
dődik abban az évben, melynek augusz-
tus 31. napjáig a gyermek betölti a har-
madik életévét.
Fentiek szerint, a 2016/2017. nevelési év-
ben óvodakötelesek azok a gyermekek, 
akik:
2013. 01.01.-2013. 08.31. között születtek 
(3 éves óvodakötelesek)
2012. 01.01.-2012. 12.31. között születtek 
(4 éves óvodakötelesek)
2011. 01.01.-2011. 12.31. között születtek (5 
éves óvodakötelesek)
2010. 09.01.-2010. 12.31. között születtek 
(6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében elő-
felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, 
akik harmadik életévüket 2016. decem-
ber 31. napjáig töltik be. 
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hir-
detményben meghatározott időpontban 
köteles beíratni. A kötelesség elmulasztá-
sa esetén szabálysértési eljárás indítható 
a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vo-
natkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem 
kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának 
kötelezettsége alól annak az óvodaköte-
les gyermeknek a gondviselője, amely 
gyermek bölcsődében marad és ellátását 
a bölcsőde vezetője, illetve családi nap-
köziben való ellátás esetén a családi nap-
közi fenntartója a jegyző felé jelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EM-
MI rendelet alapján történik.
Az óvodai felvételi kérelmek beadása Ti-
szaújvárosban egy helyen, a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos Óvoda székhelyén, a 
Szivárvány Óvodában (Tiszaújváros, Paj-
tás köz 13.) 2016. április 20. és 21. nap-
ján történik.

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fo-
gadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad ar-
ra, hogy a gyermek az ötödik életév betöl-
téséig felmentést kapjon az óvodába járás 
alól, ha családi körülményei, képességei-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt 
indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyhá-
zi és magánintézmény esetében a fenntar-
tó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és 
az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését ké-
ri a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, a beiratkozás kezdő időpontjá-
ig, 2016. április 20. napjáig nyújthatja be 
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hi-
ányában tartózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem má-
solatát a kötelező felvételt biztosító óvo-
da vezetőjéhez. Ha a szülő nem települé-
si önkormányzati fenntartású óvodába kí-
vánja beíratni gyermekét, akkor a kötele-
ző óvodai nevelésben való részvétel alóli 
felmentési kérelmét az óvoda fenntartójá-
hoz nyújtja be, továbbá a kérelem máso-
latát megküldi a gyermek lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, arról a be-
iratkozás utolsó határnapját, 2016. április 
21-ét követő 15 napon belül a szülő írás-
ban köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai 
felvételi kérelem” nyomtatványon tör-
ténik, melyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, kö-
zépső és nagycsoport) beadható a kére-
lem. 
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújvá-
ros közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da felvételi körzetében ellátja az integ-
ráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban 

hallássérült, gyengén látó), vagy beszéd-
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-
tásszabályozási zavarral) küzdő gyerme-
kek nevelésével, oktatásával kapcsolatos 
szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felven-
ni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvo-
da körzetében lakik. Életvitelszerű ott la-
kásnak minősül, ha a gyermek a kötele-
ző felvételt biztosító óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául használja és az 
ilyen ingatlan a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózko-
dási helyeként az óvodai beiratkozás első 
határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel. 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutat-
ni a gyermek személyazonosítására al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt, továbbá a szülő sze-
mélyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványát, a gyermek születé-
si anyakönyvi kivonatát, társadalombizto-
sítási azonosító jelét. (Amennyiben indo-
kolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, 
illetve beilleszkedési, tanulási, magatartá-
si zavarának megállapításáról szóló szak-
értői/szakvéleményét.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, melyről 2016. május 23-ig írásban 
értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasí-
tása esetén a kézhezvételtől számított 15 
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást 
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvo-
dához kell benyújtani, de Tiszaújváros 
jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a mega-
dott időben a jelen közleményben foglal-
tak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

A Hunyadi iskolában lesz a beíratás. 

Felhívás!

Veszettség elleni 
védekezés

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt ha-
lálos kimenetelű betegség. 
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka. 
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a ró-
kák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta siker-
rel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött 
a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, 
az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban helyezték 
ki a csalétek-vakcinát. 
4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az ember számára bűzös, 
de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, amely 
kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A ró-
ka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát is, így a 
vakcina bejut a szervezetébe. 
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről törté-
nik. 
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, 
veszélyt nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellené-
re nem szabad hozzányúlni! Semmi esetre sem szabad felvágni 
vagy széttörni, mert a vakcina-vírus a bőrbe, szájba, szembe, or-
rba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az aláb-
bi biztonsági előírásokat kell alkalmazni: 
a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő jódtartalmú fer-
tőtlenítőszerrel vagy 70 %-os alkohollal, vagy ezek hiányában 
bő szappanos vízzel lemosni. Mindkettő beszerezhető a gyógy-
szertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során ke-
letkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen 
jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség. 
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, hala-
déktalanul orvoshoz kell fordulni!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított hu-
szonegy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani (eb-
zárlat), és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett idő-
szak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés! Ezek a korlátozó 
intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik az-
zal, hogy a kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a 
róka számára kihelyezett csalétkeket. 
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziálla-
tot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesít-
se a legközelebbi állatorvost, a helyi önkormányzatot vagy va-
dásztársaságot. 
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő állatorvo-
sok és orvosok szolgálnak. 
A helyi vakcinázási kampány időpontja: 2016. április 6-11-ig. 
                            Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Gombavizsgálat
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a piaccsarnokban 
a gombaszakértő 2016. október 31-ig lakossági gombavizs-
gálatot végez.
Nyitvatartás: szerdán és vasárnap 18.00-tól 20.00 óráig.

 Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Felhívás
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 

tankötelessé vált gyermekek 
2016/2017. tanévre első osztályba

történő beíratásának időpontja:
2016. április 14-én 8.00 – 19.00 óráig
2016. április 15-én 8.00 – 19.00 óráig

A jelentkezés helye: 
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

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

szaújváros város közigazgatási területe.
Az a gyermek tanköteles, aki 2016. augusztus 31. napjáig 

betölti a hatodik életévét.
Beíratáshoz szükséges iratok:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevé-
re kiállított személyi azonosító, és lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány, továbbá 
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolás.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás 
esetén a fenntartó 

- a Tiszaújvárosi Református Egyházközség - hivatott a 
felülbírálati kérelmet elbírálni.

Dorony Attiláné 
 igazgató

5. oldal2016. április 14. Önkormányzat/Közlemények



Nyári óvodai rend
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, 
hogy a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda egész nyáron át 
biztosítja a gyermekek óvodai ellátását. 
A karbantartási munkálatok elvégzése érdekében az egyes óvo-
dai épületek zárvatartása, illetve a folyamatos ellátás biztosítása 
érdekében az épületek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.

Zárvatart

Nyitvatart és összevont ügyeletet biztosít

2016. augusztus 22-től minden épület teljes nyitvatartással üze-
mel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Lakossági felhívás

Előzzük meg a kéménytüzeket!
Az elmúlt évek adatai alapján 
a 2015/2016. évi fűtési szezon-
ban megnőtt a kéménytüzek 
száma a szilárdtüzelésű tü-
zelőberendezést használó la-
kóingatlanokban. 

Ennek fő oka a nem megfelelő tü-
zelőanyag használata és a kémények kar-
bantartásának hiánya. A fűtési költség 
csökkentése érdekében sokan tüzelőbe-
rendezéseikben égetik el a háztartási hul-
ladékot, mely azonban nem csak jogsza-
bályba ütközik, de környezetszennyező, 
egészségkárosító és a kéményekben élet-
veszélyes állapotot is előidézhet.
A háztartási hulladékok elégetését a le-
vegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alap-
ján háztartási tüzelőberendezésben ki-
zárólag a papírhulladék és veszélyesnek 
nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulla-
dék égethető el. Az előírások megsértői-
vel szemben a környezetvédelmi hatóság 
eljárást indít és bírságot szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével füstgáz, 
korom, hamu és salak keletkezik. Az égés 
során olyan mérgező összetevők szaba-
dulnak fel, illetve olyan kémiai reakciók 
indulhatnak be, melyek új mérgező ve-
gyületeket hozhatnak létre, levegőbe ju-
tásuk esetén beépülnek a környező talaj-
ba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket a 
mérgező anyagokat lélegzik be a környe-
zetében élő emberek is. A műanyag, gu-
mi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú 

hulladék, festékkel, vegyi anyagokkal ke-
zelt fa és egyéb hulladékok elégetésekor 
keletkezett égéstermék emberi szervezet-
be jutása légzőszervi megbetegedésekhez 
vezethet, a nehézfémeket tartalmazó por 
károsíthatja a veséket, elpusztítja az agy-
sejteket, tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen állnak 
vissza vegyes tüzelésre, illetve építenek 
be kiegészítő fűtésként kandallókat. Szi-
lárd- és olaj tüzelőanyagok használata so-
rán korom- és kátránylerakódás képző-
dik a kéményekben, a nem megfelelő tü-

zelőanyag használata pedig megnöveli 
ezen lerakódás mértékét, mely az égéster-
mék-elvezető belső keresztmetszetének 
szűkülését okozza. A kémény leszűkült 
keresztmetszete több veszélyt is hordoz 
magában: a tüzelőberendezés nem kap 
elég levegőutánpótlást a működéséhez, 
ezért szívóhatás alakul ki a kéményben és 
az égéstermék a tüzelőberendezésen ke-
resztül visszaáramlik a lakótérbe, füst-, il-
letve szénmonoxid mérgezést okozva ez-
zel. A kéményben lévő nagymértékű ko-
rom és kátránylerakódás intenzív fűtés 
esetén a nagy külső- és belső hőmérsék-
letkülönbség hatására belobbanhat, ké-
ménytüzet okozva ezzel. A kémény be-
kötőnyílásain vagy kitorkollásán kinyúló 
lángnyelvek könnyen átterjedhetnek a la-
kóépület éghető anyagú épületszerkezete-
ire, a környezetében lévő bútorzatra.
A hulladékkal vagy nedves fával való tü-
zelés a megspórolt fűtési költségekkel 
szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, 
szennyezi a levegőt, károsítja az egész-
séget, veszélyezteti az anyagi javakat és 
az emberi életet is, ezért felhívjuk a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy a légszeny-
nyezés, a szénmonoxid-mérgezés és a ké-
ménytüzek elkerülése érdekében minden-
ki csak a tüzelőberendezésének megfelelő 
tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a 
kéményseprők részére a kémények rend-
szeres ellenőrzését, tisztítását.

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot 
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak 
részére lakóépületek energiatakarékos-
ságot célzó és gépészeti beruházásainak, 
felújításainak 2016. évi támogatására. 
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, amelyek a lakóépületeik hom-
lokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, 
valamint a panellapok dilatációs hézaga-
inak utólagos hőszigetelését kívánják el-
végezni, a lépcsőházaik külső nyílászáró-
it hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, 
illetve gépészeti felújításokat, beruházá-
sokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető 
A./ Szigetelési munkálatokra és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak 
cseréjére:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,
- a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzatszigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyi-
ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílás-
záró cseréje 100%-ban már megtörtént, 
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyí-
lászárókkal rendelkezik, melyek igazol-

tan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelel-
nek az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének hő- és víz-
szigetelésére (lapos tető),
- lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alat-
ti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházások-
ra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-
tési berendezések és rendszerek korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és fűtésszabályozók korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
történő cseréjére (amennyiben az az ösz-
szes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-
rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására 
(víz, szennyvíz, gáz), 

• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőző rendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseré-
jére,
• csapadékvíz elvezetési problémák keze-
lésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére:
- amelynek 60 napot meghaladó megálla-
pított köztartozása van,
- a beruházást, felújítást megelőzően Pa-
nelprogram, illetve azok Alprogramjai és 
Otthon Melege Program keretein belül 
önkormányzati támogatásban részesült.
Megkezdett beruházásra, felújításra tá-
mogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb informáci-
ót a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
valamint a városi honlapon (www.tiszauj-
varos.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. szeptember 30-ig folyamatos.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gépészeti beruházásokkal, felújításokkal 
is bővült az energiatakarékossági pályázat

Szja-bevallás csökkentett 
adattartalommal

Még mindig talál egyszerű megoldást az, akinek személyijöve-
delemadó-bevallása nem a munkáltatója, és nem is a NAV köz-
reműködésével készül. Az úgynevezett csökkentett adattartalmú 
szja-bevallás - mely a tapasztalatok szerint leggyakrabban kitöl-
tött sorokat tartalmazza, a hagyományosnál kisebb terjedelmű, 
pár oldalas nyomtatvány - május 20-ig elektronikusan és papí-
ron is beadható a NAV-hoz.
A személyijövedelemadó-bevallás csökkentett adattartalmú 
nyomtatványa bármely NAV ügyfélszolgálaton beszerezhető, il-
letve letölthető a NAV honlapjáról ( www.nav.gov.hu ). A hon-
lapon elérhető kitöltő-ellenőrző program használatakor a 1553 
számú bevallás előlapján lehet a csökkentett adattartalmú beval-
lást kiválasztani.
 Az ügyfélszolgálatokon beszerezhető csökkentett adattartalmú 
nyomtatvány kitöltésében segítségre lehet a nyomtatvány utol-
só oldalán szereplő konkrét példa, ami a leggyakrabban kitöltött 
sorokra vonatkozóan megmutatja, hogy mely összeget, milyen 
összefüggés alapján, és melyik sorba kell beírni.
A csökkentett adattartalmú bevallásban nincs lehetőség
• az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba való befizetésé-
vel adóalap-kedvezmény érvényesítésére,
• ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítéséből származó jövede-
lemnél adókiegyenlítés érvényesítésére,
• külföldi biztosítóval kötött nyugdíjbiztosítási szerződés alap-
ján történő rendelkezésre,
• kamatból származó jövedelem,
• külföldről származó jövedelem,
• különadó hatálya alá tartozó bevétel bevallására.
Akinek 2015-ben olyan bevallásköteles jövedelme keletkezett, 
amelyet a csökkentett adattartalmú bevallásban megfelelő sor 
hiányában nem tud feltüntetni, annak szintén a teljes adattartal-
mú 1553 számú bevallást kell kitöltenie és 2016. május 20-áig 
eljuttatnia a NAV-hoz.

Tavasszal is fontos 
a szabályok betartása

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az évszakra jellemző kereske-
delmi, szolgáltatási tevékenységre figyel az elkövetkező hetek-
ben. A május 5-ig tartó ellenőrzési sorozatban a NAV munkatár-
sai segítik a szabályok betartását, ugyanakkor a zugárusokat és 
szabályszegőket mulasztásukhoz mérten szankcionálják. 
A tavaszi időszakban is fontos, hogy a kereskedők, szolgálta-
tók ügyeljenek a szabályok betartására, ne feledkezzenek meg a 
nyugtaadásról, alkalmazottaik bejelentéséről és arról sem, hogy 
csak igazolt eredetű terméket árusítsanak. A NAV munkatársai 
elsősorban az online pénztárgépek adatait felhasználva célzott 
kiválasztás alapján keresik fel a jó idő beköszöntével egyre több 
helyen külső térrel bővülő vendéglátóhelyeket, valamint az au-
tógumik lecserélésének időszakában a gumiabroncs-szerelő mű-
helyeket. A jogkövetési hajlandóság növelése a cél a szépészeti- 
és fitneszszolgáltatások, a virág- és dísznövénykertészetek, va-
lamint az állatkereskedések körében. Kiemelt figyelmet kapnak 
az online piactereken forgalmazók.
A május 5-ig tartó ellenőrzéssorozat célja, hogy segítse a sza-
bályok betartását és kiszűrje a zugárusokat, szabályszegő-
ket. Utóbbiak mulasztását arányos mértékben, következetesen 
szankcionálja a NAV.

Szigetelési munkálatokra, nyílászárók cseréjére és gépészeti felújításokra lehet 
pályázni. 

A kéményeket rendszeresen kell tisz-
títani. 

6. oldal 2016. április 14.Közlemények



Tiszaújvárosi Általános Iskola 

 Sikeresen versenyző tanulók
Angol

Március 8-án rendezték meg Miskolcon 
a Diósgyőri Gimnáziumban az orszá-
gos angol nyelvi verseny megyei fordu-
lóját. A versenyen a Tiszaújvárosi Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Széchenyi István Iskola tanulója, Énekes 
Szabolcs Dániel 7/9. osztályos tanuló a 3. 
helyezést érte el, felkészítő tanára: Árko-
si Adrienn.

Helyesírás

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor In-
tézetének szervezésében a Simonyi Zsig-
mond helyesírási verseny megyei fordu-
lóját március 19-én rendezték a miskolci 
Diósgyőri Gimnáziumban. A résztvevők 
négy kategóriában (5., 6., 7., 8. évfolyam) 
mérhették össze tudásukat. A Tiszaújvá-
rosi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskolát képviselő tanulók szépen 
helytálltak: 5. évfolyam: XV. Varga Ben-
ce 5/2. osztályos tanuló (Hunyadi Mátyás 
Iskola, felkészítő tanár: Szabóné Gubányi 
Éva). 7. évfolyam: IX. Bodri Brigitta 7/7. 
osztályos tanuló (Széchenyi István Isko-
la, felkészítő tanár: Réthi Zoltánné).

Történelem

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Anyanyelv - iro-
dalom, történelem és művészeti nevelés 
munkaközössége március 22-én rendezte 
meg a tiszaújvárosi 6. osztályos tanulók 
számára meghirdetett Török világ Ma-
gyarországon elnevezésű történelem csa-
patversenyt. A megmérettetésen a követ-
kező eredmények születtek: I.: Béltecz-
ki Balázs, Kákóczky Tamás, Orosz Má-
té 6/7. osztályos tanulók (Széchenyi Ist-
ván Iskola, felkészítő tanár: Baloghné 
Fodor Ágota). II.: Nagy Dominik, Nagy 
Viktória 6/8. osztályos tanulók (Széche-
nyi István Iskola, felkészítő tanár: Gulyás 
Sándorné). III.: Balogh Cintia Fruzsina, 
Eperjesi Tímea, Struba Olivér 6/2. osztá-
lyos tanulók (Hunyadi Mátyás Iskola, fel-
készítő tanár: Balla András).

Matematika

A Zrínyi Ilona matematikaverseny me-
gyei fordulójának eredményhirdetésére 
évfolyamonként, a megye húsz legered-
ményesebb tanulóját hívták meg. A Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanulóinak legjobb 
eredményei:

2. évfolyamon 4. helyezett: Görömbei 
Levente 2/6., 5. helyezett: Cziáky Ádám 
3/5. (felkészítő Iványiné Burai Éva). 4. 
évfolyamon 6. helyezett: Kun Tamás 4/7. 
(felkészítő Zolnai Éva). 
 A csapatversenyben Bodri Brigitta 7/7, 
Baumgartner Leona 7/2 és Gönczi Gabri-
ella 7/7 osztályos tanulók 3. helyezést ér-
tek el.
Április 6-án Mályiban rendezték meg a 
megyei alapműveleti matematika ver-
senyt. A Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi 
István Iskolájának tanítványai minden év-
folyamon kiemelkedő eredményt értek el. 
4. évfolyam: II. helyezett Fedák Botond 
4/7; IV. helyezett Kun Tamás 4/7. ﴾fel-
készítő: Zolnai Éva) V. helyezett Fülöp 
Kende 4/6. (felkészítő: Kéki Zoltánné) 
VI. helyezett Besenyei Martin 4/7. ﴾felké-
szítő: Zolnai Éva). 5. évfolyam: I. helye-
zett Molnár Zalán 5/7.; V. helyezett Fe-
dák Zsombor 5/7.; VI. helyezett Drahos 
Dominik 5/7. (felkészítő Kovácsné Pin-
tér Éva). 6. évfolyam: IV. helyezett Mol-
nár Szabolcs 6/7. (felkészítő: Hevesiné 
Cserés Margit). 7. évfolyam: II. helyezett 
Bodri Brigitta 7/7.; III. helyezett Gönczi 
Gabriella 7/7. (felkészítő: Dózsa Imre). 8. 
évfolyam: V. helyezett Kónya Lili Enikő 
8/7. (felkészítő: Hevesiné Cserés Margit).

kronika@tiszatv.hu

LEGO-programozás

Az előző évben kezdődött együttműködést folytatva a Miskol-
ci Egyetem Informatikai Karának tanárai idén ismét ellátogattak 
az Eötvös középiskolába, hogy bővítsék érdeklődő diákjaink is-
mereteit a programozási nyelvek terén.
Az idei előadássorozat 2 téma köré szerveződött. Először meg-
ismerkedhettünk a HTML alapú JavaScript programozási nyelv-
vel, melynek keretében a diákok több apró web böngészőben 
megjeleníthető programot és játékot készítettek. Ezután az előző 
évben már elkezdett LEGO robot programozással folytattuk az 
ismerkedést. A tavalyi évhez hasonlóan most is nagy sikere volt 
ennek a játékos programozás tanulási módszernek.
A tanfolyam sikere alapján és a nagy érdeklődésre való tekintet-
tel tervezzük a programsorozat folytatását a következő évben is.

Oláh Péter
szaktanár

kronika@tiszatv.hu

Tárt karokkal 
vártuk őket!

Nagyon örültünk, hogy a Tündérkert és a Bóbita Óvoda iskolá-
ba induló nagycsoportosai, óvónői elfogadták meghívásunkat, 
és április 4-én és 5-én a Hunyadi Mátyás Iskola 1. évfolyamának 
mindhárom osztályában betekintést nyerhettek volt óvodatársa-
ik iskolás életébe. Az ovisok mindenre kíváncsiak voltak: a drá-
ma és tánc sokszínűségére, az angol nyelv szépségére, a legked-
veltebb mesék hőseire, a tanító néni csalafinta, beugratós mate-
matikai feladványaira, s nem utolsó sorban boldogan énekelték 
együtt és játszották el közösen az első daloskönyv vidám dala-
it és azok játékait.
Reméljük, valamennyien jól érezték magukat, és szeptemberben 
boldog iskolásként találkozhatunk velük.
      Tompa Klára
 munkaközösség-vezető

Francia Eötvös

kronika@tiszatv.hu

Harmadik hely a regionális döntőn

Digitális hét a katolikus iskolában

A Grimm Kiadó tanév elején meghirdette 
a Tiéd a Szó-Tár! nyelvi versenyét, mely-
re országszerte számos csapat jelentke-
zett. A verseny célja az volt, hogy a di-
ákok megismerkedjenek a nyelvi és élet-
kori sajátosságaiknak is megfelelő, mo-
dern, kommunikatív szótárakkal, ezek se-
gítségével elsajátítsák a tudatos, célirá-
nyos szótárhasználatot, és ezáltal is rend-
szerező módon, kommunikatív irányba 
fejlesszék idegen nyelvi tudásukat.
Az Eötvös gimnázium 11. H osztályának 
franciát tanuló diákjainak csapata: Kos-
csó Enikő, Kovács Kamilla, Pénzes Eve-
lin, Porcsin Emma és Tóth Flóra. 
- A csapatommal három éve tanulunk 
franciául, és idén elindultunk a Tiéd a 
Szó-Tár! című versenyen. Sikeresen be-
jutottunk a regionális döntőbe a legjobb 
8 csapat közé, ám ez nem volt egyszerű. 
Különböző feladattípusokkal kellett meg-
birkóznunk, illetve volt egy online-for-
duló is, amelyre 90 perc állt rendelkezé-
sünkre. Ezután jött az értesítés, amelyből 

kiderült, hogy továbbjutottunk. Nagyon 
boldogok voltuk! A regionális döntőt 
Miskolcon, az Avasi Gimnáziumban ren-
dezték. Az egész csapat élvezte a felada-
tokkal eltöltött délutánokat és a miskolci 

versenyt is, hiszen tapasztalatot gyűjthet-
tünk, a szókincsünk is bővült, és az előke-
lő 3. helyet értük el - értékelte a versenyt 
Pénzes Evelin.

Kőteleki Tünde szaktanár

Április 4-8. között iskolánkban is a di-
gitális eszközöké volt a főszerep, miu-
tán intézményünk csatlakozott az orszá-
gosan meghirdetett Digitális témahét ren-
dezvénysorozatához. 
 Tanulóink az Office 365 újdonságaival 
ismerkedtek meg Balla Ádám Microsoft 
Student Partner előadásán. Részt vettünk 
egy webkonferencián is, ahol Tóth Lász-
ló, a P&G szakértője beszélt a mestersé-
ges intelligenciákban rejlő lehetőségek-
ről. Szerdán Lego Mindstorm robotokat 
programoztunk Nagy Dániel NI-mentor-
ral, valamint a LifeGames Sportprojekt 
keretében élő amőba és AngryBirds játé-
kot játszottunk az iskola udvarán. Az Is-
kolakóstolgatón leendő elsőseinket LO-
GO-építőkockákkal vártuk, a pedagógu-
sok pedig hallhattak az oktatásban hasz-
nálható legújabb digitális eszközökről. A 
7.b osztály saját projekt megvalósításá-
ba kezdett: készül saját Digitális olvasó-
naplójuk, a „Szent Péter @sernyője”. In-
formatika szakkörön bemutatták, hogyan 
használták ennek elkészítéséhez a Minec-
raft játékot. 
Az informatika órákon is megjelent a 

XXI. század: az 1-3. évfolyam a kiter-
jesztett valósággal ismerkedett, a 4-8. év-
folyam óráinak fő témája az internetbiz-
tonság és a cyberbully volt.
A „Benne vagyunk”! kampányhoz csat-
lakozva dekoráltuk iskolánk utcafrontját. 
Pénteken pedig az udvaron a szemerkélő 
eső ellenére is elkészítettünk egy élőké-
pet, megjelenítve a program logóját.
Az egész héten átívelő programok cél-

ja az volt, hogy minél több tanítási órán 
jelenjenek meg a digitális eszközök, tar-
talmak. Munkánk során napi rendszeres-
séggel használjuk a digitális eszközöket, 
de erre a hétre új csemegéket is tartogat-
tunk, s a témahét zárása után is folytatjuk, 
mert a XXI. századi iskola elképzelhetet-
len a digitális írástudás, a digitális eszkö-
zök használata nélkül.

Gál Benjáminné igazgató. 

kronika@tiszatv.hu

Kiemelkedő
hatosztályosok

A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny me-
gyei fordulóját március 19-én rendezték meg Miskolcon. Az 
Eötvös hatosztályos képzésében fontos szerepet kap a verseny 
céljaként kitűzött anyanyelvápolás, a nyelvhasználat iránt ér-
zett felelősségtudat és az anyanyelv szeretetének az erősítése, 
valamint a továbbtanuláshoz, a munkavégzéshez szükséges he-
lyesírási kompetencia fejlesztése. Ezért különösen jelentős szá-
munkra, hogy idén is két diákunk ért el kiemelkedő eredményt 
ezen a versenyen.  
Taskó Réka 7.H (felkészítő: Nagyné Remeczki Adrienn) és  Vi-
tányi Klaudia 8.H (felkészítő: Berényi Andrea) megyei 3. he-
lyezett lett.

Pogonyi-Simon Edit 
intézményvezető

7. oldal2016. április 14. Iskolapéldák

Az ovisok mindenre kíváncsiak voltak. 

Nagy sikere volt a játékos módszernek. 

Nyolc csapat jutott be a regionális döntőbe. 

Robotokat is programoztak a tanulók. 



Szociopoly a Brassaiban

 Interaktív színházi 
társasjáték

Április 5-én a Brassai Sámuel Szakképző Iskolá-
ban Szociopoly interaktív színházi társasjátékot 
rendezett a Mentőcsónak és a „GYERE” Gyere-
kesély Egyesület, melyen az iskola diákjai és taná-
rai mellett a gimnázium tanulói és oktatói is részt 
vettek.

Az elérzékenyítő előadás célja a szegénységgel kapcsolatban ki-
alakult előítéletek felszámolása volt.
Ma Magyarországon a szegénység mintegy másfélmillió em-
bert érintő probléma, a hivatalos adatok szerint minden negye-
dik gyerek szegény családban nevelkedik, akiknek a szolidari-
tás helyett nagyon gyakran a kirekesztéssel és a szegényellenes 
közhangulattal kell szembesülniük. Mint minden előítéletet, ezt 
is a tapasztalatok hiánya és a torzított információk táplálják.
Vajon igaz-e az, hogy a szegények többsége nem akar dolgoz-
ni? A segélyekből tényleg jobban meg lehet élni, mint a munká-
ból? A sok gyerek vállalása alkalmas arra, hogy a szegény csa-
ládok megélhetési forrása legyen? A segélyek valóban a kocs-
mában kötnek ki? 
Az ilyen és hasonló kérdésekre sokaknak kész válasza van, pe-
dig a legtöbbjüknek nincs tapasztalata arról, hogy mit is jelent 
ma Magyarországon szegénynek, hosszú évek óta munkanélkü-
linek lenni. A szakemberek kivételével kevés embernek vannak 
ismeretei a segélyezési rendszerről, az uzsoráról, a feketemun-
káról.
Elsősorban az előítéletek felszámolása volt a célja a társasjáté-
kot kitaláló társadalomkutatóknak. Egy olyan játékot szerettek 
volna kidolgozni, ahol az emberek virtuálisan átélhetik a sze-
génység adta anyagi korlátokat, azt a feszültséget, hogy az élet-
ben maradáshoz szükséges kiadásokra sokszor már a hónap kö-
zepén sincs pénze az embereknek, hogy a forrásokhoz jutás le-
hetőségei sokak számára mennyire szűkösek. 
Fábián Gábortól, a darab rendezőjétől származott az ötlet, hogy 
a társasjáték színházi eszközök segítségével interaktív játékká 
váljon.
A történet a mai magyarországi kistelepüléseken élő szegény 
családok életéről szól. A falu lakói - akiket a diákok személye-
sítettek meg - négy hetet játszottak végig, ami alatt meg kellett 
élniük a játék adta keretek között. Két gyereket nevelnek, mun-
kanélküliek, esetleg közmunkára vagy alkalmi munkára számít-
hatnak, de minden héten be kell vásárolniuk, ki kellene fizetni-
ük a lakásuk rezsijét, illetve az esetlegesen felmerülő más kiadá-
saikat is. A játék elején megkapták az összes olyan segélyt, tá-
mogatást, amihez ma Magyarországon egy ilyen család hozzá-
juthat, és döntéseket hozhattak kiadásaikról és bevételeikről, de 
természetesen a véletlen is befolyásoló tényezővé vált olykor.
A hónap napjait jelző táblán haladtak a diákok alkotta családok, 
miközben színészek mutatták be rövid jelenetekben a falu neve-
zetesebb lakóit: az uzsorást, a rendőrt, a polgármestert, a postást, 
a tanítónőt, a védőnőt. Szintén a színészek, illetve a játékmes-
ter adtak tájékoztatást azokról az adatokról, tudományos ered-
ményekről, jogszabályokról vagy hétköznapi tapasztalatokról, 
amelyek segítettek megérteni, hogy miért is fordul egy család 
az uzsoráshoz, milyen feltételekkel kaphatnak közmunkát, mi-
ért kényszerülnek falopásra, hogy mennyi napszámért lehet ma 
feketemunkát vállalni, mennyi élelmiszert lehet ennyi pénzből 
vásárolni, stb.
Ha a játékosok átélik, hogy csak rossz alternatívák közül vá-
laszthatnak, hogy mire is elég a segély vagy a családi pótlék, 
akkor van esély arra, hogy az intolerancia helyett a szolidari-
tást válasszák.
A szakképző iskolában a Miskolci Nemzeti Színház színészei: 
Varga Andrea, Fandl Ferenc és Farkas Sándor Hadházy Ildikó 
játékmester vezetésével adták elő a darabot.
Az előadást a „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénz-
ügyi kultúráért” Alapítvány támogatásával megvalósuló, a pénz-
ügyi tudatosságra nevelést célzó programsorozat keretében mu-
tatták be. 
A programsorozat szervezői: Pázmándi Henriett, Vargáné Ta-
kács Judit és Wágner Judit.

Pázmándi Henriett

8. oldal 2016. április 14.Brassai

A munkanélküli és a kocsmárosné.



Kert, udvar, ház

Zenével 
a kábítószer ellen

A Derkovits Kulturális Központban rendezték 
meg a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) fi-
gyelemfelhívásra, megelőzésre hangsúly fektető 
rendezvényét

Általános- és középiskolások tánccal, énekkel, hangszeres ze-
nével hívták fel a figyelmet a kábítószerek káros hatásaira. Sol-
tész Blanka Gemma a tudatmódosító szerek általa hallott hatása-
iról beszélt nekünk. 
- Erős hallucinációt okozhatnak, állítólag szorongást is. Nem 
tudom, miért fogyasztják, hiszen nincs semmi kedvező hatása. 
Csak negatív dolgokat lehet elmondani a drogokkal kapcsolat-
ban.
Bodó Gergő egy olyan fiatal viselkedéséről mesélt, aki használt 
valamilyen szert.
 - Nem tudta, hogy hol van, zavarta a fény, nem tudta megkülön-
böztetni az érzelmeket. Nem tudta mi az öröm, a boldogság, a 
szomorúság, a harag. 
 Tiszaújvárosban 2001 óta működik a KEF. Három fő felada-
ta van: a prevenció, a rehabilitáció vagy gyógyítás, illetve a kí-
nálat csökkentése. A fórum elsődleges feladata, a megelőzés. A 
programok célja, hogy minél több családhoz eljussanak az in-
formációk. 
- A prevenció és a drognak való nemet mondás a legfontosabb 
gondolat ezen a rendezvényen - mondta Pálnokné Pozsonyi 
Márta, a KEF elnöke. - A rendőrséggel való kapcsolattartásból 
kiderül, hogy míg korábban azt mondtuk, átmegy Tiszaújváro-
son a drog, most inkább azt gondolom, hogy itt van a városban. 
Eddig azt mondtam, hogy a kertek alatt van, most már beljebb, 
az udvarban, de a házunkba még nem fészkelt be. Ezért nagyon 
fontos, hogy a családok figyeljenek a gyerekekre, biztos érzelmi 
háttérrel rendelkezzenek a fiatalok. A család mellett nagy szere-
pe van a barátoknak, a korban hasonló társak jelenlétének. Egy 
kamasz számára a felnőtt „ellenség”, de talán másképpen reagál 
egy bajba jutott, ha a kortársai beszélgetnek vele a problémáról. 
Ezt a lehetőséget fogta meg a KEF és megszervezte a kortársse-
gítő csoportot.
- Mindig szívügyemnek tartottam, hogy a drog-, az alkoholfo-
gyasztás vagy a dohányzás megszűnjön vagy legalább is a mér-
téke csökkenjen. Örültem neki, hogy van egy ilyen csoport, ahol 
tehetek a káros szenvedélyek ellen - nyilatkozta lapunknak Ur-
gyán Milán, a kortárs segítők egyike.
Társával, Visegrádi Marcellal elmondták, hogy egy éve jelent-
keztek a KEF-hez önkéntesnek és az a céljuk, hogy megakadá-
lyozzák, hogy a hasonló korú fiatalok tudatmódosító szerekhez 
nyúljanak. Beszélgetnek velük, elmondják, hogy a gyermek-
jóléti szolgálatnál tudnak nekik segítséget nyújtani. A Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum legközelebb április 16-án a Showtánc 
Fesztiválon válaszol a érdeklődők kérdéseire. 

                                                                                       ema

Az AA segít 

Van kiút az alkoholizmusból
Arra kérlek, úgy írd meg ezt 
a cikket, hogy igazán üssön! 
Hogy odavágjon! Hogy min-
denkinek tanúbizonyságot szol-
gáltasson arra, hogy igenis 
van remény az egészséges, jó-
zan életvitelre! 

Több órás beszélgetésünk után ezekkel a 
szavakkal búcsúzik Csaba, a tiszaújváro-
si Anonim Alkoholisták (AA) csoportjá-
nak egyik tagja, akinek személyes példá-
ja utat mutathat sorstársainak egy boldo-
gabb jövő felé.
- Hogy kezdődött alkoholista „pályafutá-
sod”?
- Észre sem vettem, hogy lesüllyedek. 
Először - csak ki akartam engedni a heti 
gőzt -  az utolsó munkanapon ittam, aztán 
már napi szinten lecsúszott egy-egy sör, 
nem sokkal később elértem a minimum 
3-4 négy sört és ugyanannyi felest.
- Mi volt a legnagyobb mennyiség, amit 
meg tudtál inni ebben az időszakodban?
- Nem vagyok büszke rá, de egy üveg pá-
linka és egy láda sör.
- Volt valami konkrét oka annak, hogy 
ennyire önpusztító életet élj?
- Biztos, hogy volt lelki oka, de erről nem 
akarok beszélni. Ezt a témát magamban 
kell feldolgoznom.
- Mikor vetted észre, hogy baj van?
- Sorban jöttek a jelzések a család, az iga-
zi jó barátok - no, nem az ivócimborák, 
ők örültek, hogy fizetek még egy kört - fe-
lől, de sokáig nem foglalkoztam semmi-
vel. Biztonságban éreztem magam, nem 
hittem, hogy kicsúszhat a lábam alól a ta-
laj. Pedig ma már látom, hogy nem egy 
tönkrement párkapcsolatom is a szesz ro-
vására írható. Az fáj a legjobban, hogy eb-
ben az alkoholgőzös állapotomban nem 
voltam szerves része a családomnak. De 
ezen már kár siránkozni. A múlton túl kell 
lépni, s csak a jövővel szabad foglalkozni.
- Mióta vagy „tiszta”?
-  Már két éve. Igaz, előtte is volt egy 
önerőből megcsinált, 11 hónapig tartó 
tiszta időszakom, de akkor elkövettem az 
alkoholisták nagy-nagy hibáját: csak egy 
sörrel indult a dolog, aztán a 3-4. kábult 
nap után a kocsmából telefonáltak apám-
nak, hogy vigyen haza.  Nagyképű vol-
tam, nem hittem el, hogy ilyen hosszú idő 
után is visszaveheti az életem irányítását 
a szesz.
- Mi segített abban, hogy elismerd: alko-
holista lettél?
- Az a beszélgetés, amit a kijózanodá-
som után - részeg emberrel felesleges vi-
tatkozni, hiszen az csak újabb konfliktu-

sokat szül - a családommal folytattam. A 
szégyen, s az, hogy akkor már beláttam, 
hogy tényleg nagy a baj. Az AA figye-
lemfelhívó plakátját a rendelő folyosóján 
láttam meg, de még két hetembe került, 
hogy rászánjam magam arra, hogy el is 
menjek a gyűlésükre. Bevallom, első al-
kalommal még vittem magammal pénzt, 
gondoltam a találkozó feszültségét eny-
hítendő, hazafelé legurítok néhány sört. 
Hál’ istennek, nem így történt. Az AA-
ban olyan hitelességet, őszinteséget, nyi-
tottságot, segítőkészséget fedeztem fel, 
ami eltántorított az eredeti szándékomtól.
- Hányan látogatjátok rendszeresen a he-
lyi AA-közösséget?
- Szomorú, de ahhoz képest, amennyi 
érintett van a városban, csak nagyon ke-
vesen. Magyarországon sajnos téves kép 
alakult ki az alkoholistákról. Az emberek 
azt hiszik, hogy akaratgyengék, csövesek, 
ápolatlanok vagyunk, pedig ez koránt 
sincs így. Ez egy olyan betegség - hang-
súlyozom, betegség -, ami nem válogat. 
Van közöttünk nő, férfi, tanult és kevés-
bé iskolázott ember, vezető beosztású és 
alkalmazott, egyszóval a társadalom min-
den rétege érintett az alkoholproblémá-
ban. Én ezelőtt két évvel 300 méter meg-
tétele után már lihegtem, fizikálisan tel-
jesen leromlott állapotban voltam, elhíz-
tam, nem voltak konkrét céljaim. Mára 
ez, hála a csoportnak megváltozott. Belát-
tam, csak két út áll előttem: a teljes absz-
tinencia, vagy a visszaesés. Az AA se-
gítségével ráébredtem, hogy más, egész-
séges szenvedélyeket kell találnom ma-
gamnak. Én például sportolok, mi ezt úgy 
hívjuk, hogy „szert váltottam”, de vannak 
olyanok is, akik órákat töltenek olvasás-
sal, vagy élvezettel kertészkednek.

- Szerinted mi kell ahhoz, hogy az ember 
rászánja magát arra, hogy az AA-hoz for-
duljon segítségért?
- Rengeteg embert, köztük nagyon sok fi-
atalt látok, ahogy a szakadék felé tart, de 
mégsem jönnek el a találkozóinkra. Ah-
hoz, hogy ezt meglépjék, nagyon nagy 
lelkierőre van szükség, meg arra, hogy 
beismerjék: betegek. Csak sokaknak nem 
fér bele a szótárába a betegség kifejezés. 
Pedig szerintem nyilvánvaló, hogy ha a 
test megbetegedhet, megbetegedhet a lé-
lek is. De számomra, s hiszem, hogy egy-
re többünk számára, ez már a múlt. Én 
voltam a gödörben, és köszönöm szépen, 
elég volt belőle. Az AA heti találkozói 
rengeteg pluszt adnak számomra, s ebben 
a közösségben a sorstársak maximálisan 
támaszkodhatnak egymásra. Az AA olyan 
férfiak és nők közössége, akik megoszt-
ják egymással tapasztalataikat, erejüket 
és reményüket azért, hogy megoldhassák 
közös problémájukat, és segíthessenek 
másoknak felépülni az alkoholizmusból.
- Mikor és hol tartjátok a gyűléseiteket?
- Minden héten, szerdán 17 órától a római 
katolikus plébániateremben. Minden al-
koholbeteget szeretettel, megértéssel vá-
runk a csoportunkba, aki józanodni vá-
gyik, s hajlandó is tenni a felépülése ér-
dekében. Nem tartozunk semmilyen val-
lási felekezethez, sem egyéb más közös-
séghez, minket egyedül a saját gyógyu-
lásunk, s természetesen a sorstársainkon 
való segítés vágya motivál.  Nekem na-
gyon sokat segítettek az Anonim Alkoho-
listák, s két év tiszta élet után boldogság-
gal tölt el, hogy nap, mint nap hálát adha-
tok a józanul töltött napokért, a családo-
mért, a barátaimért és az egészségemért.

    Tamás Mariann

Szavak nélküli beszéd
kronika@tiszatv.hu

Egyszer találkoztam egy kis csoporttal, 
melynek tagjai különös módon kommu-
nikáltak. Csak a kezeiket és a mimiká-
jukat használták, mégis jól megértették 
egymást, sokat nevettek. Magával raga-
dott ez a kommunikáció, s megérlelt ben-
nem egy elhatározást. Miskolcon indult 
egy jelnyelv tanfolyam. Jelentkeztem. 
Már az első találkozás a siketekkel el-
indított bennem valamiféle csodálatot 
irántuk. Szembetűnő volt a közöttük lé-
vő szoros kapcsolat, az összetartozás, az 
egymásra hangoltság. Különleges kul-
túrájú közösség az övék. A közös nyelv, 
az azonos élettapasztalat, a csoportra jel-
lemző identitástudat összekapcsolja őket. 
Egy kívülálló csak csodálni tudja, aho-
gyan egymással „beszélnek”. Saját vizu-
ális kódrendszerük van. A mondaniva-
lót képekben kell elképzelniük és azt jel-
lel kifejezni. Mivel egyszerre jelenik meg 
a kézforma, az arckifejezés, és a testtar-
tás, ez nagyban meggyorsítja a kommu-
nikációt. Ezért gyakran gyorsabb a be-
szélt nyelvnél. Egy-egy jellel, mimikával, 
gesztikulálással egy egész gondolatsort 
közölni lehet. Döbbenetes volt számom-

ra, hogy két kézmozdulattal egy  monda-
tot el tudtam „mondani”.
Fontos a szájról olvasás, az artikulálás, a 
lassú beszéd, a mimika. Mindig szemben 
kell állni velük, hogy ez mind látható le-
gyen. Ha jelezni szeretnék egy siketnek, 
aki éppen háttal áll nekem, megérintem 
a vállát, de ha távolabb állva szükséges 
felhívnom a figyelmét, akkor a lábam-

mal dobbantok, vagy lámpát kapcsolga-
tok föl-le. Fontos a tapintat, ha egymással 
beszélgetnek nem zavarom meg őket az-
zal, hogy közöttük átmegyek. 
Nagyszerű érzés ismerni a jelnyelvet, 
hasznos és érdekes. Tulajdonképpen ez is 
egy idegen-nyelv.

Szilva
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Nemet mondtak a drogra. 

Zenével, tánccal hívták fel a figyelmet a kábítószerek ká-
ros hatásaira. 

Általában csak egy sörrel indul...

Fonomimikai ábécé.



Tisztelt Városlakók!
Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkal-
mából a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi 
Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény „Várostörténeti ka-
landtúra” címmel helytörténeti vetélkedősorozatot indít, mely-
hez várja játékos kedvű városlakók jelentkezését.
A versenyre egyéni indulók és 3-4 fős csapatok (iskolai osztá-
lyok, baráti társaságok, családok, intézményi, munkahelyi kö-
zösségek, civil szervezetek) jelentkezhetnek, korhatár nélkül.
A játéksorozat - mely áprilistól októberig tart -, az egyéni ver-
senyzők számára két írásbeli fordulóból áll, csapatok esetében 
pedig a két írásbeli fordulót követően szóbeli döntő lesz, mely 
zárja a játékot.

Nevezni és a feladatlapokat átvenni személyesen 2016. április 
30-ig lehet a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, 
Széchenyi u. 37.).
Részvételi szándékukat e-mailben is jelezhetik a helytorte-
net@tujvaros.hu címen.
A játék végén a legjobb eredményt elérő egyéni indulók és csa-
patok értékes jutalomban részesülnek!
A vetélkedővel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető 
Kitka Zsuzsa könyvtárostól és Urbán Anett muzeológustól az 
542-006-os telefonszámon.
Várjuk a jelentkezéseket! 
Jó játékot, jó versenyzést kívánunk!

Várostörténeti vetélkedő Közlemény
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban 2016. április 12-én felújí-
tási, akadálymentesítési munkálatok kezdődtek, melyek miatt 
az intézmény május közepéig csökkentett szolgáltatásokkal tart 
nyitva.  A szolgáltatások közül az előadóteremben a folyóiratok 
olvasásán kívül az internethasználatra, fénymásolásra lesz mód. 
A kölcsönzés szünetel. A bejárat az üzletsor felőli bejáraton lesz. 
Mosdó igénybevétele a kulturális központ épületében lehetsé-
ges. Az építési munkák függvényében teljes bezárásra is szük-
ség lehet. A Helytörténeti Gyűjtemény várostörténeti kiállítása 
zavartalanul látogatható.
További információ a Tiszaújvárosi Krónikában, illetve honla-
punkon és Facebook oldalunkon.

Megértésüket köszönjük!

Csütörtöki töri

A Vásárhelyi Pál híd története
Több helyszínen és többfé-
le módon is át lehetett kelni 
a Tiszán térségünkben az el-
múlt évszázadokban. 

Az átkelés történelmi érdekességeiről, hi-
dakról, kompokról, országutak nyomvo-
naláról és a Tisza szabályozásáról szólt 
a legutóbbi Csütörtöki töri rendezvény, 
melyen dr. Kákóczki Balázs történész tar-
tott előadást. 
Többféle átkelési lehetőség is volt az év-
századok során Szederkény térségében. 
Rév, komp, híd - a Tisza más-más pont-
ján. A Vásárhelyi Pál híd mai formáját 
1989-ben nyerte el. Előtte komppal és 

ideiglenes pontonhídon is át lehetett kelni 
a Tiszán a különböző korokban, ezek em-
lékei még ma is megvannak. Türk Balázs 
még emlékszik arra az útra, ami egykor a 
komphoz vezetett.
- Az Erőmű lakótelep felett volt - mond-
ja Balázs bácsi -, olyan 50-100 méterre 
a régi országút. Akkor ott még rendesen 
lehetett közlekedni, és le tudtunk men-
ni a Tiszához a kompúton, úgy mentünk 
fel onnan a hídhoz. Az egész terület még 
máshogy nézett ki - tette hozzá. 
S valóban, az elmúlt évtizedekben is so-
kat változott a környezet, nem beszél-
ve az elmúlt évszázadokról. A török hó-
doltság, a Tisza szabályozása, az ország-
út nyomvonalának változásai mind-mind 

változást hoztak a tiszai átkelésben. Hidat 
először egy 1676-os forrás említ.
 - Azt írja, hogy Polgár alatt ponton-
híd volt, ennek a pontonhídnak viszont 
nincs nyoma, se fizikai, se írásos nyoma - 
mondja dr. Kákóczki Balázs -, valószínű-
leg ez egy pontonhíd volt itt Kisfaludnál, 
illetve a mostani Tisza-part városrésznél. 
A közlekedés történetével dr. Kákóczki 
Balázs: A szederkényi uradalom történe-
ti földrajza című, idén megjelenő köny-
vében részletesen is foglalkozik. Ezzel az 
előadással egyébként véget ért a Csütör-
töki töri tavaszi évada, a sorozat szeptem-
ber 16-án folytatódik. 

fp

kronika@tiszatv.hu

Kréta volt, 
gyerek volt…

A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub is 
csatlakozott a Tiszaújváros várossá nyilvánításá-
nak 50. évfordulója tiszteletére meghirdetett ren-
dezvénysorozathoz.

 „50 éve a katedrán” címmel április 6-án a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban tartottuk az ünnepi klubfoglalkozást, melyen 
olyan pedagógus kollégáinkkal találkoztunk, akik 1966-ban itt 
tanítottak. Érdeklődve hallgattuk visszaemlékezéseiket erre az 
időre. Igaz, hogy a körülmények másak voltak, de amint móká-
san megjegyezték:” Kréta volt, gyerek volt, fedél a fejünk fölött 
volt, hivatástudat volt, és minden ment, mint a karikacsapás”! 
Az ünnepi találkozónkat megtisztelte Bráz György polgármester 
úr, Sóvágó Gábor, a nyugdíjas egyesület elnöke,Tompáné Mé-
száros Hedvig, a városi könyvtár vezetője, Kuik Istvánné a me-
gyei pedagógus szakszervezet titkára. Ők is köszöntötték a meg-
jelent pedagógusokat. Klubunk ünnepi műsorral, emléklappal, 
virággal és vendéglátással tisztelte meg az ünnepelteket. Polgár-
mester úr a város 50. születésnapjára készült kétkötetes könyv-
vel ajándékozta meg vendégeinket. 
Szép és emlékezetes volt ez a délután. Köszönjük támogatóink-
nak: Tiszaújváros önkormányzatának, a Hamvas Béla Városi 
Könyvtárnak és a megyei pedagógus szakszervezetnek! 
               A klub tagsága nevében: Várkonyi Ilona klubvezető 

Eötvös 5-ös

Tiszaújváros régen és ma
Az Eötvös 5-ös vetélkedősorozat IV. for-
dulója április 7-én zajlott a Derkovits 
Kulturális Központ tükörtermében. 
A forduló témája ez alkalommal Tisza-
újváros régen és ma volt. Ezen a fordu-
lón is mindhárom tiszaújvárosi általános 
iskolából, az Eötvös gimnáziumból vala-
mint a Brassaiból is egy-egy 10 fős csa-
pat vett részt. Ebben a fordulóban is kap-
tunk előre beküldendő feladatokat. A vá-
rosi könyvtárral, valamint a Polgármeste-
ri Hivatallal kapcsolatban kellett adatokat 
gyűjteni, készíteni egy köztéri szoborról 
ötletes fényképet, a víztoronyról pedig 
színes térbeli makettet. Talán nem vélet-
len, hogy az öt csapatból négy a kék ár-
nyalataira festette ezt a szimbolikus épü-
letet.
A vetélkedőn egy tiszaújvárosi térkép se-
gítségével meg kellett fejtenünk, hogy mi 
a közös a megadott épületekben, ezt kö-
vetően a régmúlt képeit láthattuk kive-
títve, és ki kellett találni, hogy mely mai 
épületet ábrázolják ezek a fotók. Majd né-
hány régi utcanév mai nevét kellett helye-
sen megadni, aztán a város címerét ki-
raknunk puzzle részekből, lehetőleg mi-
nél gyorsabban. Az én kedvenc felada-
tom, melynek megoldását én vállaltam, 
a tiszaújvárosi idegenvezetés volt, ahol 
minden csapatból egy „idegenvezetőnek” 
kellett bemutatni három általunk válasz-

tott nevezetességet. Nehezítés volt, hogy 
a zsűri időnként felmutatott egy-egy ke-
vésbé témába vágó szót, amelyet bele kel-
lett építeni az ismertető jellegű szöveg-
be. Eleinte meglepődtem a szavak láttán, 
de végül sikerült frappánsan beleszőni a 
„tigrisbukfenc”, az „oxidáció” és a „fel-
hőszakadás” szavakat a Triatlon Nagyhét, 
a Sportcentrum és a Termálfürdő ismerte-
tésébe. Izgalmas feladat volt egy totó ki-
töltése is. A kérdések között szerepelt pél-

dául, hogy melyik a leghosszabb út Tisza-
újvárosban és hogy hány üzlet van vajon 
a Szent István út 1-11. épülettömb aljá-
ban. A versenyt activity zárta. 
Újra tartalmas és jókedvű délutánt töl-
töttünk együtt, és valamennyien gazda-
godtunk néhány új ismerettel városunk-
ról. Kíváncsian várjuk az utolsó fordu-
lót, a várostörténeti akadályversenyt áp-
rilis 21-én.

Soltész Luca Sára 10.H
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Ötven éve már tanítottak. 

Víztorony variációk. 

A '90-es évek elején még állt az újjáépített régi - később Cigándra szállított - híd is. 

A mai híd elődjét 1944. november 1-jén
 felrobbantották. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria. Tiszaújváros fotós szemmel című fotóki-
állítás. Helyszín: aula és félemelet. Látogatható április 29-ig.

Városi Kiállítóterem
„50 év - 50 kép.” Szénási Tibor festményeinek kiállítása. Lá-
togatható április 26-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria. Porcelánbabák - Szabó Józsefné 
gyűjteményéből. Látogatható április 17-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Április 8 - május 28. „Ez a föld ez a táj, drága hű barát…”- 
településünk az elmúlt 50 év tükrében. Kamarakiállítás az 
azonos című pályázatra beérkezett alkotásokból.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Április 20. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: 
Derkovits Kulturális Központ földszinti oktatóterem.
Április 21. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK. 
„A könyv: nagyítóüveg” - rendhagyó irodalmi beszélgetés. 
Téma: Boldogító gondolatok - Mit jelent boldognak lenni? 
Mit teszünk saját boldogságunkért? A beszélgetést vezeti 
Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a könyv-
tár kiállítóterme. A belépés díjtalan!

Hamvas Béla Városi Könyvtár - 
Helytörténeti Gyűjtemény

FIGYELEM! MEGÚJULT A VÁROSTÖRTÉNETI KIÁL-
LÍTÁS!

„Egy modern város született - Életmódváltás a dél-borsodi 
térségben”  című felújított, állandó kiállítás.
Új látványelemek, interaktív eszközök segítségével, kibővült 
tartalommal ismerhetik meg látogatóink városunk történetét, 
az életmódban bekövetkezett változásokat kezdetektől nap-
jainkig. Bepillantást nyerhetnek többek között egy szederké-
nyi paraszti tisztaszobába, egy építőmunkás barakkjába, vagy 
a 90-es évek világába, valamint színes játékainkon keresz-
tül akár tesztelhetik is megszerzett tudásukat. Tárlatvezetés 
igényelhető a következő telefonszámon: 49/542-006,  e-mail-
ben: a helytortenet@tujvaros.hu címen.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Április 14. (csütörtök) 14.00 óra: Könyvtári délután . „A 
költészet nem halt meg, csak más a neve” - beszélgetés a vers 
új útjairól. Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Április  19. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszkö-
zöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bár-
ki, bármikor bekapcsolódhat!

A Tisza TV műsora

 Április 14., csütörtök
9:00 Héthatár: - Beiratkozás, nyílt napok - Civil pénzek - Vá-
rosi szavalóverseny - Csütörtöki töri  - A drog ellen - Sport
9:15 Hétről-hétre: Mágnás Miska -Tiszaújvárosi tehetségek - 
50 évünk képekben (A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Április 20., szerda
18:00 Héthatár: Katasztrófavédelem - Szakmák éjszakája - 
Hunyadi-bál - Egy este a Föld körül - Nyári színház - Tava-
szi nagytakarítás - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Showtánc Fesztivál - Biztonság napja 
előtt

2002. 15. hetében a politikáé volt a főszerep a Tisza-
újvárosi Krónika hasábjain. Nem is csodálható, hiszen 
akkor tartották a parlamenti választások első forduló-
ját. A kérdés az volt, hogy az addig regnáló Fidesz - ak-
kori nevén Fidesz Magyar Polgári Párt -, az MDF-fel 
karöltve megtartja-e a hatalmat, vagy a baloldal eléri a 
kormányváltást.
Nem nagy kunszt 14 év távlatából elmondani, hogy 
ez utóbbi történt, mégis érdekes átolvasni az adato-
kat, hogy mindez miként is történt, az akkori - mert 
ma már ez is más -, 12. számú választókerületében me-
gyénknek.
„A választópolgárok száma a névjegyzékben a válasz-
tás befejezésekor: 50.729. Szavazóként megjelentek 
száma: 32.698 (64,46%). Érvényes szavazatok száma 
32.284.”
A 64%-os arány kiemelkedő, főleg manapság, amikor 
úgy tűnik apátiába süllyedt az ország. A szavazók ki-
lenc politikai tömörülés, és 10 egyéni jelölt között vá-
laszthattak.
„Az első helyet Kovács Tibor, a Magyar Szocialista
Párt jelöltje szerezte meg, 14.890 szavazatot kapva, 
begyűjtve ezzel az érvényes voksok 46,12 százalékát. 
Kovács Tibor 1994 óta a választókerület egyéni or-
szággyűlési képviselője. Ezért a posztért azonban áp-
rilis 21-én, a második fordulóban - mivel nem szerez-
te meg az abszolút többséget - újra ringbe kell állnia. 

Fő riválisa a Fidesz-Magyar Polgári Párt - Magyar De-
mokrata Fórum jelöltje, Steinerné Vasvári Éva lesz, 
aki most 10.723 szavazatot (33,21%) kapott.”
A harmadik erőt képviselő SZDSZ, Farkas Zoltán 
személyében, bár megszerezte a voksok 6,85%-át, az-
az 2.213 szavazatot, visszalépett Kovács Tibor javá-
ra. Aki a második fordulót is megnyerte, így harmadik 
parlamenti ciklusát kezdhette meg.
A jövő héten 2001 tizenhatodik hetében szemlézge-
tünk.

                                               Borza

Voksok 2002-ben
Hétről hétre évről évre

Mágnás Miska premier

A Sodrás előre visz
A Sodrás Amatőr Színtársu-
lat évről-évre megújul. Ki-
csiben kezdték, majd mertek 
nagyot álmodni, egyre tovább 
gondolták lehetőségeiket. 

Legújabb premierjükkel, a Mágnás Mis-
kával ismét emeltek a képzeletbeli lécen, 
hiszen egy nagyoperettet vittek - igaz, ki-
csiben - színre.
- Mi visz előre? A Sodrás! - Már hagyo-
mány, hogy így buzdítja önmagát a csapat 
a premier előtt, mint ahogy az is, hogy a 
rendező, Jézsó Éva babonából körbeköp-
ködi a társulat valamennyi tagját. (És ha 
nem figyel eléggé, az oda tévedő újságírót 
is.) Mit mondjak, úgy tűnik, működik ez a 
fajta felvezetés, hiszen eddig nemigen állt 
fel néző keserű szájízzel a Sodrás Amatőr 
Színtársulat előadása után.
De ne szaladjunk ennyire előre! Ugyan-
csak hagyomány, hogy az adott premier 
előtt a Tiszaszederkényi Művelődési Há-
zon elhelyezett Kiss Sándor emléktáb-
lát megkoszorúzzák. A néhai népművelő 
emléke előtt Bráz György polgármester, 
Jézsó Gábor önkormányzati képviselő és 
Kiss Dezső, a Tiszaszederkény Kultúrá-
jáért Egyesület elnöke rótta le tiszteletét, 
majd a rövid megemlékezés után kezdőd-
hetett az előadás.
- Nagyon izgulunk - mondta a Pixi gró-
fot alakító Orliczki Frigyes. - Itt mindenki 
amatőr vagy inkább műkedvelő, nagyon 
furcsa lenne, ha nem izgulnánk. Hatalmas 
a drukk egymásért is, és persze magun-
kért is.
1949-ben készült el a Mágnás Miska fe-

kete-fehér filmváltozata, mely Magyar-
ország legnépszerűbb filmje, a bemutatót 
követően a mozikban több mint 10 mil-
lióan tekintették meg. A színészek között 
olyan nagy nevek találhatók, mint Lata-
bár Kálmán, Latabár Árpád, Sárdy János, 
Gábor Miklós, Mészáros Ági, Gobbi Hil-
da. Ennek fényében elmondható, hogy is-
mét merészet lépett a Sodrás társulat. Bár 
ez már nem újdonság. A Hippolyt a lakáj 
és az Indul a bakterház után az lett vol-
na meglepetés, ha nem egy kultuszfilmet 
visznek színre. Ilyenkor persze hatalmas 
a felelősség. A főbb karaktereket ugyan-
is óhatatlanul hozzáhasonlítja az eredeti-
hez a publikum. A Sodrás társulat erőssé-
ge, hogy többségében megtalálja az adott 
karaktereket. Így volt ez most is. Mixi 

és Pixi gróf, Rolla, a mérnök, Marcsa és 
Miska - de sorolhatnánk az egész társu-
latot -, hűen jelenítik meg az eredeti tör-
ténet sokszor karikírozott szereplőit. Ez 
persze nem ment egyik pillanatról a má-
sikra.
- Tíz hónapja próbáljuk a darabot - tudom 
meg Jézsó Évától, aki most nem csak 
mint rendező, hanem mint főszereplő is 
közreműködött, ő alakította a cserfes pa-
rasztlányt, Marcsát. - Egy operettet meg-
csinálni egy amatőr csapatnak nagy do-
log, de azt kell mondanom, hogy megcsi-
náltuk.
És igen. Felesleges leírni, hogy milyen 
dalok, táncok és persze poénok hangoz-
nak el a darabban, hiszen az előadás han-
gulatát visszaadni szinte lehetetlen. Aki 
ott volt az tudja, aki nem, az sajnálhatja.
- Nagyon tetszik, szerintem isteni az előa-
dás - mondja a szünetben Berényi Illés. - 
Nem igazán ismertem eddig a történetet, 
most kezd összeállni. Nagyon jól játsza-
nak. Ezelőtt csak a Bakterházat láttam tő-
lük, de az nagyon tetszett, és most ez is.
Az előadás végére teljes a varázslat, a tár-
sulatnak kijár a vastaps. Már csak egy 
kérdés marad bennem megválaszolatla-
nul. Eddig minden évben egyre maga-
sabbra tették a mércét, vajon lehet-e ezt 
fokozni?  Jézsó Éva erre csak sejtelmesen 
mosolyog. Ő már tudja. De amíg kiderül, 
mi lesz a társulat következő produkciója, 
élvezzük ezt. Ebben a Tisza Televízió is 
segítséget nyújt, hiszen a Mágnás Miskát 
rögzítik és egy későbbi időpontban mű-
sorra tűzik.

 borza
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A két gügye grófot Jézsó Gábor (Mixi) és Orliczki Frigyes (Pixi), a cserfes Marcsát 
Jézsó Éva alakítja. 

Vásári hangulatban. 



A TiszaSzolg 2004 Kft.
ÚSZÓMESTERI TANFOLYAMOT szervez.

A tanfolyam időpontja: 2016 májusa (2 hét – 10 nap).
A képzés önköltséges, díja: kb. 80.000 Ft+ÁFA/fő jegyzettel, 

vizsgadíjjal együtt (jelentkezők számának függvénye).

A tanfolyam helye: Tiszaújváros. 

A jelentkezés feltételei:
• 18. életév betöltése

• magas fokú vízbiztonság (úszástudás 2 úszásnemben)
• orvosi alkalmasság

• rátermettség
• büntetlen előélet

A jelentkezés határideje: 2016. április 22.
Amit nyújtani tudunk: Cégünk a tanfolyamot sikeresen elvégzők egy részének 
a nyári szezonban munkalehetőséget biztosít és a tanfolyam költségét vissza-

téríti.
A tanfolyamra jelentkezni lehet: személyesen (Tiszaújváros, Szederkényi út 

12., a gyógyfürdő pénztárában, postai úton (TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tisza-
újváros, Tisza út 2/F), elektronikus úton (tiszaszolg@tszolg.hu)

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet az alábbi idényjellegű munkakör be-
töltésére,

2 hónapos próbaidő kikötéssel
A munkakör megnevezése:

pénztáros
Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Strandfürdő

Pályázati feltétel: 
• minimum középiskolai végzettség

Előnyt jelent: pénztáros munkakörben szerzett tapasztalat 

Feladat: 
• fürdőbe érkező vendégek részére belépőjegy, illetve bérlet kiadása

• pénztárgép, illetve kasszaprogram kezelése
• szabályoknak megfelelő pénzkezelés 

• házirend betartatása
A pályázathoz csatolni kell: 

• önéletrajz 
• bizonyítványok másolata

• a borítékon fel kell tüntetni „pénztáros munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.
Az állás betölthető: 2016. május 20 - szeptember 4.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet: 

személyesen (Tiszaújváros, Szederkényi út 12.), a gyógyfürdő pénztárában, 
postai úton (TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.)

 elektronikus úton (tiszaszolg@tszolg.hu).

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet az alábbi idényjellegű munkakör be-
töltésére,

2 hónapos próbaidő kikötéssel
A munkakör megnevezése: 

uszodamester
Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Strandfürdő

Pályázati feltétel: uszodamesteri képesítés

Feladat:
• medence felügyelete

• esetenkénti vízből mentés
• elsősegélynyújtás

• házirend betartatása
A pályázathoz csatolni kell: 

• önéletrajz 
• bizonyítványok másolata

• a borítékon fel kell tüntetni „uszodamester munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.

Az állás betölthető: 2016. május 7-szeptember 4., illetve május 20-szeptem-
ber 4.

A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet: 
személyesen (Tiszaújváros, Szederkényi út 12.), a gyógyfürdő pénztárában, 

postai úton (TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.),
 elektronikus úton (tiszaszolg@tszolg.hu).

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet az alábbi idényjellegű munkakör be-
töltésére,

2 hónapos próbaidő kikötéssel
A munkakör megnevezése: 
csúszdafelügyelő

Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Strandfürdő
Pályázati feltétel: 

• minimum általános iskolai végzettség
• csúszdakezelői képesítés

Feladat: 
• csúszda- és csúszdamedence felügyelete

• csúszdamedence, lábmosó takarítása
• gondoskodik a csúszda használati rend betartásáról

• esetenkénti vízből mentés
• elsősegélynyújtás

• házirend betartatása
A pályázathoz csatolni kell: 

• önéletrajz 
• bizonyítványok másolata

• a borítékon fel kell tüntetni „csúszdafelügyelő munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.
Az állás betölthető: 2016. május 20 - szeptember 4.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet: 

személyesen (Tiszaújváros, Szederkényi út 12.), a gyógyfürdő pénztárában, 
postai úton (TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.), 

elektronikus úton (tiszaszolg@tszolg.hu).

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet az alábbi idényjellegű munkakör be-
töltésére, 2 hónapos próbaidő kikötéssel.

A munkakör megnevezése: 
jegykezelő

Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Strandfürdő

Pályázati feltétel: 
• minimum általános iskolai végzettség

Feladat: 
• jegyek és bérletek kezelése, ellenőrzése
• fürdőbe érkező vendégek informálása

• munkaköréhez tartozó területek takarítása
• házirend betartatása

A pályázathoz csatolni kell: 
• önéletrajz 

• bizonyítványok másolata
• a borítékon fel kell tüntetni: „jegykezelő munkakör”.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.
Az állás betölthető: 2016. május 20 - szeptember 4.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet: 

személyesen (Tiszaújváros, Szederkényi út 12.), a gyógyfürdő pénztárában, 
postai úton (TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.), 

elektronikus úton (tiszaszolg@tszolg.hu).

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet az alábbi idényjellegű munkakör be-
töltésére,

2 hónapos próbaidő kikötéssel
A munkakör megnevezése: 
medencefelügyelő

Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Strandfürdő

Pályázati feltétel: 
• minimum általános iskolai végzettség

Feladat: 
• medence felügyelete

• medence, lábmosó takarítása
• esetenkénti vízből mentés

• elsősegélynyújtás
• házirend betartatása

A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajz 

• bizonyítványok másolata
• a borítékon fel kell tüntetni „medencefelügyelő munkakör”. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.
Az állás betölthető: 2016. május 20 - szeptember 4.

A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet: személyesen 
(Tiszaújváros, Szederkényi út 12.), a gyógyfürdő pénztárában, 

postai úton (TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.), 
elektronikus úton (tiszaszolg@tszolg.hu).
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HALTELEPÍTÉS!
A Zabos Géza HE 2016. április 15-én (pén-
teken) 2.800 kg pontyot telepít az alábbiak 
szerint:
Tisza üzemvíz csat.: 600kg
Csécsi tó:   600 kg
Erdészeti tó:   600 kg
Tolnai tó:   400 kg
Örösi tó:   300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a 
Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó:   300 kg - ha nem, 
akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és a 
Csécsi tóba telepítjük.
Horgászni 2016. április 16-án (szombaton) 
reggel 06.00 órától lehet! 
A Tiszán nincs telepítés utáni tilalom, csak a 
Tisza üzemvíz szakaszán!

                               Balázs Tibor
horgászmester

Eladó Tiszaújvárosban 27 m2-es első emeleti 
felújított klímás lakás a városközpontban a Ju-
har közben. Érd.: 06-20/598-3332, 06-49/641-
380

A Tiszaújvárosi Krónikában is meg-
jelenik lakossági apróhirdetése, 

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában 

legalább 5 napra (2500 Ft), legkésőbb 
kedden 12 óráig feladja.
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Triatlon

Lehmann az első tízben

Lehmann Bence, a Tiszaújvárosi 
Triatlon Klub versenyzője legjobb 
magyarként az előkelő tizedik he-
lyet érdemelte ki a spanyolorszá-
gi Melilla városában megrendezett  
junior Európa-kupa futamon. 

A 750 méteres úszás után Bence a későb-
bi  győztes spanyol Alberto Gonzalez Garciá-
val együtt elsőként hagyta el a vizet, majd ők 
ketten végig szökésben voltak a 20 km-es ke-
rékpározás során. A második váltásnál 25 mp 
előnnyel kezdhették meg az 5 km-es futást a 

mintegy 25 tagú üldöző- csoport előtt. Az idei 
első versenyét teljesítő Lehmann féltávnál még 
dobogós helyen haladt, ám a többszöri lábgörcs 
megakadályozta ennek a pozíciónak a megtar-
tásában.  
Szintén a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot érintő 
hír, hogy a közelmúltban a portugáliai  Quar-
teira városában élete első felnőtt Európa-kupá-
ján, első olimpiai távú nemzetközi versenyén 
állt rajthoz Dévay Márk, aki 46. helyével a kö-
zépmezőnyben zárt.

Kézilabda

A késés után pontok
Közel egyórás késéssel kezdődött a TSC leg-
utóbbi mérkőzése. Az ok a vendég együttes ké-
sői érkezése volt.
Szoros első játékrész után a hazaiak átvették az 
irányítást és végül háromgólos előnnyel, maga-
biztos játékkal verték ellenfelüket. 
Tiszaújvárosi SC - Alsózsolca 29-26 (14-13)
TSC: Tóth J.-Kiss, Bagdi Á. 2, Bagdi B., Tóth 

A. 9, Nagy 5, Takács 6. Csere: Kovács Á., Jám-
bor 2, Lakatos 1, Bakonszegi 3, Kovács Sz., 
Papp 1.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Újabb fontos 
mérkőzésen vagyunk túl. A második félidei já-
tékunknak köszönhetően megérdemelten nyer-
tük meg a találkozót. A mérkőzés utolsó szaka-
szában valamennyi játékos lehetőséget kapott. 

Lehmann Bence - legjobb magyarként - a 10. helyre futott be a junior Európa-kupa futa-
mon. 
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A Sportcentrum eseményei
Április 16. szombat

10.00 XVIII. Show Tánc Fesztivál    
    Játékcsarnok

Április 17. vasárnap
Labdarúgás
10.00 U7, U9 Bozsik torna  Műfüves edzőpálya

Április 19. kedd
Kézilabda
18.00 TSC - Diósgyőri KSE megyei bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok

Április 20. szerda 
Atlétika
13.00 III. kcs. körzeti többpróba atlétikai verseny  
    Atlétikapálya

Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Labdarúgás

Biztató játékkal egy pont
Az NB III Keleti csoportjá-
nak 26. fordulójában a má-
sodik, feljutó helyen álló, ta-
valy még másodosztályú ceg-
lédieket fogadta a Termálfür-
dő FC Tiszaújváros. 

Az egykori NB-s játékosokkal teletűz-
delt vendégek ellen végig partiban volt a 
hazai csapat, helyzetek mindkét oldalon 
adódtak, így a pontosztozkodás igazsá-
gosnak nevezhető. 

TFC Tiszaújváros - Ceglédi VSE 
0-0 (0-0) 

Tiszaújváros: 150 néző. V.: Csontos (Var-
ga, Zsákai)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Angyal (Kerekes), Polényi, Czégel, 
Bussy (Kovács Sz.), Katona, Kovács P., 
Hussein, Molnár L. (Molnár F.), Horváth. 
Ceglédi VSE: Verebélyi-Wild, Makrai, 
Farkas, Szkunc, Peres, Popovics, Markó, 
Füle, Sánta, Erős (Pozsár).
Az első negyedórai „ismerkedést” köve-
tően a Tiszaújváros két óriási lehetőséget 
puskázott el. A vendégek sem maradtak 
adósak, 10 perccel az első félidő lefújá-
sa előtt óriási tűzijátékot rendeztek a ti-
szaújvárosiak kapuja előtt. Fordulás után 
a ceglédiek vették át a játék irányítását, 

mezőnyfölénybe kerültek, helyzeteket 
dolgoztak ki, de a tiszaújvárosiak jól áll-
ták a sarat. A mérkőzés hajrájában ismét 
voltak hazai helyzetek, de végül egyik 
csapat hálója sem rezdült meg. A tisza-
újvárosiaknak minden pontra szükségük 
van. Igazából győzelmekre lenne szük-
ségük a hátralévő fordulókban a kék-sár-
gáknak. Ha hasonló felfogásban és aka-
rattal játszanak, mint tették ezt a ceglédi-
ek ellen, akkor van esélyük a bennmara-
dásra. Adminisztratív probléma már nem 
lehet, az elmúlt héten határidőre beadta 
az NB III-as szereplésre licenszkérelmét 
a Termálfürdő FC Tiszaújváros a Magyar 
Labdarúgó Szövetségbe. 
Antal István, vezetőedző: Küzdelmes mér-
kőzésen, ami tipikus egygólos meccs 
volt, a helyzeteink megvoltak, sajnálom, 
hogy nem rúgtunk gólt, de egy jó csapat 
ellen értékes pontot szereztünk.
Virágh Ferenc, edző: Mi minden mérkő-
zésen nyerni akarunk, de a hazaiak na-

gyon szervezetten játszottak, így maradt 
a döntetlen. Gratulálok nekik a pontszer-
zéshez.
További eredmények
Nyíregyháza SFC - Tállya KSE 3-0
Nyírbátori FC - Putnok FC 1-3
Jászberényi FC - Felsőtárkány-M.kö-
vesd-Zsóry 4-0
Rákosmente KSK - REAC 3-1

FC Hatvan - Cigánd SE 2-4
DVSC-DEAC II. - Somos SE 2-0
DVTK II. - Újpest FC II. 0-1
Következik a 27. forduló
2016.04.16. szombat, 16:30
Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry - TFC Ti-
szaújváros
2016.04.16. szombat, 17:00
Putnok FC - Jászberényi FC
Tállya KSE - Nyírbátori FC
Somos SE - Nyíregyháza Spartacus FC
REAC - KBSC FC
2016.04.17. vasárnap, 11:00
Újpest FC II. - Ceglédi VSE
2016.04.17. vasárnap, 17:00
Cigánd SE - DVSC-DEAC II.
DVTK II. - Rákosmente KSK
Szabadnapos: FC Hatvan

Pályán az utánpótlás 

A Termálfürdő FC Tiszaújváros utánpót-
lás csapatai közül a serdülők együttesei 
szabadnaposak voltak, így csak az ifjúsá-
gi korúak léptek pályára. A hajdúböször-
ményi kiruccanás ezúttal egy pontot ho-
zott a konyhára.  
Az eredmények:
U19 HTE - TFCT 4-1
U17 HTE - TFCT 1-1

Az NB III Keleti csoportjának állása
1. Nyíregyháza Spartacus FC  25 21 1 3 60-14 64 
2. Ceglédi VSE  25  19  2  4  48-19  59 
3. Cigánd SE  24  16  4  4  66-29  52 
4. FC Hatvan  25  14  1  10  38-28  43 
5. KBSC FC  24  11  9  4  43-25  42 
6. Putnok FC  24  12  4  8  39-31  40 
7. Rákosmente KSK  24  11  7  6  51-33  40 
8. Újpest FC II.  24  10  4  10  27-47  34 
9. Jászberényi FC  25  9  5  11  47-36  32 
10. Somos SE  24  9  5  10  26-35  32 
11. DVSC-DEAC II.  25  8  5  12 35-31  29 
12. DVTK II.  24  8  4  12  25-36  28 
13. Nyírbátori FC  25  5  7  13  23-52  22 
14. Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry 25  5  5  15  25-56  20 
15. REAC  24  5  4  15  25-55  19 
16. Tállya KSE  24  4  3  17  21-44  15 
17. Termálfürdő FC Tiszaújváros  25  2  8  15 14-42  14  

Kosárlabda

A rájátszással folytatódik a bajnokság 
Az alapszakasz utolsó fordu-
lójában eldőlt, hogy a Tisza-
újvárosi Termálfürdő-Pho-
enix KK a középmezőnyben 
folytatja a rájátszást, ahol 
kuparendszerben folytatódik 
a küzdelemsorozat. 

A Keleti csoport 5. helyén végzett Phoenix 
a Nyugati csoport 8. helyezettjét, a Bajai 
Bácska FKE csapatát kapta ellenfeléül. A 
továbbjutás két mérkőzésen dől el, egyen-
lő állásnál a dobott kosarak száma és kü-

lönbsége dönt. Ezt követően a győztes és 
a vesztes a MEAFC-Tehetséges Fiatalok 
párharcának győztesével és vesztesével 
játszik a következő fordulóban. Végül kö-
vetkeznek a helyosztók, melyen a legjob-
bak az NB I/B 9-10. helyéért mérkőznek. 
Az első forduló párosításai:
Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC - 
Budapesti Honvéd 
MEAFC - Tehetséges Fiatalok-Budapest
Vásárhelyi Kosársuli - Metal-Work Bony-
hádi KSE 

Bajai Bácska FKE - Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix Kosárlabda Klub
2016. április 15. (péntek) 18.00., 
Baja, Magyarországi Németek Művelő-
dési Központja, Duna u.33.
Visszavágó:
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub - 
Bajai Bácska FKE
2016. április 22. (péntek) 18.00., 
Tiszaújváros, Sportcentrum, Játékcsar-
nok, Teleki Blanka út 6.

Asztalitenisz

Hajráznak 
a csapatok

Lassan a végéhez közelednek a 2015-2016-os asztalitenisz csa-
patbajnokságok küzdelmei. Az NB III „B” csoportjában még 
egy forduló van hátra. Jelenleg a TSC első számú gárdája vezeti 
a tabellát. A TSC második csapata, a megyei bajnokság „A” cso-
portjában a hétvégén vereséget szenvedett, ők jelenleg másodi-
kok a rangsorban. Az Eötvös DSE a  megyei „B” csoport lista-
vezetője, de még itt is folynak a küzdelmek. 
Holcim SC - Tiszaújvárosi SC II. 10-8
A győzelmeket szerezték: Mag 3, Fóti 2, Kavicsánszki 2 és a Ka-
vicsánszki-Mag páros. 

Duatlon

Veresegyházi 
sikerek

A Tiszaújvárosi Triatlon Klubot képviselő, még ifjúsági korú 
Lehmann Csongor abszolút sikerével ért véget a Veresegyhá-
zán megrendezett (5 km futás, 20 km kerékpározás, 2,5 km fu-
tás) országos duatlon ranglista verseny. A szintén ifjúsági Put-
nóczki Dorka az előkelő második pozíciót érdemelte ki az ösz-
szesítésben.
Eredmények:
Sprint-táv:
Férfi abszolút: 1. Lehmann Csongor, 2. Dévay Zsombor, 4. Ba-
logh Bence, 6. Tóth Róbert
Ifjúsági fiúk: 1. Lehmann Csongor, 2. Dévay Zsombor
Junior fiúk: 2. Tóth Róbert
Felnőtt férfiak: 1. Balogh Bence
Női abszolút: 2. Putnóczki Dorka, 4. Mátyus Lili, 5. Szabolcsi 
Fruzsina, 6. Jakab Ilka, 8. Szegedi Sára
Ifjúsági leányok: 1. Putnóczki Dorka, 3. Mátyus Lili, 10. Mol-
nár Sára
Junior leányok: 1. Jakab Ilka, 2. Szegedi Sára, 5. Filep Zsanna
Felnőtt nők: 1. Szabolcsi Fruzsina
Utánpótlás-kategória:
Serdülő fiúk: 8. Berencsi Ádám. Leányok: 4. Kovács Anna, 5. 
Bóna Kinga, 6. Tóth Anna
Újonc 1. kcs., fiúk: 5. Varga Martin Leányok: 3. Filep Zóra

Műkorcsolya

Érmek Miskolcról
Szikszai Zsuzsanna, a Havasszépe SE versenyzőjeként indult 
Miskolcon a 11. Avas Kupa nemzetközi és országos műkorcso-
lya bajnokságon. A háromnapos viadalon a tiszaújvárosi hölgy 
az adult kategóriában remekül futott, ami egy országos bajnoki 
címet és a nemzetközi mezőnyben egy ezüstérmet jelentett szá-
mára. 

Lehmann Csongor                 (Fotó: Fróna Judit)

Remélhetőleg a tiszaújvárosi csapat nem az NB III-nak intett búcsút a ceglédi ta-
lálkozó előtt. 

Ennél a helyzetnél Fortuna fogta a ceglédiek kezét, hiszen a labda centiméterek-
kel a kapufa mellett gurult ki a pályáról. 
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