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Krónika pénteken
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat és Partnereinket, hogy nem-
zeti ünnepünkre való tekintettel a Tiszaújvárosi Krónika jövő 
heti száma nem a szokásos csütörtöki napon, hanem március 17-
én, pénteken jelenik meg.

                                                                      A szerkesztőség

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója al-
kalmából városunk ünnepséget rendez. 
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, ame-
lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 
2017. március 15-én (szerda) 18.30 órától a Petőfi szobornál, 
hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvé-
teli szándékukat írásban március 10-én (péntek) 12.00 óráig a 
Derkovits Kulturális Központ igazgatójánál. Az írásos jelent-
kezésben kérjük megjelölni a szervezet és a koszorúzó sze-
mély(ek) nevét. 
A koszorúkat a kulturális központban március 15-én 10.00 
órától 16.00 óráig lehet leadni. Elérhetőségek: 3580 Tisza-
újváros, Széchenyi út 2. Tel/fax: 49/542004, e-mail: derko-
vits@tujvaros.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai 
szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán
     igazgató

Tisztelt Gépjárműtulajdonosok!
A Derkovits Kulturális Központ 2017. március 15-én (szerda) 
ünnepi megemlékezést szervez az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére.
Kérjük, hogy az ünnepség zavartalan lebonyolítása, valamint 
saját gépkocsijuk védelme érdekében 17.00 és 19.00 óra kö-
zött a Tisza úton ne parkoljanak.

Köszönettel: A szervezők

 Véradókat várnak
Március16-án és 17-én, csütörtökön és pénteken véradást szer-
vez a Mol Petrolkémia Zrt. Főnix-Med orvosi rendelőjében a 
Vöröskereszt. Mindkét napon 8.00 és15.30 óra között várják a 
donorokat. A szervezők 70-70 fő véradóra számítanak, és kérik, 
aki teheti menjen el, hogy közösen segíthessenek beteg ember-
társainkon.

Kitüntetettjeink
Nemzeti ünnepünk alkalmából 22 személynek és 2 közösség-
nek adományozott ágazati kitüntetést Tiszaújváros képvise-
lő-testülete. 

Tiszaújváros Közneveléséért 
Kruppa Tiborné tanár, Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, Életműdíj, Somogyiné Sándor Dóra ta-
gintézmény-vezető, Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, Évi díj, Petrikné Kiss Edina tanító, Tisza-
újvárosi Széchenyi István Általános Iskola, Évi díj, Orbán Mó-
nika tanár, Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Is-
kola, Évi díj, Deák Zoltánné tanító, Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola, Életműdíj, Erdős Zita Katalin tanár, 
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium, Évi díj, Terpák László tanár, Szerencsi SZC Ti-
szaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája, Életműdíj, Dudás Józsefné óvodapedagógus, Tisza-
újvárosi Napközi Otthonos Óvoda, Életműdíj, Szőcs-Józsáné 
Tóth Katalin óvodapedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda, Évi díj.

Tiszaújváros Közművelődéséért
Derkovits Kulturális Központ munkavállalói közössége, Évi 
díj.

Tiszaújváros Sportjáért
Tiszaújvárosi GIMI DSE női diák röplabdacsapat, Tiszaújvá-
rosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, 
Évi díj, Vajnárovits Mihály tanár, Szerencsi SZC Tiszaújvárosi 
Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Élet-
műdíj.

Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban
Komló Sándorné gazdasági ügyintéző, Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft., Életműdíj, Szőr Lászlóné portás, Tisza-
újvárosi Sport-Park Nonprofit Kft., Évi díj, Agócs Zsolt disz-
pécser-hőközpont kezelő, TiszaSzolg 2004 Kft., Életműdíj, 
Komlósi Lajosné ügyviteli alkalmazott, Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ, Életműdíj.

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért
Panykóné Surányi Jolán ápoló-gondozó, Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ, Életműdíj, Dr. Pető Gabriella csecse-
mő-gyermekgyógyász szakorvos, Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet, Évi díj, Takács István mentőgépkocsi-vezető, Orszá-
gos Mentőszolgálat Tiszaújvárosi Mentőállomása, Életműdíj.

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Grigorica Ilona adóügyi munkatárs, Polgármesteri Hivatal, Évi 
díj.

Tiszaújváros Közbiztonságáért
Huszár Sándor rendőr törzszászlós, Rendőrkapitányság Tisza-
újváros, Évi díj.

Pintér Ferenc Díj
Szabó Tamás  c. tűzoltó alezredes, B-A-Z Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Kirendeltsége, Életmű-
díj, Mező Tibor szolgálatvezető-helyettes, FER Tűzoltóság és 
Szolgáltató Kft., Életműdíj.

Lovas Lajos Díj
Pásztor Krisztián rendező, operatőr, Tisza Média Kft., Évi díj.

Az elismeréseket március 15-én, a városi ünnepségen adja át 
Bráz György polgármester és dr. Fülöp György alpolgármester.

Tavaszi munkálatok

Gereblyézés, metszés, permetezés

Tiszaújváros hetilapja      2017. március 9.      XXXV. évfolyam, 10. szám

Már február végén megkezdődtek a tavaszi munkálatok a kiskertekben és a város közterületein. Szellőztetnek, nyesnek, 
metszenek. Írásunk a 3. oldalon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán és pénteken 8:30 órakor, kedden és szombaton 
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek a szentmisék 
templomunkban. 
Nagyböjti időben minden héten, pénteken, szentmise előtt há-
romnegyed 8-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban. 
Mindenkit szeretettel várunk.
Március 18-án, szombaton a felnőtt hittan elmarad.
Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata március 18-19-én 
lesz a plébánia közösségi termében, melyre szeretettel hívjuk 
és várjuk a kedves híveket. A lelkigyakorlat előadója: Dr. Gál 
Péter atya Pécsről érkezik hozzánk. Jelentkezni március 12-ig 
lehet a plébánián. / tel.:540-102 /

Görögkatolikus
Pénteken 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szomba-
ton 17:00 vecsernye. Vasárnap 9:00 utrenye, 10:30 Szent Li-
turgia, az egyháztanács beiktatása és ígérettétele. Az ünnepi 
Szent Liturgiát Dr. Orosz Atanáz püspök atya vezeti. 17:30 ve-
csernye. Szerdán 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.

Református
Csütörtökön: 18:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16.00 órától lesz 
istentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt 
az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni 
alkalmat követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Dobos sánDor

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

A gyászoló család

„Csendre int az élet minket,
egy álom véget ért, neked otthonod az ég!
Távol vagy tőlünk, s mégis oly közel, 
mert szívünkben mélyen rejtettünk el…”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, amikor 

szabó János
a drága férj, édesapa, nagyapa 16 éve, 2001. március 10-

én örökre itt hagyott bennünket.
Szerető felesége, gyermekei és unokája

Megállunk sírodnál csendesen,
Tudjuk, hogy odalenn már
Nem fáj semmi sem. 
Könnycsepp gördül arcunkon,
Mert hiányzol nagyon. 
Nyugodj csendesen,
Legyen békés álmod,
Találj odafenn örök boldogságot. 

Fájó szívvel emlékezünk
PaPP róbertre

(1972.12.13. - 2007. 03.09)
halálának 10. évfordulója alkalmából 

Szülei, testvére, felesége, leánya 
és valamennyi rokona, ismerősei

Új pszichoaktív anyaggal kereskedtek

Sajó-parti drogfogás
Újfajta drogot árult az a négy 
gyanúsított, akik közül egyi-
kük menekülés közben egy 
folyóba dobta a nála lévő 
anyagot. A hajdú-bihari ren-
dőrök a négy férfit - köztük 
egy tiszaújvárosit - elfogták 
és őrizetbe vették.

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bű-
nügyi Osztálya bűnszövetségben elköve-
tett új pszichoaktív anyaggal visszaélés 
bűntett elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat nyomozást négy férfi-
val szemben. A hajdúnánási nyomozók-
nak tudomásukra jutott, hogy négy férfi új 
pszichoaktív anyaggal kereskedik Polgá-
ron és Tiszaújvárosban. A gyanú szerint a 
4 CMC nevű kábítószert két ónodi lakos, 
F. Tivadar és T. István külföldön besze-
rezte, majd a drogot a polgári D. Márton 
és a tiszaújvárosi L. Ákos közreműködé-
sével továbbértékesítették.
A nyomozók megtudták, hogy a két ónodi 
férfi 2017 februárjában több kilogramm 
új pszichoaktív anyagot fog magánál tar-
tani Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
A hajdúnánási nyomozók a Hajdú-Bihar 

Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő 
Osztály és a Cívis Közterületi Támogató 
Alosztály munkatársaival közösen a négy 
férfi elfogása érdekében összehangolt ak-
ciót szerveztek.
A Sajóvámos és Sajópálfalva közötti úton 
2017. február 21-én délután a két óno-
di gyanúsított személygépkocsival köz-
lekedett, közülük T. István az Audi típu-
sú gépjárműből kiszállt, majd az egyenru-
hások láttán a szántóföldön keresztül me-
nekülni próbált. A férfi a rendőri felszólí-
tásokra sem állt meg, menekülés közben 
széttépte és a Kis-Sajó vizébe dobta a ná-
la lévő csomagot, amelyben 2 kilogramm 

4 CMC nevű kábítószer volt. A hajdú-bi-
hari rendőrök a 26 éves ónodi lakost el-
fogták, a folyóba dobott csomagot pedig 
megtalálták és lefoglalták. Társát, a 31 
éves F. Tivadart a nyomozók szintén el-
fogták.
Ezt követően a nyomozók aznap polgári 
és tiszaújvárosi otthonaikban elfogták a 
25 éves D. Mártont és a 21 éves L. Ákost. 
A férfiaknál tartott házkutatás során a 
rendőrök digitális mérleget, több önzáró 
nylon tasakot és a kábítószer kimérésé-
hez szükséges egyéb eszközöket találtak 
és foglaltak le. D. Márton házában 322, 
míg L. Ákos táskájában több mint egy tu-
cat tasak is előkerült, amelyekben kábító-
szergyanús zöld növényi származék volt.
A hajdúnánási nyomozók a négy férfit 
gyanúsítottként kihallgatták, bűnügyi őri-
zetbe vették és előterjesztést tettek előze-
tes letartóztatásukra, melyet a Debreceni 
Járásbíróság 2017. február 24-én elren-
delt. Az eljárás során a nyomozók a gya-
núsítottak nemzetközi kapcsolatait is fel-
derítették.

(Forrás: Hajdú-Bihar Megyei RFK)

Dohányos orgazdák

Drága lesz 
a csempészáru 

Engedély
a romáknak

Háznál árulta a csempészcigarettát és a vágott dohányt az a két 
férfi, akiket a NAV pénzügyi nyomozói füleltek le Mezőcsáton. 
Több mint négymillió forintnyi dohányárut foglaltak le.
A NAV munkatársai a Borsod megyei rendőrökkel ütöttek rajta 
két középkorú férfin, akik egy mezőcsáti háznál árultak csempé-
szcigarettát és vágott dohányt. Az egyik munkanélküliként nyil-
vántartott férfinél százhuszonötezer forintot és egy füzetet talál-
tak, amelyben tételesen vezette az eladásokat.
A NAV pénzügyi nyomozói lefoglaltak több mint 3000 doboz 
különféle külföldi cigarettát és 45 kilogramm vágott dohányt.
A férfiakat orgazdaság bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták 
ki. A bűncselekmény elkövetése miatt akár három évig terjedő 
szabadságvesztés is kiszabható. Emellett a jövedéki bírság ki-
szabására is számíthatnak.

 NAV

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárul a 
tiszaújvárosi roma lakosság részére a horgászengedélyek kivál-
tásához és várja azok jelentkezését, akik 18. életévüket betöltöt-
ték és szociálisan rászorultak. Jelentkezni lehet 2017. március 
10-től 2017. március 19-ig. 
2017. március 10-én a Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alat-
ti irodahelyiségben lehet feliratkozni 10,00 - 12,00 óra közöt-
ti időpontban, azt követően pedig a Tiszaújváros, Rákóczi út 81. 
sz. alatt. 

Farkas Sándor
 elnök

Pénz
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik márci-

usi sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Az új pszichoaktív anyag.

2. oldal 2017. március 9.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot március 12-ig (vasárnapig) a 
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050), 
majd március 13-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár 
(Bethlen 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.  
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 8-19

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu



Elnökváltás

Női vezető a nyugdíjasok élén
Új elnököt és két új elnökségi 
tagot választott a Tiszaújvá-
rosi Nyugdíjasok Egyesülete. 
A korábbi vezető, Sóvágó Gá-
bor két évig vezette a szerve-
zetet, most lemondott megbí-
zatásáról. A stafétabotot Var-
jas Lászlóné vette át, aki 2012 
óta tagja az egyesületnek. 

 A közel négyszáz fős szervezetből két-
százan mentek el a rendezvényre, ők sza-
vazhattak új vezetőjükre az idei rendes 
közgyűlésén. Egyetlen jelöltre lehetett 
voksolni, Varjas Lászlónéra, akinek kez-
detben szervezési feladati voltak az egye-
sületben, később pedig gazdasági vona-
lon tevékenykedett. A szervezet tagsága 
két évre választotta meg.
- Sokat gondolkodott azon, hogy jelöltes-
se magát? 
- Őszintén megmondom sok álmatlan éj-
szakám volt emiatt, de aztán döntöttem. 
Hogy miért így? Azért, mert jól ismerem a 
szervezetet, a csapatot. Miután nyugdíjba 
mentem beléptem az egyesületbe, az akko-
ri elnök Boros József bízott meg szervezői 
feladatokkal, ezt két évig csináltam, majd 
a könyvelés alá dolgoztam mostanáig. Vé-
giggondolva a dolgot arra jutottam, hogy 
mivel vannak tapasztalataim, jó kapcsola-
tot ápolok az önkormányzattal is, beválla-
lom, és bár más pozícióban, de ezzel a csa-
pattal folytatom tovább, végrehajtva új ter-
veinket, elképzeléseinket is.

- Négy évre szól eredetileg a mandátum, 
miért csak kettőt vállalt belőle?
- Elődöm, Sóvágó Gábor annak idején 
egy évre vállalta az elnöki posztot, még-
is két év lett belőle, így én is úgy döntöt-
tem, hogy egyelőre csak két évet vállalok. 
Időközben majd elválik, hogy birkózom 
meg a feladattal, mennyire szeretnek, fo-
gadnak el nyugdíjas társaim. Azt gondo-
lom, van bennem annyi ambíció, hogy ez-
után akár még plusz négy évet is végig-
csinálok.

- Új elnökként milyen tervei vannak?
- Elődeim hagyományait megtartva foly-
tatjuk a munkát. A szokásos, népszerű 
rendezvényeinket természetesen megtart-
juk, gondolok itt például a Balogh Sán-
dor versmondó gálára, az Idősek Hetére, 
a testvérvárosi fogadásokra. Szeretném 
viszont, ha több lenne az egynapos kirán-
dulás. Ebből kettőt-hármat beiktatunk ter-
veim szerint az évben, hiszen egyre na-
gyobb igény van az ilyen kirándulásokra, 
de szeretném ha rendeznénk egy Ki mit 
tudot is. Tervezem, hogy a Tiszaújvárosi 
Humánszolgáltató Központtal még szo-
rosabbra fűzzük a kapcsolatot, jó lenne 
beinvitálni köreinkbe a hasonló korú tár-
saimat, azokat, akik egy-két éve mentek 
nyugdíjba.
- Az egyesület vezetősége is megújult, mi-
lyen személyi változások történtek?
- A hét tagú vezetőség a nyugdíjas klubok 
elnökeiből tevődik össze. Annyi a válto-
zás, hogy a Tiszavirág Nyugdíjas Klub 
jelöltje Besenyei Irénke volt, de ő egész-
ségügyi okokra hivatkozva nem vállalta a 
tisztséget, helyette Vörös Bélára szavaz-
tunk. Korábbi feladataimat Nagy Lajos-
né fogja végezni, helyettem őt választot-
tuk a gazdasági részre. Sóvágó Gábor le-
köszönő elnök továbbra is vezeti a TVK 
Nyugdíjasok Klubját, így vezetőségi tag 
maradt az egyesületben.

berta

A leköszönő és az újdonsült egyesületi elnök. 

Az egyesületnek mintegy 400 tagja van. 

Hagyományos programok

Házasulandók figyelmébe

Támogatott 
rendezvények

A frigyre lépés
szabályai

A rendelkezésre álló 35 millió forintos keretösszeg-
ből mintegy 30 rendezvényt, rendezvénysorozatot 
támogat Tiszaújváros önkormányzata - határozott 
a képviselő-testület legutóbbi ülésén.

Tavaly - a várossá nyilvánítás 50. évfordulójának méltó megün-
neplése érdekében - 70 millió forintot biztosított a testület a vá-
rosi nagyrendezvényekre, a programok finanszírozásába „be-
szállt” a Tiszaújváros jövőjéért Alapítvány és az Inno-Comp 
Kft. is. További támogatókra idén is szükség lesz, mert a keret-
összeg a felére, 35 millió forintra apadt. 
A nemzeti ünnepek megrendezése mellett most is a hagyomá-
nyos, népszerű rendezvények, rendezvénysorozatok adják a 
programok gerincét. A keretösszegből csaknem 25 millió forin-
tot 7 rendezvény, illetve sorozat visz el. Íme a toplista:
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál – 6,3 millió, Tiszaújvárosi 
Városnapok, Szent István nap – 5,4 millió, Tiszaújvárosi Tava-
szi Fesztivál – 3,9 millió, Hajdúk a szigeten – 3,5 millió, Szín-
ház Határok Nélkül – 3,15 millió, Mikulástól karácsonyig – 1,3 
millió, Tisza-parti juniális – 1,3 millió forint. 
További 3 millió forint tartalékként áll rendelkezésre. Tiszaúj-
város legnagyobb rendezvényét, a Triatlon Nagyhetet a MOL 
Petrolkémia Zrt.-vel közösen, a Tiszaújváros jövőjéért Alapít-
vány révén támogatja az önkormányzat, de a kuratórium még 
nem döntött.

F.L.

A képviselő-testület új rendeletet hozott az anya-
könyvvezető közreműködését igénylő rendezvé-
nyek hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyi-
ségen kívüli engedélyezéséről és a fizetendő díjak 
mértékéről.

Az új rendelet - mely április 1-jén lép hatályba - alapvetően a 
korábbi szabályozásra épül, e mellett figyelembe veszi a jog-
szabályi, illetve gyakorlati változásokat. A törvény korábban 
nem tette lehetővé például a házasság megkötését és a bejegy-
zett élettársi kapcsolat létesítését munkaszüneti napokon. Az új 
szabályozás szerint közeli halállal fenyegető állapot esetében e 
rendelkezés alól kivételt lehet tenni. 
A hivatali munkaidőben - hétfőn 8 és 12 óra között, kedden és 
csütörtökön 8 és 12 óra, illetve 13 és 16 óra között, pénteken 12 
és 14 óra között - a jegyző térítésmentesen biztosítja a házasság-
kötő termet. Hivatali munkaidőn kívül - a munkaszüneti napok 
kivételével - pénteken 14 és 20 óra, szombaton 12 és 20 óra kö-
zött lehet házasságot kötni. Ezt 30 nappal korábban írásban kell 
kérelmezni a jegyzőnél, és 8 ezer forint (+ÁFA) a díja. A hiva-
tali helyiségen kívüli ceremóniát ugyancsak 30 nappal korábban 
kell igényelni, és ennek díja 40 ezer forint (+ÁFA). A felek vala-
melyikének közeli halállal fenyegető állapota esetén az említett 
díjakat nem kell megfizetni.
 Még egy fontos kitétel, amennyiben a felek a rendezvényhez 
külső közreműködőt, valamint nem az alapfelszerelés körébe 
tartozó kelléket igényelnek, úgy azokat saját költségükön köte-
lesek biztosítani.

    f.l.

Tavaszi munkálatok

Gereblyézés, metszés, permetezés
Már február végén megkez-
dődtek a tavaszi munkála-
tok a kiskertekben és a város 
közterületein.

- Az almafákat szoktam leghamarabb 
metszeni, ha az időjárás engedi febru-
ár végén - mondja Gulácsi Béla, kerttu-
lajdonos. - A csonthéjasokat pedig már-
cius közepétől veszem kezelésbe. Min-
den gyümölcsfát meg kell ilyenkor nyes-
ni, talán egyetlen kivétel a szilvafa, mert 
azt klasszikus értelemben nem metsszük, 
hanem csak a vadhajtásokat kell róla le-
vágni. A metszés után a lemosó permete-
zés következik a kártevő rovarok és gom-
bák ellen. Ez abban az esetben hatékony, 
ha átlagosan 10 Celsius fok fölött van a 
hőmérséklet, mert akkor szívódik fel a 
permetszer. Én a konyhakertet ilyenkor 
szoktam felszántani, amikor a talaj ki-
csit szikkadt, már nem fagyos, nem vizes 
és átlagosan 13 fok fölött van a talaj hő-
mérséklete. Aztán jöhet bele a foghagy-
ma, vöröshagyma, petrezselyem. Az ülte-
téssel még várok, amíg az időjárás kicsit 
javul. Addig is ellenőrzöm a gépeket és a 
kerti szerszámokat. Megélezem a fűnyíró 
kését, kipróbálom a szivattyút. 
Nem csak a kiskertek népesednek be, ha 
kisüt a Nap. A Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. kertészeti dolgozói is ge-

reblyére cserélték a hólapátokat. Két he-
te kezdték a munkálatokat. Az esős napok 
azonban lassították a feladatok elvégzé-
sét.
- Jelenleg a tavaszi szellőztetős gereblyé-
zés folyik a zöldterületeken. A fák, cserjék 
alakító metszése, a rózsák kitakarása, illet-
ve megmetszésük van folyamatban - nyi-
latkozta lapunknak Tamits Adrienn kerté-
szeti részlegvezető. – A következő lépés-
ben a kétnyári virágokat kitakarjuk és szel-
lőztetjük, majd az egynyári virágok kiülte-
tése kezdődik meg. A folyamatos gyomlá-

lás, a virágoskertek rendben tartása lesz a 
fő feladat, melyekhez a későbbiekben be-
kapcsolódnak a fűnyírással kapcsolatos te-
endők.
A szokásos tavasz eleji munkák mellett a 
tél nyomai is feladatokat rónak a Város-
gazda Kft. munkatársaira. Főleg az örök-
zöldeket viselte meg a téli időjárás. A 
nagy hó súlya alatt sok helyen letörtek az 
ágrendszerek, ezeknek a levágása és el-
szállítása folyamatosan történik a város 
területén. 
                ema
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A Tisza-parti juniálist 1,3 millió forinttal támogatja az ön-
kormányzat. 

A hivatali helyiségen kívüli ceremónia díja 40 ezer forint. 

Gereblyéznek, szellőztetik a földet. 



Gyermekvédelem

Ruhák, játékok

Veszélyeztetettség, 
internet

Bababörze

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálatának szokásos év 
eleji szakmai konferenciájának fő témája az inter-
net hatása a gyerekekre volt, illetve tájékoztatást 
hallgathattak meg a szakma képviselői a gyermek-
veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer elmúlt 
évi munkájáról.

 Tavaly módosult a gyermekvédelmi rendszer, megalakult a 
Család- és Gyermekjóléti Központ. A  tiszaújvárosi veszélyez-
tetett helyzetű gyermekek alapellátását továbbra is a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat végzi. Viszont a központhoz kerülnek 
át azok a gyerekek, akiknél az önkéntes alapellátással nem szün-
tethető meg a veszély. 
- Összességében elmondható, hogy Tiszaújvárosban csökkent a 
jelzések száma, illetve az alapellátottak száma, azonban kismér-
tékű emelkedés tapasztalható a védelembe vettek körében - nyi-
latkozta lapunknak Bodnár Tünde, a Család- és Gyermekjólé-
ti Központ csoportvezetője. - Legtöbbször az 50 órát meghala-
dó igazolatlan hiányzások, nevelési problémák, életvezetési ne-
hézségek, illetve ezek együttes jelenléte indokolja a védelembe-
vételeket. Egy gyermek esetében akkor beszélünk veszélyezte-
tettségről, ha olyan környezetben él, amelyben a szülő nem biz-
tosítja gyermeke értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének lehető-
ségeit. Ha többszöri figyelmeztetésre sem együttműködő a szü-
lő, akkor a Család -és Gyermekjóléti Központ javaslatot tesz a 
gyermek védelembevételére. Ekkor már a hatóság is bekapcso-
lódik a munkába és kötelezi a szülőt arra, hogy együttműködje-
nek a családsegítővel és az esetmenedzserrel. 
Az internethasználat hatásairól Mészáros Piroska addiktológiai 
konzultáns tartott előadást. 
- Évek óta foglalkozom szenvedélybetegekkel és hozzátartozó-
ikkal - mondta. - A függőségeket a fogyasztói társadalom hozza 
magával. Mára már az internethasználattal kapcsolatban is be-
szélhetünk függőségről. Úgy a felnőtteknél, mint a gyerekeknél. 
Az internet befészkelte magát a mindennapjainkba, de én azt 
gondolom, hogy a kreativitás és az elemző gondolkodás kialakí-
tásához a gyermeknek 14 éves kor alatt nincs szüksége okos esz-
közök használatára. Sok szülő mégis azt gondolja, hogy el kell 
látni a gyereket a legújabb kütyükkel. Ez azért veszélyes, mert a 
gyerekeknek nagyon jó, amit csinálnak, nekik jó a virtuális vi-
lágban lenni, és észre sem vesszük, hogy a gyermek kizár az éle-
téből. Nem lesz szüksége a szülőre, hiszen azt hiszi, hogy többet 
kap az internettől, mint egy személyes beszélgetéstől. Szépen 
lassan megszűnik a szemkontaktus, a személyes kapcsolat. Eltű-
nik a felnőtt-gyerek közti minőségi idő. Mivel ezt a folyamatot 
nem tudjuk megállítani, a kontrolállása a feladatunk. Mi szülők 
nehéz helyzetben vagyunk digitális bevándorlóként, hiszen meg 
kell tanulnunk az ő nyelvükön beszélni, lépést kell velük tarta-
ni, hogy tudjunk velük kommunikálni úgy, hogy az mindkét fél-
nek értékes legyen.

ema

Egészségügyi kártevők

Támogatás civileknek

Csótányok a konyhában

Zsetonnal voksolhatnak a vásárlók

Az elmúlt év végén elszapo-
rodtak a csótányok a Széche-
nyi iskola konyháján. A rova-
rok már az étkezőben, sőt, az 
iskola folyosóin is megjelen-
tek. Mára - úgy tűnik - sike-
rült kiirtani őket. 

- Évente háromszor történik tervszerű 
csótányirtás minden egyes konyhánkon - 
mondta Kósa-Tóth Zoltán, a konyhát üze-
meltető Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ igazgatója. - Ebben az épü-
letben utoljára december 2-án volt ilyen 
irtás, ezt követően észleltük, hogy ez nem 
volt hatásos, így január 13-án, február 10-
én és 17-én pótlólagosan újabb irtásokat 
kértünk. Az első eredmény az volt, hogy 
mivel kiűzető szereket használtak, a rova-
rok aktívabbak lettek, elképzelhető, hogy 
ezt tapasztalták, akik látták őket, hiszen 
ennek a szernek a hatására az egyébként 
rejtőzködő rovarok előjönnek a fészkük-
ből. Most, az utolsó irtás óta már nem lá-
tunk csótányt, a kollégáim azóta is foly-
ton figyelik a jelenlétüket, illetve a takarí-
tásra is nagyobb hangsúlyt fektetnek.
A csótányirtást 2016. december 31-ig a 
budapesti székhelyű Combi Kft. végezte 
a TIK konyháin, most március 31-ig ga-
ranciálisan irtanak. 
- Óhatatlan, hogy bekerülnek a csótányok 
egy olyan helyre, ahol jön-megy az áru - 
mondta Rónai György, a Combi Kft. ügy-

vezető igazgatója -, ezért is kötelező az ir-
tás a konyhákon.
- A Széchenyi konyháján viszont nagyon 
elszaporodtak. 
- Azt tudni kell, hogy mielőtt a csótány 
elpusztul, az ivarérett példányok lerakják 
a petetokjukat. Ebből biztosítják az után-
pótlást. Az ilyen esetekben nem csak a ro-
varirtóknak van feladata, hanem a kony-
hán dolgozóknak is. Mi ugyanis kijuttat-
juk a szert, ami addig marad ott, amíg a 
konyhát fel nem mossák, vagy slagozzák. 
Abban a percben, ahogy ez megtörténik, 
az irtószer teljesen elveszíti a hatását. El-
lenkező esetben 4-5 hétig tartós maradna. 
Ezek az alapvető problémák a konyhák-
nál, hisz a tisztaságnak is meg kell felel-
ni, de az is fontos lenne, hogy az irtószer 
ott maradjon. 
- Létezik-e végleges megoldás?
- Ideális állapotban 4-5 héten belül ki-
kel a petéből a csótány, és akkor kontak-
tusba lép a szerrel, így elpusztul. De ott, 
ahol felmosnak, eltűnik a szer, ott nincs 
más hátra, mint havonta, kéthavonta ir-
tani kell. Arról nem is beszélve, hogy a 
csótány soha nem a helyszínen keletke-
zik. Ahol minden nap jön az áru, ott érke-
zik óhatatlanul a csótány is, ami a párás, 
vizes helyeket szereti, így a konyhában 
marad. Legutoljára egy úgynevezett ki-

űző szert használtunk, ami kiűzte rejtek-
helyéről a csótányokat, majd ezután talál-
koztak az irtószerrel. Az irtás után vödör-
számra lehetett söpörni a csótányokat - 
tette hozzá Rónai György. 
Úgy tűnik, a kiűzéses irtás hatásos volt, 
február közepe óta eltűntek a csótányok a 
Széchenyi konyhájáról. És bár az elmúlt 
időszakban a konyhai dolgozók a szoká-
sosnál is figyelmesebbek voltak az élel-
miszerek feldolgozásánál, felmerül a kér-
dés, hogy van-e közegészségügyi veszé-
lye annak, ha egy iskolai (vagy bármi-
lyen) konyhán, elszaporodnak a csótá-
nyok. Dr. Szabó Éva járási tisztifőorvos 
válaszolt kérdésünkre.
- A csótányok egészségügyi kártevőnek 
minősülnek - mondta -, megtelepedé-
sük és elszaporodásuk megelőzésére in-
tézkedni kell, ezt egészségügyi rende-
let írja elő. A közétkeztetési konyhákon, 
szociális intézményekben, kórházakban 
évente kétszer kötelező irtást végezni. A 
konyhák ilyen szempontból azért fonto-
sak, mert ezek az ízeltlábúak a testfelszí-
nükön hordozhatnak különböző baktériu-
mokat, és ezzel együtt járványok, illetve 
ételmérgezések, fertőzések veszélyét rej-
tik magunkban - tette hozzá a járási tisz-
tifőorvos. 

                             Fodor Petronella

Idén is támogatja a civilszer-
vezeteket a TESCO. Közös-
ségépítő programokra 400 
ezer forintot lehet elnyerni az 
áruházlánctól. Három tisza-
újvárosi szervezet várja a vá-
sárlók voksait négy héten át. 
A szavazatokat zseton formá-
jában lehet leadni az áruház 
bejáratánál.     

Szerdától beindult a zsetongyűjtés. Aki az 
áruházban vásárol, összegtől függetlenül 
a blokkal együtt  kap egy zsetont, amit 
bedobhat a bejáratnál elhelyezett urnába. 
A Tesco közösségeket támogató pályáza-
tának három befutója, három tiszaújváro-
si civilszervezet, ők gyűjtik most a sza-
vazatokat. Aki a legtöbbet kapja, az 400 
ezer forintot nyer az áruházlánctól. A Ma-
gyar Vöröskereszt helyi szervezete diák-
táborra gyűjt. 
- Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fia-
talok megtanuljanak szakszerűen elsőse-
gélyt nyújtani. Terveink szerint egy öt-
napos önkéntes elsősegélynyújtó tábort 
rendeznénk a nyáron, s ez idő alatt az ér-
deklődő helyi ifjúságot megtanítanánk az 
alapokra, mint például újraélesztés, seb 
ellátás, vagy hogy tudjanak biztonság-
gal használni egy defibrillátort. További 
célunk, hogy a diákok a helyi programo-
kon, rendezvényeken közreműködjenek 
- mondta Laták Kamilla, a Magyar Vö-
röskereszt Dél-Borsod Területi Szervezet 
vezetője. 
Utánpótlás nevelésre fordítaná nyere-
ményét a Zabos Géza Horgászegyesület 
is. Májusban horgászversenyt, júliusban 

horgásztábor szerveznek, amihez jól jön-
ne a támogatás. 
- Három célt jelöltünk meg a pályáza-
tunkban, mindegyik a közösségépítést 
szolgálja, s központjában az ifjúság áll. 
A szokásos gyermeknapi horgászverse-
nyünket, a nyári diáktáborunkat említet-
tük meg a pályázatunkban és az egyesü-
letünknél 50 órás közösségi munkaszol-
gálatot végző középiskolásokat. Szeren-
csére a horgászat egyre népszerűbb a fia-
talok körében, nincs hiány utánpótlásban, 
nagy az érdeklődés minden programunk 
iránt, ezért is szeretnénk bővíteni a koráb-
ban egy turnusos nyári horgásztáborunkat 
kettőre - nyilatkozta lapunknak Kiss Béla, 
az egyesület elnöke. 
A tavalyi nyertes újra versenybe száll a 
támogatásért. Az Alapítvány Tiszaújvá-

ros Gyermekeinek Egészségéért táborra 
költötte jutalmát a múlt évben. Az idén, 
ha ők nyernek, egy mezítlábas sétányt  
alakítanak ki a Sportcentrumban. 
- Nagyszabású tervünk, ha mi nyerjük a 
támogatást -  mondta Dr. Pető Gabriel-
la az alapítvány elnöke. - A Tiszaújvárosi 
Sportcentrumtól már van egy ígéretünk, 
hogy egy területen kialakíthassunk egy 
mezítlábas sétányt, ahol különböző járó-
felületeken lehet végigmenni. Álmaink 
netovábbja, hogy legyen egy vizes része 
is, egy igazi Kneipp taposót megvalósít-
va ezzel, hiszen nagyon sok mozgásszer-
vi betegnél terápiás hatású lehet.
A három tiszaújvárosi civilszervezetre 
április 4-ig lehet szavazni a tiszaújváro-
si TESCO áruházban. 

   berta
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Mészáros Piroska (jobbra) évek óta foglalkozik szenvedély-
betegekkel.

Használt, de még jó állapotú baba- és gyermekruhák, hol-
mik, játékok találtak új gazdára a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ által szervezett bababörzén. Az idei első 
cserebere-találkozót a Kazinczy-házban rendezték meg.

A konyhai dolgozók a szokásosnál is figyelmesebbek az élelmiszerek feldolgo-
zásakor. 

A csótányok egészségügyi kártevők. 
És undorítóak. 

Április 4-ig lehet szavazni az áruházban. 



Ünnepi szónokok 

Lányok a pulpituson
Három középiskolás diák lesz 
a március 15-i ünnepségek 
szónoka. Így van ez már évek 
óta. A Derkovits Kulturális 
Központ pályázatára sokan 
tollat ragadtak és leírták gon-
dolataikat az 1848/49-es ese-
ményekről.

Pilvax kávéház, 12 pont, Petőfi, Nemze-
ti dal. Már alsó tagozatban is tanulnak a 
gyerekek az 1848-49-es eseményekről. A 
forradalom sokakat megihletett, poéták 
öntötték versbe a történelmi eseménye-
ket, rendezők filmesítették meg a pesti ut-
cákon hömpölygő, szabadságot követelő 
fiatalokat. 169 év elteltével is születnek 
új írások, mint most is, a diákok tollaiból. 
Nyolc tiszaújvárosi gimnazista írt ünne-
pi beszédet a Derkovits pályázatára. A há-
rom legjobbnak ítélt munka írójával be-
szélgettünk az Eötvös gimnáziumban. 
Soltész Luca Sára lett a verseny első he-
lyezettje, ő szónokol majd a városi dí-
szünnepségen, a Petőfi szobornál márci-
us 15-én. 
- Gondoltam már rá korábban is, hogy pá-
lyázok, de csak most éreztem elég ihletet 
arra, hogy megpróbáljam - kezdi a beszél-
getést Luca.  - Az én írásom azért érdekes, 
mert nem történelmi szemszögből írtam 
le az eseményeket, hanem egy mai, 21. 
századi fiatal lány szemszögéből. A főbb 
eseményeket, évszámokat már mindenki 
ismeri, én nem ezekről írtam. A márciusi 
ifjak kiálltak a szabadságért, a független-
ségért, ha ők akkor nem tesznek az elnyo-
más ellen, talán mi, most 2017-ben nem 
lehetnénk itt, nem beszélhetnénk magya-
rul és nem lenne annyi kulturális öröksé-
günk. Ezekhez a fiatalokhoz képest, mi 
burokban élünk, telefonunkat nyomkod-
va, számítógép előtt ülve bele sem tudunk 
gondolni, hogy milyen lehetett akkoriban. 
Az írásomban éppen ezért sokkal közvet-
lenebb, sokkal társadalmibb szempontból 
közelítettem meg a múltat, hiszen ha kö-
zérthetően, a saját nyelvükön szólok az 
emberekhez, hétköznapi példákból merít-

ve, akkor sokkal jobban bele tudják élni 
magukat a történetbe, a történelembe.
Koscsó Enikő az Eötvös végzős diákja 
Tiszaszederkényben a Hősi emlékműnél 
mondhatja el beszédét. A pályázat máso-
dik helyezettjeként ő lesz az óvárosi ün-
nepség szónoka. 
- Az első ünnepi emlékem a kokárdák 
festése, emlékszem idegesített, hogy nem 
volt elég szép a piros festékem, de még az 
is itt van a fejemben, amikor a megemlé-
kezéseken letettük a kis zászlókat a Petőfi 
szobornál. - meséli Enikő. - Nekem már-
cius 15-e személyes is egy kicsit, hiszen 
kiskoromban mindig mentem a bátyám-
mal meg a szüleimmel a fáklyás felvo-
nulásra, később az iskolában is tanultam 
róla, majd hallottam a pályázatról és úgy 
gondoltam, ha már kellő komolysággal 
tudom venni a feladatot, akkor írok egy 
beszédet. Arra próbáltam a hangsúlyt he-
lyezni, hogy a mai rohanó világban, ami-
kor egy perc alatt el tudunk bármit intézni 
az interneten, mennyire másképp élünk, 
mint akkor, amikor lóháton közlekedve 
vitték a hírt az emberek, mégis egy ilyen 
volumenű esemény, hogy ösztönözte őket 
arra, hogy az üzenetek elérjenek a többi-
ekhez. 

A pályázat harmadik helyezettje - aki az 
iskolai ünnepségeken szónokol majd -  
Kertész Fanni is személyesebb hangvé-
telű beszédet írt. Gondolatival kortársai-
nak üzen.
-Arra irányítom a figyelmet a beszédem-
mel, hogy tudatosítsam az emberekben, 
mit is jelentenek nemzeti ünnepeink - 
mondja Fanni. - Feléjük fordulva, hoz-
zájuk szólva írtam, hogy gondoljanak ar-
ra, miket vittek véghez akkoriban az em-
berek, s ebből mi mindent tudunk meríte-
ni saját életünkhöz, küzdelmeinkhez. Én 
egyébként érdeklődöm a történelem iránt, 
szeretem is ezt a tantárgyat, tetszenek az 
efféle szónoklatok, nem véletlenül ké-
szülök történelem-magyar szakra. Azt hi-
szem, abban az időben valahol Petőfi ol-
dalán álltam volna, és segítettem volna 
neki a 12 pont megírásában. Az egyik ba-
rátnőm két éve harmadik lett ezen a pá-
lyázaton, most ő is megdicsérte a beszé-
demet, nem csak a zsűri. Sokszor átírtam, 
javítgattam, pontosítottam, mielőtt bead-
tam a végleges munkámat. Kicsit izgulok 
majd, ha ki kell állni az ünnepségen, de 
remélem sikerülni fog.
                                                                      berta

Illemtan, protokoll

Női udvariasság: a férfiak férfiak maradjanak
Jól összezavarodott mindenki számára a 
nőkkel való helyes bánásmód. Ha ezt a 
cikket egy férfi írná, most mindenki sárral 
dobálná meg, de én egy nő vagyok, így 
nyugodtan leírhatom, hogy mit érzek, mit 
tapasztalok.
Többször hangot adtam már annak a vé-
leményemnek, hogy szerencsések lehe-
tünk: az elődeink kivívtak számos jelen-
tős dolgot, társadalmilag fontos eszmét. 
A mi dolgunk ezekkel, hogy élvezzük az 
előnyeit. Ilyen áttörő vívmány a nők e-
mancipációja is. 
Hölgyeim! Emancipált nők vagyunk! Min-
dent megtehetünk, amit a férfiak. Az élet 
minden területén egyenrangúak vagyunk: 
a munkában, a sportban, a családban, a 
szórakozásban, a viselkedés szabályai-
ban, mindenben. Akkor miért vágyako-
zunk mégis arra, hogy a férfiak a törékeny 

nőt lássák bennünk és megvédjenek, ud-
variasak legyenek irányunkban?
Az én tapasztalatom az, hogy a férfi-
ak nagy része szeretne udvarias lenni, 
de olyan sokszor kaptak visszautasítást 
az emancipált nőktől, hogy mára már el-
bizonytalanodnak, és nem szívesen te-
szik ki magukat egy harcias nő felcsat-
tanó „kikérem magamnak” felkiáltásá-

nak. A nők egyenlő jogaiért való harc so-
rán nagymértékben korlátozva lett a férfi-
ak udvariassági esélye. 
A női udvariasság arról szól, hogy hagy-
juk, hogy „a férfiak férfiak maradjanak”. 
A hölgyek adjanak lehetőséget és időt az 
elvárható udvariassági formalitásokra.
Hagyjuk, hogy kinyissák előttünk az aj-
tót, elvegyék a bevásárló szatyrot, felkér-
jenek táncolni és kedveskedjenek virág-
gal, csokoládéval, akár a hétköznapokban 
is. Ahogyan én látom, nekik is van igé-
nyük erre. Ők is jobban érzik magukat a 
bőrükben, ha udvariasak lehetnek.
Minden hölgy nevében köszönetet mon-
dok, hogy a férfiak kineveztek egy napot 
az évben, hogy azt érezhessük, hogy szá-
mukra mi kedvesek vagyunk! Így a nőnap 
ugyanannyira a férfiak napja is!         

Medina

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Ifjú fizikusok 

Szülőhelyem Szalonta…

Sikeresen szerepelt az Öveges József Fizikaverseny iskolai for-
dulójában Zsóri Ádám 8. H osztályos tanuló. A megyében el-
ért negyedik legjobb eredménnyel - ez az országos listán a 17. 
legmagasabb pontszám - a megyei fordulóba jutott. A versenyre 
Rafferné Ördög Veronika készítette fel.
Elkezdődött a 9-10. évfolyamos középiskolások számára meg-
hirdetett - az OKTV előszobájának számító - Mikola Sándor Fi-
zikaverseny. Karikó Csongor Csanád 10 és Lovász Péter 10. b 
osztályos tanulók a középdöntőbe jutottak. A versenyzők felké-
szítő tanára dr. Fülöpné Gyuricskó Krisztina.

Erdélyi Lajos intézményvezető

A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola humán mun-
kaközössége Arany János születésének 200. évfordulója alkal-
mából a „Szülőhelyem Szalonta…” elnevezésű, korábban meg-
hirdetett levelezős, háromfordulós irodalomverseny döntőjével 
nyitotta meg az emlékévet március 2-án.
 Az első két forduló feladatait a versenybe nevező városi általá-
nos iskolák 69 diákja, azaz 23 csapata januárban és februárban 
oldotta meg. A döntőn az iskolák legjobb 5-6. és 7-8. évfolya-
mos tanulói vettek részt. A szóbeli és írásbeli feladatokkal tar-
kított, izgalmas, jó hangulatú versenyen az alábbi eredmények 
születtek: 5-6. évfolyam: 1. Tóth Eszter, Gerhát Melinda Bian-
ka, Pázmándi Regő 6. b osztályos tanulók (Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola, felkészítő tanár: Nagy Réka). 2. Kiss 
Klaudia Laura, Pap Szimonetta, Sipos Adrienn 6. c osztályos ta-
nulók (Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, felké-
szítő tanár: Réthi Zoltánné). 3. Krajcz Inez Lilla, Minden Viola, 
Pöstényi Emília 5/3. osztályos tanulók (Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő tanár: Magyar-
né Hadzsi Katalin). 7-8. évfolyam: 1. Gyivák Bálint Zsombor, 
Orosz Máté János, Stogica Réka Csilla 7. b osztályos tanulók 
(Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, felkészítő ta-
nár: Réthi Zoltánné). 2. Bárány Zsanett, Bütösi Lili, Juhász Fru-
zsina 7. b osztályos tanulók (Kazinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskola, felkészítő tanár: Simonné Varga Katalin).

Réthi Zoltánné munkaközösség-vezető

Március 3-án, mint a Hunyadi Mátyás iskola 2/3-as nyuszicsa-
ládja megleptük a szomszédos kertet, de közel sem azért, hogy 
kárt okozzunk a fejlődésben lévő csemetékben, hanem, hogy 
megörvendeztessük a Tündérkert óvodásait.
Együtt búcsúztattuk az idei farsangi időszakot vidám produkció-
val és egy közös táncikálással. Az ovisok nagyon örültek a meg-
lepetésnek, vissza is tapsoltak minket.
A végén fülünket, farkincánkat hátrahagyva, tele pocakkal tá-
voztunk a mulatságból.

Tompa Klára osztályfőnök

kronika@tiszatv.hu

Nyusziként 
a (Tündér)kertben

5. oldal2017. március 9. Mozaik

A képen balról jobbra: Lovász Péter, Zsóri Ádám, Karikó 
Csongor Csanád.

A három grácia balról jobbra: Koscsó Enikő, Soltész Luca Sára és Kertész Fanni.
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A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem: „Életút” - Sóvári Oszkár képzőművé-
szeti emlékkiállítás.
Helyszín: Barcsay tér 2-4. Látogatható: 2017. március 31-ig.
Derkó Minigaléria: Meserajzok - László Judit grafikáinak ki-
állítása. Helyszín: Derkovits Kulturális Központ, aula és fé-
lemelet. Látogatható: 2017. március 15-ig.
Óvárosi KULT Galéria: Régmúlt idők üzenetei - képeslap ki-
állítás. Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2017. március 16-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
2017 – Arany János emlékév, „Ember lenni mindég, min-
den körülményben.”
Kamarakiállítás Arany János születésének 200. évforduló-
ja alkalmából. A kiállítás április 11-ig látható. Helyszín: a 
könyvtár földszintje.
Március 10. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridé-
ző” sorozata. Karib-tengeri kalandok.
Előadó: Ádám Ilona. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Március 16. (csütörtök) 17.00 óra: ÖkoKalauz - Az ember 
és a természet kapcsolata.
A kiváltságos bolygó című tudományos ismeretterjesztő film 
vetítése. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Közlemény
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy rendezvény mi-
att március 9-én, csütörtökön 10-től 15 óráig tartunk nyitva. 
Megértésüket köszönjük!

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 14. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

A TiszA TV műsorA
A Tisza TV műsora

Március 9., csütörtök
9:00 Héthatár: Alapítványi bál - Adománygyűjtés - Csótá-
nyok a konyhán - Készül az Évkönyv - Léböjtkúra-túra - A 

nőket köszöntötték - Sport
9:15 Hétről-hétre: Óvodába, iskolába - Gyermekvédelem - 

Ünnepi beszédírók - Közelmúlt: Véres leszámolás - Sport (A 
műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 13., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 
- Calle Pubfood Békés NB I/B-s kosárlabda mérkőzés köz-

vetítése felvételről

Március 15., szerda
18.00 Ünnepi adás élő közvetítéssel az ünnepségek helyszí-
néről. - Ünnepség Tiszaszederkényben a Hősi emlékműnél - 
Fáklyás felvonulás - Megemlékezés a Petőfi szobornál - Ki-

tüntetések átadása a Derkovits Kulturális Központban

Március 16. csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése  

Sóvári Oszkár műveiből

Élmények, érzések, emlékek
Tiszaújvárosban élt és alko-
tott Sóvári Oszkár grafikus- 
és festőművész. Munkássá-
gának egy részét mutatja be 
most az Életút címet viselő 
tárlat a Városi Kiállítóterem-
ben. 

Az emlékkiállítást az Énekszó Baráti Kör 
műsora nyitotta meg, majd Mátyás Zol-
tán, a Derkovits Kulturális Központ igaz-
gatója szólt a szépszámú nézősereghez. 
- Amikor 2016-ban elindítottuk a Tiszaúj-
városhoz köthető, itt élt vagy élő alkotók 

képzőművészeti tárlatainak sorát, nem 
gondoltuk, hogy ehhez a programhoz két 
év is kevés lesz. Úgy gondolom, hogy ma 
az egyik legkiemelkedőbb és legmegha-
tóbb eseménynek vagyunk tanúi - mond-
ta az igazgató, aki a 2005-ben elhunyt Só-
vári Oszkárra pályatársai, rokonai, barátai 
gondolataival emlékezett vissza. 
- Meghatódtam, és közben örömmel is 
tölt el, hogy végre létrejött ez a kiállítás 
- mondta Sóvári Oszkárné, Irénke -, na-
gyon sokan kérték, hogy mutassuk be újra 
a munkáit. A város vezetőségénél segítsé-
get is kaptunk, amit szeretnék itt is meg-

köszönni, így most újra láthatjuk Oszkár 
munkáit. 
- Van-e kedvenc témája?
- A kapcsolatok. Gyakran dolgozta fel az 
emberi érzéseket, kapcsolatokat, hozzá 
közelálló személyeket rajzolt meg. Ezek-
be a képekbe belevitte érzéseit, emlékeit. 
Nekem ezek állnak a legközelebb a szí-
vemhez. Ez a nap nagyon szép és megha-
tó élmény, nagyon sokan emlékezünk rá 
szeretettel - zárta gondolatait Irénke. 
A Életút című tárlat március 31-ig láto-
gatható a Városi Kiállítóteremben. 
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A Derkovits Kulturális Központ 
Hamvas Béla Városi Könyvtár

ÉlményBirodalom
címmel július 3-7-ig napközis nyári tábort szervez 
a gyermekkönyvtárban 10-12 éves gyermekeknek.

Kedves Gyerekek!
Szeretnétek mások bőrébe bújva félelmet nem ismerő hőssé 
válni? Akkor ebben a táborban a helyetek, ahol olvasni NEM 
muszáj… Azonban mi megmutatjuk, hogy ÉRDEMES, mert a 
könyvekben rátalálhatunk saját magunkra, választ kaphatunk 
belőlük a kérdéseinkre. Sokat játszunk, beszélgetünk, vetél-
kedünk, mozgunk, és ezek segítségével jobban megismerjük 
önmagunkat. Alkalmunk lesz a természetben is kikapcsolódni 
egy szórakoztató kirándulás keretében.
Kedves Szülők!
Újonnan induló napközis táborunkba várjuk azoknak az 5-6. 
osztályt végzett gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének 
új barátokat, új élményeket szerezni, akik szórakoztatóan, de 
tartalmasan töltenék a nyári szünet napjait. Ugyanakkor vár-
juk azokat is, akik eddig szívesen jöttek az olvasótáborunkba, 
azonban, most, hogy már felső tagozatosok, kicsit úgy érzik, 

kinőttek belőle.
Tervezett programunk:
• történetek közös megismerése,
• beszélgetések saját élmények alapján,
• szerepjátékok, társasjátékok, önismereti és kommunikációs 
játékok,
• vetélkedők,
• író-olvasó találkozó
• kirándulás,
• kreatív tevékenységek.
Célunk, hogy segítsünk a gyerekeknek megoldási lehetősége-
ket keresni az ebben az életkorban felszínre kerülő érzelmi, 
etikai, kortárs kapcsolati helyzetekre, problémákra.
Információ kérhető a táborvezetőktől, Kázsmér Ágnes és Ujj-
né Tellér Gabriella könyvtárosoktól. 
Jelentkezni a Gyermekkönyvtárban személyesen vagy az 542-
006 telefonszámon lehet. A tábor maximum 15 fővel indul, a 
résztvevőket jelentkezési sorrendben fogadjuk.

Népzene és néptánc

Csodatarisznya

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 1,3 millió forintot 
nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, 
„A köznevelési és kulturális intézményekben működő tehet-
séggondozó programok támogatása” című pályázaton. A Cso-
datarisznya - Kalandjaink a művészetekben címet viselő pro-
jekt részeként - három tehetséggondozó műhely részvételével 
- zenés-táncos délutánt tartottak a napokban az óvodásoknak. A 
gyerekek télűző, tavaszváró népdalokon keresztül ismerkedhet-
tek meg a népzene világával, a népi hangszerekkel és a néptánc-
cal. Mindezt élő zenekari kísérettel, a Lármafa népzenei együt-
tes közreműködésével. 
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FELHÍVÁS

A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyvtár
a KÖLTÉSZET NAPJA és az ARANY JÁNOS EMLÉKÉV tiszteletére

VÁROSI SZAVALÓVERSENYT rendez.
A verseny időpontja: 2017. április 11. (kedd) 14.00 óra 

A verseny helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.)
A szavalóversenyre nevezni Arany János  egy szabadon választott versével lehet.

Egy produkció előadásának hossza az 5 percet nem haladhatja meg.
Nevezési kategóriák:

I. általános iskola felső tagozat
II. középiskolás

III. felnőtt korosztály
IV. megzenésített vers, énekelt vers (korhatár nélkül)

A nevezés feltétele a kitöltött jelentkezési lap és a választott vers szövegének benyújtása.
A tanulók csak az iskolájukon keresztül jelentkezhetnek.

Jelentkezési határidő: 
A nevezéseket a jelentkezések sorrendjében tudjuk elfogadni a kategóriánként meghatározott 

létszám függvényében, de legkésőbb 2017. március 17-ig.
A jelentkezési lapok beszerezhetők és leadhatók:

- a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
- a Tiszaparti Fiókkönyvtárban, Tiszaújváros, Neumann J. u. 1.

- a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban, Tiszaújváros, Bocskai I. u. 33.
- A jelentkezési lap letölthető a www.dkk.tiszaujvaros.hu oldalról is.

További információ kérhető Sándorné Szabó Katalin és Vajnárovits Mihályné könyvtárosoktól a 06/49/542-006-os telefon-
számon vagy a konyvtar@tujvaros.hu e-mail címen.

Minden versenyzőnek eredményes felkészülést kívánunk!

7. oldal2017. március 9. Kultúra

Három tehetséggondozó műhely részvételével rendezték a 
zenés-táncos délutánt. 

Sokan kérték, hogy mutassák be újra Sóvári Oszkár munkáit. 

Irénke szívéhez a kapcsolatokról szóló 
képek állnak a legközelebb. 



Zöld növényi
hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (lehullott lomb, kévébe kötött gallyak, 
stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató az idén el-
ső alkalommal - tekintettel a március 15-ei ünnepre - 2017. 

március 16-án (csütörtök) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kioszt-
ják, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihe-

lyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-

lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi 
a szükséges intézkedéseket. 

Felhívás

Táboroztatási támogatás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a gyermekvé-
delmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 1/2016. (I.28.) önkormány-
zati rendelete alapján természetbeni ellá-
tásként táboroztatási támogatásban része-
sülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhely-
lyel rendelkező gyermek, illetve tiszaúj-
városi állandó lakóhellyel rendelkező 23. 
életévét be nem töltött nagykorú személy, 
aki életvitelszerűen lakóhelyén él, vala-
mint Tiszaújváros közigazgatási területén 
működő állami, egyházi fenntartású alap- 
vagy középfokú köznevelési intézmény 
nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros 
Város Önkormányzata által fenntartott in-
tézmény, vagy állami, egyházi közneve-
lési intézmények által szervezett nyári tá-
boroztatásban vesz részt. 
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet 
kell benyújtani, melyhez csatolni szüksé-
ges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogo-
sultság értékhatárai és mértéke: 
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre jutó havi jövede-
lem (Ft): 0 - 35.700
A támogatás mértéke a táborozási költ-
ség: 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700, 50%-a, maximum 20.000 
Ft
40.701 - 48.000, 30%-a, maximum 10.000 
Ft
2. Gyermekét egyedül nevelő szülő ese-
tén 
A családban az egy főre jutó havi jövede-
lem (Ft) 0 - 38.500
A támogatás mértéke a táborozási költ-
ség: 70%-a, maximum 30.000 Ft

38.501 - 45.500, 50%-a, maximum 20.000 
Ft
45.501 –57.000, 30%-a, maximum 10.000 
Ft
A szükséges formanyomtatvány besze-
rezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyiségében
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola ( Tiszaújváros, Al-
kotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola ( Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium
( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája (Tiszaújváros, Rózsa út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola (Tiszaújváros, Munkácsy M. 
út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus 

Általános Iskola ( Tiszaújváros, Rózsa út 
12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2017. 
március 1-jétől 2017. március 31-ig. 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a ké-
relem a táborozásra történő jelentkezést 
követően nyújtható be. 
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, 
Szociális és Sport Osztályán (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7., I. em. 111. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György 
   polgármester

Gépjárműadó fizetési értesítők
Tájékoztató

Az önkormányzati adóhatóság március 1. 
napjától kezdi meg a gépjárműadó 2017. 
első félévi részletét tartalmazó „Fizetési 
értesítők”, valamint az adó befizetésére 
szolgáló készpénz átutalási megbízások 
(sárga csekkek) postázását. 
Megszemélyesített gépi nyomtatású „sár-
ga csekkeket” kizárólag magánszemé-
lyeknek - ideértve a bankszámlavezetés-
re nem kötelezett egyéni vállalkozókat is 
- biztosítunk.
Az adót az OTP Bank Nyrt.-nél veze-
tett 11734114-15350064-08970000 szá-
mú Tiszaújváros Város Önkormányza-
ta gépjárműadó beszedési számlára kell 
megfizetni, melyet a „Fizetési értesítő-
höz” mellékelt belföldi készpénz átutalá-
si megbízáson (csekken) a postán vagy az 
OTP Bank Nyrt. fiókjaiban, saját számlá-
ról történő átutalással, valamint - a Pol-

gármesteri Hivatal II. emelet 205-ös iro-
dájában - bankkártyás befizetéssel is tel-
jesítheti. A befizetési határidő: 2017. már-
cius 16.
Azon gépjármű-tulajdonosoknak/üzemben-
tartóknak, akiknek az elmúlt év során vá-
sárolt gépjárműveik után első alkalom-
mal kell adózniuk, a 2017. január 1. nap-
jától fennálló adókötelezettségről határo-
zatban fognak értesülni. A befizetési hatá-
ridő ezen esetekben a határozat jogerőre 
emelkedését követő 15. nap (kézhezvételt 
követő 30. nap).  
Kérjük, hogy az átutalás esetében a meg-
bízásokon közleményként az önkormány-
zati nyilvántartási (mutató) számot vagy 
az adószámot/adóazonosítót szíveskedje-
nek feltüntetni! 
A „Fizetési értesítővel” kapcsolatos ész-
revételeiket elsősorban írásban várjuk. 

Ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-16, 
szerda: 8-18, péntek: 8-12) a Polgármes-
teri Hivatal Adó és Végre-hajtási Csoport-
jánál személyes egyeztetésre is lehetősé-
get biztosítunk (tel.:49/548-025 49/548-
021). Akár írásban, akár szóban történik 
mindez, az észrevételt alátámasztó bi-
zonylatokat, dokumentumokat szívesked-
jenek becsatolni, illetve magukkal hozni. 
Az adótitok szabályainak megfelelően az 
adózó részére telefonon a folyószámlával 
kapcsolatosan csak általános tájékoztatást 
adhatnak kollégáink, ebben kérjük meg-
értésüket! 

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési 

és Városüzemeltetési Osztály  
Adó és Végrehajtási Csoport

A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező 
vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196 000 000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 2017. év 05. hó 31. nap 
10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi cí-
men vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás 
anyagát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-
544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címen.
Az árverés időpontja és helye:  
2017. év 06. hó 15. nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpont egyeztetés alapján megtekinthető.
             TiszaSzolg 2004 Kft.

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. 

Készül az évkönyv

Több oldal és példány
Már zajlanak Tiszaújváros 2016-os évkönyvének 
nyomdai munkálatai. A március 15-ére elkészülő 
kiadvány több újdonsággal is szolgál. 

- A tördelés befejezése után lemezek készülnek erről az állo-
mányról - mondta Kalicz Magdolna, a GraFol Print Kft. ügyve-
zető igazgatója -, már színre bontva, oldalanként négy színnel. 
Mivel tavaly jubileumi év volt, ez a könyv terjedelmén is látszó-
dik, 200 oldallal hosszabb, mintegy 500 oldalas kiadvány jele-
nik majd meg.
Tiszaújváros évkönyve minden évben megjelenik, az eseménye-
ket hónapról hónapra dolgozza fel, mellékletei pedig a legfonto-
sabb adatokat tartalmazzák. 
- Ami idén újdonság, hogy magasabb lesz a példányszám is - 
mondta dr. Fülöp György alpolgármester -, mert azt gondoljuk, 
hogy jó lenne, ha az érettségiző, szakmai vizsgát tevő fiatalok 
kapnának ebből a könyvből egy-egy példányt, hogy egy kicsit 
erősítse a városhoz való kötődésüket. A másik, ami újdonság, 
hogy valóban mintegy 200 oldallal több lesz a könyv. Tavaly ün-
nepeltük várossá nyilvánításunk 50. évfordulóját, úgy gondol-
tuk, hogy az évkönyvet is ünnepélyesebbé tesszük, hiszen ren-
geteg olyan esemény történt, melyről tudósítania kell ennek a 
könyvnek. Nem csak a tartalom, a borító is utal a jubileumi évre. 
A Képes Krónika mintájára ugyanolyan színnel és ugyanazok-
kal a képekkel jelentkezik az évkönyv. 
Tiszaújváros évkönyve a hagyományokhoz híven március 15-
ére készül el. Elsőként a sajtónap vendégei és az ágazati kitünte-
tettek kapnak majd belőle.

                                                                              fp

Árpád úti felújítások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. március 17-én elkezdődnek 
az alábbi közterületi felújítások:
• Árpád út 21-27. sz. garázsok előtti térburkolat és csapa-
dékvíz elvezetés felújítása.
• Árpád út 1-7. sz. előtti közlekedő út és garázsok előtti te-
rület felúíjtása. 
• Árpád út 9-19. szám előtt parkoló, közlekedő út és gará-
zsok előtti terület felújítása. 
A munkálatok befejezésének várható ideje április vége. 
Felhívjuk az érintett garázstulajdonosok figyelmét, hogy a ki-
vitelezés megkezdése előtt a gépjárművel szíveskedjenek kiáll-
ni a garázsból!
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2017. március 9.Önkormányzat



Tájékoztatás

kronika@tiszatv.hu

Emléklap az 50 éve Tiszaújvárosban lakóknak 

Elsősök az egyetemen

Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 29/2017. (II. 23.) 
számú határozata 64. a-b-c. pontjában 
döntött arról, hogy azon városlakók ré-
szére, akik 50 éve folyamatosan a város-
ban élnek - egyedi igénylés alapján - a 
polgármester emléklapot adjon ki.
Az emléklapot az erre a célra rendszeresített 
igénylőlapon lehet kérelmezni. Az igény-
lőlap átvehető a Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatánál, illetve letölthető Tiszaúj-
város honlapjáról (www. tiszaujvaros.hu).

A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatánál (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az 
adatok feldolgozását követően a kiállított 
emléklapot postai úton kapják meg a ké-
relmezők. 
Az emléklapot átvett városlakók nevét 
- városunk kitüntetettjeihez hasonlóan 
- közzétesszük Tiszaújváros honlapján, 
amennyiben ehhez az igénylő hozzájáru-
lását adja.
Azok a városlakók, akik 2016-ban, a vá-

ros 50. évfordulója alkalmából vették át 
a jubileumi emléklapot és szeretnék ne-
vük nyilvánosságra hozatalát Tiszaújvá-
ros honlapján, a honlapról letölthető vagy 
az ügyfélszolgálaton átvehető hozzájáru-
ló nyilatkozat kitöltésével kezdeményez-
hetik azt. 
A hozzájáruló nyilatkozatot a Polgámes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatánál kell lead-
ni.

Polgármesteri Hivatal

A LOGO Országos Számítástechnikai Ta-
nulmányi Verseny 0. kategóriájában a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola legfiatalabb versenyzői - az 
1. és 2. osztályosok - is indultak. Bemu-
tatkozásunk nagyon sikeres volt, egyik 
elsős csapatunk (Elsősök1) Gyémánt mi-
nősítést szerzett, ezzel kiérdemelve, hogy 

a csapat 4 tagja részt vehessen az ELTE 
T@T-Kuckójában egy élményalapú fog-
lakozáson. Az ország legjobb 25 verseny-
zője között Jenei Bálint, Illés Johanna, 
Siska Panna és Turóczi Adrienn (1.a) is 
ott volt az egyetemen: mesét tervezhettek 
a Scratch Junior programmal tableteken, 
illetve BlueBot robotméhecskét vagy ro-

botokat irányíthattak. A kirándulást egy 
vidám színházlátogatással zárta a kis csa-
pat, benézhettünk a Nemzeti Színház ku-
lisszái mögé.
A versenyen iskolánk további négy csa-
pata Ezüst minősítést szerzett. 

Gál Benjáminné 
igazgató

Mentők, rendőrök, katasztrófavédők

Vasárnap az M4-en

Védelmi bál

Alma a fájától

Több mint egy évtizedes hagyományra tekint visz-
sza a védelmi bál a Tiszaújváros Védelmében Ala-
pítvány jótékonysági rendezvénye több célt is meg-
fogalmaz. Összehozza azokat, akik a mindenna-
pokban általában csak a munkájuk miatt találkoz-
nak, a bevételből pedig a bajba jutott kollégáikat, 
vagy családjaikat támogatják.

- Jótékonysági bálként indult és ezt a jellegét meg is tartotta - 
mondta Pap Zsolt, az alapítvány kuratóriumi elnöke. - Nagyon 
sokat jelent számunkra, hogy le tudunk ülni, beszélgetni, szó-
rakozni.
Nem csak ő, a többi szervezet vezetője is hasonlóan vélekedik.
- Nyilván ez a nap arról szól, hogy a szervezetek, akik összetar-
toznak, vagy össze kell, hogy tartozzanak, azok ilyenkor is ta-
lálkoznak - mondta Kalapos István a Tiszaújvárosi Rendőrka-
pitányság vezetője. - Találkozunk, és kötetlenül tudunk beszél-
getni.
Tiszaújváros kivételesnek tekinthető az országban, nem sok he-
lyen fordítanak a védelmi szervezetekre ilyen nagy figyelmet.
- Sok helyen elmondtam már, hogy ezt a várost a munka, a tisz-
tesség és az együttműködés vitte előre mindig - mondta Bráz 
György polgármester, a bált megnyitó köszöntőjében. Majd ígé-
retet tett arra is, ahogy eddig, úgy a jövőben is segíti az önkor-
mányzat a szervezetek és az alapítvány munkáját.
A bálon mintegy kilencvenen voltak. Olyanok is szép számban, 
akik bár nem a védelmi szerveknél dolgoznak, de fontosnak tart-
ják támogatásukkal elismerni a rendőrök, mentősök és kataszt-
rófavédők munkáját.

borza

Az M4 sportcsatorna 2017. március 19-én, vasárnap reggeli 
adásában a kisBAJNOK műsorban lesz az „Alma a fájától” 
című rovat, amely a tiszaújvárosi kosárlabdasport utánpót-
lás nevelésével foglalkozó edzőcsaládot, Benőcs Tibort és há-
rom fiát: Zolit, Viktort és Dávidot, valamint tehetséges tanít-
ványaikat mutatja be. A műsor egyik producere a Tisza TV 
egykori munkatársa, Szabó Edina. 

Tisztelt Vendégeink! 
Értesítjük Önöket, hogy 

a Sportcentrum uszodája 
2017. március 15-én zárva tart!

A továbbiakban a szokásos 
nyitvatartással várjuk kedves Vendégeinket!

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

FELHÍVÁS
A NMI Nonprofit Zrt. B-A-Z megyei irodája,  

 a Magyar Bábjátékos Egyesület,
és a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ

 GYERMEKBÁBOS VÁLOGATÓT ÉS KONFERENCIÁT 
szervez

Időpontja:  2017. április 29. szombat
Kezdődik:  10 órakor
Helyszíne:  Derkovits Kulturális Központ, 
  Tiszaújváros, Széchenyi utca 2.
A rendezők szeretettel várják az iskoláskorúak bábcsoportjait.  
A produkciókkal kapcsolatban tartalmi kikötés nincs. (En-
nek ellenére örömmel várunk olyan produkciókat, melyek a 
tanulók anyanyelv-ismereti tantárgya anyagában olvasmány-
ként fellelhetők, vagy összefüggenek nagy évfordulókkal, pl. 
Szent László - a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté 
avatásának 825. évfordulója.)

A produkciók optimális időtartama 7-35 perc, amit lehető-
ség szerint kérünk betartani!      
Minden technikai megoldás számára igyekszünk helyet adni, 
még az árnyjátékra is.
A látottakat hozzáértő szakemberekből és gyerekekből válo-
gatott zsűri értékeli. A legjobbnak ítélt produkció jogot kap ar-
ra, hogy képviselhesse Borsod-Abaúj-Zemplén megyét a nyár 
elején sorra kerülő egri Gyermekbábos Fesztiválon.
Szeretettel várjuk továbbá más, bábcsoportot nem küldő in-
tézmények 1-2 fős tanító/tanár delegáltjait is, hogy a példa-
értékű bemutatók örvén - a bemutatókat követő értékeléshez 
kapcsolódó szakmai tanácskozáson - áttekinthessük a dráma- 
és bábjáték részműveltség terület aktuális lehetőségeit.
A jelentkezéshez töltsék ki az adatlapot, küldjék meg az aláb-
bi címekre:
• babjatekos.v5@gmail.com, Tóth Krisztina,
• vagy kinyomtatott formában, postán:  A MBE számára, A 
Művelődés Háza címén, Sárospatak, 3950, Eötvös u. 6.   

9. oldal2017. március 9. Mindenes

Jó hangulat jellemezte a bált. 



10. oldal 2017. március 9.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei 
Március 10. (péntek)

Kosárlabda
15.30 Phoenix KK - Calle Pubfood Békés U20-as bajnoki ko-
sárlabda mérkőzés Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK - Calle Pubfood Békés Felnőtt bajnoki ko-
sárlabda mérkőzés Játékcsarnok

Március 11. (szombat)
Kosárlabda
09.00 U14-es kosárlabda torna    
   Edzőterem

Március 12. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 TFCT- Karcagi SE U15-ös bajnoki labdarúgó mérkő-
zés   Füves pálya
13.00 TFCT - Karcagi SE U14-es bajnoki labdarúgó mérkő-
zés   Füves pálya

Labdarúgás

Kosárlabda

Kajak-kenu

Csak utolsó percek ne lennének

Egy negyed nem remek

Régiós együttműködés

Kellemes tavaszias időjárás-
ban játszotta legutóbbi baj-
noki hazaiját a TFCT. A mér-
kőzésen az utolsó percig úgy 
tűnt legyőzi az MTK II. csa-
patát, a végjáték azonban 
nem jól sikerült.

TFC Tiszaújváros - MTK II. 
1-1 (1-0)

Tiszaújváros: 250 néző. Vezette: Csontos 
(Varga, Takács)
TFC Tiszaújváros: Tóth-Gál, Fodor, Far-
kas, Molnár, Kerekes, Nagy (Viscsák), 
Hussein, Orosz (Lukács), Fabu, Kristófi 
(Istenes).
MTK II.: Groppioni-Sági (Nagy), Hrel-
jic, Széles, Kovács, Lustyik, Forgács (Fe-
hér), Bayer, Mato, Csicsek (Tóth-Ilko), 
Takács.
42. perc: Hussein jó 20 méterre a kapu-
tól üresen kapta a labdát Farkastól és nem 
habozott rálőni. Próbálkozását siker koro-
názta, a játékszer védhetetlenül csapódott 
a hálóba (1-0)
90.perc: A jobb oldalon a hazai félpálya 
közepén szabadrúgáshoz jutott az MTK. 
Takács ívelte be a labdát, amit az érkező 
Hreljic fejelt a kapuba (1-1)
Az első félidőben egy visszahúzódó, 
kontrákra játszó hazai csapat és egy ez-
zel sokat kezdeni nem tudó MTK volt a 
pályán. Bár az MTK irányította a játékot, 
gólt - gyakorlatilag az első helyzetéből - a 
TFCT szerzett. A második félidőben már 
több helyzet volt mindkét oldalon - a ka-
pura igazán veszélyes csak az MTK ré-
széről -, ennek ellenére úgy tűnt bejön a 

hazaiak taktikája. Sajnos a végjátékban 
esett gól miatt két ponttól elestünk, ám 
ha a mérkőzés összképét nézzük, akkor 
újabb pontot szereztünk egy kifejezetten 
jó csapattól. 
Gerliczki Máté: Szándékosan lassítottuk 
a mérkőzést, hiszen egy nyíltabb harc-
modort választva egyszer már legyőzött 
minket Budapesten az MTK. A helyzetek 
alapján reális a döntetlen, azzal a kitétel-
lel, hogy az utolsó percben már nem sza-
bad gólt kapni. 
Pölöskei Gábor: Egy nagyon szervezet-
ten játszó Tiszaújváros otthonában úgy 
gondolom, hogy reális a döntetlen még 
úgy is, hogy csak a 90. percben sikerült 
gólt lőnünk. 
További eredmények
Jászberény - Hajdúböszörmény 2-2 

Salgótarján - REAC 2-1
Monor - Hatvan 0-1
Rákosmente - KBSC 3-1
DVTK II. - ESMTK 1-0
Újpest II. - Tállya 0-2 
Putnok - DVSC-DEAC II. 0-3
BKV Előre - Nyírbátor 1-1 
Következik a 22. forduló
2017.03.11., szombat, 14:30
Hajdúböszörmény – Tiszaújváros 
Nyírbátor - Monor 
REAC - BKV Előre 
Tállya - Salgótarján 
Hatvan - Rákosmente 
2017.03.12., vasárnap, 14:30
MTK Budapest II. - Újpest FC II. 
DVSC-DEAC II. - Jászberény 
ESMTK - Putnok 
KBSC - DVTK II.

Szokatlan időpontban, hétfőn 
látogatott soros bajnokijára 
a Phoenix KK. A mérkőzésen 
sajnos a papírforma érvénye-
sült a Debrecen ellen.

Debreceni EAC - Tiszaújvárosi Phoe-
nix KK 109 - 65 (24-20, 25-15, 29-15, 

31-15)
Debrecen: 250 néző, Vezette: 
DEAC: Jones 5, Velkey (20/6), Molnár 
(14/6), Farkas (23/3), Szabó (19/3), Var-
ga (6), Pék (9/3), Opre (13/3), Lajsz (-), 
Kozák (-).
Phoenix KK: Kovács Z. (6), Papp (9/3), 

Pongrácz (-), Szabó (7), Hill J. (21/6), Kat-
lan (-), Szilasi (-), Pöstényi (10), Benőcs 
(3/3), Mayer (2), Kilyén (1), Magyar (6/3).
Nem megyünk feltartott kézzel, fogadko-
zott Szendrey Zsombor edző a mérkőzést 
megelőzően és a mérkőzés első felében 
ez bizonyságot is nyert. Bár az első ne-
gyedet 4 pontos hátránnyal zárta, a máso-
dik negyed elején egy 5 pontos sorozattal 
még a vezetést is át tudta venni a Phoenix. 
Sajnos először és  utoljára. A DEAC rit-
must váltott, beindult a gőzhenger. A fé-
lidőben már 14 ponttal mentek, amihez a 
harmadik negyedben újabb 14 pontot tet-

tek, majd mindezt betetőzték a záró játék-
rész 16 pontos megnyerésével.
Szendrey edző a mérkőzést követően a 
következőt nyilatkozta: Szomorúak va-
gyunk, nem a vereség, hanem a pontkü-
lönbség miatt. Azt kaptunk, amire számí-
tottunk, gyors és benti kosarakat, erre a já-
tékra készültünk, és az első két negyedben 
meg is volt ennek az ellenszere. Sajnos, 
a harmadik játékrészben kaptunk néhány 
gyors gólt, ettől picit idegesek lettünk, fej-
ben szétestünk, és elindult a lejtmenet. 
Pénteken a Békés ellen lép pályára a Pho-
enix hazai pályán.

A Tisza-sziget és az üzemvíz 
csatorna sokszor adott már 
helyet különböző vízi sporte-
seményeknek. Szombat déle-
lőtt is sokan szelték a habo-
kat, ám mégsem őket, hanem 
a Sziget Csárdában össze-
gyűlt szakembereket kísérte 
nagyobb figyelem.

Az északkelet-magyarországi régió ka-
jak-kenu egyesületeinek vezetői azért ta-
lálkoztak, hogy együttműködési megálla-
podást kössenek. A 17 egyesület eddig is 
kapcsolatban állt egymással, de ezt most 
hivatalos formába is öntötték, erősítve a 
régió vízi sportéletét.
- Decemberben állt fel az új elnökség 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetségben - 
mondta a találkozót összehívó  Dr. Nyer-
gesné Dr. Farkas Gabriella, régióképvi-
selő. - Három szintet határoztunk meg 
a sportág szempontjából. A klubszint-
be nincs beleszólásunk, hiszen az ottani 
dolgok minden klub belügye, a második 
szint a régió szintje, az én dolgom, hogy 
az itt folyó munkát összehangoljam. És 
van persze a legmagasabb, az országos 
szint
Közös edzőtáborok, egymás támogatása 
és segítése az alapvető cél. Erre a szövet-
ség elkülönített egy keretösszeget.  Csök-
kent a sportág állami támogatása, ezért is 

fontos az egyesületek összefogása.
Nem csak a verseny, hanem a tömegsport 
fejlesztése is kiemelt cél. A Tisza - és 
mellékfolyói -  mint a vízi túrázás egyik 
legfontosabb magyarországi színtere, eb-
ben is jelentős helyet kap. Tiszaújváros 
pedig mint a régió mértani, de verseny-
zői és egyesületi centruma is, kiemelt sze-
rephez jut. 
- Többek között ezen okok miatt írtuk alá 
itt a megállapodást - mondta a házigazda 
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányha-
jó Egyesület elnöke, Béke László. - Szol-
noktól, Tiszafüreden, Miskolcon át egé-

szen a szatmári régióig felöleli a klubo-
kat ez az összefogás. Ilyen konkrét régiós
együttműködés még nem volt a magyar ka-
jak-kenu sportban, itt valósul meg először.
Az együttműködési megállapodás mellett 
a találkozón az idén esedékes feladatok-
ról, közös edzőtáborok, régiós versenyek 
rendezéséről, esetleges díjazásukról, va-
lamint a folyamatban lévő és a jövőben 
induló régiós fejlesztésekről, az egyesüle-
tek eszköz- és szakmai segítség nyújtásá-
nak hatékony megvalósításáról is tárgyal-
tak a megjelentek.

borza

Asztalitenisz

kronika@tiszatv.hu

Teremlabdarúgás

Kétfrontos győzelem

Szerva itt...

A Konako és a Garázs 
a tabellák élén

Mindkét megyei bajnokságban vitézkedő asztalitenisz alakulat 
győzelemmel zárta bajnokiját. A TSC II. csapata a 12. fordu-
lóban hazai asztalon a Sajókeresztúri SE-t fogadta és győzte le 
magabiztosan. A már a 13. fordulóját is letudó Brassai DSE Mis-
kolcra látogatott és szerzett értékes győzelmet. 
TSC II - Sajókeresztúri SE 14-4
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Molnár 3, Dubéczi 2, 
Mag 2, Fóti 2 és a Kavicsánszki-Mag páros. 
Miskolci Egyetemi AFC II - Brassai DSE Tiszaújváros 8-10
A győzelmeket szerezték: Lovász 4, Koncsik 3, Tóth 2 és a Kon-
csik-Lovász páros.

Február 18-án Karcagon rendezték meg az Országos Asztalite-
nisz Diákolimpiát, melyen Fónagy-Árva Zsófia, a Kazinczy Fe-
renc Református Általános Iskola 2.a osztályos tanulója az elő-
ző évhez hasonlóan szépen szerepelt.  A pici lány az idei meg-
mérettetésen, a I-II. korcsoportosok között, ahol az 1-4. évfolya-
mosok mérték össze tudásukat, a  rendkívül erős mezőnyben 5. 
helyezést ért el. Társai előtt is jó példa arra, hogy hogyan lehet 
már ilyen fiatal korban is a kitűnő tanulmányi eredmény mellett 
a sportban is kiválóan teljesíteni.

Dorony Attiláné 
 igazgató

Véget ért a Sport-Park által szervezett 2016/2017. évi teremlab-
darúgó bajnokság. Két osztályban - az A csoportban 6, a B cso-
portban 7 csapattal - zajlottak a mérkőzések 12 hétvégén. Az 
alapszakasz 12 fordulójában és a rájátszás során szerzett pontok 
alapján alakult ki az alábbi végeredmény:
I. osztály
1. FC Konako, 2. Galaktikusok, 3. KA- JO 2001. Bt., 4. GEMS 
Sport, 5. Special J., 6. Sörösök
II. osztály
1. helyezett: Garázs FC, 2. SC Grund, 3. K.T.K., 4. BFM Re-
vans, 5. Sajó Fenyő, 6. Girincs, 7. GEMS Sport Fakó
Mindkét osztály I-III. helyezett csapatai kupa- és oklevél díja-
zásban részesültek.
A II. osztály 1. helyezett csapata (Garázs FC) a 2017/2018. évi 
bajnokságban, az I. osztályban, az I. osztály 6. helyezett csapata 
(Sörösök) a II. osztályban szerepelhet.

11. oldal2017. március 9. Sport

Fehér asztal mellett a régió kajak-kenu sportjának krémje. 

Hazai gólöröm. A végén üröm lett belőle.



12. oldal 2017. március 9.Rendezvények
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