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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Április 
27-én, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levél-
ben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, 
az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös 
számon. 
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Telefonok, laptopok

Adomány 
a rendőrségnek

Tiszaújváros önkormányzata új technikai eszközöket adomá-
nyozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ságnak.
Az IP telefonokat, a laptop számítógépeket, a nyomtatót és az 
irodai programcsomagokat április 15-én hivatalában adta át 
Bráz György polgármester dr. Vereckei Csaba rendőr dandár-
tábornok, megyei rendőrfőkapitánynak. Az adománnyal a főka-
pitányság Autópálya Alosztályának tevékenységét támogatja az 
önkormányzat.

Védelmi igazgatás

Regionális továbbképzést tartottak 
A BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság és 
a Honvédelmi Minisztérium 
Védelmi Hivatala regionális 
továbbképzést tartott váro-
sunkban, a Laza Pláza klub-
házban. A szakmai napon a 
Borsod és Szabolcs megyei 
kormányhivatalok érintett 
munkatársai vettek részt. 

A Borsod megyei védelmi rendszernek ez 
volt a negyedik gyakorlata 2013 óta, az 
elsőt Mádon tartották, ezt Szirmabesenyő 
és Tokaj követte. 
- Jelmondatunk, hitvallásunk, hogy a bal-
szerencsét nem siratni kell, hanem le-
győzni - mondta köszöntőjében Demeter 
Ervin kormánymegbízott, aki a védelmi 
igazgatás változásait is felidézte. - 2010-
ben kezdődött el az országban a védelmi 
igazgatás újjáéledése, itt Borsod megyé-
ben rögtön egy árvízzel szembesültünk 
2010 nyarán, ez elég kontrasztos helyzet 
volt. Az első lépés a védelmi igazgatás 
szabályozása volt, következő lépésként 
megtörtént a szervezeti rendszer kialakí-
tása, és most tartunk ott, hogy a védelmi 
igazgatás szereplőinek a tudását, felké-
szültségét fejlesztjük és gyakoroljuk. 
A továbbképzésen a MOL Petrolkémia 

Zrt. bemutatása után Szunyog Zoltán tűz-
oltó ezredes, a B-A-Z Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság igazgató-helyette-
se tartott előadást a megye katasztrófavé-
delmi kockázatairól. Borsod megyében 
három ipari központ van, ezek egyike Ti-
szaújváros. 
- Az ipari üzemek jelenléte semmivel nem 
jelent nagyobb veszélyt - mondta az igaz-
gatóhelyettes -, a jogszabályok alapján 
mindenkinek tudjuk biztosítani a bizton-
ságát, az élethez való jogát és nem gon-

dolom, hogy itt veszélyesebb lenne élni, 
mint bárhol máshol. 
A képzésen résztvevők előadást hallhat-
tak még a katasztrófaveszély kihirdeté-
sének feltételeiről, valamint arról, hogy 
milyen lehetőségei vannak a honvéde-
lemnek a terrorizmus és a migráció álta-
li fenyegetettség kezelésére. A szakmai 
nap egy gyakorlati bemutatóval zárult, a 
MOL Petrolkémia Zrt. területén a FER 
Tűzoltóság egy tartálytűz oltásának mód-
ját mutatta be. 

Tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét

Jubileumok, világversenyek, sztárok

Tanársztrájk

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott ti-
szaújvárosi iskolák mindegyike csatlakozott szerdán az orszá-
gos pedagógussztrájkhoz. Az Eötvös középiskola előtt - csak-
úgy, mint a múlt pénteki figyelmeztető sztrájk alkalmával - szü-
lők, nagyszülők, az oktatási rendszerrel elégedetlen civilek de-
monstráltak, szolidaritást vállalva a tanárokkal.
Városunk egyházi iskoláiban és az immáron a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium égisze alá tartozó Brassai Szakképző Iskolában 
nem volt sztrájk. 
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A gyakorlaton tartálytüzet oltottak. 

Az Omega együttes szuperkoncertjével kezdődik július 1-jén a Tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét. (Részletek a 3. oldalon.)
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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. A következő vasárnapi gyűjtés Ferenc 
pápa kezdeményezésére az ukrajnai rászorulók javára. Április 
21-én, csütörtökön kerületi esperesi gyűlés miatt nem lesz 
szentmise templomunkban. Azoknak a fiataloknak, akik 2016-
ban fognak házasságot kötni jegyesoktatás lesz a plébánia 
közösségi termében 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.
Görögkatolikus
Pénteken 17:00 vecsernye. Szombaton Szent György nagy-
vértanú emlékét ünnepeljük: 10:00 reggeli istentisztelet, 11:00 
Szent Liturgia. 17:00 vecsernye, utána utrenye. Vasárnap 
11:00 Szent Liturgia. Kedden 8:00 Szent Liturgia. 
Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. Vasárnap 
9.00 órától Sajószögeden, Tiszaszederkényben 10:00 órától, 
Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. Délután 16:00 
órától istentisztelet lesz. A városban a délelőtti istentisztelet 
ideje alatt gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni alkalom 
alatt konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
Kenesei ViKtorné

szül. szigeti Judit
temetésén személyesen is megjelentek, s jelenlétükkel fáj-

dalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
Megható kedvességük emléke örökre megmarad. 

A gyászoló Kenesei család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
szegedi leVente

(sajóörösi lakos, volt TVK-s dolgozó)
életének 85. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása Sajószögeden, a Városi Temetőben lesz, 2016. április 
22-én, pénteken, 11.00 órakor. Részvétüket 1 szál virággal 

fejezhetik ki. 
                                                         A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 24-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052) , majd április 25-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszer-
tár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 
óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  

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.

Ruhaosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat a Tiszaújvárosi Polgár-
jogi Mozgalommal és a Tiszaújvárosi 
Cigány Nagycsaládosok Szervezetével 
közösen a rászoruló roma családok ré-
szére használt és új ruhákat oszt 2016. 
április 23-án (szombaton) 10,00 órától. 
Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 
81. szám.

Farkas Sándor
elnök

Elfogott kerékoldó

Kétórás kempingezés
A rendőrök két órán belül azonosították, majd elfogták azt a férfit, aki Tiszaújvárosban 
ellopott egy kerékpárt. A jogos tulajdonos még aznap visszakapta biciklijét.
Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság B. Zsolt 44 éves helyi lakossal szemben. A nyomozás 
adatai szerint a gyanúsított április 14-én 14 óra körüli időben eltulajdonított egy lánc-
cal lelakatolt kempingkerékpárt.  A bejelentést követően a rendőrök két órán belül azo-
nosították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkö-
vetésével megalapozottan gyanúsítható férfit, aki beismerő vallomást tett. 
A kerékpár jogos tulajdonosa még aznap visszakapta kétkerekűjét a Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányság munkatársától.

                                        (Forrás: B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság)

Meghalt egy aranyos nénike a földszint 3-ban. Mindig mosoly-
gott, ha összefutottunk. Lányába karolva sétáltak, egyre lassab-
ban, akárcsak hajdanán a szívbeteg anyukám velem. És jött a ta-
vasz, a megújulás, a szeszélyes április, a gyakori időváltozások. 
Egyre többet hallottuk a mentők szirénájának süvítő, vészjós-
ló zaját. És egy napon megállt a házunk előtt is. Vitte a fuldokló 
nénit -, aki már többet nem jött haza...
Ma épp kinéztem az erkélyen, amikor a két lánya, a szerető test-
vérek, talpig feketében mentek a kocsihoz. Kezükben egy drága 
doboz. Bevillant, ez a mama urnája lehet, és rögtön eszembe ju-
tott az én két drága kislányom. Én nem akarnám őket így látni. 
De akkor már nem is fogom. Sirattam a nénit, a lányait, a gyer-
mekeimet és sirattam magamat. 
Hogyan kellene tisztán, őszintén szeretni egymást, hogy ne saj-
náljuk az elmúló perceket? Hogy amikor eljön a vég, csak szép 
emlékek legyenek. Tanít minden történés. A szomorú tán még 
mélyebb nyomot hagy.
Drága nénike a földszint 3-ból, legyen békés a végső álmod! Én 
ezzel a pár sorral búcsúzom.
                                                                                                                     Olgi 

kronika@tiszatv.hu

Drága nénike

Lakossági véleménykérés

Terveink szerint a Szent István út 1-11. sz. alatt lévő épület mö-
götti, a Mátyás király út 2-4. szám és a Tündérkert Óvoda által 
határolt területen közlekedési, zöldfelületi, közvilágítási, csapa-
dékvíz-elvezetési rekonstrukció valósul meg a meglévő bekö-
tőút áthelyezésével, a meglévő parkoló területek átrendezésé-
vel, parkolóhelyek kialakításával a „gödör” területén, új gyalog-
átkelőhely kialakításával a Mátyás király út elején az üzletház 
mögött épített új járda folytatásában, térburkolatok, sétányok 

és járdák kialakításával, a közvilágítás, vízelvezetés megoldá-
sával, továbbá a zöldterületen új növény- és faállomány telepí-
tésével.
Kérjük, hogy névvel ellátott észrevételeiket írásban tegyék meg 
2016. április 28-ig levélben a Polgármesteri Hivatal (Bethlen G. 
út 7.) címére, vagy elektronikus úton a phivatal@tujvaros.hu 
e-mail címre eljuttatva.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elkészült a Tiszaújváros, Szent István út 1-11. szám mögötti terület rendezésének koncepcióterve, me-
lyet az alábbi képen szemléltetünk:

Veszít
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 21.Sokféle



Nyitva és zárva

Vasárnapi csiki-csuki

Alig több mint egy évig volt érvényben a boltok 
vasárnapi zárva tartása, s lám, néhányan - élve a 
lehetőséggel - a hétvégén máris tárt ajtókkal vár-
ták a vásárlókat.

Zárva és nyitva

Tiszaújvárosban a Lidl áruház - országos szinten is a dolgozók-
kal történt előzetes beosztásra hivatkozva - nem nyitott ki vasár-
nap, s szintén zárva maradtak a Coop és a Spar üzletlánc ajta-
jai is. Annál szívesebben fogadták a betérőket a Penny Market-
ben, a Tesco áruház pedig háromszoros bért ígért azoknak a kol-
légáknak, akik hajlandóak voltak vasárnap is dolgozni.
Az intézkedést vegyes érzelmekkel fogadták az emberek. Az el-
adók közül - főleg a kisgyerekesek - sajnálták a családdal töl-
tött szabadnapot, volt olyan is azonban, akinek nem volt kifogá-
sa a nyitvatartás ellen, amennyiben azt kellőképpen honorálják.

Pro és kontra

A vásárlók között is megoszlottak a vélemények. A nyugdíja-
sok többsége úgy gondolja, hogy neki aztán édes mindegy, hogy 
szombaton vagy vasárnap szerzi-e be a szükséges dolgokat, hisz 
bármikor van ideje elmenni a boltba. Vannak, akik úgy találják, 
a templomból hazafelé menet jó lesz megint beugrani egy-egy 
kifelejtett jégkrémért, vagy más egyéb apróságért. A kisgyere-
kesek túlnyomó része pedig úgy látja, kifejezetten hasznos, ha a 
hétköznapi bokros teendői sorába nem kell még beillesztenie a 
nagybevásárlást is.
Az internetes oldalakon erősen egymásnak feszültek az indu-
latok, pro és kontra érvek hangzottak el egyetértőktől és ellen-
zőktől. Sokan a mentősök, tűzoltók, rendőrök, folyamatos mun-
karendben dolgozók életviteléhez hasonlították a kereskedelmi 
dolgozókét, mások amellett ágáltak, hogy nekik - kereskedők-
nek - is lehet kisgyermekük, s ők is szeretnék a vasárnapot a csa-
láddal tölteni.
Hirtelen jött a döntés, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy az elmúlt pénteken alig-alig akadt üzlet, melyet telefonon 
el lehetett érni. Mi várható a következő vasárnapon? Meglát-
juk… 

T. M.

Rendkívüli ülés

Jóváhagyott ügyrend
Tiszaújváros képviselő-testülete április 13-án tar-
tott rendkívüli ülésén jóváhagyta a TiszaSzolg 
2004 Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét.

A mindössze 5 percig tartó ülés összehívására azért volt szük-
ség, mert április 1-jétől 3-ról 5 főre emelkedett a bizottság lét-
száma. Az egységes szerkezetbe foglalt új ügyrend a korábbihoz 
képest főleg e miatt változott. Módosult a határozatképességre, 
a szavazás érvényességére vonatkozó rendelkezés. Az ügyrend 
szerint a felügyelőbizottság üléseit az elnök távollétében a tagok 
által maguk közül választott levezetőelnök vezeti.

Beiskolázás, beiratkozás 

Az angolra sorsoltak
Múlt csütörtökön és pénte-
ken írathatták be az általá-
nos iskolákba leendő első osz-
tályos gyermeküket a szülők. 
A kétnapos eljárás után az ál-
lami és az egyházi iskolák-
ban érdeklődtünk a jelentke-
zők számáról, az osztálylét-
számokról, az induló tagoza-
tokról.

- A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskolába 36 tanuló adta be fel-
vételi kérelmét - tájékoztatott Gál Benjá-
minné, az intézmény igazgatója. -  A je-
lentkezők emelt szintű angol, emelt szintű 
vizuális kultúra és általános tantervű osz-
tályba kérhették felvételüket, e két utób-

bi fél-fél csoport tesz majd ki egy teljes 
osztályt. A jelentkezők létszámát tekint-
ve így 18-19 fős osztálylétszámmal indít-
hatjuk el a következő tanévben a tervezett 
két első osztályunkat. Várhatóan azokkal 
a tanító nénikkel, akik most a negyedik 
évfolyamot viszik. 
 - Iskolánkba 41 nagycsoportos óvodás 
jelentkezett, öten nem kezdhetik az isko-
lát szeptemberben, visszamaradnak még 
egy évet az óvodában, így 36 jelentke-
zőnk maradt  - nyilatkozta lapunknak Do-
rony Attiláné, a Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola igazgatója. - Fel-
vételi elbeszélgetésen fogadtuk a gyere-
keket, csakúgy, ahogy a korábbi eszten-
dőkben. Terveink szerint két első osztályt 

indítunk a 2016-17-es tanévben, egy an-
gol-magyar két tanítási nyelvűt és egy 
általános tantervűt. Az osztályfőnökök 
Bodnárné Bali Krisztina és Tibáné Mé-
száros Éva tanító nénik lesznek. 
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola a jövő hétre ígért 
pontos információkat. Makrai Mariann 
intézményvezető helyettestől annyit tu-
dunk meg lapzártánkig, hogy a Hunyadi 
iskolában induló emelt szintű angol prog-
ramra túljelentkezés volt, ezért szerdán 
sorsolással döntötték el, hogy kiket vesz-
nek fel ebbe az osztályba a jelentkezők 
közül. 

                                             berta

Tiszaújvárosi Triatlon Nagyhét

Jubileumok, világversenyek, sztárok
A jubileumokhoz és az eddigi 
hagyományokhoz méltó tri-
atlonos szezonra készül a vá-
rossá nyilvánításának 50. év-
fordulóját ünneplő Tiszaúj-
város. A részletekről a Scar-
pa Étteremben tájékoztatták 
a sajtó képviselőit az esemé-
nyek szervezői.  

Elsőként Bráz György polgármester, a Ti-
szaújvárosi Triatlon Nagyhét szervezőbi-
zottságának társelnöke köszöntötte az egy-
begyűlteket. Az önkormányzat vezetője 
büszkén emlékezett meg arról, hogy idén 
ünnepeljük várossá nyilvánításunk félév-
százados évfordulóját. Elmondta, hogy az 
50-ből 25 évben rendeztek Tisza Triatlont 
és 2016-ban - a világon egyedül álló mó-
don megszakítás nélkül - már a 20. ITU 
Triatlon Világkupának adhatunk otthont. 
A hazai és nemzetközi sportprogramok 
mellett az esztendő kulturális kínálatá-
nak fénypontjaként - nem kis meglepetést 
okozva az érdeklődőknek - július 1-jén, 
pénteken este a Sportcentrumban Omega 
szuperkoncert lesz - jelentette be Bráz 
György. Gyakorlatilag ezzel kezdődik 
meg a sorrendben már 18. Triatlon Nagy-
hét, melynek zökkenőmentes lebonyo-
lításához nagy segítséget kapunk az ön-
kormányzati cégektől, a rendőrségtől, és 
a polgárőrségtől is. A szervezői csapat és 
a testület nevében mondhatom, hogy va-
lamennyi eseményre nagy szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!

Versenyek, éremesélyek

A megszokottnál is sűrűbb sportszakmai 
eseményekről Lehmann Tibor főrendező, 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-veze-
tőedzője beszélt a jelenlevőknek. 
- Első idei rendezvényünk a Jabil 3pró-
ba elnevezésű szabadidősport esemény, 
melynek nyitányát az április 24-i kerék-
páros próba jelenti - mondta. - Júniusban 
az úszás, majd júliusban a futás szerepel 
a pontgyűjtő szériában. Májusban követ-
kezik a szintén hagyományos Tisza Tri-
atlon, melynek keretében rendezzük meg 
a klubcsapat országos bajnokságot és 
a paratriatlon ob-t is. A riói olimpia mi-
att egy hónappal korábbi Triatlon Nagy-
hét már az első hétvégén nemzetközi vi-
adalt kínál a résztvevőknek és a sportba-
rátoknak. Az Európai Triatlon Szövetség 
(ETU) megbízásából a kontinens legjobb 
ifjúsági korú versenyzői mérik össze tu-
dásukat, a sportág történetében először, 
egyéniben is. Reményeink szerint klu-
bunk versenyzői közül Putnóczki Dorka 
és Lehmann Csongor is dobogó közelben 
zár majd. A második hétvégén előbb jö-
het az ETU Triatlon junior Európa-kupa, 
ahol nagyobbik fiam, Bence is jó eséllyel 
pályázik valamelyik éremre, majd a Ma-
gyar Utánpótlás Gála és az utóbbi két év-
ben kimagasló hazai sikereket hozó ITU 

Triatlon Világkupa, mely sokak számára 
az utolsó nagy versenyt jelenti az ötkari-
kás játékok előtt.

Továbbra is él a támogatás

A MOL Petrolkémia Zrt. kommunikáci-
ós szakértője, Pálffy Gábor elmondta, a 
MOL-csoport jelenlegi fejlesztései meg-
kérdőjelezhetetlenné teszik tiszaújváro-
si petrolkémiai tevékenységének jelentő-
ségét. 
- Az ipari fejlesztésekkel párhuzamosan 
odafigyelünk az itt élőkre is, és nem ve-
szítjük szemünk elől társadalmi felelős-
ségünket - mondta Pálffy Gábor. - Támo-
gatjuk a régiót és a várost is alapítványa-
inkon keresztül, illetve a város kiemelke-
dő nyári fesztiválját, a Triatlon Nagyhe-
tet is. Húsz éve elődeink arra gondoltak, 
hogy egy ilyen elképzelést - egy világku-
pát Tiszaújvárosba hozni -, egy kalandot 
támogatni kell. A kaland aztán már felfe-
dező út, expedíció lett, amelyben válla-
latunk, most a MOL-csoport, mindig ott 
volt a „túravezetők” mellett, támogatta 
őket. Visszanézve, őszintén mondhatom, 
hogy valódi partnerség alakult ki a szer-
vezők és a cég között. 

Sztárparádé 
az Omegával az élen 

- Csatlakozva a polgármester úr bejelen-
téséhez, a nagyheti kulturális kínálat to-
vábbi elemeit is a jubileumokhoz mél-
tó módon igyekeztük összeállítani - fo-
galmazott Márkus Balázs, a szervezőbi-
zottság társelnöke, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub elnökségi tagja. - Az Om-
ega mellett olyan neves és kedvelt előa-
dókat nyertünk meg fellépőnek, mint a 
Bon Bon, a Magna Cum Laude, a Zanzi-
bár, a Bikini, az R-Go, a The Biebers, a 

New Level Empire, vagy éppen ByAlex, 
Geszti Péter, Peter Shramek és Fricska. 
Ebben az évben is lehetőséget kínálunk a 
város lakosságának, illetve a hozzánk el-
látogatóknak arra, hogy esténként közö-
sen sportoljanak. A Bogratlon bográcsfő-
ző-fesztivállal párhuzamos evezősverse-
nyen, valamint a két futáson, a kerékpá-
rozáson, a turista triatlonon, a lábtenisz-
ben, a streetballban és a tavaly, a rossz
időjárás miatt elmaradt, ezért újra az „ét-
lapra” kerülő tóátúszásban lehet majd 
gyűjtögetni a tombolaszelvényeket, me-
lyek tulajdonosai között július 10-én ér-
tékes tárgyjutalmakat sorsolunk ki. Ösz-
szességében elmondhatom, hogy mara-
dunk a hosszú évek alatt jól bevált „re-
ceptnél”, azaz a napi közös sportolást kö-
vetően jöhet a közös kikapcsolódás!

Közösségépítő triatlon

Dr. Fülöp György alpolgármester, önkor-
mányzati összekötő, kiemelte, hogy a ju-
bileumok és a hozzá kapcsolódó rendez-
vények milyen fontos szerepet töltenek 
be településünk életében.
- Nem túlzás azt állítani, hogy Tiszaújvá-
rosban a dr. Márkus Gábor barátunk által 
meghonosított, általa és csapata által vi-
lágszínvonalra emelt triatlon közösséget 
épített az elmúlt évtizedekben - hangsú-
lyozta. - Példamutató, igazi közösséget a 
rendezők, közreműködők tekintetében, és 
a lokálpatriotizmust erősítő, párját ritkí-
tó közösséget az itt élő emberek körében. 
Tiszaújvárost a triatlonnak köszönhető-
en az elmúlt két évtizedben a világ min-
den pontján megismerhették, ami marke-
ting szempontból is rendkívül figyelem-
re méltó. 

Kiss Péter

3. oldal2016. április 21. Aktuális

Régen látott vasárnap délutáni kép a TESCO-parkolóban. 

A Penny Market is kinyitott április 17-én. 

Balról jobbra Szűcs István, a Triatlon Nagyhét sajtóreferense, Lehmann Tibor, 
dr. Fülöp György, Bráz György, Márkus Balázs és Pálffy Gábor a sajtótájékozta-
tón. 



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  
TóTh Sándor

kompenzációs listán 
mandátumot szerzett képviselő
2016. április 27-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői szoba.

              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

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.

Név A visz-
szatéríten-
dő támoga-
tás összege 

E Ft 

A vissza 
nem téríten-
dő támoga-
tás összege 

E Ft

Vásárolt
 ingatlan 

címe

Márkus Balázs 700 450 Örösi út 85. 
1/1.

Elek Anna 650 400 Árpád út 47. 
2/1.

Fülöp Anita 650 400 Munkácsy M. 
út 6. 3/4.

Daragó Viktória 600 350 Építők útja 
15. Fsz. 1.

Sass Viktória 550 300 Építők útja 5. 
2/8.

Bukta Ferenc 500 250 Juhar köz 6. 
4/15.

A kérelmezők-
nek megállapított 
összeg

3 650 2 150

Maradvány ösz-
szesen

26 350 17 850

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 1. bírálati időszak-
ban (2016. március 1. - 2016. március 31.) az alábbi kérelmezők 
részesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában

Bráz György polgármester

Moly ellen 
permeteznek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2016. ápri-
lis 21-22. közötti időszakban Tiszaújvárosban a közterületi 
vadgesztenyefákon, vadgesztenyelevél-aknázómoly (Came-
raria ohridella) ellen növényvédőszeres permetezést végez az 
esti órákban. Növényvédőszerek megnevezése: Dimilin 25 
WP,Topas 100 EC III. kategóriás, közterületre engedélyezett, 
méhekre nem veszélyes szerek.
A növényvédő gép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakos-
ság megértését!

                Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk az eltérő táplálkozást igénylő ellátottak szüleit/
törvényes gondviselőit, hogy 2016. május 5-én 17.00 - 18.00-ig 
diétás étkeztetéssel kapcsolatos fórumot, kötetlen beszélgetést 
szervezünk az érintettek részére.
Helye: Központi étterem. Meghívott vendégek: Szentirmai Ág-
nes, a Tiszaújvárosi Lisztérzékeny Csoport elnöke és Gyáni 
Emese, intézményünk dietetikusa. A rendezvényen részt vesz-
nek még az intézmények főzőkonyháin dolgozó szakácsok, élel-
mezésvezetők. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Mellékvízmérők hitelesítése
Tisztelt Tulajdonosok!
Az Észak-magyarországi Regionális Víz-
művek Zrt. tájékoztatta a közös képvi-
selőket a viziközmű-szolgáltatásról  szóló 
2011.évi CCIX. Törvény egyes rendelke-
zéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. 
(II. 27.) számú Kormányrendelet 2015.
12.10-től hatályos rendelkezéséről, mely 
értelmében a mellékszolgáltatási szer-
ződés megszűnik, ha az elkülönített víz-
használó nem gondoskodik a mellék-

vízmérő hitelesítéséről vagy cseréjéről.
 Ezek alapján az elszámolás alapja a be-
kötési vízmérőn mért felhasználás.
A bekötési  vízmérő és a mellékvízmérők 
mérési különbözetéből adódó vízfogyasz-
tás utáni szolgáltatási díjat a bekötési mé-
rő szerinti felhasználó köteles megfizetni.
Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy fi-
gyelmesen olvassák el a számlával együtt 
megküldött tájékoztatót, amely jelzi, 

hogy mikor jár le a vízmérő hitelessége.
A határidő betartásával elejét lehet venni 
azon további kellemetlenségeknek, mely 
alapján a tulajdonközösség dönthet úgy 
is, hogy a lejárt vízmérők miatti  vízdíj-
különbséget azon tulajdonosokkal fizette-
ti meg, akik nem gondoskodtak a mellék-
vízmérők hitelesítéséről.

Csoma Bertalan elnök
Lakástulajdonosok Egyesülete

Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2016. 
április 28-án, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a 2014. évi „B” és a 2015. évi 
„B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíj továbbfolyó-
sítására, illetve a folyósítás megszünteté-
sére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
3. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos 
döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Ipari Park fej-
lesztésével kapcsolatos döntések megho-
zatalára
5. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. te-
vékenységéről, a 2015. évi mérleg- és 
eredménykimutatás jóváhagyása, a kitű-
zött vezetői jutalomfeladat értékelése és 
a vezetői bér meghatározása
6. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevé-
kenységéről, a 2015. évi mérleg- és ered-

ménykimutatás jóváhagyása, a kitűzött 
vezetői jutalomfeladat értékelése és a ve-
zetői bér meghatározása
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletéről, valamint elidegení-
téséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormány-
zati rendelet módosítására
2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásáról, a pénzügyi terv végre-
hajtásáról
3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi 
maradványának jóváhagyására
4. Javaslat a fogyatékos személyek nap-
pali ellátásának férőhelyszám-bővítésé-
vel kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont 2015. évi tevékenységéről szóló 
szakmai munkajelentés és teljesítményér-
tékelés jóváhagyására
6. Javaslat a Lékai János emléktáblára vo-
natkozó döntések meghozatalára
7. Javaslat a Napsugár Bölcsőde épüle-
tének felújításával kapcsolatos döntések 
meghozatalára
8. Javaslat a Sportcentrum épületeinek 

energetikai korszerűsítésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára 
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 2015. 
évi mérleg- és eredménykimutatás jóvá-
hagyása, a kitűzött vezetői jutalomfeladat 
értékelése és a vezetői bér meghatározása
10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. tevékenységéről, a 
2015. évi mérleg- és eredménykimutatás 
jóváhagyása, a kitűzött vezetői jutalom-
feladat értékelése és a vezetői bér meg-
határozása
11. Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 
a Tiszaújváros Város Önkormányzatánál 
2015-ben végzett belső ellenőrzések ta-
pasztalatairól
12. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőr-
őrs Tokaj 2015-ben végzett tevékenysé-
géről
13. Egyebek
a. Javaslat a migránsok helyzetével kap-
csolatos politikai nyilatkozat megvitatá-
sára
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat

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.
Fórum 

a diétás étkeztetésről

4. oldal 2016. április 21.Önkormányzat/Közlemények



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 
betöltésére,

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-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 Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 
1 fő takarító

 munkakör betöltésére határozatlan időtartamra szóló munkaviszonnyal.
Pályázati feltételek:

• általános iskola 8 osztály
• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság

• előnyt jelent hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolnia kell:

• Szakmai önéletrajzot
• Bizonyítvány-másolatokat

Feladatok:
• A kijelölt takarítási terület napi takarítása, tisztán tartása, fertőtlenítése

Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. székhelyén 

(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz.) munkanapokon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 

e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alatti címre.

A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 25.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

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 csúszdahasználati 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 munkakörök 
betöltésére, 2 hónap időtartamú próbaidő kikötéssel

Munkakör megnevezése: 
2 fő recepciós

Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Hotel Termál**
Pályázati feltételek:

• szakirányú végzettség
• legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete

• jó kommunikáció és problémamegoldó képesség
• rugalmasság, megbízhatóság• önálló munkavégzés

Előnyt jelent :
• szállodai recepciós munkakörben szerzett tapasztalat

• Hostware program ismerete
• további idegen nyelv ismerete 

A pályázathoz csatolni kell:
 • önéletrajz 

• bizonyítványok másolata
• a borítékon fel kell tüntetni „recepciós munkakör”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 27.

Az állások betölthetőek: 2016. május 02. - 2016. október 31.
A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet: 

személyesen (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2., a hotelrecepción)
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 munkakörök 
betöltésére, 2 hónap időtartamú próbaidő kikötéssel

Munkakör megnevezése: 
1 fő karbantartó

Munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Termál Kemping**
Pályázati feltételek:

• szakmunkás végzettség
• műszaki beállítottság
• önálló munkavégzés

• megbízhatóság, rugalmasság, terhelhetőség
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Előnyt jelent:
• víz-, gáz- és fűtésszerelő

• kertészeti munkákban való jártasság
Feladat:

• a szezon ideje alatt a telephelyeken (kemping és hotel) felmerülő javítási, 
szerelési, karbantartási munkák szakszerű ellátása

• a növényzet és a füves terület gondozási feladatainak elvégzése
A pályázathoz csatolni kell:

 • önéletrajz 
• bizonyítványok másolata

• a borítékon fel kell tüntetni „karbantartó” munkakör.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 25.

Az állások betölthetőek az elbírálást követően azonnal 
(2016. augusztus 31-ig).

A pályázatot benyújtani az alábbiak szerint lehet:
Személyesen (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2., a hotelrecepción)
postai úton (TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F)

elektronikus úton (tiszaszolg@tszolg.hu)
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A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.) 

a 2016/2017-es tanévben felnőttek számára 
gimnáziumi képzést indít nappali vagy esti tagozaton 

Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. életé-
vüket betöltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. év-
folyamtól indul, előző tanulmányok beszámításával.
Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az évben kezdhet-
nek tanévet, amelyben a
24. életévüket betöltik. A képzés csak az egyik tagozaton in-
dul, a jelentkezők létszámától függően. Jelentkezési határidő: 
2016. június 24.  
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve le-
tölthetők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

Pogonyi-Simon Edit
  intézményvezető

Az Eötvös Gimnázium legifjabb diákjai, folytatva a hagyomá-
nyokat, a matematika tanulmányi versenyeken idén is szép ered-
ményeket értek el.
A Zrínyi Ilona matematikaversenyen a 8. H osztály csapata me-
gyei 3. helyezést ért el (Makrányi Kata, Sebe Anett, Zsóri Zsolt). 
Egyéniben megyei 3. Makrányi Kata, 9. Sebe Anett, 12. Lapos-
tyán Fruzsina (7. H), 18. Zsóri Ádám (7. H). A Varga Tamás ma-
tematikaverseny megyei fordulójában 6. helyezést ért el Sebe 
Anett. (Felkészítő tanáruk: Papp Horkai Margit.)

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A megyei angol mese- és prózamondó versenyt április 7-én ren-
dezték meg a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános 
Iskolában. A versenyen részt vettek a Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. 5-6. évfolyam ka-
tegóriában 3. helyezést ért el Vámosi Tibor 5/8. (Széchenyi Ist-
ván Iskola, felkészítő tanár Vad Gertrúd). A 7-8. évfolyam kate-
góriában 2. helyezett Kelemen Aliz 8/7. (Széchenyi István Isko-
la, felkészítő tanár Makó Éva).

  Hok Csaba
intézményvezető

Első alkalommal szervezték
meg a szakmák éjszakáját a 
Brassai Szakképző Iskolá-
ban. 

A kezdeményezéstől azt remélik, hogy a 
városlakók és a jövendőbeli tanulók még 
jobban megismerik az intézményben fo-
lyó oktató-nevelő munkát.
Az idén 50 éves Tiszaújváros előtt tiszte-
legve diákok és tanárok közös futásával 
kezdődött a rendhagyó esemény. Míg ők 
távolodtak, a Derkovits Fúvószenekar és 
az iskola diákjai szórakoztatták a főbejá-
rat előtt gyülekező érdeklődőket.
- Egy szegedi kezdeményezést vettünk át 
- mondta az iskola igazgatója, Jakab Dé-

nes. - A célunk, hogy a városlakók és az 
ide jelentkező leendő tanulók megismer-
kedjenek tanintézetünkkel.
A futók egy jelképes Brassai lángo(s)t 
hozva visszaérkeztek és kezdődhetett a 
rendezvény.
Kémia bemutató, gépírás gyakorlat, és 
még egy 3D nyomtató is várta a látogató-
kat sok más mellett.
- Apukámmal jöttünk, én Kazincbarci-
kán tanulok, és most vagyok hetedikes - 
mondta Orosz Tamás. - Nagyon érdekes-
nek tartom az iskolát, lehet, hogy ide jö-
vök majd középiskolába.
Nem csak nézni, kipróbálni is lehetett 
sok-sok mindent. A vállalkozó kedvűek 
akár forraszthattak is, persze segítséggel.

- Nagyon tetszik - mondta a tiszaújváro-
si Földvári Levente, aki ugyancsak azért 
érkezett a rendhagyó rendezvényre, hogy 
megnézze, milyen is az iskola. - Nem ne-
héz forrasztani, érdekel ez az egész, lehet 
ide jövök majd tanulni.
A vendégeket nem csak bemutatókkal, 
szendviccsel és teával is várták. Összes-
ségében elmondható, nem csupán a tanul-
ható szakokról, hanem az iskola hangula-
táról is képet kaphattak a látogatók.
Az iskola vezetése tervezi a szakmák éj-
szakájának folytatását, illetve más hason-
ló programok szervezését is, mert mint 
mondták, kevesen tudják, hogy milyen 
sokszínű oktatás is folyik a Brassaiban.

 borza

Az április 11-ei ünnepélyes iskolagyűlé-
sen először József Attilára emlékeztünk 
a Hunyadi iskolában. A 8/1. osztály tanu-
lói versillusztrációkat is készítettek ez al-
kalomból. Azt vetették papírra, mit jelent 
számukra József Attila költészete. A köl-
tő boldog lenne, ha élne, hogy neve nem 
csupán „áruvédjegy”, hanem a fiatalok-
hoz közel került „tiszta szíve”.
Ezelőtt két évvel hagyományteremtő szán-
dékkal kezdtük a „Tanárok másként” so-
rozatot, hogy iskolánk egy-egy jelenlegi 
vagy korábi pedagógusának alkotásait be-
mutassuk a költészet napján. Most Csa-
tóné Boros Zsuzsanna tanárnő olvasta fel 
Janikovszky Éva stílusában írt humoros 
írását, melynek címe: Osztálykirándulás. 
Úgy tűnik, a tanárnő személyesen is ré-
szese volt már egy-két ilyen élménynek. 
Alkotása megnevettetett kicsit és nagyot 
egyaránt.
A mi kis Hunyadi-várunkban jól megfér-
nek egymás mellett az osztályok címerei 
és a csodálatos fáklyák. Most a paravá-
nokon a reneszánsz világát idézik a kép-
versek. A 4/2., 6/1., és 7/10. osztály tanu-
lói maguk is próbálkoztak ilyen verses já-
tékokkal.
A gobelin szintén a XIV. században kez-
dett nálunk elterjedni. Értékét növelte, 
hogy a különleges technikával készült 
műveket csak nagyon kevesen tudták el-
készíteni. Aki mégis értett hozzá, nagy 
becsben részesült: különleges díszruhá-
ban végezhette munkáját. Itt volt közöt-

tünk az aulában látható páratlan szépségű 
gobelinek alkotója, iskolánk volt tanára, 
Sztavinovszki Imréné. Gobelinjeit látva 
művészetéről már kialakult a benyomá-
sunk, de művésze volt ő a pedagógus hi-
vatásnak is. Mint ahogyan a hímzés apró 
öltéseit is nagyon eltalálta, úgy bánt tanít-
ványaival is. Rendkívüli igényességgel, 
következetességgel és óriási szeretettel. 
Ahogyan az itt kiállított darabokra néz, 
úgy tekintett tanítványaira: büszkén, mo-
solyogva, meghatottan, mindegyiket kü-
lön-külön elbecézve. S a jól végzett mun-
ka örömmel tölt el, ezért gyakran hallhat-
tuk sajátságos kacaját és poénjait a tanári-

ban és a tanteremben egyaránt. A gobelin-
hez kötődő szerelme két évvel nyugdíjba 
vonulása után kezdődött. 2014-ben részt 
vett a Budapesten rendezett VIII. Orszá-
gos Szamosközi Gobelinvarró pályázaton 
Szilvák és Fekete szeder című csendéle-
teivel. A Szilvák a zsűri különdíját kapta.
Külön öröm volt számunkra, hogy a kiál-
lítás megnyitóján sok egykori pályatárs is 
jelen volt.
Mindkét alkotónak további sikereket kí-
vánunk!
 Tankó Lászlóné

intézményvezető-helyettes

Jótékonysági estet tartott a Hunyadi Mátyás Isko-
la. Az idén 40 éves tanintézmény szülő-nevelő bálja 
a jubileumi rendezvényekhez kapcsolódott.

A negyedikesek reneszánsz táncával kezdődött az idei Hunya-
di-bál, melyen a szülők és pedagógusok találkozhattak és jóté-
konykodhattak. Idén111-en.
- Én már az első bálon is itt voltam - mondta Csomósné Kovács 
Heléna, aki szülőként volt jelen a rendezvényen. - Én is ide jár-
tam, dolgoztam is itt, és most a gyermekem jár ide. Szeretjük 
ezt az iskolát.
Bráz György polgármester, dr. Fülöp György alpolgármester 
és Bozsikné Víg Mariann tankerületi igazgató is köszöntötte a 
megjelenteket, akik nem csak szórakozhattak, hanem jótékony-
kodhattak az iskola alapítványa által szervezett esten.
- Az alapítvány és az iskola nagyon szorosan együttműködik - 
mondta az alapítvány kuratóriumának elnöke, F. Bacsó Bea -, tá-
mogatjuk az iskolában működő versenyeket, különböző rendez-
vényeket, hogy segítsük a gyermekek mindennapjait.
Különleges év az idei a Hunyadi iskolában, hiszen négy évtize-
de kezdődött meg a tanítás az intézményben. A bál is ennek je-
gyében telt el.
- Sok rangos rendezvényünk volt, de a ballagás előtt most a bál 
a legfontosabb - mondta Tankó Lászlóné, az iskola intézmény-
vezető helyettese. - Szerettük volna azt, hogy régi kollégák, régi 
tanítványok is jöjjenek, sajnos ez nem igazán valósult meg, mert 
számos program van ilyenkor tavasz tájékán.
A bál bevételét az elmúlt tanévben indult dráma-tánc tagozat 
kelléktárának növelésére fordítják.

 borza

Szakmák éjszakája

Mindent a szemnek és a kéznek

kronika@tiszatv.hu

Rendhagyó megemlékezés

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Hatosztályos sikerek 

Mese és próza angolul

Hunyadi-bál

Mulattak, 
jótékonykodtak

Diákolimpia

Lehmann repült
Nem talált legyőzőre a tiszaújvárosi gimnázium tanulója, Leh-
mann Bence a gödöllői repülőtéren megrendezett mezeifutó di-
ákolimpia VI. korcsoportos fiú, 5 km-es országos döntőjében. 
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzője közel 100 méteres 
előnnyel nyerte a versenyt. Iskola- és klubtársai közül Putnócz-
ki Dorka az V. korcsoportos lányok 4 km-es mezőnyében szer-
zett negyedik helyet, Szegedi Sára és Jakab Ilka a VI. korcso-
portos lányok között végzett a negyedik, illetve a hatodik helyen 
hasonló hosszúságú távon. 
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Sok fiatal érdeklődött a gyakorlati tudnivalók felől.

Érkezik a Brassai láng(os).

Sztavinovszki Imréné és egyik alkotása. 
Reneszánsz tánccal nyitották a bált. 



Családok a természetben

A Föld napja
Szamárháton

Állatsimogatás, madárodú-készítés, pusztabuszo-
zás. Ilyen programok is várták az érdeklődőket 
azon a családi napon, melyet a Kesznyéteni Tájvé-
delmi Körzet központjában tartottak. A Föld nap-
ja alkalmából a környezetszépítésre, a természet 
megóvására is felhívták a figyelmet a rendezvény 
szervezői. 

Az egykor a Tisza árteréhez tartozó területen legelők voltak és 
pásztorkodás folyt. Majd 1846-ban elkezdődött a Tisza szabá-
lyozása. A Tisza ezen szakaszán hatalmas kanyarulatot vágtak 
le, de természeti értékeit megőrizte a vidék. 1995 után nyilvá-
nították természetvédelmi területté, amit a gazdag vegetáció 
és értékes állatvilága indokolt. Gémek, kócsagok lépkednek a 
mocsaras, lápos területen, de nem ritka a vaddisznó és az arany-
sakál sem. Az e tájra jellemző magyar néphagyományokkal is-
merkedhettek meg a látogatók. A Szamárháti látogatóközpont-
ban negyedik alkalommal megrendezett családi napon a gyere-
kek kipróbálhatták az íjászatot, a pásztortülköt, megismerked-
hettek a szarufaragással. Simogathattak kis bivalyt, nézhettek 
mangalicákat, szürke marhacsordát, nyájat, kecskéket.
- Szerintem nagyon fontos, hogy a gyerekek belelássanak a ré-
gen élt emberek életébe, hogy megismerkedjenek az akkori kör-
nyezettel és az állatokkal - mondta a Tiszavasváriból érkezett 
Gazdag Józsefné. - A városban élő gyerekek csak könyvekben, 
képeken látják ezeket az állatokat, így ez egy jó lehetőség, hogy 
találkozzanak velük.
 A falusi élet mindennapjaiba is bevonták a látogatókat. Lehető-
ség volt konyhakert gondozására, virágosládák felújítására, ké-
szítésére, faültetésre. Az üstben hagyományos magyar étel ro-
tyogott.
 - A cél, hogy az ide látogató családok úgy érezzék jól magukat 
a természetben, hogy annak a természet is örüljön, és a haszná-
ra váljon - nyilatkozta dr. Legány András, a Tiszatáj Közalapít-
vány kuratóriumi elnöke. – Vannak, akik pihenésre, nyugalom-
ra vágynak és vannak, akik szívesen megismerkednek a táj szép-
ségeivel. 
A Kesznyéteni Tájvédelmi Központban mindenkinek biztosíta-
nak igényének megfelelő kikapcsolódást, a gyerekek számára 
pedig táborokat szerveznek. 

ema

Show, tánc, fesztivál

Ezren a kábítószer ellen
Tizennyolcadik alkalommal, 
rekordlétszámú nevezővel szer-
vezte meg a Tiszaújváro-
si Gimnasztráda Csoport a 
Showtánc Fesztivált. Táncolj, 
ne drogozz! - e mottó jegyé-
ben léptek fel a résztvevők az 
immár nemzetközivé szélese-
dett gálán.

Ritmusos zenéket hallhattak és remek 
koreográfiákat láthattak mindazok, akik 
szombaton kilátogattak a Sportcentrum 
játékcsarnokába. Az eseményt a Kábító-
szerügyi Egyeztető Fórum is támogatta. 
A fesztivált Bráz György, Tiszaújváros 
polgármestere nyitotta meg, mint fővéd-
nök. A fő támogató Tiszaújváros önkor-
mányzata és a képviselő-testülete nevé-
ben köszöntötte a fesztivál résztvevőit, és 
kifejezte az elismerését a szervezőknek és 
a résztvevőknek, hogy egy ilyen különle-
ges és sikeres fesztivál jött létre városunk-
ban. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az 
ilyen lehetőségeket, ahol összefognak a fi-
atalok a drog ellen, támogatja a város.                                                                                      
Tizennyolcadik éve örvend nagy népsze-
rűségnek a fesztivál a siker titka, hogy a 
mozgást, a táncot és a drogmentes, egész-
séges életmódot hirdeti, együtt mozog 
amatőr és profi, 4 és 72 éves. A bemon-
dói szövegben elhangzott: „A tánc, mint 
mozgás, sport és csapatmunka rendkívü-

li közösségépítő erejével, a test és lélek 
egészséges formálásával kiváló választás 
egy fiatal számára. A csapat és a barátok, 
a versenyek öröme és a siker, az egészsé-
ges életmód és a rendszeres testmozgás, 
az alázat és a kitartás, az akaraterő és a 
büszkeség, a másik tisztelete és elfogadá-
sa mind-mind olyan pluszt ad az életben, 
melyet fiatalon átélve és elsajátítva egy 
táncosból olyan felnőtt válik, aki elutasít 
mindenféle kábítószert.  
- Én már az első alkalomtól, azaz 18 éve 
részt veszek a Showtánc Fesztiválon - 
mondja Bárány Adrienn, aki a Fitt and 

Art tánccsoporttal érkezett. - Nagyon jó-
nak tartom ezt a kezdeményezést, és a 
mondanivalóját is.
A drogellenes kampányban a Tiszaújvá-
rosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is 
részt vett.
- Ezen a rendezvényen olyan fiatalokat 
is meg tudunk szólítani, akik nem a vá-
rosban élnek, hiszen a környező települé-
sekről is érkeznek fiatalok - mondta Bod-
nár Tünde, a KEF tanácsadó bizottságá-
nak vezetője.
A fesztivál hagyományos eleme a kö-
zös tánc. Ezen a lehető legtöbb résztve-
vő felsorakozik, hogy előadjanak egy kö-
zös koreográfiát, majd egy fénykép is ké-
szüljön róluk.
- Idén minden eddiginél több nevező-
vel valósult meg a Showtánc Fesztivál 
- mondta Haisz Vanda, a Tiszaújváro-
si Gimnasztráda Csoport vezetőedzője, 
főszervező. - Összesen ezren neveztek, és 
nem csak Magyarországról, hanem Kas-
sáról is érkezett egy csapat, tehát nemzet-
közivé váltunk. 
A fesztivál valamennyi résztvevője ér-
met kapott Tiszaújváros önkormányza-
tának jóvoltából. Ahogy a szervezők el-
mondták, a táncosok megérdemlik, hi-
szen mindannyian sokat készülnek egy-
egy fellépésre, és ők ezzel demonstrálnak 
a drog nélküli élet mellett.
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Pásztorételfőző Fesztivál
2016. április 30-án, szombaton a Kesznyéteni Tájvédelmi 
Körzetben található Szamárháti Látogatóközpontban
Tűzgyújtás: 9:00 órakor 
Tervezett programok:
• Pásztorételfőző verseny az előzetesen jelentkezett csapatok 
számára 
• Kézműves mesterek bemutatója 
• Kirándulás lóvontatású pusztabusszal a Kesznyéteni TK lá-
togatóútján és ismerkedés a Szamárháti-tanyán bemutatott 
őshonos háziállatfajtákkal 
• Pásztorjátékok, íjászat
• Kenyérsütés kemencében
Belépti díj nincs, de a rendezvényen való részvétel regisztrá-
cióhoz kötött!  (infó: http://tiszatajkozalapitvany.hu/pasztore-
tel.html)
Ételkóstoló jegyek a helyszínen kaphatók. 
Evőeszközt és tányért szükség esetén 300 Ft ellenében bizto-
sítanak a szervezők. 
*A pásztorételfőző versenyről: A jelentkező 2 fős csapatok 
egy szabadon választott hagyományos pásztorétel helyszínen 
történő elkészítésével mérhetik össze tudásukat. 
A fődíj egy magyar szürke bikaborjú. 
Részletes tudnivalók és jelentkezés (április 28-ig!) az aláb-
bi honlapon: tiszatajkozalapitvany.hu/pasztoretel.html illetve 
telefonon: 30/324-7797. 
A zsűri a Szabadtűzi Lovagrend delegáltjaiból áll. 
A rendezvény nem közösségi, az eseményen való részvétel-
hez előzetes regisztráció szükséges.
A rendezvény védnökei: 
Dr. Turi-Kovács Béla, korábbi környezetvédelmi és vízgaz-
dálkodási miniszter, az Országgyűlés 
korelnöke, valamint Wittner Mária, volt országgyűlési kép-
viselő Támogatók: Görömbölyi Borbarátok Hagyományőrző 
Egyesülete, LAC-HÚS Kft., Szabadtűzi Lovagrend, Tiszatáj 
Közalapítvány 

Kerékpáros közlekedési szabályok 1.

A kerékpár és tartozékai
A gyalogosok mellett a kerékpárosok a 
közlekedés legveszélyeztetettebb részt-
vevői. Ez a tény a kerékpárosok számára 
azt jelzi, hogy fokozott óvatossággal kell 
közlekedniük. A többi közlekedő számá-
ra magatartásunkat a közlekedési szabá-
lyok megtartása teszi kiszámíthatóvá, en-
nek ellenére gyakran tapasztalható, hogy 
a kerékpárosok vagy nem ismerik, vagy 
nem veszik figyelembe ezeket. Most in-
duló cikksorozatunkban a kerékpárosokra 
vonatkozó legfontosabb szabályokat sze-
retnénk ismertetni, de a kerékpárosoknak 
- mint minden járművezetőnek - a közúti 
közlekedés valamennyi szabályát ismer-
nie kell, ezért javasoljuk a KRESZ alapos 
tanulmányozását.
A KRESZ szabályai alapján a kerékpár 
olyan, legalább kétkerekű jármű, melyet 
emberi erő hajt és ezt legfeljebb 300 W 
teljesítményű motor segíti. A fogalommal 
kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a mo-
tor csak az emberi erővel történő hajtást 
segítheti, vagyis amennyiben a pedál haj-
tása megszűnik, a motornak is le kell áll-
nia. 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok 
között a kerékpárt előre fehér és hátra pi-
ros fényt adó lámpával kell kivilágítani, 
melyek a kerékpároson is lehetnek. Köny-
nyű belátni, hogy a megfelelő fényerős-
ségű lámpa a kerékpáros érdeke, hiszen 
ez biztosítja, hogy korlátozott látási vi-
szonyok esetén a járművezetők kellő idő-
ben észrevehessék, ezért a lámpák a ke-

rékpár legfontosabb felszerelései. A sza-
bályok szerint a lámpák fényének leg-
alább 150 méterről észlelhetőknek kell 
lenniük. A gépkocsivezetők egy, a fény-
szóróik által lényegesen jobban megvilá-
gított részen néznek keresztül, ezért ami 
ezen kívül esik, közel sem látják olyan 
jól, mint a kerékpárosok. Ezért ne bízza-
nak a közvilágításban, lámpáik valóban 
messziről jól észlelhetők legyenek. 
A lámpákon túlmenően a kerékpárt fel 
kell szerelni előre fehér, hátra piros fény-
visszaverővel, az első keréken borostyán-
sárga küllőprizmával, az első és hátsó ke-
rékre ható egymástól független fékekkel, 
csengővel.
A kerékpárosnak a járművezetésre alkal-
mas állapotban kell lennie, melybe a fi-
zikai alkalmasság mellett beletartozik az 
ittasság, és a vezetési képességre hátrá-
nyosan ható szer fogyasztásának tilal-
ma. Egyes esetekben életkorhoz is kötött 

a kerékpárvezetés. Ezek közé tartozik, 
hogy lakott területen kívüli főútvonalon 
12 életévét be nem töltött személy nem 
kerékpározhat. Kétkerekű kerékpár pótü-
lésén legalább 16 évet betöltött személy 
szállíthat 10 évnél nem idősebb utast, míg 
három- vagy négykerekű kerékpáron leg-
alább 17 éves személy szállíthat kerék-
párt nem hajtó utast. Éjszaka és korláto-
zott látási viszonyok között lakott terü-
leten kívül a kerékpárosnak fényvissza-
verő ruházatot kell viselnie. A fényvisz-
szaverő ruházat minősége nagyon lénye-
ges, ha az elkoszolódott, gyengébb minő-
ségűek esetén, ha már többször volt mos-
va, akkor a fényvisszaverő felület elveszí-
ti funkcióját. Látszólag ép, de fényvissza-
verő képessége teljes mértékben lecsök-
kenhet. Ahogy a világításon, ezen is éle-
tek múlhatnak. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
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Konyhakertet gondoztak, fát ültettek. 

A tánc formálja a testet, a lelket. 

Drog nélkül is lehet „repülni”. 



Májusban hazalátogat

Felújították 
a Lenin-páncélautót

Bánkus Zoltán és Péceli Gábor autószerelők, vala-
mint Béke Antal, egy a veterán járművek restau-
rálásával foglalkozó műhely vezetője felújította a 
Lenin-páncélautó másolatát Polgáron.

A másolatot - mely stílszerűen az egykori Leninvárosbn lelt ott-
honra - a Magyar Úttörők Szövetsége és a Magyar Honvédel-
mi Szövetség kérésére 1970-ben készítették a Budapesti Jármű 
KTSZ és a Csepel Autógyár dolgozói. A jármű több éven át ál-
landó kelléke, díszlete volt az úttörők Lenin ifjú távírásza elne-
vezésű országos versenyének. Sok éven át a Barcsay téri múze-
umban díszelgett, majd az egykori 5. sz. Általános Iskola ud-
varán állt. Később raktárban porosodott, végül egy magánsze-
mély megvásárolta Tiszaújváros önkormányzatától. A polgári 
műhelyben felújított páncélautót május elsején a Retro majáli-
son mutatják be Tiszaújvárosban.

„Ez a föld ez a táj, 
drága hű barát…”

Május 28-áig láthatók a Hamvas Béla Városi Könyvtárban 
az „Ez a föld ez a táj, drága hű barát...” - településünk az el-
múlt 50 év tükrében  - című pályázatra beérkezett alkotások.
A pályázatra a három kategóriában összesen 23-an nyújtot-
tak be pályaművet, volt, aki többet is. A zsűri nem állított fel 
sorrendet, csupán minden kategóriában megnevezett egy ki-
emelt alkotást. 
Az írásmű kategóriában kiemelt alkotás: Kovács Gyuláné Ál-
maink városa című visszaemlékezése.
További alkotók: Badonics Sándorné, Berta Judit, Éles Mi-
hály, Fekete Béla, Gál Tivadarné, Halászi Aladár, Jávorszki 
Istvánné, K. Tóth Imre, Nagy Aladárné, Pék Györgyné Fótos 
Piroska, Zádeczki Diána.
A festmény, rajz/grafika, montázs kategóriában kiemelt alko-
tás: Gondos Gyuláné Szabó Éva festménye Jávorkútról és fo-
tósorozata Tiszaújvárosról.
További alkotók: Ábrók Andrea, Bodnár Alexa, Drahos 
Györgyné és Tóth Zoltánné, Ficzere János, Kormos József, 
Szajlai Endréné.
A makett,  3D-alkotások kategóriában kiemelt alkotás Ha-
mari Imréné Gombár néni házának ereszalja című foltvarrott 
képe.  További alkotók: Ládi Béláné, Losonczi Benjáminné.
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A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria: „Tiszaújváros fotósszemmel” című fotóki-
állítás. Helyszín: aula és félemelet. Látogatható április 29-ig.
Városi Kiállítóterem
„50 év – 50 kép”- Szénasi Tibor festményeinek kiállítása. Lá-
togatható április 26-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria: A fa rejtelmei - Szunai Antal fafarag-
ványai. Látogatható május 14-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Április 21. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK. 
„A könyv: nagyítóüveg”
rendhagyó irodalmi beszélgetés. A beszélgetést vezeti Kázs-
mér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a könyvtár ki-
állítóterme. A belépés díjtalan!
Április 27. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. 
Költészet és hit - Szabó Lőrinc. Előadó: dr. Reisinger János 
irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belé-
pődíj: 300 Ft.
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 keresztül 
akár tesztelhetik is megszerzett tudásukat.
Tárlatvezetés igényelhető a következő telefonszámon: 
49/542-006, e-mailben: a helytortenet@tujvaros.hu címen.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Április 26. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora

Április 21., csütörtök
9:00 Héthatár: Katasztrófavédelmi képzés - Hunyadi-bál - 

Egy este a Föld körül - Nyári színház - Tavaszi nagytakarítás 
- A fa rejtelmei -  Sport

9:15 Hétről-Hétre: Szakmák éjszakája - Showtánc Fesztivál 
- Biztonság napja előtt - Triatlon Nagyhét - Félmúlt (A mű-

sor a szerdai adás ismétlése)

Április 25., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 
- Bajai Bácska FKE NB I/B-s bajnoki kosárlabda mérkőzés 
(rájátszás) közvetítése felvételről - A TFCT - Putnok FC NB 

III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Április 27., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett a foglalkoztatási tanács - Eötvös 

ötös akadályverseny - Fát ültet a Jabil - Sport 
18:15 Hétről-hétre: Biztonság napja - Mentőgépjármű-veze-

tők országos versenye - Hetedhét Retro majális - Félmúlt
18:45: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

Április 28., csütörtök 
10:00 A képviselő-testület ülésének közvetítése élőben

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

Idén is gőzerővel folynak a munkálatok, hogy a város 
összművészeti seregszemléje, a Tiszaújvárosi Tavaszi 
Fesztivál méltó legyen az 50 éves jubileumhoz. Nem 
előzmény nélküli a rendezvény, erről tanúskodik a Ti-
szaújvárosi Krónika 2001. évi 16. száma. 
„Immár kilencedik alkalommal rendezi meg a Tiszaúj-
városi Tavaszi Fesztivált a Derkovits Művelődési Köz-
pont és Városi Könyvtár. Az idei rendezvénysorozat 
május 19-től 27-ig a közönség minden korosztályának 
kiváló szórakozási, kikapcsolódási és kulturálódási le-
hetőséget kínál.”
Az akkori igazgató, Czikora János a következő eleme-
ket emelte ki a bő egyhetes programból.
„Köztudott, hogy a tiszaújvárosi majorette csoport 
milyen szép eredményeket ért el a közelmúltban. Úgy 
gondoltuk, színfoltja lehet a csoport műsora a megnyi-
tó ünnepségnek, és újdonságként más majorette cso-
portokat is meghívtak a kavalkádra.”
A legkisebbek bábszínházi előadásnak, a nagyobbak a 
Vidám Színpad vendégelőadásának örülhettek. 2001-
ben azonban a zenei vonulat volt igazán erős.
„Különlegesnek ígérkezik az ír délután, hiszen olyan 
neves szereplők lépnek színpadra, mint a Shannon ze-
nekar, a M.É.Z. együttes, vagy a Crystal együttes.”
De ekkor debütált Tiszaújvárosban egy neves művész 
is.
„Kiemelném a programból a világhírű orgonaművész 

Varnus Xavér koncertjét, melyet a református temp-
lomban mutat be. Nem kis munkát adott nekünk, 
hogy megkössük vele a szerződést, s hogy megtisztel-
je városunkat fellépésével.”
A fesztiválon Combok csókja címmel Eszenyi Enikő 
is ellejtett egy tangót, valamint a Tátrai Band és Char-
lie szabadtéri koncertje is fokozta a hangulatot. Az ak-
kori hagyományok szerint egy szabadtéri diszkó zárta 
a rendezvényt.
A jövő héten az új évezred első évében, 2000-ben, 
azon belül is a 17. héten szemlézgetünk.
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Tavaszi fesztivál
Hétről hétre évről évre

Vujity Tvrtko

Túlmegy a határon!?
Több nyelven beszél, számos 
pokoli történetet tud elmesél-
ni, markáns véleménye van a 
celebvilágról, lelkes pécsi lo-
kálpatrióta és van egy iko-
nikus fekete baseball sapká-
ja. Túlmegy minden hatá-
ron címmel tartott előadóes-
tet Vujity Tvrtko a Derkovits 
Kulturális Központban. Vele 
beszélgettünk műsora előtt.

- Melyek azok a határok, amiken túlmész?
- A túlmegyek minden határon szimbo-
likus, hiszen a két óra alatt körbeutaz-
zuk a Földet, leszünk Észak-Koreában, 
meg a világ legmulatságosabb diktatúrá-
jában, Türkmenisztánban, de megismer-
hetik a második világháború utolsó hadi-
foglya hazahozatalának hiteles történetét 
is. Sokszor mondják, akik eljönnek egy 
előadásomra, hogy nem tudják, mire szá-
mítsanak. Lesz itt egy hölgy, aki már a ti-
zennegyedszer hallgat meg, és azt mond-

ja, minden alkalom más, pedig a törté-
netek ugyanazok. Afriktól Amerikáig, 
Ausztráliától az Északi sark alatti jégszi-

getekig utazunk. De az utolsó 10 percben, 
amikor koromsötét lesz a teremben, akkor 
itt leszünk Tiszaújvárosban és akkor el-
kezdődik egy új előadás. Az első monda-
ta az előadásnak az, hogy az előadás vé-
gén csak az tapsolhat, aki úgy érzi, hogy 
erősebben megy ki ebből a teremből, mint 
ahogy megérkezett ide.
- Mik azok a határok, amelyeket a földraj-
zi határokon túl is feszegetsz?
- Én meg akarom mutatni az embereknek 
a világot olyannak, amilyennek én látom. 
Az embereknek igenis szükségük van ar-
ra a hétköznapi hős ideológiára, amit én 
képviselek. Nem azok az igazi sztárok, 
akik mindennap a bulvárlapok címolda-
lán vannak csip-csup ügyeikkel, hanem 
azok, akiket lehet hogy kevesebben is-
mernek, mégis valami nagyszerű dolgot 
hoznak létre. Ez állít engem színpadra és 
ezért vagyok nagyon hálás, hogy sokan 
eljönnek az estjeimre.
- Te magad is szívesen támogatod ezeket 
a hétköznapi hősöket, legyen szó személy-
ről vagy szervezetről. Hogy gondolod, 
mennyire tudod segíteni ezeket az ügye-
ket??
- Nagyon nagy kampányaink voltak. 
Mozgássérült parkoló kampány, a világ 
utolsó második világháborús hadifog-
lyának hazaszállítása, sajnos azonban a 
műsor megszűnt. Az ilyen jellegű műso-
rok a kereskedelmi csatornákról most ki-
szorultak. De tőlem ne várja senki, hogy 
bármi rosszat mondjak arra a televízióra. 
Meg kell köszönni az együtt töltött időt, 
és keresni kell az új platformokat. Most 
úgy érzem, platformhiányosak a civilek, 
ami azt jelenti, hogy kevés a civil és túl 
sok a politika. Hozzáteszem, nem vagyok 
egyik politikai pártnak sem a híve, én a 
civil emberek pártján állok. 
- Most nincs „mögötted” televízió, de 
folynak tárgyalások?
- Igen. Hat komoly ajánlatom is volt, 
ezekről az országos sajtóban nem beszé-
lek. Vannak külföldi ajánlataim is. Köze-
lebb állok most egy külföldi ajánlathoz, 
mint egy magyarhoz. Hamarosan el fog 
dőlni, a családom és a magam érdeke-
it tartom szem előtt. Leszek én még Ma-
gyarországon újságíró.

      borza

Vastaps Kulkáért

Rendhagyó módon ezúttal az előadás kezdetén is zúgott a taps. Erről a követke-
ző bejegyzést tette közzé facebook oldalán Vujity Tvrtko. „Szívszorító volt: ma es-
te Tiszaújvárosban álltam színpadra. Előttem az utolsó színháztermi előadás Kulka 
János estje volt. Ma reggel olvastam János testvérének kérését arról, hogy minden-
ki küldje a pozitív energiákat. Előadásom megkezdésekor - rendhagyó módon - azt 
kértem az én drága közönségemtől, hogy úgy küldjünk erőt, ahogy azt egy művész 
a legjobban szereti, ahogy őt legjobban elismerjük. Ma este PERCEKIG ZÚGOTT 
A VASTAPS KULKA JÁNOSÉRT!!! Gyógyulj meg mihamarabb, Isten vigyázzon 
Rád, Kulka János! Tiszaújváros, KÖSZÖNÖM!

Csökkentett szolgáltatás
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban felújítási, akadálymen-
tesítési munkálatok folynak, melyek miatt az intézmény má-
jus közepéig csökkentett szolgáltatásokkal tart nyitva. A szol-
gáltatások közül az előadóteremben a folyóiratok olvasásá-
ra, internethasználatra, fénymásolásra van mód. A kölcsönzés 
szünetel. Bejárat az üzletsor felőli bejáraton. 
Mosdó igénybevétele a kulturális központ épületében lehet-
séges. Az építési munkák függvényében teljes bezárás is tör-
ténhet.
A Helytörténeti Gyűjtemény várostörténeti kiállítása zavarta-
lanul látogatható.
További információ a honlapunkon és  Facebook oldalunkon.
Megértésüket köszönjük!

9. oldal2016. április 21. Kultúra

Vujity Tvrtko: kevés a civil, túl sok a 
politika. 



Tiszagyulaházán eladó 4000 m2-es telken, 
120 m2-es ház (2 szobás, összközműves, fű-
tése elektromos). 
Érdeklődni: 06-20/344-51-68

Évadnyitó 
horgászverseny

A Zabos Géza Horgász Egyesület 2016. áp-
rilis 23-án (szombaton) évadnyitó horgász-
versenyt szervez a sajószögedi Erdészeti ta-
von.

Program:
Gyülekezés: 6.30-tól

Nevezés: 7.00-tól
Sorsolás: 7.30-tól

Verseny: 8.00-11.00-ig
utána: mérlegelés, eredményhirdetés, tom-
bola.
Nevezési díj: 800 Ft/fő, mely a helyszínen 
fizetendő.

Makó Zoltán
versenyfelelős

10. oldal 2016. április 21.Rendezvények



Nagyon fontos három pontot 
gyűjtött be a Felsőtárkány 
otthonában a Termálfürdő 
FC Tiszaújváros a 27. fordu-
lóban. A kiesés rémétől fenye-
getett tiszaújvárosiak óriási 
lelkesedéssel játszva, nem sok 
esélyt adtak ellenfelüknek. 

Felsőtárkány SC - Termálfürdő FC 
Tiszaújváros 1-2 (0-1)

Felsőtárkány: 100 néző. V.: Bogár (Fodor, 
Csóra)
Felsőtárkány SC: Tajti-Hirschler, Bocsi 
(Zsély), Nánási (Pataki), Balogh, Engel, 
Orlóczki, Kálmán, Kalász, Karacs, Vis-
csák (Árvai).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Fo-
dor, Angyal, Polényi, Czégel, Bussy (Po-
tyka), Katona, Kovács, Hussein, Molnár 
L. (Molnár F.), Horváth (Kerekes).
25. perc: Molnár a jobb összekötő he-
lyéről ívelt a 16-oson belülre, a túlolda-
lon érkezett Fodor és nyolc méterről, éles 
szögből, a védőket megelőzve a kapu bal 
alsó sarkába fejelt. 0-1
74. perc: A tiszaújvárosiak kapujától 
mintegy 23 méterre középről szabadrú-
gáshoz jutott a hazai csapat. Kalász jól 
eltalált lövése a sorfal fölött a jobb felső 
sarokba vágódott. 1-1
81. perc: Katona kapott labdát a felső-
tárkányi tizenhatos előtt, lerázta védőit, 
majd 22 méterről védhetetlen gólt ragasz-
tott a kapu jobb felső sarkába úgy, hogy a 
labda a felső lécet érintve vágódott a gól-
vonalon túlra. 1-2
A rendkívül rossz talajú pályán a vendé-
gek irányítottak a mérkőzés nagy részé-
ben, s hogy nem lett nagyobb arányú ve-
reség, azt csak a tiszaújvárosi csatároknak 
és a szerencséjének köszönheti a házigaz-
da együttes. A kiesés elől menekülő csa-
patok többsége győzelemmel zárta a for-
dulót, így továbbra is nagy harc várható 

az utolsó hely elkerüléséért. 
Uray Attila, vezetőedző: Az egyenlítés 
után azt gondoltam, hogy meg tudjuk 
nyerni a mérkőzést, de sajnos az ellenfél 
egy bombagóllal megszerezte a vezetést. 
Katona Bence könnyen lehet, hogy éle-
te gólját szerezte. Úgy gondolom, hogy a 
szerencsésebb csapat nyert.
Antal István, vezetőedző: Hamarabb el-
dönthettük volna a meccset. Három-négy 
hatalmas helyzetünk volt, amit a hazaiak 
kapusa bravúrral mentett. Végig irányí-
tottuk a játékot, így megérdemelten nyer-
tük meg a találkozót.
További eredmények
Putnok FC - Jászberényi FC 3-0
Tállya KSE - Nyírbátori FC 2-1
Somos SE - Nyíregyháza SFC 1-2
REAC - KBSC FC 2-1
Újpest FC II. - Ceglédi VSE, elhalasztva 
a vendégcsapat kérésére. 
Cigánd SE - DVSC-DEAC II. 1-2
DVTK II. - Rákosmente KSK 4-1
Következik a 28. forduló

2016.04.23. szombat, 17:00
TFC Tiszaújváros - Putnok FC
Nyírbátori FC - Somos SE
Jászberényi FC - Tállya KSE
Ceglédi VSE - Felsőtárkány-M.kö-
vesd-Zsóry
FC Hatvan - REAC
Nyíregyháza Spartacus FC - Cigánd SE
2016.04.24. vasárnap 11:00
Újpest FC II. - Rákosmente KSK
2016.04.24. vasárnap, 17:00
KBSC FC - DVTK II.
Szabadnapos: DVSC-DEAC II.

Gólfesztivál minden szinten
Három tíz gólon felüli eredmény született 
az elmúlt hétvégi fordulókban. A tiszaúj-
városi fiatalok két nagyaranyú győzelmet 
arattak és egy még nagyobb arányú vere-
ségbe „futottak bele”.  
Az eredmények:
U19 Felsőtárkány - TFCT 0-11
U17 Felsőtárkány - TFCT 0-11
U15 Debreceni FSE -TFCT 3-1
U14 Debreceni FSE -TFCT 21-0

Labdarúgás

Nagyon kellett a három pont
Kosárlabda

Kezdetnek nem rossz
Lejátszotta első mérkőzését a rájátszásban a Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK csapata. Az NB I/B 9-16. helyért zajló 
küzdelemsorozat jól kezdődött a tiszaújvárosiaknak. Idegenben 
sikerült 4 pontos előnyre szert tenniük, ami jól jön az április 22-
ei, pénteki visszavágón. A párharc győztese a MEAFC - Tehet-
séges Fiatalok összecsapás továbbjutójával mérkőzik. Az első 
találkozón a MEAFC hazai környezetben szenvedett 14 pontos 
vereséget (72-86).

Bajai Bácska FKE - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK 89-93 (28-21, 24-19, 19-23, 18-30)

Baja, 150 néző. V.: Horváth A., Benedek, Németh S.
Bajai Bácska FKE: Szabó (2), Fehér (4), Mándity (35), Délity 
(13/6), Pálkerti (6). Csere: Nagy (7/3), Katyanszki (22).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Czura (23/9), Kilyén 
(1), Varga Á. (21/12), Pöstényi (7), Mohay (8). Csere: Kovács 
Z. (8), Benőcs D. (4), Osnach (17/3), Magyar (2), Vida (2). 
Brunyánszky István, vezetőedző: Az egész csapat kivette a részét 
ebből a kicsikart győzelemből, fizikálisan őröltük fel hazai pá-
lyán a Baját. Feljavuló védekezésünk, egymást kiszolgáló táma-
dójátékunk eredményezte a sikert.

Kézilabda

Vereség után győzelem
Négy napon belül kétszer is pályára lépett bajnoki mérkőzésen 
a TSC női kézilabda csapata. A mezőkeresztesi kiruccanás nem 
sikerült valami fényesre, 12 pontos vereséget szenvedett a csa-
pat. Ezt követően a Sportcentrum játékcsarnokában a diósgyőri-
ek ellen sikerült javítani. A gárda továbbra is második a tabellán. 
Mezőkeresztes - Tiszaújvárosi SC 34-22 (14-14) 
TSC: Kovács-Takács 5, Bagdi Á. 7, Nagy A. 3, Tóth A. 4, Jám-
bor 1, Bakonszegi 1. Csere: Bagdi B. 1, Lakatos, Tóth J., Rónai.
TSC - Diósgyőri KSE 43-11 (16-6)
TSC: Kovács Á. 1, Rónai 4, Nagy A. 7, Tóth A. 8, Bagdi Á. 6, 
Jámbor 6, Bagdi B. 1. Csere: Kovács Sz. 1, Új 1, Bozsik 1, Kiss 
2, Papp 5. 

Kosárlabda 

Jubileumi 
kupagyőzelem

Az elmúlt hétvégén két napon keresztül pattogott a labda Mis-
kolcon a Diósgyőri Gimnázium tornacsarnokában. A 30. Kama-
rás Kupa középiskolai kosárlabdatorna mezőnyében ott volt az 
Eötvös Gimnázium fiúcsapata is. A tiszaújvárosi diákok esélyt 
sem adva ellenfeleiknek, valamennyi mérkőzésüket magabizto-
san nyerték, így elhódították a jubileumi 30. Kamarás Kupát. A 
torna legjobb játékosa a tiszaújvárosi Mayer Ákos különdíjban 
részesült. 
A fiúk végeredménye:
1. Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
(Tiszaújváros) 2. Diósgyőri Gimnázium 3. Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium 4. Herman Ottó Gimnázium.

A Sportcentrum eseményei
 Április 21. csütörtök

Atlétika
13.00 II. kcs. körzeti többpróba verseny Atlétikapálya

Április 22. péntek
Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Bajai Bácska 
FKE NB I/B-s bajnoki mérkőzés (rájátszás)  Játékcsarnok

Április 23. szombat
Labdarúgás
11.00 TFCT - Eger U15-ös bajnoki mérkőzés  
   Füves edzőpálya
13.00 TFCT - Eger U14-es bajnoki mérkőzés
   Füves edzőpálya
17.00 TFCT - Putnok FC NB III-as bajnoki mérkőzés
   Labdarúgó stadion

Április 24. vasárnap
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna: U11 és U13 korosztály   
   Füves,  műfüves edzőpálya

Április 25. hétfő
Atlétika
13.00 III., IV. kcs. körzeti egyéni verseny   
   Atlétikapálya

Április 26. kedd
Atlétika
13.00 IV. kcs. körzeti többpróba verseny   
   Atlétikapálya

Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Az NB III Keleti csoportjának állása
1. Nyíregyháza Spartacus FC   26  22  1  3  62-15  67 
2. Ceglédi VSE  25  19  2  4  48-19  59 
3. Cigánd SE  25  16  4  5  67-31  52 
4. FC Hatvan  25  14  1  10  38-28 43 
5. Putnok FC  25  13 4  8  42-31  43 
6. KBSC FC  25  11  9  5  44-27  42 
7. Rákosmente KSK  25  11  7  7  52-37  40 
8. Újpest FC II.  24  10  4  10  27-47  34 
9. Jászberényi FC  26  9  5  12  47-39  32 
10. DVSC-DEAC II.  26  9  5  12  37-32  32 
11. Somos SE  25  9  5  11  27-37  32 
12. DVTK II.  25  9  4  12  29-37  31 
13. REAC  25  6  4  15  27-56  22 
14. Nyírbátori FC  26  5  7  14  24-54  22 
15. Felsőtárkány-M.kövesd-Zsóry  26  5  5  16  26-58  20 
16. Tállya KSE  25  5  3  17  23-45  18 
17. Termálfürdő FC Tiszaújváros  26  3  8  15  16-43 17

11. oldal2016. április 21. Sport



12. oldal 2016. április 21.Rendezvények

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 
50. évfordulója tiszteletére megjelent

a Képes Krónika című 
kétkötetes kiadvány.

A díszdoboz 
a Képes Krónika 1966-2016 és 

a Tiszaújváros iparvállalatainak története 
című köteteket tartalmazza.

Ára: 5.000,- Ft
Megvásárolható 

a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

Parkoló- 
és útlezárás

2016. április 23-án (szombaton) a Derkovits Kulturális Köz-
pont szervezésében valósul meg a Biztonság napja és a 

Mentőgépjármű-vezetők VI. Országos Ügyességi és Szak-
mai Versenye. A programok zavartalan lebonyolítása érdeké-

ben parkoló- és útlezárások lesznek.

Április 22-én (péntek)
- 20.00 órától április 23-a 20.00 óráig a Hotel Phőnix mellet-

ti nagy parkoló és a Tisza ABC melletti parkoló. 

Április 23-án (szombat)
- 10.00 - 20.000 óra között a Bethlen G. út Hotel Phőnix és 
a Rózsa út kereszteződéséig tartó szakasza, az Építők útja  

Kazinczy és Bethlen G. út közötti szakasza, valamint a  Ka-
zinczy  út  Építők útja és Rózsa út közötti szakasza, továbbá 
a Rózsa út Kazinczy és Bethlen Gábor út közötti szakaszá-

nak a parkoló felé eső fél pályája.
- 15.00 - 18.30 óra között a Szent István út Árpád út és Jó-

zsef Attila út közötti szakasza.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A szervezők
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