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Több mint 12 tonna veszélyes hulladék gyűlt össze az önkor-
mányzat és az Ecomissio Kft. közös begyűjtési akciójában áp-
rilis 4-7 között.
A tíz hulladékféleséget tartalmazó lista élén ezúttal a festék és 
göngyölege áll 5.680 kg-mal. A gyakran éllovas elektronikai be-
rendezések most a második helyre szorultak 4.340 kg-mal.
E két kiugróan nagy mennyiségű hulladékfajta után a további 
sorrend: háztartási vegyszerek és csomagolásai (830 kg), nö-
vényvédőszerek és göngyölegei (670 kg), autógumi (640 kg), 
háztartási olaj, zsír (13 kg), kozmetikumok (55 kg), fáradt moto-
rolaj (40 kg), fénycső (28 kg), elem, akkumulátor (17 kg).

Tiszaújváros idén ünnepli várossá nyilvánításának 
ötvenedik évfordulóját, és a Jabil is ötven évvel ez-
előtt alakult meg egy detroiti garázsban. 

A múltat és a jövőt jelképezi az a keskenylevelű kőrisfa, me-
lyet a város és a Jabil tiszaújvárosi vezetői közösen ültettek el a 
Dísztó partján, így tisztelegve a jubileumok előtt. 
- Most, ötven év után világszerte mintegy 150 ezer főt foglal-
koztat a Jabil - mondta Aczél Krisztián, gyárigazgató, aki a tisza-
újvárosi gyár történetét is felidézte. 
- 16 évvel ezelőtt kezdődött a semmiből, zöldmezős beruházás-
ból. Most több mint 4000 kollégát foglalkoztatunk, és azt gon-
dolom, hogy ez egy nagyon szép jövőt ígér, és ezt jelképezi ez 
a fa is - mondta. 
A fánál egy táblát is elhelyeztek: „Állíttatta Tiszaújváros önkor-
mányzata és a Jabil Circuit Magyarország Kft. fennállásuk 50. 
évfordulója alkalmából” - áll a táblán. 
- Remélem, hogy a 60., 70., és a többi évfordulón az itt működő 
Jabil és a mindenkori városvezetés mindig el fog ültetni egy fát 
- mondta Bráz György polgármester a fa elültetése után. 

Április 23-án 78-an neveztek 
a Zabos Géza Horgászegye-
sület évadnyitó horgászverse-
nyére, melyet az Erdészeti ta-
von rendeztek.

A petrolkémiai majális előrendezvénye-
ként számon tartott horgászverseny nap-
jára hűvös, szeles időjárás köszöntött a 
szép számban megjelent horgászokra. Ta-
lán ezért, talán azért, mert ezúttal nem 
volt telepítés a verseny előtt, eleinte ke-
vés zsákmány akadt horogra. „Félidőben” 
Zsiga Pál méretes csukája volt a sláger, 
melyet a dagonyás parton fogott.
Ám hamar híre ment annak is, hogy a túl-
parton Pózmán Krisztián pontykészlete 
áll nyerésre. Így is lett.
Eredmények: Női: 1. Bán Szilvia (980 g). 
Férfi úszós kategória: 1. Csengeri Lász-
ló (3.780 g), 2. Gál Péter (1.960 g), 3. Já-
vorszki József (1.740 g), Férfi fenekezős 
kategória: 1. Pózmán Krisztián (7.340 g), 

2. Kardos Zoltán (3.380 g), 3. Sándor Ist-
ván (2.620 g), 4. Hajdú János (2.340 g), 

5. Zsiga Pál (1.960 g). A legnagyobb hal: 
Pózmán Krisztián (2.820 g).

Évadnyitó horgászverseny

Kicsik és nagyok akadtak horogra

Fát ültettek

A jövő jelképe

Tizenkét tonna hulladék

Sok a festékmaradék

Biztonság napja 2016

Biztonságosan egymásért

Ballagások
A végzős diákok mindkét tiszaújvárosi középiskolában ápri-
lis 29-én, pénteken ballagnak el. A SZSZC Brassai Sámuel 
Szakképző Iskolájában 16.00 órakor, a Tiszaújvárosi Eötvös 
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 17.00 
órakor kezdődik az ünnepség.
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A múlt alkalmából ültetett kőrisfa a jövőt jelképezi. 

Szirénázva, villogva vonultak a fel a Szent István úton a Biztonság napja főszereplői, idén már nyolcadik alkalommal. A 
felvonuláson a mentőgépjármű-vezetők nemzetközi versenyére érkezett résztvevők is jelen voltak, hiszen hatodszor ren-
dezték meg ezt az ügyességi versenyt, ahol már nem csak hazai, hanem külföldi mentősök is részt vettek.(Részletes tu-
dósításunk a 3. oldalon.)

Pózmán Krisztián a zsákmánnyal. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Kedden és szombaton 18:00 órakor, szerdán, csütörtökön, 
pénteken 8:30 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a 
szentmisék templomunkban.
A következő vasárnapi gyűjtés Ferenc pápa kezdeményezésére 
az ukrajnai rászorulók javára.
A Rózsafüzér Társulat tagjai várják a hívek jelentkezését, akik 
szívesen csatlakoznak a rózsafüzér imádkozáshoz. Jelentkezni 
lehet misék után a sekrestyében.
Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia 
Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. 
Kedden 8:00 Szent Liturgia.
„Ha szeretnéd elkapni Istent, hogy meghallgasson, amikor 
imádkozol, állítsd a kapcsolót az >>alázat<< állásra, mert ezen 
a frekvencián mindig rajta van Isten, és kérd alázattal telve az 
ő irgalmát.” (Szent Paísziosz atya)
Református
Csütörtökön 18.00 órától bibliaóra lesz a városban. Vasárnap 
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 lesz 
istentisztelet. A délutáni alkalmak és a gyermek istentisztelet 
elmarad.

„Egy éve már, hogy minket örökre itt 
hagytál, 

drága emlékeddel örökre szívünkben 
maradtál.

Bármilyen csodás is a világi élet,
pótolni nem tudna soha senki téged.”

Szomorúan, fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága 
édesapára, férjre

id. SzénáSi LajoSra
halálának évfordulóján.

Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, míg 
élünk, fájó emlék marad.

Feleséged, Marika
Fiaid, Lajos és Zsolt

 Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az egy évvel 
ezelőtti napra, amikor a szeretett feleség, édesanya, nagy-

mama és anyós eltávozott közülünk. 
Drága 

PoroS andráSné (joLika) 
emléke szívünkben él.

A gyászoló család

„Csendesen alszik, megpihent végleg,
angyalok bölcsője ringatja,
már nem jöhet vissza,
hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál...”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
MéheS Viktor

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot május 1-ig (vasárnapig)  a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd május 2-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Beth-
len G. út 17., tel.: 49/540-688) 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 -

Kerékpáros közlekedési szabályok 2.

Hol és hogyan lehet kerékpározni?
E cikksorozatban a kerékpárosokra vo-
natkozó legfontosabb szabályokat szeret-
nénk ismertetni, de a kerékpárosoknak, 
mint minden járművezetőnek a közúti 
közlekedés valamennyi szabályát ismer-
nie kell, ezért javasoljuk a KRESZ alapos 
tanulmányozását.
A KRESZ szerint kerékpárral kerékpá-
rúton, gyalog- és kerékpárúton, erre vo-
natkozó jelzés esetén az autóbusz forgal-
mi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon, 
kerékpározásra alkalmas útpadkán kell 
közlekedni. Ha az előbb felsoroltak kö-
zül egyik sincs, akkor lehet az úttesten, 
illetve ha az út- és forgalmi viszonyok 
ezt ehetővé teszik, lakott területen kívü-
li úton, valamint főútvonalon az úttest 
jobb széléhez húzódva a kerékpárral ha-
ladni. Lakott területen belül a szabályok 
nem írják ugyan elő az úttest jobb szélére 
húzódást, de lényegesen lassabban hala-
dunk, mint a gépjárművek, ezért az előzé-
sünk megkönnyítése érdekében célszerű. 
Ha úttest sincs, vagy az a kerékpáros-köz-
lekedésre alkalmatlan, lakott területen le-
hetőség van a járdán, legfeljebb 10 km/h 
sebességgel, a gyalogos közlekedés zava-
rása nélkül kerékpározni. 

Az útpadkán, úttesten és járdán csak egy 
vonalban szabad haladni. Gyalog- és ke-
rékpárúton a kerékpáros a gyalogos for-
galmat nem akadályozhatja, nem veszé-
lyeztetheti. Amennyiben a gyalogosok és 
kerékpárosok részére fenntartott útfelület 
útburkolati jellel jelölve van, a gyalogo-
sok számára fenntartott részre nem sza-
bad ráhajtani. 
Tilos kerékpározni autópályán, autóúton, 
ott ahol a minkét irányból behajtani tilos 
jelzőtábla van kihelyezve, egyirányú úton 
a forgalommal szemben (kivéve, ha kie-
gészítő jelzés engedélyezi), ahol kerék-
párral behajtani tilos tábla tiltja, gyalog-
úton, gyalogos zónában.
Tilos elengedett kormánnyal kerékpároz-

ni; a kerékpárhoz kerékpár-utánfutó kivé-
telével vontatmányt, oldalkocsit kapcsol-
ni; a kerékpárt más járművel vagy állattal 
vontatni; kerékpárral állatot vezetni; a ke-
rékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hát-
ra 1 m-nél hosszabban kinyúló, a kerék-
pár hajtását vagy kormányzását akadályo-
zó, vagy a biztonságot más módon veszé-
lyeztető tárgyat szállítani. Tilos főútvona-
lon 12. életévét még be nem töltött sze-
mélynek kerékpározni. Utóbbi esetben 
a gyermek kerékpározhat a járdán. Tilos 
továbbá menet közben - beleértve a for-
galmi okból történő megállást is - kézben 
tartott mobiltelefont használni. 

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Kismama vagy kisbabás anyuka 
vagy és szeretnél mozogni? 

Akkor itt a helyed! 

Május 3-án, kedden 10-től ingyenes 
lesz a Maminbaba óra, május 6-án 
pénteken 9:30-tól pedig ingyenes lesz 
a Baba-mama torna a Tifit-ben a szü-
letés hete alkalmából mindenkinek, il-
letve bérletvásárlási kedvezményt biz-
tosítok az új anyukák részére.
Mindkét órára előzetes bejelentke-
zés szükséges! Maminbabán hordozót 
biztosítok!

Facebook elérhetőségem: Maminbaba 
és Baba-mama torna Tiszaújvárosban 

E-mail: tonkocsillla@gmail.com

A születés hete

Babahordozós séta 
A születés hete alkalmából babahordozós sétára készülnek a tiszaújvárosi szülők. 
A séta célja egy kellemes délelőtt eltöltése a szabadban, a babahordozás népszerű-
sítése városunkban és a Tiszaújvárosi Babahordozó Klub megismertetése a csalá-
dokkal. 
Miért hordozzuk a babákat? 
Babahordozás közben a gyermek testközelséget élvezhet, miközben a szülő mobil 
lesz, kezei szabadok. Segítségével könnyebb ellátni a háztartási teendőket és a test-
véreket. A helyesen használt hordozóeszköz támogatja a babák egészséges csípő-
fejlődését. 
Mikor és hol? 
Május 2-án reggel 9:30-kor lesz a gyülekező a Tisza ABC mögötti parkolóban. A 
sétán számítanak a babahordozást gyakorló szülők részvételére, továbbá szeretet-
tel várják olyan anyukák, apukák, nagyszülők részvételét is, akik még nem hordoz-
nak, de szeretnének többet megtudni a babahordozásról, a tiszaújvárosi babahordo-
zós programokról. A séta után az időjárás függvényében várhatóan a Posta mögötti 
játszótéren megpihen a csapat. 
 Szervező elérhetősége a program alatt: tel.: 30/603-0223 

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Dél-Borsodi Területi Szervezete két-
napos véradást szervez Tiszaújvárosban. Május 5-én (csütör-
tökön) és 6-án (pénteken) 8 és 16 óra között várják a dono-
rokat a Derkovits Kulturális Központ konferenciatermében. 

Szerelem
Ezzel a rejtvénnyel véget ér áprilisi so-

rozatunk. A megfejtéseket május 3-ig 

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.

hu címre, vagy postai úton a 3580 Ti-

szaújváros, Szent István út 16. címre.

2. oldal 2016. április 28.Sokféle
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Biztonságosan egymásért, nemzetközi mentős verseny
Szirénázva, villogva vonultak fel a 
Szent István úton a Biztonság nap-
ja főszereplői, idén már nyolca-
dik alkalommal. A felvonuláson a 
mentőgépjármű-vezetők nemzet-
közi versenyére érkezett résztve-
vők is jelen voltak, hiszen hatod-
szor rendezték meg ezt az ügyes-
ségi versenyt, ahol már nem csak 
hazai, hanem külföldi mentősök is 
részt vettek.

A Városháztéren dr. Fülöp György alpolgár-
mester köszöntötte a résztvevőket és a vendé-
geket. Megnyitójában a védelmi szervek mun-
kájának fontosságát méltatta.
 - A Biztonság napja azért fontos, mert azok a 
szervek, amelyek külön működnek, ilyen al-
kalmakkor biztosítják a város lakóit, hogy 
együttműködnek annak érdekében, hogy az itt 
élő emberek nyugodtan tudjanak élni, bizton-
ságban tudhassák magukat és családtagjaikat. 
Ezen a napon, mi köszönetet is mondunk ez-
zel a rendezvénnyel azoknak, akik a minden-
napjaink nyugalmát biztosítják - mondta az al-
polgármester 
Pap Zsolt, az Észak-magyarországi Regionális 
Mentőszervezet vezető mentőtisztje köszöntő-
jében elmondta, hogy joggal lehetünk büszkék 
erre a versenyre, mert minden megye képvi-
selteti magát, és sikerült olyan egységet ková-
csolni és meghívni külföldi vendégeket is, akik 
hasznos tapasztalatokkal térhetnek haza. 

Újraélesztés 
A főtéren a városjubileum alkalmából ambuba-
bákból 50-es számot raktak ki, melyeken elő-
ször a mentősök mutatták be az újraélesztés fo-
lyamatát, majd a vállalkozó kedvűek is kipró-
bálhatták. 
- Én már kerültem olyan helyzetbe, hogy segí-
tenem kellett. Azt tanácsolom, hogy nem sza-
bad megijedni, pánikba esni, észnél kell lenni - 
mondta Dobozy István, aki gyermekével együtt 
látogatta végig a rendezvény helyszíneit. 
- Tiszaújváros önkormányzatának támogatásá-
val tíz babát tudunk beszerezni, azokkal együtt 
most ötven kolléga 50 babán egyszerre mutatja 
be az újraélesztést - mondta Pap Zsolt. - 50 em-
ber, 50 baba címmel indítottuk ezt a bemutató-
sorozatot, ahol a városlakók is bekapcsolódhat-
tak az újraélesztésbe, de lesz folytatás is. Ter-
veink szerint az általános iskola 7. osztályától 
felmenő rendszerben megtanítunk minden gye-
reket az újraélesztés fortélyaira és az egészség-
ügyi alapismeretekre. 

Kutyás bemutató,
KRESZ-teszt

Az őrző-védő kutyabemutatón először a munka-
kutyák vizsgáztak engedelmességből, de azt is 
megnézhették az érdeklődők, hogy a kutyák ho-
gyan követik gazdájuk utasításait. Egy utcai tá-

madást szimulálva pedig azt mutatták be, hogy 
a kutya hogyan szerzi vissza az ellopott táskát, 
hogyan védi meg gazdáját egy támadás során. 
Ismét nagy népszerűségnek örvendett a füstsá-
tor, ami azt szemléltette, hogy milyen körülmé-
nyek között dolgoznak és mentenek a tűzoltók. 
Ügyességi kerékpáros versennyel és KRESZ-
teszttel is várták a rendőrök az érdeklődőket, 
akik felmérhették képességeiket, tudásukat. Ti-
szaújvárosban is sokan közlekednek kerékpár-
ral, motorral, ezért is hívták fel a figyelmet a 
közlekedés szabályainak betartására. Pocsai 
Csaba, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság köz-
lekedésrendészeti alosztályvezetője elmondta, 
hogy a balesetek felénél a kerékpáros ugyan ré-
szese, de általában nem okozója a baleseteknek, 
illetve ezek a szerencsétlenségek elkerülhetők 
lennének több odafigyeléssel. Az alosztályveze-
tő beszámolt a tesztfeladatokkal kapcsolatos ta-
pasztalatairól is. 
-  A mai napon a felnőttek is kipróbálhatták a 
KRESZ ismereteiket, voltak, akik nagyon jók 
voltak, hibátlanul töltötték ki a tesztet, de vol-
tak, akik a 15 kérdéses KRESZ-tesztben átla-
gosan 6-7 hibát vétettek, tehát van mit tanulni 
még - összegzett az alosztályvezető.

Lakástűz, baleset
Az Árpád út és a Szent István út keresztező-
désében tűzoltási bemutatót tartottak a kataszt-
rófavédők, akik azt szemléltették, hogy egy la-
kástűz esetén hogyan törhető be egy hagyomá-
nyos műanyag bejárati ajtó és mennyire meg-
nehezíti a biztonságos fém ajtó a tűzoltók mun-
káját. Miután átjutottak az ajtón, a tűzön felej-
tett, lángra kapott olajat kellett eloltani. Elő-
ször a rossz példát bemutatva, vízzel öntötték 
le a tüzet, amely hatására a lángok az egekbe 
csaptak. Majd következett a helyes megoldás: 
ebben az esetben legmegfelelőbb, ha nedves 
konyharuhával letakarjuk.
A rendezvényt a leglátványosabb bemutató 
zárta. Két személyautó ütközését szimulálták a 
rendvédelmi szervek. Győrfi Pál, az Országos 
Mentőszolgálat szóvivője kommentálta az ese-
ményeket. Elmondta, hogy mindig szigorú eti-
kett szerint dolgoznak a mentésben résztvevő 
szakemberek. Nem az a fontos, hogy minél ha-
marabb kivegyék az autóból a sérülteket, ha-
nem, hogy mindenki a sérülésének megfelelő 
ellátásban részesüljön. A mentésben a Miskolc-
ról érkező mentőhelikopter is részt vett. Tállai 
Enikő gyermekeivel nézte végig az akciót.
 - Ebből tanulhatnak a gyerekek, felnőttek egy-
aránt. Hasznos megnézni, hogy mi történik egy 
ilyen folyamat során, illetve figyelmeztet arra, 
hogy legyünk óvatosabbak az utakon - mond-
ta az édesanya.
Macz János, a Tiszaújvárosi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség vezetője az összehangolt és fe-
gyelmezett munkáról beszélt, ami elengedhe-
tetlen bármilyen mentési folyamat során.
- Nagyon jól látszott, hogy egy feladat megol-
dása önerőből nem megy, együtt kell dolgoz-
nunk. Itt a helyszínen műszaki mentést kellett 
végrehajtani, ami a katasztrófavédelem tűzol-
tóinak volt a dolga, a mentőszolgálat a sérül-
tek életéért küzdött, a rendőrség pedig biztosí-
totta a helyszínt. Így dolgozunk a mindennapok 
során is.

Komplex tudásteszt
Határon innen és túlról több száz mentős érke-
zett a hétvégén városunkba, köztük a legjobb 
mentőgépjármű vezetők, akik immár hatodik 
alkalommal versengtek a legjobbnak járó cí-
mért.
A Bethlen Gábor úti parkolóban építették fel 
idén is azt a technikás pályát, amin a sofőrök-
nek kellett tesztelni tudásukat. Egy nyitott sá-
torban egészségügyi ismereteikből kellett „vizs-
gázniuk”. A mentősök komplex, sokrétű tudásá-
ra építve összetett feladatsort ötlöttek ki idén a 
szervezők. 
- Minden évben változtatunk a feladatokon, egy-
úttal nehezítünk is- mondta Breitenbach Géza, 
az Észak-magyarországi Regionális Mentőszer-
vezet orvosigazgatója. - A szakmai munka meg-
méretése nagyon fontos, hiszen sofőrjeink a be-
tegellátásban is részt vesznek. Eszméletlen em-
bert kell vizsgálniuk, felkartörött embert rög-
zítenek, újraélesztést mutatnak be, de hólán-
cot is kell felszerelniük időre, és van egy játé-
kos szimulációs feladatunk is, úgynevezett ré-
szeg-szemüveggel manipulációt kell végrehajta-
ni egy adott pályán.
A kárpátaljaiaknak sem a technikai terep, sem 

az egészségügyi feladat nem volt könnyű. Ez 
utóbbi leginkább azért, mert náluk ezt nem kell 
végezniük a mentőgépjármű vezetőknek. 
- Nehéz vezetni ezt a kocsit, a mi autónk után. 
Óriási különbség van egy Mercedes és egy Uaz 
között. Ráadásul nálunk borzasztóak az útvi-
szonyok, iszonyú nehéz közlekedni rossz uta-
kon, rossz autókkal, talán ez a legnagyobb ki-
hívás nekünk kárpátaljai mentősöknek - mond-
ta tesztvezetését letudva Kovács András. 

Technikás pálya
A pályát Kovács István, az Észak-magyarorszá-
gi régió műszaki vezetője tervezte, aki a több-
órás verseny alatt figyelte, ellenőrizte és fel-
ügyelte a versenyzőket. 
- Nagy felkészültséget igényel ez a terep, a fel-
adatok mindegyike azt szolgálja, hogy érezzék 
a jármű méreteit. Most főképp olyan nehezített 

feladatokat oldanak meg, amivel a mindennapi 
munka során talán nem is találkoznak. Új fel-
adatok minden évben vannak, a sorrend is vál-
tozik, készülni nem lehet rá, csupán a napi rutin 
a gyakorlási lehetőség - mondta, miközben fo-
lyamatosan pásztázta a terepet, hiszen beszél-
getésünk közben is folyamatosan érkeztek a hi-
bát jelző hang- és fényjelzések.
Szűk fordulóban elhaladni, zsákutcába beállni, 
hóláncot szerelni. A székesfehérvári mentős, 
Kővári Attila soha sem ment haza üres kézzel a 
versenyről. Négyszer indult, teljesítményét há-
romszor is siker koronázta. Volt már összetett-
ben második, de volt olyan esztendő is, ami-
kor a gyakorlati versenyen ő végzett a dobogó 
legfelső fokán. Nem egyedül érkezett, bajtársai 
mellett családja is elkísérte. 

- Tavaly nem sikerült bekerülnöm az első há-
romba, most a címet jöttem visszanyerni - 
mondta mosolyogva. - Sok új feladat van, még 
csak a hóláncszerelésen vagyok túl és most jö-
vök a részegséget imitáló szemüveg próbájá-
ról. Hát mit mondjak, igen nehéz volt. Az ér-
zés is furcsa, hiszen az a torz világ számomra 
ismeretlen, amit az alkohol okozhat, hiszen so-
hasem iszom. 
Szakácsi István, a Tiszaújvárosi Mentőállomás 
sofőrjeként állt rajthoz, immár másodszor.
- Az egészségügyi része már megvolt nekem, 
azt hiszem hibátlanul sikerült, most megyek 

a volán mögé. Tavaly a nyolcadik helyen vé-
geztünk, reméljük, hátrább nem kerülünk idén 
sem. Folyamatosan vannak évközi vizsgáink és 
gyakorlati oktatások, úgyhogy felkészültek va-
gyunk, és a napi munka során is szert teszünk 
gyakorlati tudásra - mondta.
A verseny nemzetközi volt, hiszen cseh, szlo-
vák, erdélyi, lengyel és ukrán mentősök is indí-
tottak csapatokat.
- Csehországból jöttünk, Prágából - mondta 
David Peran. - Nálunk egészen másként műkö-
dik a mentés, úgy, ahogy a világ egyre több tá-
ján. Úgynevezett randevú szisztémában dolgo-
zunk, ami azt jelenti, hogy kimegy egy kisebb 
autó a helyszínre, de abban nincs mentőorvos, 
majd a körülmények döntik el, hogy milyen au-
tót küldenek az esethez, orvos, vagy mentőtiszt 
szükséges-e a sérült további ellátásához. Tet-
szik itt nekünk, jó a helyszín és a körülmények.

ema - berta

Mentőgarázs 
alapkőletétel 

A jelenlegi fedett szabadtéri autóbeálló he-
lyett egy hat kocsiállásos, zárt, fűtött, mo-
dern garázs épül a Tiszaújvárosi Mentőállo-
máson. Az épület alapkövét a hétvégén tet-
ték le. A 10 millió forintos beruházás költ-
ségeit Tiszaújváros önkormányzata fedezi. 
A mentőállomásnak most átadott 5 millió 
forintból a két éven belül megépülő garázs 
szerkezeti elemeit készítik el.

A mentős verseny 
eredménye

ÖSSZETETT EREDMÉNY 
I. Boda István KDR - Komárom-Esztergom 
megye
II. Soós Imre DDR - Baranya megye
III. Kiss László DDR - Tolna megye
VEZETÉSI GYAKORLAT 
I. Balogh Roland ÉMR - Heves megye
II. Hágen Krisztián ÉMR - Heves megye
III. Gombos Zsolt ÉAR - Hajdú-Bihar me-
gye
ELMÉLET KRESZ, műszaki teszt 
I. Molnár Ferenc ÉMR - B-A-Z megye
II. Boda István KDR - Komárom-Esztergom 
megye
III. Soós Imre DDR - Baranya megye
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A nap egyik leglátványosabb jelenete. 

A mentősök a verseny mellett bemutatókat is tartottak. 



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!

Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Dr. Kébel Zsolt
kompenzációs listán 

mandátumot szerzett képviselő
2016. május 4-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal földszinti 
képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerü-

let képviselője
2016. május 02-án (hétfő) 16.00 órá-

tól Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház - 

volt Tsz iroda)
2016. május 03-án (kedd) 16.00 órától 

Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann 

                                    J. út 1.)
                                 fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2016. május 04-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármes-
teri Hivatal I. emeleti önkormányza-

ti tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.

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

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.

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

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 dön-
tésekre
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 Központ 
2015. évi tevékenységéről szóló szak-
mai munkajelentés és teljesítményértéke-
lés 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

Fórum 
a diétás étkeztetésről

Felhívás!

Pályázati felhívás

Veszettség elleni védekezés

Felsőoktatási ösztöndíj

1. A veszettség gyógyíthatatlan, ember-
nél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű 
betegség. 
2. A betegség legfőbb terjesztője a róka. 
3. A védekezés leghatékonyabb, legkor-
szerűbb módszerét - a rókák veszettség 
elleni vakcinázását - Európában évek óta 
sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében 
hazánkban is megkezdődött a rókák vak-
cinázása. Első alkalommal a nyugati ha-
tárövezetben, az osztrák határtól számí-
tott kb. 25-30 km-es sávban helyezték ki 
a csalétek-vakcinát. 
4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát 
az ember számára bűzös, de a rókák ál-
tal kedvelt ízű és szagú csalétekbe rej-
tik, amely kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm 
magas, szürkésbarna színű. A róka, mi-
közben megeszi a csalétket, szétrágja a 
kapszulát is, így a vakcina bejut a szer-
vezetébe. 
5. A csalétek kihelyezése kis magasság-
ból, repülőgépről történik. 

6. A csalétekbe helyezett vakcina ember-
re, állatra ártalmatlan, veszélyt nem je-
lent. A kihelyezett csalétekhez ennek el-
lenére nem szabad hozzányúlni! Semmi 
esetre sem szabad felvágni vagy széttör-
ni, mert a vakcina-vírus a bőrbe, szájba, 
szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyi-
ben ez mégis megtörténik, az alábbi biz-
tonsági előírásokat kell alkalmazni: 
a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, ele-
gendő jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy 
70 %-os alkohollal, vagy ezek hiányában 
bő szappanos vízzel lemosni. Mindkettő 
beszerezhető a gyógyszertárakban. A jód-
tartalmú fertőtlenítőszer használata során 
keletkezett barnás folt szappanos lemo-
sással eltávolítható. Ilyen jellegű érintke-
zés esetén védőoltásra nincs szükség. 
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyál-
kahártyára kerül, haladéktalanul orvos-
hoz kell fordulni!
7. A helyi vakcinázási kampány meg-
kezdésétől számított huszonegy napig az 

ebeket megkötve, vagy zárva kell tartani 
(ebzárlat), és csak pórázon szabad közte-
rületre vinni. A jelzett időszak alatt a ke-
zelt területen tilos a legeltetés! Ezek a 
korlátozó intézkedések elsősorban a vak-
cinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy 
a kóborló ebek vagy legelő állatok ne ve-
hessék fel a róka számára kihelyezett csa-
létkeket. 
8. Aki a vakcinázott területen elhullott va-
don élő, vagy háziállatot talál, a tetemet 
hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ér-
tesítse a legközelebbi állatorvost, a helyi 
önkormányzatot vagy vadásztársaságot. 
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájé-
koztassa!
10. További felvilágosítással az Önök 
körzetében élő állatorvosok és orvosok 
szolgálnak. 
A helyi vakcinázási kampány időpontja: 
2016. április 6-11-ig. 

                            Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal

Energiatakarékossági 
pályázat

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot hirdet lakásszövetkeze-
tek és társasházak részére lakóépületek energiatakarékosságot 
célzó és gépészeti beruházásainak, felújításainak 2016. évi tá-
mogatására. 
Támogatás 2 témakörben igényelhető. 
A./ Szigetelési munkálatokra és közös használatú helyiségek 
nyílászáróinak cseréjére.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházásokra.
A pályázati kiírásról bővebb információt a Polgármesteri Hiva-
tal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, vala-
mint a városi honlapon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30-ig 
folyamatos.

A TISZAÚJVÁROSI MECÉNÁS KÖZ-
ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet a 
2015/2016-os tanév második félévére A 
TISZAÚJVÁROSI ÁLLANDÓ LAKÓ-
HELLYEL RENDELKEZŐ FŐISKO-
LAI, EGYETEMI HALLGATÓK TA-
NULÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2015/2016-os tanév második fél-
évére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a 
pályázati feltételekben közölt tanulmányi 
eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
- tiszaújvárosi állandó lakóhely,
- első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-

vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 
6 féléves alapképzésben való részvétel,
- a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2015/2016-os tanév első félévében, me-
lyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2016. június 01. (szerda).

Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató vagy ügyfélfogadási időben az I. 
emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
- pályázati adatlap (beszerezhető: Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy 
letölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu weboldal pályázatok menüpontjából, 
- a főiskola, egyetem által kiállított, hi-
vatalosan lezárt 2015/2016-os tanév első 
félév végi index másolata, melyet a fel-
sőoktatási intézmény hivatalosan igazolt 
és a hallgatói jogviszonyról szóló igazo-
lás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.

a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány kuratóriuma
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MÁJUS Helye Ideje Kinek a részére
04. szerda Széchenyi Iskola 7.30 -10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
05. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 -10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és  14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
09. hétfő Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
10. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

11. szerda Széchenyi Iskola 7.30  - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély”  Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

12. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 -10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Tiszapart Szabadidőház 11.00  - 12.00 Szociális étkezők

18. szerda Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
19. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
23. hétfő Tiszaszederkényi Idősek  Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
24. kedd Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelése
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30   12.00 Szociális étkezők

25. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott étkezés 
megrendelése

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

26. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés gyerek és alkalmazott étkezés 
megrendelése

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

30. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés  és alkalmazott étkezés meg-

rendelése
31. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Er-
zsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2016. május

Pályázat

Pályázat

Jogi előkészítő 
munkakör

Lakatos karbantartó
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet jogi előkészítő munkakör betöl-
tésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, 
három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre szó-
ló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Jogi asszisztensi végzettség
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, In-
ternet)
- Büntetlen előélet
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélmásola-
tot
- Hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak igénylését bizo-
nyító feladóvevény- másolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Pályázatok figyelése, pályázatok írásában való közreműködés
- A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok figye-
lése
- A Társaság szerződéseinek, szabályzatainak - a mindenkori ha-
tályos jogszabályok ismeretében - jogi előkészítése, ellenőrzése
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 03.
A munkakör legkorábban 2016. május 09. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. címére (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.), illetve 
elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Figecz-
ky Rita személyügyi ügyintéző, 49/540-636.

Kerékgyártó István
ügyvezető igazgató

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet lakatos karbantartó munkakör 
betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony kereté-
ben, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre 
szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Géplakatos (szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség)
- Hasonló munkakörben eltöltött minimum 3 év szakmai gya-
korlat
- Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevélmásola-
tot
- Jogosítványmásolatot
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- A Társaság karbantartási feladataiban szereplő épületek, ingat-
lanok állapot- megőrzésének és fenntartásának biztosítása, kar-
bantartási és javítási feladatok ellátása.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 03.
A munkakör legkorábban 2016.május 09. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Figecz-
ky Rita személyügyi ügyintéző, 49/540-636.

Kerékgyártó István
ügyvezető igazgató

MEGHÍVÓ
a 2016. május 1-jei NEMZETKÖZI MUNKÁSÜNNEPRE

a Laza Pláza Klubház területére
Színpad
11.00 óra Derkovits Fúvószenekar és Mazsorett Csoport műsora
11.30 óra A gólya és a madárijesztő - a Pillangó Bábszínház előadása
12.30 óra Márió - mulatós popzene
13.20 óra TIFIT SC szakosztályainak bemutatója (testépítők, zumba, küzdősportok)
13.50 óra A Tiszaújvárosi Gimnasztráda akrobatikus táncbemutatója
14.30 óra SZTÁRVENDÉG: WOLF KATI
15.00 óra Slágerturmix - Club ’96 Fiatalok Egyesülete

Klubház
11.00 órától  Készítsük el együtt az anyák napi ajándékot! - kreatív kézműves foglalkozás gyerekeknek 

Sportpálya
10.00 órától Kispályás labdarúgó torna - előzetes nevezés alapján
11.00 órától  „Kis sportágválasztó” - sportolási lehetőségek különböző sportágakban (asztalitenisz, íjászat, paintball, bowls, 
  kosárlabda, stb).  
A résztvevők között értékes nyereményeket sorsolunk ki!
A vendéglátásról az L+Z Metropol Kft. gondoskodik.
Ingyenes autóbuszjáratok indulnak a tiszaújvárosi autóbusz pályaudvarról a TVK autóbusz állomásra és vissza.
A program támogatója: MOL Petrolkémia Zrt.
A rendezvény nyilvános, mindenkit szeretettel vár a Petrolkémiában, Műanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók 
Szakszervezete, Munkavállalók Független Szakszervezete, Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszervezete, MOL Ve-
gyész Szakszervezet, Olajipari Szakszervezet

Lezárások, útvonalak
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. május 1-jén 
városunkban Majális rendezvény és kirakodóvásár lesz.
 A vásár helyszíne: 
- Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla úti szakasza)
- Széchenyi út (Kazinczy út - Béke úti szakasza),
- Ifjúsági park Bartók Béla úti garázssor mögötti terület.
Kérjük, hogy 2016. április 30-án az esti óráktól ezeken az út-
szakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük az utazókat, 
hogy május 1-jén az autóbusz-közlekedés az alábbiak szerint 
történik:
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 26. sz. alatti 
megállóhely le lesz zárva. 
Helyközi járatok: 

Mezőcsát - Polgár irányába, illetve irányából: Autóbusz-állo-
más - 35. sz. főút - Tiszaújváros, bejárati út megállóhely - Ti-
szaújváros, Volán üzemegység megállóhely útvonalon közle-
kednek. A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) megállóhelyet 
nem érintik. 
Helyi és szerződéses járatok:
A járatok útvonala a következő: Autóbusz-állomás - Bartók 
Béla út - Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út - Tiszasze-
derkény, 35. sz. főút, Jabil ill. a 35. sz. főút irányába. 
Visszafelé: Jabil, 35. sz. főút, Tiszaszederkény - Szederkényi 
út - Rózsa út -Bethlen G.út, az utasok leszállítása a Bethlen G. 
úti helyijárati megállóhellyel szemben, a járdaszigetre történik 
- Bartók Béla út - Autóbusz-állomás. 
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 

Rendezőség

Hirdetmény

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a szelek-
tíven gyűjtött hulladékok házhoz menő begyűjtését a köz-
szolgáltató a következő héten, 2016. május 4-én (szerdán) 
végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Illem és protokoll

Minapi (mindennapi?) eset
Nagyon sok téma van még a protokoll területén, mely bemuta-
tásra vár. Én mégis egy, a minap megtörtént esetet osztok meg 
Önökkel. Mi történik, amikor egy vidéki protokollos találkozik 
a viselkedés „iskolapéldájával”?
Bizonyára a tavasszal felmelegedő napsütés hatására, mintha a 
föld alól bújtak volna ki a városunkat elözönlő fiatal, jól öltözött 
házaló - azaz intézményelő - ügynökök csoportjai. Szolgáltatá-
sokat ajánlottak olyan pénzért, ami a bolondnak is megéri. 
A munkahelyemen nekem is szerencsém volt egy elsőre fiatal 
pár benyomását keltő nőhöz és férfihez. Épp az egyik munka-
társnőmmel - három felnőtt gyermek édesanyjával - igyekez-
tünk előkészíteni egy rendezvény helyszínét, amikor a folyosón 
megszólítottak. Pontosabban a férfi érzett magában annyi ku-
rázsit, hogy megszólítson. Bemutatkozott, kezet nyújtott és hoz-
zákezdett a mondandójához. Házasságkötő termet keresett, ami-
re persze készségesen kezdtük magyarázni, merre találják. Az-
tán mégis úgy döntött, hogy egy mesekönyvet szeretne nekünk 
eladni. Végül előhúzta a vadonatúj bőr diplomatatáskájából a 
prospektust, melyben több szolgáltató kuponját tárta elénk. 
S míg ide eljutottunk, a kedves fiatal pár férfi tagja úgy alakult át 
a szememben rossz modorú, öntelt, az intelligenciával köszönő 
viszonyban sem lévő lufivá (más szót kellett volna ide írnom, ami 
h-val kezdődik és ólyag-gal végződik, de ilyet én nem írok le!).
Már azt zokon vettem, hogy kihasználta a jóhiszeműségünket 
és hagyta, hogy magyarázkodjunk neki. Ám ami igazán sértő 
volt, az a hangnem, melyet megengedett magának két hölggyel 
szemben.
„Mit szóltok hozzá, hogy az ország bármely területére elmehet-
tek csupán… összegből! Már bocsánat, hogy letegeztelek ben-
neteket, de én huszonkilenc vagyok, és amint látom ti csak pár 
évvel lehettek fiatalabbak nálam!” - Éreztem az arckifejezésén, 
hogy teljesen elégedett magával. - „Nem haragudtok, ugye?”
Gondoltam, finoman, de értésére adom, hogy ha haragot nem is 
érzek, azért tetszeni sem tetszik: „Tudod! Szerencséd van, mert 
épp egy protokoll szaktanácsadóval találkoztál, és ha gondolod, 
segíthetek neked. Máskor azért érdemes megvárni, hogy a hölgy 
ajánlja fel a tegeződést. - Hogy ne tűnjön oktatásnak, a kezemet 
nyújtottam és felajánlottam, hogy tegezhet.
Sajnos a humorérzéke addig terjedt ki, míg ő nevet rajta, mert 
értetlenül rám nézett, elhúzta a kezét azt mondta, hogy ezen 
már túlvagyunk és folytatta: „Na, akkor, gondolom van férjed, 
vagy szerelmed?! - válaszként elhúztam a számat, jelezve, hogy 
nem hiszem, hogy rá tartozik. - Valamelyik biztos van, oszd be! 
Együtt felhasználhatjátok a kuponokat!” - és, hogy mondandó-
jának nyomatékot adjon, ujja hegyével a vállamra bökött (még 
mindig kék folt van a helyén). 
Ekkor döntöttem el, ha aranyat árulna fillérekért, akkor sem vá-
sárolnék tőle semmit, sőt! Kijelentettem, hogy csöng a telefo-
nom, (ami valóban csöngött), elköszöntem és még mielőtt bár-
mit is mondhatott volna, otthagytam.
A nap további részében többször is eszembe jutott, hogy vajon 
hány prospektust tudott eladni ezzel a mentalitással. (Nálunk, az 
ötfős kollektívából senki nem vásárolt.)
Elképzeltem magam előtt, hogy a fiatalember hazamegy, csaló-
dottan belehuppan a fotelba és elgondolkodik azon, hogy ő min-
dent jól csinált: a legújabb divatlap szerint felöltözött, a leghi-
giénikusabban jelent meg, a leghatásosabb marketing lózungo-
kat mondta el, humoros volt, közvetlen volt, lehengerlő volt… - 
mégsem sikerült eladnia egyetlen prospektust sem.
Aztán arra gondoltam, hogy a fiatalember hazamegy, csalódot-
tan belehuppan a fotelba és nem gondolkodik azon, hogy ő min-
dent jól csinált, hanem tudja, hogy mindent jól csinált, csak az 
emberek … (most egy szót mond, ami h-val kezdődik és ülyé-
vel végződik, de ilyet én nem írok le!).
Valószínűleg minden fontosat megtanult ez a fiatalember, csak a 
illemtan órákat kerülte el. 29 éves, még most sem késő…
  Medina

A tavasz üzenete

Apró csodák húsvéttól pünkösdig
Az áprilisi napfény melegét alig zavar-
ja a lágyan simogató szellő hűs fuvalla-
ta. Selymes szirmú virágok tündökölnek 
a szivárvány minden színében. A parkok-
ban alig hallani a város zaját, elnyomja 
azt a csiripelő madarak tavaszt köszön-
tő kórusa. Újraéled a természet húsvét és 
pünkösd között. Így van ez az északi fél-
tekén emberemlékezet óta. Megoldandó 
problémáink terhét is könnyebben hor-
dozzuk ilyenkor, mert akkor is érzékel-
jük az életet igenlő kikelet szépségét, ha 
sürgős tennivalóink miatt alig van néhány 
másodpercünk arra, hogy megcsodáljuk. 
Folyton rohanunk, és egyre inkább így 
vannak ezzel gyakran túlterhelt gyerme-
keink is. 
A tinédzser korba lépett diákoknak a ta-
vaszi szünet után, ha tehettem, ezért is 
iktattam be olyan foglalkozást, ahol egy 
órát a közeli parkban töltöttünk. A fela-
dat az volt, hogy kapcsoljanak ki minden 
problémát, üljenek le, vagy guggoljanak 
egy általuk választott virág mellé, fedez-
zék fel, hogy élőlénnyel van dolguk, és 
igyekezzenek kapcsolatot létesíteni vele. 
Közben próbáljanak választ kapni olyan 
kérdésekre, mint: Mi a szerepe a válasz-
tott növénynek a világban? Más élőlény 
is elláthatná-e ugyanazt? Hogyan hoz-
nak létre élettelen anyagból élő sejteket? 
Hogy lehet az, hogy ugyanabból a föld-
ből és vízből, amiből az ember legtöbb-
ször csak sarat tud csinálni, ők szirmaik-
ban annyi féle színt hoznak létre? Elekt-
ronmikroszkóppal atomi részekre, vagy 
még annál is tovább tudjuk bontani őket, 
de a parányokból szerzett ismeret alapján 
újra felépítve, megfejthető-e létük s lé-
nyegük? Tudnak-e kommunikálni a kör-
nyezetükkel? Van-e a virágnak személyes 
üzenete számunkra, és ha igen, megoszt-
ható-e másokkal? Szóval amolyan po-
tyaóra. Kint vagyunk a természetben, egy 
kicsit kizökkenünk a napi egyhangú ke-
rékvágásból, és felelni sem kell. Ha a kér-
déseken elgondolkoznak, vagy ha más, 

újabb kérdéseket tesznek fel magukban 
és keresik azokra a választ, már megér-
te. Rendszerint ez is történik. Egyre in-
kább elcsendesednek, elkomolyodnak, és 
csak néhányan törik napi gondjaikon a fe-
jüket. Az óra utolsó harmadában aztán be-
számolnak arról, hogy mire jutottak. Sok 
értékes gondolat kerül ilyenkor a felszín-
re, de hogy a virággal kommunikálni le-
hetne, azt csak kevesen állítják. 
Egy alkalommal észrevettem, hogy egyi-
kük mosolygó arca szinte felfénylik, le 
nem veszi a szemét egy rózsaszín tulipán-
ról, simogatja és suttogva beszél is hozzá. 
A hívó szót, hogy gyűljünk össze, és osz-
szuk meg tapasztalatainkat, alig hallotta. 
El volt varázsolva. Sejtettem, hogy vala-
mi különleges történt, ezért először direkt 
a többieket engedtem beszélni.
- Nos, neked mik a tapasztalataid? - for-
dultam végül hozzá, látva türelmetlensé-
gét.
- Nemcsak kérdeztem, válaszokat is kap-
tam, sőt személyes üzenetet is! - mond-
ta boldogan.

- Megosztanád velünk?
- Nem tehetem. Titok!
- Helyes a válasz - mondtam.
Az óra véget ért, elindultunk vissza az is-
kolába. A többiek irigykedve követték, és 
próbálták kihúzni belőle, hogy mi történt.
- Miért nem mondod el?
- Mert csak nekem szól. 
- Van olyan üzenet is, ami csak nekünk 
szólna?
- Ezt mindenkinek magának kell kideríte-
nie - mondta meglepő bölcsességgel.
A tavasz, húsvéttól pünkösdig ilyen ap-
ró kis csodákat is rejt számunkra. Az élet 
nagy kérdéseire is személyre szóló vá-
laszt kaphatunk, ha figyelünk. Mire? A 
fény felé forduló, szelíden bólogató virá-
gokra, a zivatarfelhőkben feltűnő szivár-
vány tünékeny hídjára, a lágy esti szel-
lőben susogó fákra, de különösen a mo-
solygó szemeikben minket is visszatük-
röző embertársainkra. Ha tehetjük, szán-
junk elegendő időt rájuk.

         Szrogh Károly

A Tiszaújvárosi Református Énekkar 
2016. április 23-án részt vett az erdélyi 
Szovátán megrendezett VIII. Tavaszi Kó-
rusfesztiválon. A fesztiválsorozat fő szer-
vezője az Intermezzo Kamarakórus, mely-
lyel tavaly augusztusban a Mezőkereszte-
si Kórustalálkozón kerültünk kapcsolat-
ba, és kaptunk meghívást az említett ren-
dezvényre. A szervezők ars poeticája: az 
éneklés és kóruséneklés emberi önkife-
jezésünk Istentől kapott eszköze, közös-
séget formál, politikamentesen, nemesen 
erősíti meg nemzeti összetartozásunkat. 
Ezzel a megközelítéssel városunk, önkor-
mányzatunk és kórusunk is teljes körűen 
egyetért, és ezen munkálkodik már hosz-
szú ideje.
A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövet-
sége ( KÓTA) is meghívást kapott a ren-
dezvényre, így lehetőségük volt a kóru-
soknak megmérettetni tudásukat, felké-
szültségüket és minősíttetni magukat. 
Karnagyunk „enyhe” unszolására tagsá-
gunk bevállalta, hogy mérlegre teszi tu-
dását. Nyilvánvalóan a felkészülés így 
sokkal nagyobb erőfeszítést igényelt, hisz 
míg a közönség könnyen szemet huny 
egy két gikszer felett, a szakértő bizottság 
ezeket észreveszi, kritizálja, és a minősí-
tésnél beszámítja. Heti próbáink száma 
januártól megkétszereződött, szólampró-
bákkal is bővült, hogy helyt tudjunk állni.  
A fesztiválon tíz kórus vett részt, hét er-
délyi, és három magyarországi. Öt kórus 
kérte a minősítését.
 Fellépésünk rendkívül nagy sikert ara-
tott. Azon túlmenően, hogy kellően fel 
voltunk spannolva, ebben nyilvánvaló ré-
sze volt műsorunknak is, hisz Birtalan Jó-
zsef három műve;
„Szép ország a miénk” (Kányádi Sándor 

verse), „Zavaros a Nyárád”, és a „Csán-
gó himnusz” szépen előadva nyilvánvaló-
an harmonizált a kinti közönség lelkületé-
vel, míg a másik három számunk már itt-
hon is kipróbált slágerdarab volt. 
Az eredményhirdetésen óriási örömünk-
re a zsűri elnöke bejelentette, hogy a Ti-
szaújvárosi Református Énekkar a vegyes 
karok kategóriában arany fokozatot ért el. 
A közönség a bejelentést dübörgő vas-
tapssal és ovációval fogadta.
Másnap a református templomban isten-
tiszteleten vettünk részt és Birtalan József 
zsoltár- és ének feldolgozásaiból adtunk 
elő négy darabot, melyeket a hívek nagy 
tapssal jutalmaztak.
Összességében elmondható, hogy egy 
professzionálisan lebonyolított fesztivá-
lon vehettünk részt. Kiváló volt az ellá-
tás, az elszállásolás, gördülékeny a prog-

rambonyolítás. Sokunkat megfogott, 
hogy ilyen messze a magyar határtól, mi-
lyen tisztán beszélik nyelvünket, és ének-
lik énekeinket. Az is nagy büszkeséggel 
töltött el bennünket, hogy karnagyunkat 
és házi zeneszerzőnket, azaz a Birtalan 
házaspárt ennyi év távollét után is meny-
nyi szeretet és tisztelet övezi Erdélyben. 
Ebben mi is követjük erdélyi barátainkat, 
hisz egyértelmű, hogy ez a siker nélkülük 
nem jöhetett volna létre. Köszönjük!
Köszönetet mondunk Bráz György pol-
gármester úrnak, és önkormányzatunk-
nak is, akik célkitűzésinkkel azonosul-
va nagyvonalú céltámogatásukkal lehe-
tővé tették hogy a fenti nagy rákészülést 
igénylő programot megvalósíthassuk.

Szutor István
az énekkar elnöke
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Aranyos tavasz Szovátán
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Személyes üzenete van a virágnak. 

Az immáron „aranyos” énekkar a református templomban is fellépett. 
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Versenyeredmények a Szent István iskolában
Bendegúz nyelvÉSZ verseny megyei for-
dulója: 2.helyezés - Emődi Réka 7. a, 4. 
helyezés - Nagy Zsófi 7. a.
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban 
megrendezett városi szavalóverseny: I. 
korcsoportban: Bartha Viola 4.b. - 1. he-
lyezés, II. korcsoportban: Kocsis Anna 
5.a. - 2. helyezés, Emődi Réka 7. a - 3. 
helyezés. Felkészítők: Oláh Bertalanné, 
Szilágyi Gyuláné.
A „Török világ Magyarországon” váro-
si történelmi verseny: a 4. helyen végzett 
a 6.a csapata - Gyükér Lilla, Lindi Gábor, 

Tokaji Marcell. Felkészítő: Orbán Móni-
ka.
Teleki Pál országos földrajz - földtan ver-
seny megyei forduló: 4. helyezés - Kiss 
Barnabás 7.a. Felkészítő: Orbán Mónika.
XVII. Országos Technikaverseny: 4.he-
lyezés - Ilosvai Krisztián 7. a, Nagy Ba-
lázs 7. b, Varga Zoltán 8.a. 
Felkészítő: Kiss Norbert Tamás.
Körzeti interaktív katasztrófavédelmi ver-
seny: 4. helyen végzett a 7. a osztály 
csapata: Csanálosi Ádám, Gulyás Kris-
tóf, Orosz Zoltán, Balla Márton, 6. he-

lyen végzett a 7. b osztály csapata: Juhász 
Ádám, Bártfai Csenge, Nagy Balázs, Bar-
tal Gábor. Felkészítő: Császár Zoltán. 
II. korcsoportos körzeti labdarúgó diák-
olimpia: 2. helyezést ért el az alsós ta-
nulókból szerveződött csapat: Tállai Zé-
tény Ádám 3.a, Jávorszki Regő 3.b, Me-
ző Dániel 3.b, Mező Dominik 3.b, Me-
ző Domonkos 3.b, Berecz Gyula 4.a, Vo-
lyák Marcell 4. a, Berki Dániel 4. b, Czi-
mer László Adrián 4.b, Bodnár Viktor 4. 
b, Oláh Attila 4. b. Felkészítő: Császár 
Zoltán.

Különleges fafaragásokból nyílt kiállítás az Óvárosi Kult Galé-
riában. A tiszaújvárosi Szunai Antal egy-egy alkotását már be-
mutatta a szederkényi Ki mit tud -on, most önálló tárlatot ren-
deztek kézműves munkáiból.
Boroshordók, dísztárgyak, emberfigurák, faliképek. A mostani 
kiállítás csak egy szelete Szunai Antal fafaragó gyűjteményé-
nek. Egész életében fával dolgozott, ez a szakmája, hobbija is ez 
lett. Ötven évvel ezelőtt faragta ki első munkáját, akkor amikor 
ideköltözött Tiszaújvárosba, azóta nap, mint nap ad új életet és 
értelmet a fának. Dolgozik puha- és keményfával, kőrissel, dió-
val, hárssal, maga tervezi a mintát és a formát. A nagyobb mun-
kákat garázsában készíti gépeken, a többit már a lakásban, ki-
sebb késekkel. Eddig csak a maga örömére faragott, most mu-
tatja be először alkotásait önálló kiállításon. Gyűjteménye má-
jus 14-ig látható az Óvárosi Kult Galériában.

berta

Április 22-24 között rendezték meg Szentendrén az I. Orszàgos 
„Nyitni-kék” Fuvolaversenyt. Több, mint 300 fuvolista között 
sikeresen szerepelt a mini korcsoportban Borza Eszter Virág és 
az V. korcsoportban Tóth Melinda. 
A nagyon erős I. korcsoportos mezőnyben, szoros versenyben 
Füzér Zsuzsanna 4. helyezett és különdíjas lett. A zongorakísé-
rő Bakos Irina, a növendékek felkészítő tanára Lakatos Veroni-
ka volt. 

A tánc világnapját köszön-
tötték a hétvégén a Derko-
vits Kulturális Központban. 
A Derkovits Majorette Cso-
port által szervezett gálának 
a Táncoló filmkockák címet 
adták. 

- Értékválságos világban élünk - idézte 
Lovas Pál Liszt díjas táncművész üzene-
tét Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális 
Központ igazgatója -, de nekünk, táncmű-
vészeknek és a többi művészeti ág képvi-
selőinek együtt ebben a világban is érté-
kes gondolatokat, eszméket kell közvetí-
teni, szórakoztatni és tükröt tartani a kö-
zönség elé.
Kiss Zoltán önkormányzati képviselő kö-
szöntője után kezdődött a kétórás 
showműsor, a Táncoló filmkockák. 
- Rengeteg filmet nézek - mondta a fel-
lépést megelőzően Bognár Imre, a Der-
kovits Majorette Csoport művészeti ve-
zetője - a táncos filmtől a western fil-
meken keresztül a mesefilmig. Ezek-
nek vannak olyan jó, táncolható zené-
jük, amikre ha mozgunk, akkor monda-
nivalójuk is lesz. 
Ez a fajta fellépés persze némileg külön-

bözik a mazsorett eredeti profiljától, ép-
pen ezért jelent nagy kihívást a táncosok-
nak.
- Minden évben szeptembertől erre ké-
szülünk a minősítéseken kívül - tudom 
meg Török Judittól. - Minden táncnak az 
alapja a balett, Bognár Imre segít minket 

felkészíteni, hogy más stílusokban is tud-
junk táncolni.
A Derkovits Majorette Csoporttal legkö-
zelebb május elsején, a hagyományos ze-
nés ébresztőn találkozhatnak a tiszaújvá-
rosiak.

 borza

A Karakter Alapfokú Táncművészeti Iskola két csoportja minő-
sítő társastánc versenyen vett részt április 16-án Hajdúböször-
ményben.
Az alsó tagozatos korosztályú Orlandó csoport először szerepelt 
országos versenyen, ahol a FREEDOM jive koreográfiával ki-
emelt arany minősítést és nívódíjat érdemelt ki. A Boston cso-
port bécsi keringője és flamencója szintén kiemelt aranyat és ní-
vódíjat kapott. 
A következő hétvége is izgalmasan alakult a Boston csoport szá-
mára, ugyanis első alkalommal vágtak neki egy nemzetközi mi-
nősítő versenynek, amelyet Szerbiában, Szabadkán rendeztek 
meg. A csoport fantasztikusan teljesített a nemzetközi mezőny-
ben is, melynek eredményeként az előbbi két koreográfia arany 
minősítést nyert el. A csoportok felkészítő tanára, koreográfusa 
Kertész Csaba, mesterfokozatú táncpedagógus.

                                                      Kolosai Katalin vezető

A Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola sikeres pályázatot nyújtott be 
az Emberi Erőforrások Minisztériumához 
„Legendák a Legendáriumban és a való-
ságban” címmel (pályázati szám: HAT-
15-05-0042).
 Az iskola az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő „HATÁRTALANUL! Prog-
ram támogatása” elnevezésű kerete terhé-
re 1.251.000 Ft-ot használt fel arra, hogy 
40 hetedikes tanuló ellátogasson Erdély-
be, Romániába és láthassa, hogyan él az 
elcsatolt területeken a szórványmagyar-
ság. A kötelező előkészítő tevékenységek 
elvégzése után hatalmas várakozással in-
dultunk az útra április 10-én. Nagyvára-
don, Nagyszalontán Szent Lászlóról és 
Arany Jánosról beszélgettünk rendhagyó 
irodalom- és történelem órákon, olyan 
csoportfoglalkozásokat szerveztünk,
melyek az iskolai tananyagot elevenítet-
ték fel. A szálláson, az egyik Böjte-ott-
honban, olyan gyerekekkel találkoz-
tunk, akik nem lakhattak együtt a szüle-
ikkel. Közösen játszottunk velük, átad-
tuk nekik az otthonról hozott adományo-
kat és bemutattuk iskolánkat. A beszélge-
tések során mélyen megindítottak ben-
nünket a történeteik, sorsuk. A költészet 
napját Arany Juliska sírjánál ünnepeltük. 
A második napon utunk Aradra vezetett, 
ahol a tizenhárom aradi vértanú kivégzé-
sének helyszínére érkezve megtisztítottuk 
az emlékhelyet a szeméttől, megerősítve 
a tanulókban a társadalmi felelősségvál-
lalás igényét, emlékszalagot helyeztünk 
el az oszlopon, közösen elénekeltük Him-
nuszunkat és egy rövid műsor keretében 
róttuk le kegyeletünket. Lippán és Déván 
a vár felfedezését a hegyoldal meghódí-

tásával kezdtük, majd ismét a tanulásé, a 
tapasztalásé volt a főszerep, illetve Ma-
rosillyén és Csernakeresztúron élmény-
szerű oktatásban részesültünk.  Vajdahu-
nyadon a vár felfedezése csoportmunká-
ban folyt. Déván a vár megismerése után 
a Szent Ferenc Alapítvány által fenntar-
tott gyermekotthon lakói bemutatták min-
dennapi életüket, a tanulók összeismer-
kedtek a helyi gyerekekkel és beszélget-
tek életükről. Egy műsorban bemutattuk 
iskolánkat és átadtuk az adományokat. 
Az utolsó napon Gyulafehérvárra érkezve 
azonnal a vár felfedezésére indultunk. A 
Tordai-hasadékban kerestük Szent Lász-
ló kővé vált pénzérméit, figyeltük a folyó 
élővilágát, a szirti sas fészkét és próbál-
tuk megtalálni Szent László lovának pa-
tanyomát a fölénk magasodó sziklafalon. 
Körösfőről rövid szabad program után 

elindultunk a Király-hágó felé. Erdély-
ből hazafelé kihirdettük a négy napig tar-
tó csapatverseny végeredményét. A négy 
nap folyamán a gyerekek együttműköd-
tek annak érdekében, hogy a csapat mi-
nél eredményesebben szerepeljen. Külön-
böző pedagógiai módszerekkel mélyítet-
tük el tudásunkat, az útinapló írása, a fel-
adatok megoldása komoly koncentrációt 
igényelt mindenkitől. Itthon, az értéke-
lő órán bemutattuk utazásunkat a hatodi-
kosoknak, majd különféle feladatokat ol-
dottunk meg, hogy átismételjük és rögzít-
sük a tanultakat. A tiszaújvárosi reformá-
tus gyülekezet tagjai is szeretettel hallgat-
ták beszámolónkat a templomban. Erről 
az utazásról az unokáinknak is szívesen 
mesélünk majd, annyira megható és ese-
ménydús volt.

A 7.a és 7.b osztály tanulói

Fuvolás sikerek
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Kazinczysok Erdélyben

A tánc világnapja

Zenélő filmkockák

Szakma és hobbi
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Facsodák 
Szederkényben

Nívós karakteresek
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A kirándulók. 

A jó filmzene a tánc által mondanivalót kap. 



Néhány éve a fiaimmal kibi-
cikliztem a TiszaSzolg 2004.
Kft. Tisza úti telephelyére. 
Nem véletlenül, a Lenin pán-
célautót akartam nekik meg-
mutatni. 

Ott állt előttem megkorosodva gyermek-
korom Leninvárosának behemót szürke 
fémtákolmánya. Vágytam rá, hogy fel-
másszak rá, hogy beleülhessek, hogy va-
lamiféle nyomot hagyjak rajta, mint ő az 
én emlékeimben, de mindhiába. Akkor 
még nem gondoltam, hogy valaha ezzel 
fogok repeszteni a polgári pusztában. 
Két év elteltével eljött az én időm. Az in-
terneten jött velem szembe Vlagyimir Il-
jics páncélautója, óriási kerekeinek tövé-
ben munkásruhába öltözött brigáddal. 
Másnapra beszéltük meg a személyes ta-
lálkozót a szerelőkkel és a replikával, hi-
szen a jármű másolat. 
Hatalmas garázs, monstre járgányokkal. 
Csepel járművek, faros buszok körül se-
rénykednek a javítóműhelyben, ahol már 
rengeteg veteránjármű kelt életre az el-

múlt esztendőkben. A fő helyen, a bejárat-
nál a páncélautó, menetre készen. Péceli 
Gábor már nyitja is az autó ajtaját, betes-
sékel minket és indítja. No, nem pöccre. 
Röffre. Legalább egy percet várunk, míg 
felmorajlik a motor, s túlharsogva a zajt 
mutatja be nekünk a járművet.
- Ez a Lenin autó replikája, december-
ben kezdtük a felújítását, már csak apró-
ságok vannak hátra. Minden darabja fel 
van újítva: fék, futómű, motor. Pótoltuk a 
hiányosságait, kompresszor, légtartályok, 
pedálok, gumialkatrészek, nehéz volt eze-
ket beszerezni. Magyar járműgyűjtőktől 
vásároltuk az alkatrészeket, a Csepel mo-
tort pedig egy nyíregyházi katonai bontó-
ból szereztük - mondja Gábor, akinek év-
tizedekkel ezelőtt is volt kapcsolata a pán-
célautóval, igaz akkoriban az plátói volt. - 
Ha hiszitek, ha nem, én általános iskolás 
koromban, az 5-ös suliban e mellett sora-
koztam fel iskolagyűléseken, ünnepsége-
ken, hiszen ott állt évekig egy üvegkalit-
kában. Soha nem gondoltam volna, hogy 
egyszer én ezt a járművet érinteni, javíta-
ni, sőt vezetni fogom.
 - Ezt a másolatot 1970-ben készítették a 
Csepel Autógyárban - mondja Béke An-
tal, a veterán járművek restaurálásával 

foglalkozó műhely és a felújítás vezető-
je. - A két mérnök közül az egyik még él, 
ezt akkor tudtuk meg, amikor pótalkatré-
szek után kutakodtunk. Az eredetit britek 

építették annak idején, ebből egyet kapott 
Szentpétervár. Amikor Svájcból hazaér-
kezett Lenin, azzal várták a vasútállomá-
son. Erről, mármint az eredetiről, hirdet-
te ki a forradalom atyja az áprilisi tézise-
ket, s ez a jelenet az egyik legtöbbet ábrá-
zolt pillanata Lenin életének. Ezt fotókon, 
festményeken is népszerűsítették - mond-
ja, majd a műszaki paraméteriről kezd me-
sélni. - Hathengeres Csepel motor hajtja, 

egyedi felépítmény van rajta hármas acél-
lemezből és ötsebességes váltó, 22 litert 
fogyaszt, az összsúlya 6-7 tonna, és hidd 
el, nagyon finom vezetni, jobb, mint egy 
Daciát - mondja Antal, miközben végigsi-
mít rajta.  
Pár perccel később kigurul a csodamasi-
na és fehér füstfelhőt kavarva maga mö-
gött indul útjára a földúton. Menetelés he-
lyett száguldozik, legalább 70-nek érzem 
a tempót, holott csak negyvennel me-
gyünk. Ülés csak egy van benne, a sofő-
ré, én az anyós ülés helyén guggolok, mö-
göttem az operatőr térden állva, ide-oda 
billegve próbája megörökíteni első utun-
kat. Mindenki kapaszkodik, amibe tud, én 
hol a reteszes ajtóban, hol a szélvédőke-
retben. Miközben élvezem a lehetőséget, 
sorra jönnek szembe a személyautók, mo-
torok a 21. századból. Ránk csodálkoz-
nak, integetünk, ők meg vissza. 
- Már megjárattuk néhányszor, sokan rá-
csodálkoznak, de nem nagyon tudják, kié, 
mié ez - mondja Bánkus Zoltán, a csapat 
harmadik tagja. - Amikor elkezdtük a fel-
újítását, színeknek, formának, működés-
nek is utána néztünk, hogy tökéletes le-
gyen. Sikerült eredeti állapotára visszaál-
lítanunk, de még felszereljük néhány ext-
rával, mielőtt végigvonulna Tiszaújváros 
utcáin május elsején. Kap két helyzetjel-
zőt hátra, két irányjelzőt, autentikus visz-
szapillantót, szélvédőt, ablaktörlőt, aztán 
ha kész, levizsgáztatjuk, hogy közúton is 
tudjunk vele menni a veterántalálkozókra. 

berta

Véget ért a tavaly ősszel kezdődött 5vös 5ös, ötfor-
dulós vetélkedősorozat. A három általános és a két 
középiskola csapatai hónapokon át különféle té-
mákban versengtek egymással, melyek mindegyi-
ke városunkhoz kötődött. 

Helyi cégek, hírességek, városismeret és -történet - ilyen témák-
ban mérettettek meg a csapatok. Az utolsó fordulót múlt csütör-
tökön bonyolították le, a zárórendezvényt a Városháztéren tar-
tották. A városi kalandozás után a téren gyülekeztek a csapatok, 
ahol előbb egy közös tánc, majd az ünnepélyes díjátadás követ-
kezett. A díjakat Bráz György polgármester adta át a legjobbak-
nak. A második helyen a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 
Általános Iskola csapata végzett. 
- Mindegyik forduló szórakoztató volt - mondta a csapat egyik 
tagja, Tállai Borbála -, egyik sem volt túl nehéz vagy épp túl 
könnyű. Sok érdekességet tanultunk közben, például én nem 
tudtam, hogy ilyen sok híres ember származik a városból. Na-
gyon örülök egyébként annak, hogy sikerült elérnünk ezt az 
eredményt, közben pedig még jól is éreztük magunkat. 
Az ötfordulós sorozat végén a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium csapata zárt az élen. 
- Szerintem az utolsó forduló volt a legkönnyebb - mondta az 
eötvösös Soltész Luca Sára -, itt a város ismeretére és a sportos-
ságra kellett inkább támaszkodnunk. A legnehezebb pedig a he-
lyi cégekről szóló forduló volt, mert ugye az szubjektív, hogy 
milyen logót, milyen álláshirdetést készítünk. Összességében 
minden fordulóra nagyon sokat készültünk, de nyilván azért va-
lamennyi ismerettel már rendelkeztünk előzetesen is a városról. 
- Együtt szórakoztunk, versenyeztünk, küzdöttünk - foglalta ösz-
sze az elmúlt hónapokat Pogonyi-Simon Edit, az Eötvös intéz-
ményvezetője. - Minden célunk megvalósult, amit szerettünk 
volna, egy olyan eseménysorozatot zártunk le most, ami a vá-
ros életében még nem volt. Mind az öt iskola részt vett benne, a 
pedagógusok is szívügyüknek tekintették, és olyan zsűritagjaink 
voltak, akik hozzátartoznak a város történetéhez. Ők mindnyá-
jan megtiszteltetésnek érezték ezt a feladatot - mondta az intéz-
ményvezető, aki szólt a nagyszabású eredményhirdetésről is. - 
A hab a tortán pedig az a flashmob volt, amit Tiszaújváros törté-
netében először mi rendeztünk, sikerült több száz gyereket meg-
mozgatnunk és együtt táncolásra biztatnunk. 
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Városi kalandozással zártak

Az Eötvös győzött

A Krónika hasábjain keresztül is szeretném megköszönni 
szponzorainknak, hogy segítségük és anyagi támogatásuk ré-
vén színvonalas programokkal tudtuk szórakoztatni a kicsiket 
és a nagyokat egyaránt.
Támogatóink voltak: Tiszaújváros önkormányzata, a Derko-
vits Kulturális Központ, a Sport-Park Kft., Zajácz Tamás bőr-
műves iparművész, a Castello cukrászda, Tóth Éva, a Termé-
szetjáró szakosztály elnöke, Struba Levente és a White Ra-
vens együttes, valamint a Termál Pizzéria.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

A retro majálison láthatjuk 

Lenin páncélautója visszatér

Föld napja 
a Kazinczyban

Már negyedik alkalommal ültettek a kazinczys diákok egynyári- 
és évelő növényeket az iskola területére, hogy szebbé, esztétiku-
sabbá, élhetőbbé tegyék környezetüket. Mindezt a Föld napja al-
kalmából tették, s ezért öltöztek be az alsós tanulók zöld felsőbe 
és írták az életet adó Földünket az iskola udvarára. 

Negyvennel „száguld” a páncélautó. 

8. oldal 2016. április 28.História

Először iskolánként, majd közösen táncoltak a diákok. 

FELHÍVÁS!
A Derkovits Kulturális Központ felkéri  Tiszaújváros, Tisza-
szederkény, valamint Tisza-part városrész közösségeit, lakosa-
it, hogy csatlakozzanak a  Tiszaújváros várossá nyilvánításá-
nak 50. évfordulója alkalmából szervezett KÖTŐDÉS  rendez-
vényhez!
Az esemény alkalmával mindhárom városrész helyszínéül 
szolgál a méltó ünnepléshez.
A rendezvényen résztvevők előzetes regisztráció alapján étke-
zési kupont kapnak, melyet a tiszaszederkényi helyszínen, a 
„Torkos utcában” válthatnak be 16.00 óra után egy adag ke-
nyérlángosra és egy üveg félliteres ásványvízre.
Azok az érdeklődők, akik részt kívánnak venni, gyalogosan, 
kerékpárral vagy autóbusszal közelíthetik meg a helyszíneket. 

Előzetes jelentkezés alapján igénybe vehetik a Derkovits Kul-
turális Központ elől induló autóbuszokat.
Autóbuszok indulnak a Derkovits Kulturális Központ elől 
13.00 órakor Tisza-part városrészbe, melyek 13.50 órakor át-
szállítják az érdeklődőket a következő helyszínre, a Szent Ist-
ván dombhoz, majd 15.00 órára a Lévay úti Spar előtti körfor-
galomhoz indulnak, a közös séta helyszínére. Az autóbuszok 
követik a sétáló résztvevőket. A Tiszaszederkényben zajló 
programok alatt autóbuszjáratok közlekednek Tiszaszederkény 
Kossuth úti autóbusz megálló és Tiszaújváros autóbusz végál-
lomás között 17.00 órától félóránként. A 18.00 órai, 19.00 órai 
és 21.30 órai járat Tisza-part városrészt is érinti.
Regisztráció: 2016. május 02-ig, nyitvatartási időben a Der-
kovits Kulturális Központban (3580 Tiszaújváros, Széchenyi 
út 2.), Borza Károly művelődésszervezőnél személyesen. 
Az étkezési kupon átvehető a személyes jelentkezés alkalmá-
val, vagy a tiszaszederkényi helyszínen a rendezvény ideje alatt.

Az „eredeti másolat” készítői. A kép jobb szélén Haris Ottó és Haris Lajos mérnökök.

A felújítást végző szerelőcsapat.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Derkó Minigaléria. „Tiszaújváros fotósszemmel” című fotóki-
állítás. Helyszín: aula és félemelet. Látogatható április 29-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria. A fa rejtelmei - Szunai Antal fafarag-
ványai. Látogatható május 14-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Május 4. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus 
Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: A Kazinczy Ház 
nyugdíjas klubhelyisége.
Május 4. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a 
Derkovits Kulturális Központ földszinti oktatóterme.
„Ez a föld ez a táj, drága hű barát…”- településünk az elmúlt 
50 év tükrében kamarakiállítás a pályázatra beadott alkotá-
sokból. A kiállítás május 28-ig tekinthető meg. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme.
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 29. (péntek) 16.00 óra: Olvasókör
Május 3. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja. 
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit. Eszközö-
ket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának biztosít. Bárki, 
bármikor bekapcsolódhat!

 Játékos tudáspróba 2016
Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé és művészeket, akik alkotá-
saikkal szebbé tették életünket.
Májusi géniuszok: Szinyei Merse Pál és Neumann János.
A feladatok elérhetők minden hónap 10-éig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán. (www.facebook.com/hamvas.konyvtar).
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak beküldött 
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora

Április 28., csütörtök
10:00: A képviselő-testület ülésének közvetítése
Utána: Héthatár: Eötvös ötös - Jubileumi faültetés - Garázs a 
mentőautóknak - A Tánc világnapja – Évadnyitó horgászver-
seny - Kerékpárral kezdtek 
Utána: Hétről-Hétre: Biztonság napja - Mentőgépjármű-ve-
zetők versenye - Félmúlt - Retro majális 
Utána: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor (A műsor a szer-
dai adás ismétlése)
Utána: a képviselő-testületi ülés ismétlése

Május 4., szerda
18:00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Elballagtak a 
végzősök - Érettségi - Egy nap a Beregszászban - Kiállítás - 
Szépkorúak majálisa - Sport
18:15: Hétről-Hétre: Retro majális - Szakmák éjszakája - 
Félmúlt

Alig 16 évvel ezelőtt még 3 strand is volt városunkban. 
Az egyik a „jégpályás”, ahogy a városon kívüliek em-
legették, a másik az erőmű lakótelepen lévő legrégeb-
bi, a harmadik pedig a még ma is működő. Ezekről ol-
vashattunk 2000. április 27-én a Tiszaújvárosi Króni-
kában. 
„Korán keltek, s ha nem is lelnek aranyat, pluszbevé-
telhez juthatnak azzal, hogy az elmúlt napok nyárias 
időjárására reagálva már április 17-én áttértek a nyári 
üzemmódra. Jó hír a víz és a napfény szerelmeseinek, 
hogy május elsejéig még a téli árakon juthatnak hozzá 
a szolgáltatásokhoz.”
A TVK strandon ekkorra a nagymedence és a gyerek-
medence is megújult, melynek köszönhetően az utób-
bit vízforgatóval szerelték fel. De nem csak a meden-
cékben újítottak, ekkor még csak előkészítés alatt volt, 
de a nyári szezonra új strandröplabda-pálya és lábte-
niszpálya is várta a vendégeket. Újított, igaz ezzel a 
nyári szezont rövidítette meg a ma is működő strand-
fürdő.
„A Tiszaújvárosi-Termálfürdő Kft. strandjának hosz-
szabb lesz a téli álma. A nyitást - az új 50 méteres me-
dence átadásával együtt - július elsejére tervezik.”
A legbonyolultabb az erőmű lakótelepen lévő strand-
nál volt a helyzet.
„A Tiszaújvárosi Sport-Result Kft. tulajdonában lé-
vő erőmű strandnál bonyolultabb a helyzet. A nagy-

medencét ugyanis át akarja építeni a kft., oly módon, 
hogy egy 33, illetve egy 8-10 méteres medence jöjjön 
létre. Utóbbit be is fednék, hogy télen is használható 
legyen, s a két medencerész közé telepítenék a vízfor-
gató berendezésnek helyet adó gépházat.”
Három strand, három különböző helyzet. Mégis volt 
bennük közös - azon túl is, hogy mindhárom Tiszaúj-
városban működött.
„A különbözőségek mellett egy területen egységes a 
három tiszaújvárosi strand. Mindenütt a tavalyi árak-
kal várják a vendégeket.”
A jövő héten 1999. 18. hetében szemlézgetünk.

borza

Strandok
Hétről hétre évről évre

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!

Mobil nélkül az élet...
A mobiltelefon a főszereplője 
annak az előadásnak, melyet 
a szederkényi Amatőr Fia-
tal Színjátszók állítanak szín-
padra. 

A társulat saját forgatókönyve alapján ké-
szült darabot július végén mutatják be Ti-
szaszederkényben. Ez lesz az első nyá-
ri színházi előadás, melyet a szabadtérre 
szerveztek. 
Két hete a Sodrás társulat Mágnás Mis-
kája debütált a szederkényi színházterem-
ben, két nappal később már egy másik 
csoport próbálja ugyanitt legújabb da-
rabját. Az Amatőr Fiatal Színjátszók ké-
szülnek nyári színházi előadásukra, a Má-
tyás Edina rendezte Csörgess meg! című 
darabbal. Edina nagy rutinnal instruál-
ta a csapatot, nem véletlenül, hiszen több 
éves tapasztalatot szerzett az elmúlt esz-
tendőkben.
 - 2013-ban kezdem az operett gálával, 
de volt négy karácsonyi műsorunk is. Ta-
valy májusban vittük színre az Óz, a nagy 
varázslót, most pedig egy modern pró-
zai darabot, amit az Egri Gárdonyi Géza 
Színház előadásában láttam, onnan „hoz-
tam haza” - mondja az előadás rendező-
je. - Ez egy nagyon modern, mai téma. A 
mobiltelefon használatáról szól és azok-
ról a helyzetekről, amelyek hozzá kötőd-
nek. Olykor nagyon vicces helyzetek ala-
kulnak ki, de benne vannak a mindennapi 
tragédiák is a jelenetekben. Most először 
felengedek egy olyan dolgot is a színpad-
ra, amit én a hétköznapokban egyáltalán 
nem használok, ez pedig a csúnya beszéd. 
Itt-ott van a szövegben egy-egy káromko-
dás, ami még maiabbá teszi a darabot, hi-
szen azt hiszem, ez ugyanúgy a mai kor 
részét képezi, mint a mobiltelefon. 

A cselekményt nem egy fonalra fűzték 
fel, több apró történetre épül, melyek a 
társadalom minden szeletét bemutatják. 
Szövegkönyve nem volt a darabnak, így 
Edina írta meg a forgatókönyvet az egri 
társulat előadásának mintájára. 
A színdarab 12-14 szereplős, valameny-
nyien több figurát formálnak meg. Három 
szerepet - három különböző korú nőt - ját-
szik Oláhné Vígh Anett, aki 2015-ben el-
ső színészi alakításaként Óz Madárijesz-
tőjének bőrébe bújhatott bele. 
- Civilben a Nikodémus Idősek Otthoná-
ban vagyok mosónő, a színjátszás a hob-
bim - mondja. - Tavaly debütáltam az Óz-
ban, most itt a folytatás, amit nagyon él-
vezek. A darab igen aktuális, hiszen a mai 
korról szól. Mindenkinek mobiltelefon 
van a kezében, azzal együtt él, lélegzik, 
és talán már az lenne a szokatlan, ha az 
emberek csak úgy spontán beszélgetné-

nek egymással. Ez a mondanivalója, ami-
re rádöbbennek és elgondolkodnak majd 
a nézők is az előadás végén.
Anett gimnazista lánya, Fanni is szerepet 
kapott a darabban, ez lesz élete első ilyen 
„munkája”. 
- Tavaly anyukám kapott egy szerepet, 
nekem is megtetszett, jöttem hát segéd-
kezni a háttérmunkálatokban - mondja. - 
A színfalak mögül most a színpadra lép-
tem, reflektorfénybe kerülök, három kü-
lönböző karaktert megformálva, hiszen 
itt nincsenek konkrét szereplők, szerepek 
vannak. Örömmel jövök a próbákra és iz-
gulok, hiszen eddig nem álltam színpa-
don, de remélem lesz elég bátorságom ki-
állni majd a közönség elé. 
A Csörgess meg! című előadást július 27-
én a  Tiszaszederkényi Nyári Színházban, 
a művelődési ház udvarán mutatják be. 

                      berta

Felhívás!

Sör-virsli verseny
a Retro majálison

Kedves Majálisra Érkező! 2016. május 1-jén (vasárnap) a 
Derkovits Kulturális Központ 12.00 órai kezdettel virsli evő 
és sörivó versenyt hirdet a Retro majális keretein belül. Ha 
kedvet kaptál a megmérettetésre és kipróbálnád magad egy 
sör-virsli versenyen, előtted a lehetőség. Nevezni a helyszí-
nen, délelőtt 10.00-tól 11.30 óráig lehet egy nevezési lap ki-
töltésével. A nevezők közül 10 szerencsés vehet részt a ver-
senyen, akiket 12.00 órakor sorsolunk ki a színpadon. A ver-
senyfeladat: 3 korsó sör és 10 pár virsli elfogyasztása (Idő-
korlát maximum 10 perc). Természetesen győztest is hirde-
tünk a verseny után. Találkozzunk a majálison, ahol várjuk 
jelentkezésedet!

Szederkényi Nyári Színház
9. oldal2016. április 28. Kultúra

Próba közben. 



A DTT Kft.

MŰSZERÉSZ-KARBANTARTÓ
munkatársat keres

tiszaújvárosi telephelyre.

Fő feladatok:
- kiszerelő gépsorok karbantartása, hibaelhárítás
- pneumatikus szállítórendszer karbantartása, hibaelhárítás

Elvárások:
- irányítástechnikai műszerész végzettség (technikus végzettség    
  előny)
- minimum 3 év szakmai tapasztalat
- pneumatikus munkahengerek, rendszerek ismerete
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
- B kategóriás jogosítvány

Előny:
- PLC ismeretek
- tűzvédelmi szakvizsga

Munkarend: állandó délelőttös és készenlét biztosítása.

A pályázatokat a benko.orsolya@delog.hu
e-mail címre várjuk.

A DTT Kft.

VILLANYSZERELŐ-KARBANTARTÓ
munkatársat keres

tiszaújvárosi telephelyre. 

Fő feladatok:
- kiszerelő gépsorok karbantartása, hibaelhárítás
- villamos vezérlések karbantartása, hibaelhárítás
- villamos elosztó szekrények karbantartása
- erősáramú berendezések karbantartása, javítása

Elvárások:
- villanyszerelő végzettség (technikus végzettség előny) 
- minimum 3 év szakmai tapasztalat
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
- B kategóriás jogosítvány

Előny:
- szabványossági felülvizsgálói végzettség
- vezérlések javításának ismerete (PLC ismeret)
- robbanásbiztos berendezéskezelő
- tűzvédelmi szakvizsga

Munkarend: állandó délelőttös és készenlét biztosítása.

A pályázatokat a benko.orsolya@delog.hu e-mail címre várjuk.

10. oldal 2016. április 28.RendezvényekHirdetés



A Sportcentrum 
eseményei

Április 30. szombat
09.00 Nyitott kapuk: tollaslabda    
	 	 	 Edzőterem

10.00	Atlétikai	világnap,	Nemzetközi	atlétikai	verseny	
   Atlétika pálya

Asztalitenisz
11.00	TSC	II.-	MEAFC	II.	bajnoki	mérkőzés		 	
	 	 	 Asztalitenisz-csarnok

Kézilabda
16.00	TSC-	MEAFC	bajnoki	mérkőzés	 	 	
	 	 	 Játékcsarnok

Írta és szerkesztette: Kiss Péter

Asztalitenisz

Siker idegenben
A	Borsod	megyei	„A”	csoportos	férfi	asztalitenisz	csapatbajnok-
ság	utolsó	előtti	fordulójában	könnyedén	szerezte	meg	idegen-
ben	a	győzelmet	a	TSC	második	számú	együttese.	
Községi SE Dédestapolcsány - TSC II. 6-12
A győzelmeket szerezték:	Kavicsánszki	4,	Fóti	3,	Mag	2,	Dubéczi	
2,	a	Kavicsánszki-Mag	páros.

Az	Atlétikai	Világnap	alkalmából	április	30-án,	szombaton	a	
Magyar	Atlétikai	Szövetség	Tiszaújvárosban	 rendezi	meg	 az	
évad	első	szabadtéri	atlétikai	versenyét.		2015	óta	a	verseny	a	
Magyar	Liga	sorozat	egyik	színhelye.	A	MASZ	ezúttal	a	há-
rom	szuperliga	versenyszámot	az	érmeken	felül	pénzdíjjal	 is	
jutalmazza.	A	hagyományoknak	megfelelően	most	is	több	száz	
atlétát	várnak	a	rendezők.	A	nagyszabású	viadal	10	órakor	kez-
dődik.	Az	utolsó	versenyszám	16.30	órakor	rajtol	el.	

Érmekért futottak

Miskolcon	küzdöttek	az	országos	döntőbe	kerülésért	a	megye	
legjobb	diákatlétái.	Az	Eötvös	gimnázium	fiataljai	remekül	tel-
jesítettek,	időeredményeik	alapján	többen	bejutottak	az	orszá-
gos	fináléba.	
Eredmények: 
V.	kcs.	fiú:	100	m	Kristály	Csanád	II.	hely,	V.	kcs.	fiú:	200	m	
Kristály	Csanád	I.	hely,	V.	kcs.	fiú:	3000	m	Lehmann	Csongor	
I.	hely,	V.	kcs.	leány:	3000	m	Putnóczki	Dorka	I.	hely,	V.	kcs.	
leány:	3000	m	Molnár	Sára	III.	hely,	VI.	kcs.	 leány:	3000	m	
Jakab	Ilka	II.	hely,	VI.	kcs.	leány:	3000	m	Szegedi	Sára	
III.	hely,	VI.	kcs.	fiú:	3000	m	Lehmann	Bence	II.	hely,	VI.	kcs.	
fiú:	200	m	Koleszár	Csongor	II.	hely.

A	Jabil	3Próba	elnevezésű	szabadidősport	
eseménysorozat	 idei	 szériája	 április	 25-
én,	vasárnap	a	kerékpározással	vette	kez-
detét.	A	meglehetősen	zord	idő	ellenére	a	
két	távon	közel	hatszázan	álltak	rajthoz.
A	 névadó	 főtámogató	 Jabil	 Circuit	 Ma-
gyarország	 Kft.	 parkolójában	 celebrált	
10	órai	rajtra	eleredt	az	eső,	ám	ez	csep-
pet	sem	szegte	kedvét	az	elszánt	sportba-
rátoknak,	 akik	 a	 6	 pontot	 érő	 38	 km-es	
nagy-,	és	a	3	pontos,	15	km-es	kispróba	
közül	választhattak.	
A	távokat	és	a	helyenként	erős	széllel	 is	
nehezített	 körülményeket	 leküzdő	 brin-
gások	 -	 a	 szüleik	 csomagtartójában	 uta-
zó	1-2	évesektől	a	70	éven	felüliekig	-	a	
célban	jó	ízűen	fogyaszthatták	el	a	babgu-
lyást.	 Valamennyi	 résztvevő	 átvehette	 a	
teljesítésért	járó	egyedi	emblémás	komp-
ressziós	 szárat.	 Fortuna	 kegyeltjei	 egy-

egy	 kerékpárt	 és	 két-két	 kerékpáros	 fej-
védőt,	valamint	a	Jabil-dolgozók	további	
5	meglepetés	ajándékot	nyerhettek	a	pró-
bakönyvek	számozása	alapján	megtartott	
sorsoláson.	

Folytatás	június	19-én	az	úszással	(400	m	
és	1000	m),	majd	július	8-án	jöhet	a	be-
fejezést	jelentő	Jabil	1/3	Maraton,	azaz	a	
futás	(3,5	km	és	14	km).
Július	 8-án,	 pénteken	 a	 harmadik	 próba	
után	a	12,	vagy	annál	több	pontot	teljesí-
tők	 között	 értékes	 sportszer	 ajándékcso-
magok	találnak	gazdára.	A	15	pontot	be-
gyűjtők	vesznek	részt	a	fődíj	sorsolásán,	
mely	két	urnából	történik	majd.	Az	egyik-
ben	 a	 JABIL	Circuit	Magyarország	Kft.	
dolgozóinak	neve	lesz,	melyből	egy	1	fő	
részére	szóló	berlini	utazást	(szeptember	
23-26.,	 3	 éjszaka,	 repülőjegy,	 szállás	 fél	
panzióval)	sorsolnak	ki.	A	másikban	min-
den	más	 résztvevő	 neve	 szerepel,	mely-
ből	szintén	egy	1	fő	részére	szóló	berlini	
utazásra	 jogosult	 sportember	 nevét	 húz-
zák	majd	ki.	

A	miskolci	Csorba-tó	adott	otthont	a	kajak-kenu	évad	első	ver-
senyének,	melyre	9	egyesület	delegált	indulókat.	
Ezúttal	az	utánpótlás	korúak	voltak	többségben.	A	mezőnyben	
ott	voltak	a	TKKSE	kajakosai	is,	akik	az	alábbi	eredményeket	
érték	el:
U10-12:	MC-1	2000m:	2.	Szegi	Zsombor,	7.	Máté	Botond
U13:	C-1	2000m:	2.	Kőszegi	Ákos
U15-18:	C-1	2000m:	2.	Máté	Kristóf
U-13:	K-1	leány:	3.	Tóth	Zsófia,	4.	Zöldi	Csenge
U-9:	MK-1	fiú:	2.	Skokán	Máté,	3.	Balogh	Martin
U-10:	MK-1	leány:	1.	Nagy	Luca,	2.	Utassy	Melinda
U-10:	MK-1	fiú:	1.	Makrányi	Gábor,	2.	Kaczvinszki	Tamás
U-11:	MK-1	leány:	2.	Nagy	Mira
U-12:	MK-1	fiú:	1.	Kórik	Ákos,	2.	Deim	Marcell,	4.	Horváth	
Balázs,	9.	Bóta	Bence
U-12:	MK-1	leány:	1.	Kovács	Gréta,	4.	Tóth	Petra,	10.	Makrá-
nyi	Laura
Az	egyesület	válogatott	versenyzői	a	szolnoki,	illetve	a	dunavar-
sányi	edzőtáborozás	miatt	hiányoztak	az	évnyitóról.	

Az őszi háromgólos putnoki 
győzelmet követően tavasz-
szal is hármat rúgott a ven-
dégcsapat, ezúttal a Városi 
Sportcentrum labdarúgó sta-
dionjában. A kiesőhelyen ál-
ló tiszaújvárosiaknak csak 
szépítésre futotta.  

TFC Tiszaújváros - Putnok FC 
1-3 (0-3)

Tiszaújváros:	200	néző.	V.:	Bálint	(Pogo-
nyi,	Zahorecz)
Termálfürdő FC Tiszaújváros:	 Tóth-Fo-
dor,	Angyal,	Polényi,	Czégel,	Bussy	(Ko-
vács	 Sz.),	 Katona,	 Kovács	 P.,	 Hussein,	
Molnár	L.	(Molnár	F.),	Horváth	(Kerekes).
Putnok FC: Botló-Nyilasovits,	 Molnár,	
Fehér,	Süttő,	Marcinaskó,	Tóth	(Zimányi	
Á.),	Belényesi,	Zimányi	A.	(Fábián),	Ma-
darász,	Kovács	(Sápi).
28. perc:	 Egy	 távoli	 putnoki	 lövés	 után	
a	 labda	megpattant	a	 tiszaújvárosi	védő-
kön,	és	a	hosszú	oldalon	érkező	Zimányi 
Adrián közvetlen	közelről	a	hálóba	pasz-
szolta a labdát. (0-1)
36. perc: Marcinaskó	három	védő	között	
vette	át	a	labdát	a	tiszaújvárosiak	tizenha-
tosa	előtt,	becsapta	őket,	és	 rövid	 labda-
vezetés	 után	 tizenegy	méterről	 a	 vetődő	
Tóth	mellett	a	hálóba	lőtt. (0-2)
42. perc: Kovács Bence kapta	vissza	egy	
kényszerítő	passz	után	a	labdát	a	tizenha-
tos	vonalánál,	a	késlekedő	védőket	meg-
előzve	nyolc	méterről	védhetetlenül	a	há-
lóba	bombázott.	(0-3)
51. perc: Katona	futott	el	a	jobb	oldalon,	
az	 alapvonal	 közeléből	 keresztbe	 lőtte	 a	
labdát,	 a	 túloldalon	 érkezett	 a	 csereként	
beállt	Molnár Ferenc,	aki	maga	elé	 tet-
te	a	labdát	és	laposan	kilőtte	a	jobb	alsó	
sarkot. (1-3) 
Egy	óriási	 tiszaújvárosi	helyzetet	követő	
ellentámadásból	szerencsés	találattal	sze-
rezte	meg	a	vezetést	a	Putnok.	A	gól	után	
sajnos	nem	tudtak	egyenlíteni	a	hazaiak,	
sőt	 két	 kapitális	 védelmi	 hibából	 3-0-ra	
hízott	a	vendégcsapat	előnye.	A	második	
félidőben	 jött	korai	 szépítő	gól	után	 fel-
csillant	a	remény,	de	a	putnokiak	jól	las-
sították	a	játékot,	és	csak	kapufákra	futot-
ta.	Ráadásul	 a	 tiszaújvárosiak	 egy	 jogos	
tizenegyest	kérhetnek	számon	Bálint	At-
tila	játékvezetőn.	A	látottak	alapján	elke-
rülhető	vereség	tovább	rontotta	a	Termál-
fürdő	FC	Tiszaújváros	bennmaradásának	
esélyét.			

Antal István, vezetőedző:	Férfiasan	nagy	
küzdelem	 alakult	 ki.	 Megint	 nem	 volt	
szerencsénk,	mert	 a	 kapufánk	 után	 kap-
tuk	az	első	gólt,	ami	összezavart	bennün-
ket.	A	második	félidőben	nagy	offenzívá-
val	 támadtunk,	gólt	és	kapufákat	 lőttünk	
és	egy	11-est	nem	kaptunk	meg.	Megér-
demeltük	volna	a	döntetlent.
Koszta Péter, vezetőedző:	Az	első	félidő-
ben	rúgtunk	3	gólt,	amellyel	el	is	döntöt-
tük	a	mérkőzés	sorsát.	A	második	félidő-
ben	 rossz	 felfogásban	 játszottunk,	 ezért	
a	 hazaiaknak	 is	 több	 lehetősége	 adódott	
a	 gólszerzésre,	 de	 végül	megérdemelten	
nyertük	meg	a	találkozót.
További eredmények
Nyírbátori	FC	-	Somos	SE	1-3
Jászberényi	FC	-	Tállya	KSE	0-0
Ceglédi	 VSE	 -	 Felsőtárkány-M.kövesd-
Zsóry	3-0
FC	Hatvan	-	REAC	2-0
Nyíregyh.	Spartacus	FC	-	Cigánd	SE	2-2
Újpest	FC	II.	-	Rákosmente	KSK	1-2
KBSC	FC	-	DVTK	II.	0-2
Következik a 29. forduló
2016.04.30. szombat, 17:00
Tállya KSE - TFC Tiszaújváros
Putnok	FC	-	Ceglédi	VSE
Somos	SE	-	Jászberényi	FC
Cigánd	SE	-	Nyírbátori	FC
Rákosmente	KSK	-	KBSC	FC
2016.05.01.	vasárnap,	11:00

Újpest	FC	II.	-	Felsőt.-M.kövesd-Zsóry
2016.05.01.	vasárnap,	17:00
DVTK	II.	-	FC	Hatvan
2016.05.01.	vasárnap	18:00
REAC	-	DVSC-DEAC	II.
Szabadnapos:	Nyíregyháza	Spartacus	FC

Pályán az utánpótlás
Csak	 az	 U15-ös	 csapat	 dicsérhető	 ma-
radéktalanul	 a	 legutóbbi	 fordulóból,	 ők	
nagy	 csatában	 győzték	 le	 az	 egrieket.	A	
TFCT	 további	 három	utánpótlás	 csapata	
vesztesen	vonulhatott	le	a	mérkőzés	lefú-
jását	követően	a	pályáról.	
Az eredmények:
U19	Egri	SSE	-	TFCT	3-1
U17	Egri	SSE	-	TFCT	6-4
U15	TFCT	-	Egri	SSE	3-2
U14	TFCT	-	Egri	SSE	0-2

Éremeső Encsről
A	labdarúgó	diákolimpia	megyei	döntői-
nek	helyszíne	ezúttal	Encs	volt.	
A	Tiszaújvárosi	Általános	Iskola	és	Alap-
fokú	Művészeti	Iskola	három	korosztály-
ban	volt	érdekelt.	A	tiszaújvárosi	diákok	
kiválóan	 szerepeltek,	 valamennyi	 csapat	
dobogós	helyen	végzett.	A	2005-2006-os	
születésű	 II.	korcsoportosok	fiúk	bronz-,	
a	leány	csapat	ezüst,	a	2007-2008-as	szü-
letésű	 I.	 korcsoportos	 fiúk	 aranyérmet	
szereztek.	 Ők	 kvalifikálták	 magukat	 a	
fonyódligeti	országos	döntőbe.	

Akárcsak	Baján,	Tiszaújvárosban	is	négy-
pontos	különbséggel	zárult	az	NB	I/B	kö-
zépszakasz	 rájátszásának	 első	 párharca.	
Az	 előjel	 azonban	 fordított	 volt,	 a	 baja-
iak	és	 a	 tiszaújvárosiak	 is	 idegenben	bi-
zonyultak	 jobbnak	 ellenfelüknél.	 Ennek	
megfelelően	a	hosszabbítás	döntött	a	 to-
vábbjutásról.	A	 hajrában	 a	 hazai	 közön-
ség	előtt	játszó	Phoenix	teljesített	jobban,	

így	 a	Tehetséges	 Fiatalok-Budapest	 gár-
dája	ellen	folytathatják	a	sorozatot.	
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 
- Bajai Bácska FKE 94-95	(22-23,	23-21,	
19-27,	19-16),	(11-12)	hosszabbítás	után!
Összesítésben:	 T.	 Termálfürdő-Phoenix	
KK	-	Bajai	Bácska	FKE	187	-184
Tiszaújváros,	300	néző.	V.:	Gergely,	Len-
gyel,	Zalai.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Czura	(28/6),	Varga	(20/6),	Kilyén	(3/3),	
Mohay	(4),	Pöstényi	(6/3),	Benőcs	(9/3),	
Kovács	(17),	Osnach	(7),	Magyar	(-),	Vi-
da	(-).
Bajai Bácska FKE: Mándity	 (39),	 Bra-
un	(15/3),	Katyánszki	 (10),	Délity	 (9/3),	
Nagy	(8).	Cserék:	Szabó	(8/6),	Goldring	
(4),	Pálkerti	T.	(2).

Labdarúgás

Jabil 3Próba

Jött a Putnok, mentek a pontok

Előnyben az esőmenők

Atlétika

Kajak-kenu

Szezonnyitó 
Tiszaújvárosban

Évkezdés
a Csorba-tavon

Kosárlabda

Hosszabbításban kicsikart továbbjutás

11. oldal2016. április 28. Sport

A két távon közel hatszázan álltak 
rajthoz. 

Az első helyezett csapat tagjai, álló sor: Rémiás Máté, Katlan Adrián, Pásztor 
Zalán. Edző: Demblovszky Gábor. Alsó sor: Csuhai Noel, Hajdú Dávid, Kassai Bá-
lint, Kapitány Gergő, Gulácsi Márk, Pusztahelyi Levente.



VÁROSTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

Tisztelt Városlakók!
Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkal-
mából a Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Váro-
si Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény „Várostörténe-
ti kalandtúra” címmel helytörténeti vetélkedősorozatot indít, 
melyhez várja játékos kedvű városlakók jelentkezését.
A versenyre egyéni indulók és 3-4 fős csapatok (iskolai osz-
tályok, baráti társaságok, családok, intézményi, munkahelyi 
közösségek, civil szervezetek) jelentkezhetnek, korhatár nél-
kül.
A játéksorozat - mely májustól októberig tart -, az egyéni ver-
senyzők számára két írásbeli fordulóból áll, csapatok eseté-
ben pedig a két írásbeli fordulót követően lesz a szóbeli dön-
tő, mely zárja a játékot.
Nevezni az 1. forduló kitöltött feladatlapjának leadásával le-
het személyesen 2016. május 31-ig 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 
csapatok 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!

12. oldal 2016. április 28.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.


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

