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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Március 
29-én, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros pol-
gármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl 
lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levél-
ben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, 
az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös 
számon. 

/7. oldal

Nyári idő

Óraállítás 
Európában, így hazánkban is már-
cius utolsó vasárnapján kezdődik a 
nyári időszámítás. Hivatalosan már-
cius 26-án, vasárnap hajnali 2-ről 
3-ra kell állítani az órákat. Az így el-
vett egy órát a téli időszámítás kez-
detekor, október 29-én, vasárnap 
kapjuk vissza.
(A téli-nyári időszámítás kialakulá-
sáról lásd írásunkat a 4. oldalon.)

Zöldülő Tiszaújváros Program

Fatelepítés az Ifjúsági parkban

Nyolcvan túlkoros, kétszer iskolázott fát ültettek ki a héten az Ifjúsági parkba a télen kitermelt fák részleges pótlására. 
Ezeket még tavaly novemberben vásárolták, a Városgazda Kft. telephelyén vermelték le őket, ott vészelték át a telet. A 
csemeték között van kőris, juhar, hárs, törökmogyoró és ostorfa is. A park tervezett rekontsrukciójakor újabb fákat is ül-
tetnek majd.

Karbantartás, pótlás, javítás  

Játszótéri felújítások
Kitavaszodott. A játszóterek 
is gyerekzsivajtól hangosak a 
napsütéses délutánokon. Ki-
rajzanak az iskolások és az 
óvodások is a szabadba. 

A Deák téri játszótéren a rugón billegő lo-
vat és az egyik új faházat is elkerítették 
egy szalaggal, így figyelmeztetnek a ba-
lesetveszélyre. A játékelemek ugyanis ha-
mar elhasználódnak, hiszen ez az egyik 
legforgalmasabb gyerekterep a városban, 
nem beszélve az időjárásról, ami szintén 
nyomot hagy a közterületeken.
- Két játszótéri elem is ki lett cserélve itt, 
a Deák téren, mert korhadt volt, ezek kö-
zül az egyiken apróbb javításokra is szük-
ség van, ezért kerítették körbe a Város-
gazda Kft. munkatársai - nyilatkozta la-
punknak Baráti Zsolt városüzemelteté-
si munkatárs. - Jelenleg változó állapot-
ban vannak játszótereink, tavaly elvégez-
tettük a játszóréti elemek szabványossá-
gi felülvizsgálatát, ennek eredményeként 
36 játszótéren 438 elemet vizsgáltunk át. 
Elmondhatom, hogy mind szabványos, 
ám kisebb-nagyobb hiányosságok van-
nak, ilyen például, hogy a csavarfejekre 
a lesett kupakot pótolni kell, vagy a ka-
paszkodókat kell kicserélni. Természete-
sen minden hiányos vagy sérült játékot 
elkerítettünk a balesetveszély elkerülése 
végett - mutatja a helyszínen Baráti Zsolt. 
Tiszaújváros önkormányzata 2015-ben 
kezdett bele egy nagyszabású játszótér re-

konstrukcióba. A kormányzati elvonások 
miatt azonban ez egyelőre megállt, a szo-
kásos évi karbantartások, felújítások vi-
szont folytatódnak.
- A két évvel ezelőtt kezdődött játszóté-
ri rekonstrukció keretében eddig három 
játszóteret újítottunk fel teljesen - mond-
ja Vismeg Monika, a Pénzügyi, Fejleszté-
si és Városüzemeltetési Osztály osztály-
vezető helyettese. - Az idén nem tervez-
zük  a folytatást, ugyanis a 2017-ben be-
vezetett szolidaritási hozzájárulás miatt a 
város pénzügyi lehetőségei megváltoztak. 

Ez éves szinten 1,7 milliárdos elvonást 
jelent, az önkormányzatnak ugyanakkor a 
kötelező feladatokat az eddigi színvona-
lon kell ellátnia. A kieső összeg sajnos a 
fejlesztési beruházások, felújítások terén 
lesz érzékelhető. A 2017-es költségve-
tésben első körben ezért nem terveztünk 
felújítási programot, ám amennyiben év 
közben úgy látjuk, hogy lesz rá anyagi le-
hetőség, úgy folytatjuk két folyamatban 
lévő játszótér felújítását, és van két meg-
valósításra kész tervünk is.

Burkolnak

ABBA flashmob

Árpád úti felújítás 

Mamma mia!

Újabb közterületi felújítás kezdődött el városunkban. Hétfőn ad-
ták át a munkaterületet az Árpád út déli oldalán lévő nagy par-
kolóban, aminek egy részét le is zárták a rekonstrukció idejére. 
Az átépítés első ütemében az Árpád út 1-7, 9-19, 21-27 között 
újítják fel a bekötőutak, garázsok előtti területek  burkolatát, az 
utóbbi szakasz előtt a vízelvezető rendszert is. A beruházás vár-
ható befejezése április vége. 

Kétfelvonásos musicaljéből adott ízelítőt a Sodrás Amatőr Szín-
társulat a hétvégén a Tisza ABC előtt. A Mamma mia zenés da-
rab egyik dalára készítettek koreográfiát, azt táncolták el szom-
bat délelőtt. Ezzel a flashmobbal is népszerűsítették az április-
ban debütáló darabjukat. Az eső ellenére nézők és táncosok is 
akadtak bőven.    
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Minden sérült játékot elkerítenek a balesetveszély elkerülése érdekében. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és 
szombaton 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek a 
szentmisék templomunkban. 
Nagyböjti időben minden héten, pénteken, szentmise 
előtt háromnegyed 8-tól keresztúti ájtatosságot végzünk a 
templomban. Mindenkit szeretettel várunk.
Templomunk húsvéti díszítésére az adományok gyűjtését 
megkezdtük, hátul a kisasztalnál lévő perselyben, vagy a 
plébánián.
Pénteken délután fél 5-től, keresztúti ájtatosságot végzünk az 
elsőáldozásra készülő hittanos gyermekekkel.
Görögkatolikus
Pénteken 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. 
Szombaton (márc. 25.) Az Istenszülő Szűz Mária 
örömhírvételének ünnepét tartjuk: 10:00 utrenye, 11:00 Szent 
Liturgia. 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 
Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Hétfőn 17:30 vecsernye. 
Szerdán 17:00 Krétai Szent András nagy kánonját olvassuk.
Református
Csütörtökön: 18:00 órától Tiszaújvárosban egyházlátogatási 
istentisztelet lesz.
Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 
11:00 és 16.00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőt-
ti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek istentisztele-
tet tartunk. A délutáni alkalmat követően konfirmációra felké-
szítő oktatást tartunk.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

Görömbei istván
 életének 68. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta-
tása 2017. március 24-én 11 órakor lesz a tiszaújvárosi ró-
mai katolikus templom altemplomában. Előtte 10 óra 30 

perckor gyászmise lesz. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

varGa Károlyné

(szül.: tóth erzsébet)
a TVK Központi Labor volt dolgozója 

életének 76. évében elhunyt. 
Temetése március 31-én, pénteken 

14.30-kor lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben, urnasírban. 

Előtte 13.45-kor gyászmisét tartunk 
a tiszaújvárosi római katolikus templomban. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

id. alexa sándor
79 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 
2017. március 29-én, szerdán, 14.30 órakor Sajószögeden 

a városi ravatalozóban, temetése pedig
a sajóörösi temetőben lesz. 

                                    A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

benKe József

életének 88. évében elhunyt. Temetése 
2017. 03.27-én (hétfő) 14.30-kor lesz a 

sajószögedi Városi Temetőben. 
A gyászoló család 

Ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok! 
Az MSZP tiszaújvárosi szervezete és nőtagozata játék- és ru-
haadományokat gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján 
bútort és egyéb háztartási eszközöket közvetít. 
A szervezett gyűjtés 2017. április 3-tól 12-ig, minden nap 9 

órától 18 óráig tart vasárnap kivételével  (Tiszaújváros, Tisza 
út 2/c, - a Városgazda Kft. telephelyén).
 A hátrányos helyzetben lévők is jelentkezhetnek, bejelentve, 
hogy mire lenne szükségük. A gyűjtési akció ideje alatt szemé-
lyesen, vagy a következő telefonszámokon jelezhetik igényü-
ket: 70/333-8122, 49/333-910.

 A szervezők

Bűnmegelőzés

Trükkös lopás télen-nyáron
A trükkös lopás az a típusú 
jogsértés, melynek elköveté-
si módszere azonos, azonban 
a kivitelezés módja változó. A 
tolvajok a helyzetnek megfe-
lelően aktualizálják, változ-
tatják legendájukat, amivel 
megtévesztik áldozataikat.

 A tettesek kihasználják, hogy az idős em-
berek készségesek, hiszékenyek, többnyi-
re egyedül élnek, ebből fakadóan könnyű 
az ellenállásukat legyőzni. Az óvatlanság, 
a túlzott bizalom gyakori áldozati maga-
tartás. A módszer receptje azonos, első lé-
pésben valamilyen valósnak tűnő indok-
kal becsenget a szélhámos és megnyerő 
szavakkal kér bebocsátást a kiszemelt ál-
dozat lakásába. 
Az álindok sokféle lehet. Segítségre szo-
rulónak mutatja magát. Valamely cég al-
kalmazottjaként, vagy más hivatalos sze-
mélyként mutatkozik be. Házaló árus, fel-
vásárló kereskedőnek mondja magát. Ér-
tékesítés okán érkezik (aranyékszer, mű-
szaki áru, tűzifa, stb.).
Idegeneket ne engedjen be a lakásba, bár-
milyen indokkal érkezik! Hívjon át egy 
szomszédot, vagy ismerőst, amennyiben 
mégis ajtót nyitott az érkezőnek, így kont-
roll alatt tarthatják a személyt. Amennyi-
ben a hívatlan „vendég” akarata ellenére 
belépett az otthonába, ne hagyja egy pil-
lanatra sem felügyelet nélkül. Lépjen fel 
határozottan, akkor feltehetően meghátrál 
és távozni kényszerül. Bárkinek is mond-
ja magát (hivatalos személynek), minden 
esetben kérjen igazolványt és hívja fel azt 
a szolgáltatót, szervet, melyre hivatkozik 
kilétének azonosítása végett. A kerítésen, 
zárva tartott bejárati ajtón keresztül kér-

dezze ki az érkezőt jövetele céljáról, és 
csak az állítás valódiságának ellenőrzése 
után nyisson kaput, ajtót.
Aki rosszullétre hivatkozik, annak hívja a 
mentőt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz, 
egészségügyi intézményhez. A pénzváltás 
trükkjével próbálkozót a legközelebbi üz-
letbe küldje.
A közszolgáltatók sem díjbeszedést, sem 
visszautalást nem rendeznek készpénz-
ben, azt átutalással intézik. Szakembereik 
indokolt esetben keresik fel a fogyasztó-
kat, és erről előre értesítik az ügyfelet. A 
szolgáltatók alkalmazottjai megjelenésük 
esetén igazolvánnyal igazolják magukat.
Fizikai támadás esetén saját élete, testi 
épsége megóvása érdekében lehetőleg ne
tanúsítson ellenállást, inkább teljesítse a 
támadó követeléseit, hiszen ezzel elkerül-
hető a bántalmazás.
 Amennyiben gyanús körülményt észlel, 
azonnal értesítse a rendőrséget az ismert
112-es telefonszámon, és hívja segítségül 
szomszédait, ismerőseit.
 Lopás esetén tegyen feljelentést, meg-

adva a fontos információkat a rendőrség-
nek (az elkövető személyleírása, „mun-
kamódszere”, az elvitt dolog ismerteté-
se, stb.).
Lehetőleg ne változtassa meg azon hely-
színeket, helyiségek berendezési tárgyait,
ahol az idegen járt, vagy amit érinthetett, 
mert a nyomok rögzítését ezzel gátolhat-
ja.
Példaként álljon itt egy, az utóbbi időben 
Sátoraljaújhelyen többször elkövetett lo-
pási módszer. Lényege, hogy az ismeret-
len a vízművek, vagy a telefonszolgáltató 
alkalmazottjaként csönget be, majd közli, 
hogy 1.800 Ft túlfizetést jött visszatéríte-
ni, ám csak 20.000 Ft-os bankjegye van, 
melyet a házigazdának szükséges felvál-
tani. Amíg a sértett a pénzváltással foglal-
kozik, a tolvaj figyelmét elterelve magá-
hoz ragadja a lakásban elérhető értékeket, 
főként készpénzt, majd sietősen távozik. 

B-A-Z MRFK
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Jobb kéz
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.
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Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot március 26-ig (vasárnapig) 
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
március 27-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 



Egész Európában terjed a kanyaró

Itthon nincs járványveszély
Már Belgiumban, Franciaor-
szágban és Németországban 
is rengeteg a kanyarós beteg. 
Olaszországban annyian let-
tek kanyarósok két és fél hó-
nap alatt, mint tavaly egész 
évben. 

Lapzártánkig Romániában elérte a há-
romezer-nyolcszázat a kanyarós meg-
betegedések száma, és eddig tizenheten 
vesztették életüket. Hazánkban ötven-
kettőre emelkedett a kanyarógyanús ese-
tek száma. Tizenöt esetben igazolták is a 
betegséget, de itthon továbbra sincs jár-
ványveszély.
- A kanyaró egy vírusos, náthás tünetek-
kel járó betegség. Köhögés, szemviszke-
tés, láz a legfőbb tünetek, és egy négy nap 
múlva megjelenő bőrkiütés. A betegség 
tüneti terápiát igényel. Elsősorban láz- és 
fájdalomcsillapítás, vitamin és folyadék-
pótlás. Legyengült immunrendszerű be-
tegeknél lehet súlyosabb tünetekre szá-
mítani, de egészséges embereknél a ka-
nyaró 5-10 nap alatt gyógyulhat. Nem hi-
szem, hogy meg kellene ijedni. Még csak 
járvány- közeli állapotról sem beszélhe-
tünk - hangsúlyozta Dr. Szurdoki Virág, 
a tiszaújvárosi rendelőintézet háziorvo-
sa, aki szerint a körzetében, inkább a fia-
tal szülőket aggasztják a médiában meg-
jelenő hírek. 

Oltásellenes kampány

A Román Egészségügyi Minisztérium 
szerint a felelőtlen oltásellenes kampány 
a hibás a járványért. A kanyaró elleni vak-
cina beadását 2014-ben kezdték tömege-
sen megtagadni a szomszédos ország-
ban. Pedig a szakemberek hangsúlyoz-
zák, hogy a kanyaró egyetlen megelőzé-
si módja az oltás.
 - A romániai érintetteknél egy borzasztó 
nagy számról beszélhetünk. Főleg, hogy 
mindez megelőzhető lett volna a védőol-
tással. Sajnos Magyarországon is elindult 
egy tendencia az oltások megtagadásával 
kapcsolatban. Tiszaújvárosban szerencsé-
re még nem érezzük a nyomát. Én prakti-
zálásom során még egyszer sem találkoz-
tam olyan szülővel, aki ne akarta volna 
beadatni a kötelező oltást. Sőt, az esetek 
döntő többségében a választható védőol-
tásokat is kérik - nyilatkozta lapunknak 
Dr. Gyimes Zsófia, a tiszaújvárosi rende-
lőintézet házi gyermekorvosa, aki hang-
súlyozta: egy veszélyes, cseppfertőzéssel 
terjedő, immuncsökkentő betegségről van 
szó, ami akár tüdő és agyvelőgyulladást is 
okozhat. A halálesetek sokszor, a szövőd-
ményekből adódnak. 

MMR, autizmus, tévhitek

Hazánkban 1969-ben vezették be a ka-
nyaró elleni védőoltásokat, melyet min-
den ember egyszer kapott meg. De a 
hosszú távra szóló védettség érdeké-
ben 1989-től két dózis oltóanyag beadá-
sa történik. Az első kanyaró elleni vak-

cinát 15 hónaposan kapják meg a gyere-
kek - MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) 
kombinált oltóanyagként - majd 11 éves 
korban ugyancsak MMR vakcinával. A 
kanyaró szempontjából leginkább veszé-
lyeztetettek a 15 hónaposnál fiatalabb 
gyermekek, a még védőoltásban nem ré-
szesült, a betegségen át nem esett szemé-
lyek, és az immunhiányos betegek. Azok-
nál, akik csak egyszer kapták meg a vak-
cinát, sajnos előfordulhat, hogy az oltás 
ellenére fertőz a kanyaró. A jelenleg ve-
szélyeztetett, a román határ mentén dol-

gozó, egy oltással immunizált egészség-
ügyi dolgozók emlékeztető oltása már 
megtörtént.
 - Az elmúlt hetekben fokozott érdeklő-
dést mutattak a szülők a téma iránt. Itt, 
mi egyelőre nem vagyunk veszélyeztet-
ve. Gyermekeink védettek, az idősebb 
korosztály átesett a betegségen, akik élet-

koruknál fogva egy oltást kaptak a járvá-
nyügyi helyzettől függően esetleg majd 
emlékeztető oltásban részesülhetnek. Per-
sze a Romániába való kiutazást jól meg 
kell gondolni, az onnan érkező rokonok 
látogatása is megfontolandó. De szó sincs 
kanyarójárványról - hangsúlyozta Dr. Gy-
imes Zsófia, aki egy érdekes, közel húsz 
évvel ezelőtti történetre hívta fel a figyel-
münket. 

1998-ban egy brit orvos, Andrew Wakefi-
eld 12 gyermeken végzett vizsgálatára hi-
vatkozva terjedelmes tanulmányt pub-
likált. Az oltásellenes hisztériát az vál-
totta ki, hogy a doktor az MMR védőol-
tás oltóanyagát az autizmussal és egyéb, 
emésztőrendszert érintő betegségekkel 
hozta összefüggésbe. Mint később kide-
rült, az orvos több ponton is meghami-
sította a tényeket, vizsgálatához pedig 
olyan gyerekeket használt fel, akik már 
a vakcina beadása előtt is autisztikus tü-
neteket mutattak. A doktor ráadásul pénzt 
fogadott el a kísérletben résztvevő autista 
gyereket nevelő szülők jogi képviselőitől. 
Az orvosi szaklap 2011-ben visszavon-
ta az - időközben engedélyét is elvesztő 
- orvos cikkét, de addigra már késő volt. 
Az oltáspánik szép lassan az egész vilá-
gon elterjedt.

Megfontolt utazás

Sokan terveznek Romániába kirándulást, 
családlátogatást, azonban a szakemberek 
óva intik az utazókat. Egyáltalán nem ja-
vasolt az utazás az 1969 előtt született, 
kanyarón át nem esett, immunhiányos 
személyeknek, a védőoltással nem ren-
delkező várandós kismamáknak és a 15 
hónaposnál fiatalabbaknak, akiknél már 
nincs idő a védőoltás beadására (legalább 
egy hónap az utazás előtt). 
- Amennyiben halaszthatatlan az utazás, 
előre lehet hozni a 15 hónapos korban ese-
dékes oltást. Ha 9-12 hónapos kor között 
történik az első MMR oltás, ezt 15 hóna-
pos korban meg kell ismételni. A vakci-
na beadásával kapcsolatban mindenképp 
egyeztetni kell a gyermekorvossal. Aki 
romániai kiutazása előtt 100%-ig meg 

szeretne győződni arról, hogy védett-e a 
kanyaró ellen, az keresse fel az Országos 
Közegészségügyi Intézetet, ahol megcsi-
nálják neki a tesztet - mondta Dr. Nagy-
György Erzsébet, a Tiszaújvárosi, Mező-
kövesdi, Mezőcsáti Népegészségügyi In-
tézet tisztiorvosa. - Jelenleg hiánycikk a 
kanyaró elleni vakcina a gyógyszertárak-
ban, de már készül a több ezer oltóanyag. 

OK

 Kanyaró és társai
Kanyaró: Az egész világon elterjedt, igen fertőző betegség, 
mely cseppfertőzéssel terjed. Tünetek: levertség, bőrkiütés, fej-
fájás, köhögés, hőemelkedés, magas láz, orrfolyás, Koplik-folt, 
nem viszkető bőrkiütés. A szövődmények egy részét a kanyaró-
vírus okozza. Ezek közé tartozik az agyvelőgyulladás is, vala-
mint az egyéb, ritkán megjelenő idegrendszeri kórképek, vagy 
akár a szívizomgyulladás. Szövődmény nélküli esetben a tüne-
tek kezelése szükséges: láz- és köhögéscsillapítás, sok folyadék 
fogyasztása, ágynyugalom. 
Mumpsz: A mumpsz cseppfertőzéssel terjed. A lappangási időt 
követően általános tünetek (nem túl magas láz, fáradékonyság, 
gyengeség) jelentkeznek, majd megjelenik az egyik, vagy akár 
mindkét oldali fültőmirigy duzzanata, fájdalma. Ehhez torokfá-
jás, nyelési nehezítettség is társulhat. Legenyhébb esetben ezek 
a tünetek 1-2 héten belül lecsengenek, és a beteg meggyógyul. 
Szövődmények is kialakulhatnak: agyhártya és agyvelőgyulla-
dás. Kezelésére speciális szer nem áll rendelkezésre, csak a be-
tegség tünetei enyhíthetőek (láz- és fájdalomcsillapítók, ágy-
nyugalom, közösségtől való tartózkodás).
Rubeola (rózsahimlő): Jellegzetesen enyhe, gyermekkori kiü-
téses, cseppfertőzéssel terjedő betegség, amelyet a rubeola vírus 
okoz. Különös jelentőségét a várandós nők megbetegedése ad-
ja, mivel a terhesség korai szakaszában történő fertőzés súlyos 
magzati károsodást okoz. Főbb tünetei: hőemelkedés, fejfájás, 
kicsi, rózsaszín foltszerű kiütések a testen, foltok a szájpadon. 
A lappangási idő 14-21 nap, de a rubeolás beteg fertőzőképessé-
ge a kiütések megjelenése előtt 5 nappal kezdődik és a kiütések 
megjelenése után mindössze 5 napig tart. Az esetek döntő több-
ségében enyhe, magától gyógyuló betegség, a kezelés a lázcsil-
lapításra, gyulladáscsökkentésre és fájdalomcsillapításra korlá-
tozódik. Szövődmények ritkán lépnek fel.

Bárányhimlő: Gyorsan fertőző, cseppfertőzéssel terjedő, pi-
ros, viszkető, hólyagos pattanásokat és lázat okozó, vírusos 
megbetegedés. Rendkívül fertőző volta miatt szinte mindenki 
már gyermekként találkozik vele. A gyermekek többsége, mint-
egy háromnegyede 15 éves koráig átesik a bárányhimlőn. A be-
tegség első hetében, addig, amíg a beteg lázas, illetve, amíg új 
hólyagok jelennek meg, ágynyugalomra van szükség. Általában 
spontán és jól gyógyul, de szövődmények minden életkorban 
előfordulnak, gyakrabban felnőttekben.

Skarlát: Általában rémülettel ejtik ki szülők, nagyszülők e be-
tegség nevét, mivel évtizedekkel ezelőtt gyakorta igen súlyos 
lefolyású betegségként jelentkezett. Elsősorban cseppfertőzés-
sel terjed. A tünetek hirtelen kezdődnek, hidegrázás, magas láz, 
torokfájás, nehezített nyelés, gyakran hányás, hasi fájdalom je-
lentkezik. Jellemző a skarlátvörös - intenzíven gyulladt - torok, 
a tüszős mandulagyulladás. A nyelv rendszerint eleinte fehéren 
bevont, de a hegye és széle élénkvörös. Legkésőbb 3 napon be-
lül jelentkeznek a bőrtünetek a nyakon, hason, mellkason, majd 
a végtagokon. Az antibiotikum-kezelés mellett láz- és fájdalom-
csillapítás is szükséges. A korán elkezdett és kellő ideig tartó ke-
zelés esetén a beteg maradéktalanul meggyógyul.
Diftéria (torokgyík): Az oltás bevezetése előtt rettegett, nagy 
halálozással járó gyermekbetegségek közé tartozott. Hazánkban 
évek óta nem fordult elő, de számos, köztük földrajzilag közeli 
országban ma is jelenlevő megbetegedés. Cseppfertőzéssel ter-
jed. Lappangási ideje 2-4 nap, ezután helyi elváltozások jelen-
hetnek meg az orrban, torokban, gégében. A mandulákon hár-
tyaszerű bevonat látható, amely megvastagszik és ráterjed az 
egész garatra és gégére is. Ez utóbbira történő terjedése okozza 
a fulladásveszélyt. Szerencsés esetben sikerül felköhögnie a be-
tegnek ezt a sokszor pikkelyesnek tűnő egybefüggő vaskos hár-
tyát (innen ered a torokgyík elnevezés). Magyarországon köte-
lező a védőoltás, az oltási rend során a gyermekek összesen hat 
alkalommal kapják meg, 2, 3, 4, 18 hónapos korban, valamint 6 
és 11 évesen.
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Láz- és köhögéscsillapítás, sok folyadék, ágynyugalom a gyógyír, ha nincs szö-
vődmény.      (Felvételeink internetes illusztrációk.)

A tünetek: bőrkiütés, köhögés, orrfolyás, magas láz.

Védőoltással megelőzhető a fertőzés. 



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

BALOGH SÁNDOR 
VERSÍRÓ-VERSMONDÓ GÁLÁT

 2017. április 20-án 14:00 órakor az egyesület székhelyén. ( 
3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. sz.)
Ezúton meghívunk minden verset kedvelő és verset író „szép-
korú” társunkat, akik az alábbi kategóriákban szívesen fellép-
nének.
- Saját vers elmondása.
- Balogh Sándor versének tolmácsolása.
- Kedvenc vers mondása.
Minden kategóriát külön díjazunk, és közönségdíjat is osz-
tunk ki.
Egy fő több kategóriában is jelentkezhet.
 Jelentkezni április 11-ig lehet személyesen az egyesület iro-
dájában, e-mailben (tnyugdijasok98@gmail.com), vagy írás-
ban. ( Cím: lásd fent.)  A jelentkezéskor a kategóriát meg kell 
jelölni, és le kell adni a verset.
Nagyon szeretnénk, ha minél többen jelentkeznének, és ezzel 
méltóképpen emlékeznénk a gála névadójára.
Ha a környezetében ismer olyan nyugdíjast, aki verset ír, 
vagy mond, kérjük, tolmácsolja Neki is a felhívást.

Varjas Lászlóné
   Az egyesület elnöke  

Illemtan, protokoll

„Az úgy volt, hogy…”

Amikor valaki a címbéli mondattal kezdi a mondanivalóját, a 
hallgatóság pontosan tudja, hogy egy olyan „mesét” fognak hal-
lani, amely egy rossz döntést, hibás cselekedetet akar megma-
gyarázni.
A mentegetőzés, mint magatartásforma, a pszichológia szerint 
a gyermeki növekedés egy időszakában normális. Amikor a fel-
nőttek által elvárt normákat még nem ismerik pontosan és utó-
lag félnek a leszidástól, nem vállalnak felelősséget döntéseikért, 
akkor mentegetőzni kezdenek. 
A felnőtteknél ez már nem elfogadott. A viselkedésen keresztül 
az életvitelre és a moralitásra is lehet következtetni. Így, amikor 
egy felnőtt mentegetőző önigazolásokba, apró kis füllentésekbe 
menekül, az elég hamar nyilvánvalóvá válik környezete számá-
ra. Legyen bátorságunk a felelősségvállaláshoz, még hibás dön-
tések esetén is, és ne kezdjünk magyarázkodni. Mondjuk ki bát-
ran: „Hibáztam. Bocsánatot kérek!” 
Ez egy fontos momentuma a magatartásnak. Aki képes kimon-
dani, hogy hibázott, annak az embernek van tartása, bár sokan 
azt gondolják, hogy a bocsánatkérés a gyengeség jele. Pedig ép-
pen ahhoz kell bátorság, hogy beismerjük a hibáinkat. Ha pél-
dául felismertük, hogy a döntésünk nem volt helyes, de nem va-
gyunk elég bátrak, hogy ezt be is valljuk, akkor keressük a kifo-
gásokat. Erre értik azt, hogy egy ilyen embernek nincs tartása. 
Tartása annak az embernek van, aki nem enged a külső kény-
szernek, akinek a tartalom, a belső megállapodottság fontosabb, 
mint mások elismerése, aki képes megtartóztatni magát, meg-
fontolja, mi a helyes és a helytelen, mi illik és mi nem. Akinek 
tehát tartása van, annak többnyire helyes a magatartása is. Aki-
nek tartása van, annak nincs szüksége mentegetőzésre.

Medina

Győztes-győztes kapcsolat

A téli - nyári időszámítás kialakulása 

Csak asszertíven!

Ide-oda egy-egy óra

Hogyan legyek asszertív? - 
Érdekérvényesítés konflik-
tus nélkül címmel tartottak 
coachingot hétfőn a városi 
könyvtár előadótermében. A 
program előtt Tóthné Hegyi 
Judittal, a program vezetőjé-
vel beszélgetünk.

- Nem mindenki számára közérthető a co-
ach, coaching fogalma. Mit takarnak?
- A coach tulajdonképpen üzleti edzőt, 
személyiségedzőt jelent. Korábban csak 
a felső vezetőket edzették ilyen módon. 
A coach kérdések feltevésével  segít ab-
ban, hogy az ügyfele saját maga oldja 
meg problémáit, elérje céljait  úgy, hogy 
más szemszögből is láthassa az adott 
problémát. Ily módon a saját belső kö-
réből a körön kívülre kerül, s tágabban 
láthatja az adott helyzetet. Én a szemé-
lyiséget igyekszem fejleszteni, a kiégést, 
a konfliktust kezelni. Fontos, hogy aki 
részt vesz egy ilyen coachingon, kibe-
szélje magából az őt nyomasztó, zava-
ró dolgokat. Persze én nem vagyok pszi-
chológus, látom és látnom is kell a sa-
ját korlátaimat. Ha egyéni foglalkozásról 
van szó, egy-egy foglalkozás másfél-két 
órás, és akár 3-4 hónapig is eltarthat, 
ha csoportos, lehet csapatépítő jellegű, 
egész napos. Mi itt, a könyvtárban, janu-

árban indítottuk ezt a programunkat. El-
ső alkalommal arról beszélgettünk, hogy 
„ki milyen színű”, a második alkalom-
mal szavak, fotók segítségével az érzel-
meké volt a főszerep, most pedig az asz-
szertivitás lesz a témánk.
- Ez sem közismert kifejezés. Mit jelent tu-
lajdonképpen az asszertivitás?
- Egy győztes-győztes kapcsolat megva-
lósítása. Először persze ismernünk kell a 

négy alapvető viselkedéstípust - agresz-
szív, passzív, manipulatív, asszertív -, fel 
kell ismernünk azokat a gyakorlatban, 
és ennek megfelelően kell kommunikál-
nunk. Ha hangosak vagyunk, másokat fe-
nyegetünk, és mindig keresztülvisszük az 
akaratunkat, ez az agresszió. Csöndben 
maradni és alkalmazkodni ahhoz, amit a 
többiek akarnak, ez a passzív magatar-
tás. Másokat manipulálva elérni saját cél-
jainkat úgy, hogy közben elhárítjuk a fe-
lelősséget, ez a manipuláció. A szükség-
letek kielégítésének egy más megköze-
lítése, vagyis, hogy magabiztos és egye-
nes közlésmóddal tudatjuk másokkal, mit 
szeretnénk, és mit nem szeretnénk - ez az 
asszertivitás. Az asszertivitás jobb megis-
merését és gyakorlati alkalmazását egyé-
ni és csoportfeladatok segítik. Fotók alap-
ján beazonosíthatják a csoportok, hogy 
ők most agresszívek, passzívak, esetleg 
manipulatívak lesznek-e, aztán egyéni-
leg meghatározzák ugyanezt. Lesz páros 
megbeszélés, amikor az a cél, hogy asz-
szertíven kommunikáljanak, a legvégén 
pedig egymondatos történetből kerekí-
tünk egy közös játékot, amikor az a cél, 
hogy asszertíven oldjuk meg a felmerü-
lő problémát.

    Tamás Mariann

Vasárnap hajnali kettőkor 
háromra kell állítani óráin-
kat. Megkezdődik a nyári 
időszámítás.

Az ötlet nem új. Lényegében arról van szó, 
hogy a társadalom működése jobban iga-
zodjon a Nap járásához, ami nyáron hosz-
szabb nappalokat jelent. A technikai civili-
záció a 20. század elejéig eltért ettől a ter-
mészetes rendtől, amihez a nyári időszá-
mítást alkalmazó országok próbálnak visz-
szatalálni. (Az ókori római vízórák példá-
ul az év során a nappal hosszának megfe-
lelő, eltérő hosszú időskálát tartalmaztak.
Benjamin Franklin vetette fel először 
a nyári időszámítás ötletét 1784-ben, 
a modern kori óraátállítást pedig első-
ként 1895-ben George Vernon Hudson 
új-zélandi rovarszakértő javasolta, ő 2 
órás átállítást tartott célszerűnek.
Az első komolyabb próbálkozás William 
Willett nevéhez fűződik, aki 1905-ben az-
zal az ötlettel állt elő, hogy az órákat nyá-
ron állítsák előbbre a hosszabb nappa-
li világosság jobb kihasználása miatt. Ja-
vaslata 20 perces lépésekből állt, amiket 
április négy vasárnapján hajtottak volna 
végre (majd szeptember négy vasárnap-
ján vissza). Willett ötlete megragadta Ro-
bert Pearce figyelmét, aki 1908 febru-
árjában erre vonatkozó törvényjavasla-
tot terjesztett elő az angliai alsóházban. A 
törvényjavaslatot több ízben az angol par-
lament elé terjesztették, először 1909-ben 
tárgyalták, és különbizottságot neveztek 
ki a vizsgálatára. A javaslatot többen el-

lenezték, különösen a mezőgazdasággal 
foglalkozók, így a törvényt nem fogad-
ták el. Willett 1915-ben meghalt, anélkül, 
hogy látta volna ötlete megvalósulását.
 A mesterséges világítás helyettesítésé-
re (és ezzel az üzemanyag háborús célok-
ra való megtakarítására) elsőként Német-
ország alkalmazta a nyári időszámítást, 
amit 1916. április 30-án 23:00-kor vezet-
tek be. Ezt az első világháború alatt gyor-
san átvette Nagy-Britannia, az Egyesült 
Államok (az USA hivatalosan csak 1918-
ban vezette be) és sok más ország, de a 
háború végével az országok visszaálltak a 
normál időszámításra.
A második világháború alatt az órákat né-

hány ország folyamatosan 1 órával elő-
re állította. Magyarországon 1954-57-ben 
még a munkanapok esti csúcsterhelésekor 
jelentkező kapacitási nehézségek enyhí-
tésének reményében alkalmazták. 1958 
és 1979 között a nyári időszámítás hasz-
nálata szünetelt, 1980-ban újra bevezet-
ték, villamosenergia-megtakarítási céllal.
2011-ben Oroszország megszüntette az 
óraátállítást. Az új moszkvai idő az addi-
gi nyári idő lett. Fehéroroszország és Uk-
rajna ugyanígy járt el. Hazánkban is több-
ször (legutóbb tavaly) felvetődött az át-
állítás megszüntetésének gondolata, de 
egyelőre sikertelenül.

f.l.

Szavaznak a vásárlók

Zsetonos voksolás
Civilszervezetek a közösségépítő programokra 400 
ezer forintot nyerhetnek el a TESCO áruházlánc-
tól. 

Három tiszaújvárosi szervezet várja a vásárlók voksait április 
4-ig. A szavazatokat zseton formájában lehet leadni az áruház 
bejáratánál.     
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete diáktáborra gyűjt. Ter-
veik szerint egy ötnapos önkéntes elsősegélynyújtó tábort ren-
deznének a nyáron.
Utánpótlás nevelésre fordítaná nyereményét a Zabos Géza Hor-
gászegyesület is. Májusban horgászversenyt, júliusban horgász-
tábor szerveznek a gyerekeknek. 
A tavalyi nyertes, az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek 
Egészségéért egy mezítlábas sétányt  alakítana ki a Sportcent-
rumban,  ahol különböző járófelületeken lehet végigmenni. 
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Ha hangoskodunk, másokat fenyegetünk, és mindenáron keresztülvisszük aka-
ratunkat - agresszívek vagyunk. 

A foglalkozás végén az volt a cél, hogy közösen, asszertíven oldják meg a felme-
rülő problémát. 

Az óraállítás célja, hogy a társadalom működése jobban igazodjon a Nap járásához.



Asztalitenisz

kronika@tiszatv.hu

Csúcs ez az utánpótlás!

Kazinczy-krónika

Hétről-hétre beszámolunk a 
Tiszaújvárosi Krónika ha-
sábjain arról, hogy az aszta-
liteniszezők hogyan teljesíte-
nek az NB III-as és a megyei 
bajnokságban. De nem csak a 
nagyok, az utánpótlás játéko-
sok is jól teljesítenek. Sőt!

- Megnyertük az újonc kelet-magyaror-
szági csapatselejtezőt - mondta a TSC 
asztalitenisz szakosztályának utánpót-
lás edzője, Koncsik Viktor. - Azaz a há-
rom régióra osztott ország egyik régiójá-
nak legjobbjai lettünk a 11-13 éves gye-
rekekkel.
Köllő Ábel, Fónagy-Árva Péter, Mol-
nár Marcell összeállításban képviseltette 
magát a versenyen a szakosztály. Nem is 
akárhogyan, hiszen a döntőig szett-vesz-
teség nélkül sikerül menetelniük, a döntő 
viszont annál nehezebben alakult a Solt-
vadkerti TE ellenében. Végül a csapat 
diadalmaskodott 3-1-re, de mindhárom 
győztes mérkőzést kiélezett küzdelem-
ben, döntő szettben 3-2-re sikerült meg-
nyerniük.
- Most erre az eredményre vagyok a leg-
büszkébb - mondta Fónagy-Árva Péter, 
aki U11-es korú játékosként szerepelt a 
két évvel idősebbek mezőnyében és ér-
te el a csapattal a kiváló eredményt. - De 
volt egy reménységek kupája is ahol az U 
11-es korosztályt megnyertem.
És sorjáznak a szép eredmények. Január 
15-én rendezték meg a régiós újonc baj-
nokságot. A Tiszaújvárosi SC versenyzői 
kiválóan szerepeltek, Köllő Ábel meg-
nyerte az U11-es és az U13-as fiú kor-
osztály küzdelmét, míg Fónagy-Árva Pé-
ter az U13-asok között a 2. lett. Molnár 
Marcell és Fónagy-Árva Zsófia első alka-
lommal mérette meg magát ranglistaver-
senyen, és rögtön fontos pontokat szerez-
tek. Marcell az U13-as fiúk mezőnyében 
az 5. helyen végzett, Zsófia pedig az U11-
es lány korosztály versenyét megnyerte, 
az U13-as lányok között pedig ezüstérmet 
szerzett. 
- Voltam az országos diákolimpián, Kar-
cagon, ahol minden megye legjobbja je-

len volt - mondta Zsófi a legújabb ered-
ményét, amire ugyancsak büszke lehet. - 
Végül itt ötödik lettem.
A pici lány azt már szerénységből nem 
teszi hozzá, hogy egy olyan mezőnyben, 
ahol szinte mindenki 2-3 évvel idősebb 
volt nála.
Az idősebbek - a felsősök - a III-IV. kor-
csoportos fiúk mezőnyében a megyei ver-
senyt megnyerő Gyuricskó Adrián iskolai 
elfoglaltság miatt nem tudott részt ven-
ni az országos döntőn. A korcsoportos 
fiú csapat viszont szintén Tiszaújvárosból 
képviselte megyénket, Gyuricskó Adrián, 
Takács Zoltán és Mészáros Áron összeté-
telben. Nekik az 5 fős csoport 3. helyét si-
került megszerezniük, így sajnos egyetlen 
hellyel lemaradtak a 8 közé jutástól. 
Visszatérve a legfiatalabbakra, Köllő 
Ábel egyéniben és csapatban is hozza a z 
eredményeket. Ő maga a ranglistapontja-
ira a legbüszkébb, melyeket az újonc baj-
nokságon nyert el.
- A ranglistaversenyeken a legtöbbször a 
magasabb korosztályban indulok - mond-
ta, utalva arra, hogy U11-es korosztályú-
ként általában az U13-asok között indul. 
– Igaz, a mostani versenyen elindultam a 
saját korosztályomban is.
De nem csak a hazai mezőnyben vitéz-

kednek a TSC-s reménységek. Február 
elején immár huszonkettedik alkalommal 
rendezték meg Budapesten a Molnár Já-
nos nemzetközi asztalitenisz versenyt. Az 
eseményre 14 ország 215 versenyzője ne-
vezett, köztük Köllő Ábel és Fónagy-Ár-
va Péter. Ábel az U11-es korosztályban a 
kiváló 9. helyen fejezte be a versenyt. Fó-
nagy-Árva Péter a rendkívül „sűrű” U13-
as korosztályban egy csoportba került a 
verseny első kiemeltjével, az angol szí-
nekben induló ázsiai Liu Jamie-vel. Innen 
azonban még továbbjutott és végül a spa-
nyol válogatott Miró Marc jelentette szá-
mára a végállomást, így Péter az elisme-
résre méltó 17. helyen végzett.
- Rendkívül ritka, hogy egy szakosztály-
ban ennyi tehetség egyszerre összejöj-
jön - mondta edzőjük Koncsik Viktor. - 
Mindez annak köszönhető, hogy a gyere-
kekkel évek óta kiemelten foglalkozunk. 
A fiatalok közül többen bemutatkoztak 
már a nagy csapatban is. Péter például 
már túl van az NB III-as bemutatkozá-
sán is, ahol rögtön nyert is két mérkőzést. 
Szóval a lehetőség és a tehetség bennük 
van. Hol lesz a vége? Edzőjük szerint az 
Extra-ligában. Úgy legyen!

borza

A „Csodát virágzik a jelen” Reformá-
tus Iskolák Kárpát-medencei Versenyén, 
anyanyelvi kategóriában Hanus Máté 3.a 
osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Felké-
szítője: Marjánné Bacsó Csilla. A Nyel-
vész Anyanyelvi Tanulmányi Verseny  
Megyei fordulóján is szép eredmények 
születtek:  Hanus Máté 3.a,  1. helyezés, 
Dajkó Virág Anna 3.a, 2.helyezés. Felké-
szítő: Marjánné Bacsó Csilla. Kiss Hunor 
4.a, 4. helyezés. Felkészítő: Gál Csabáné. 
Nagy Léna 4.b, 5. helyezés. Felkészítő: 
Verébné Vincze Adrienne. 
 A 2.a osztály Tudás Manók csapata  a 
Kárpát-medencei „Míg megnövök” Akk-
reditált Kiváló Tehetségpont versenyén a 
Matekguru csapatverseny döntőjébe ju-
tott. A csapattagok: Csehovics Marcell, 
Fónagy-Árva Zsófia, Ispán Gergely Já-
nos, Kovács Veronika.  Felkészítő ta-
náruk: Csernikné Nagy Mária Krisztina.
 A Langwest Országos Tehetségkutató Ta-
nulmányi Verseny írásbeli elődöntőjén a 
Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola 82 tanulója vett részt. Angol nyelvből 
a szóbeli döntőbe jutott tanulók: Eke Lau-
ra 4.a, 2. helyezés, Gál Gréta Vivien 4.a, 2. 
helyezés, Czap Hanna 4.a, 3. helyezés, Kiss 
Hunor 4.a, 5. helyezés, Kiss Gábor Botond 
6.a, 2. helyezés, Szabó Luca Laura 5.a, 3. 
helyezés. Felkészítők: Soltészné Szörfi Ani-
kó, Gerőcsné Berkes Judit és Zimmerman-
né Fekete Judit. Német nyelvből B2 szin-
ten első helyen jutott a szóbeli fordulóba 
Venglovecz Bence 7.a osztályos tanuló.
 A Zrínyi Ilona Országos Matematikaver-

seny megyei fordulójának eredményei:  
Kovács Veronika 2.a, 7. helyezés, Fel-
készítő: Csernikné Nagy Mária Kriszti-
na, Hanus Máté 3.a, 19. helyezés, felké-
szítő: Marjánné Bacsó Csilla, Bolgár Dá-
niel 4.b, 19. helyezés, felkészítő: Kaszás-
né Farkas Viola, Kiss Gábor Botond 6.a, 
7. helyezés, felkészítő: Tölgyesiné Lik-
tor Mária, Nagy Levente 8.b, 7. helye-
zés, felkészítő: Tölgyesiné Liktor Mária, 
Sajgó Zsófia 8.a, 16. helyezés, felkészítő: 
Ruszkai Gizella. Díjazott felkészítő peda-
gógus: Tölgyesiné Liktor Mária.
 Az úszás diákolimpia országos döntőjé-
ben Galgóczy Olivér 7.a osztályos tanu-
lónk 4. helyezést ért el.

*
Húshagyó kedden, a már hagyomány-
nyá vált Palacsinta napon játékos vetél-
kedőkön vehettek részt iskolánk tanulói. 
Ebédre finom rakott palacsintának örül-
hettek a gyerekek. Ugyancsak hagyo-
mány, hogy iskolánk március 15-én el-
látogat a Nikodémus Idősek Otthonába, 
hogy felidézze az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc történéseit. Idén 
a Nemzeti dal mellett katonadalokkal és 
trombitaszólóval tisztelegtünk a hősök 
emléke előtt. 

Dorony Attiláné 
 igazgató

kronika@tiszatv.hu
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Ifjú nyelvészek

Sikeres 
hegedűverseny

Matek, úszás, hittan

„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell 
magyarul a sírig.”

/Nagy László/
Március 17-én városunkban, a Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában nagyszabású rendezvényre gyü-
lekeztek a megye legjobb ifjú nyelvészei. Ezen a napon rendez-
ték szerte az országban a XVIII. nyelvÉSZ Nemzetközi Anya-
nyelvi Verseny megyei fordulóit. A diákok izgalmas, színes és 
meglehetősen furfangos feladatsorok megoldásával bizonyít-
hatták rátermettségüket. A rendezvény során, amíg a kódlapo-
kat javították, érdekes szabadidős programokon vehettek részt a 
versenyzők. Az eredményhirdetésen hallhattuk, hogy szép ered-
ményeket értek el a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói:
1. évfolyam: 5. helyezést ért el holtversenyben Elek Dóra és Lá-
di Krisztina, mindketten a Hunyadi iskola 1/2. osztályának ta-
nulói. Felkészítő tanár: Czár Judit Bianka. 4. évfolyam: 6. Elek 
Petra 4/2. osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Pásztorné Bajusz 
Anikó.

Hok Csaba
     intézményvezető

Március 14-én rendezték meg Miskolcon a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei zeneiskolások hegedűs találkozóját. 
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la Vándor Sándor Zeneiskolája növendéke, Juhász Kristóf az 5. 
osztályosok között versenyzett és előadásáért dicséretben része-
sült. Felkészítő tanára: Petróné Nyíri Zsuzsanna.

Hok Csaba
     intézményvezető

Bodnár Viktor, a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola 5.b osztályos tanulója a katolikus iskolák Dugonics 
András matematikai versenyének döntőjén Piliscsabán országos 
8. helyezést ért el. (Felkészítő tanár: dr. Fedákné Simon Mária.)
Debrecenben rendezték meg az I. és II. korcsoportos országos 
úszó diákolimpiát. Galambos István 4. b osztályos tanuló a II. 
korcsoportos 50 méteres hátúszásban a 20. helyen végzett. 
A megyei görögkatolikus hittanversenyen iskolánkat két tanuló 
képviselte: Bartha Viola 5. b, és Koleszár Boldizsár 6. a osztá-
lyos tanulók, akik egy csapatot alkotva az V. helyezést szerezték 
meg. (Felkésztő: Jeviczki Ferenc parókus.)

Bemutatóóra az emelt óraszámú dráma és tánc programos 
2/1. osztályban Helyszín: Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 
tornaszoba).
Időpont: 2017. március 27. 9.00 óra.
Tanít: Mucza-Krisztin Judit.
Bejelentkezés szükséges az 544-524-es telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hok Csaba
     intézményvezető

Felhívás
A katolikus iskola iránt érdeklődő óvodás gyermekek szülei-
nek SZÜLŐI ÉRTEKEZLET lesz a  Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskolában 2017. március 27-én 17.00
órától.

    Gál Benjáminné
                                                              igazgató

5. oldal2017. március 23. Gyermekeink

Három díjazott volt a házigazda Hunyadi iskolából.

A diákok ünnepi műsorral örvendeztették meg a Nikodémus Idősek Otthona lakóit.

A tehetséges trió a régiós győzelemért járó kupával. 



Kincsek a fiókban

Hamvas-raktár az erőműben 2.
Kivonat a D.L.-el 2000. március 19-én 
készített, magnetofonnal rögzített beszél-
getésből. A Hamvas Béla idézeteket utó-
lag szerkesztettem a szövegbe.
D.L. visszaemlékezései:
A szállásokat folyamatosan alakítgatták 
egyre kényelmesebbre. A kis, egyhelyi-
séges szobák elé később verandát építet-
tek. Mindjárt barátságosabb külsejük lett! 
Nyáron, délutánonként, ha arrafelé sétál-
tam, vagy mentünk le a Tiszára, az öreg 
kint állt a szoba előtt, jó pirosra le volt 
sülve. Integetett, visszaintegettünk. Hal-
lomásból tudom, hogy olyat is mond-
tak: - A Béla, az begubózik ottan magá-
nak, hiába hívjuk pecázni. - Délutánon-
ként nem sokat találkoztunk, mivel ne-
kem ott volt a családom. Az én közvet-
len munkatársaimmal egymás szobájába 
bemehettünk, ha pl. só vagy ilyesmi kel-
lett. Rengeteg közös főzés, vacsora volt. 
Nem megtervezve, csak valaki elkezdett 
főzni, amit aztán tízen ettünk meg a vé-
gén! Egyik is hozott valamit, a másik is. 
Volt olyan, hogy Palkonyáról a postát 
hordó lánnyal, Marikával 100 db tojást is 
hozattunk. Mindig más, nem számolgat-
tunk el vele, egyszer az egyik, máskor a 
másik. Egy nagy család volt az egész! Ez 
az erőművesekre vonatkozik, nem a Béla 
bácsiékra, az ERBE-sekre, bár gondolom, 
náluk is így lehetett.

Mindenki igyekezett, szorgalmas volt. El 
lehetett egy kicsi túlórát számolni. Utazá-
si kedvezmény, étkezési kedvezmény is 
volt. Az ötvenes évek közepe táján poli-
tikai okok miatt leállt az erőmű építése. A 
kormány az iparral szemben a mezőgaz-
daságot akarta jobban fejleszteni. A 31. 
ÁÉV, és a többi beruházó cég is levonult. 
Pár hónap múlva azonban folytatódott a 
munka. A későbbiekben már 4000 ember 
étkezett két csoportban. „A” és „B” kony-
ha volt: a „B” a cseheké, mert külön főz-
tek nekik.
Béla bácsi szerette a borocskát, arról is 
volt néha beszélgetés…, hogy: - Bizony 
a jó bor, az nagyon jó! - Arról is voltak 
meséi, sajnos már idézni nem tudom. 
Volt, hogy 3 literes demizsonnal jött visz-
sza otthonról. Hogy a fehéret, vagy a vö-
röset szerette, nem tudom, sosem koccin-
tottam vele. „Mert aki nem tudná, a Jóis-
ten a világon a legmagasabb rendű mun-
kát végzi, vagyis szőlőműves. Uzsonna 
után megnyugodott gyomorral és kedély-
lyel a rafiát az övébe dugja, a metszőollót 
zsebre teszi, a kapát megfogja és kimegy 
a tőkék közé, hogy a szabálytalan hónalj-

hajtásokat levagdossa, a lazult vesszőket 
megigazítsa, és ahol gyomot talál, azt ki-
kalapálja.” „H.B.) - „ Az ivásnak ugyan-
az a törvénye, ami a szerelemnek: bármi-
kor, bárhol, bárhogyan. De viszont itt is, 
ott is minden körülmény fontos. A bor ter-
mészetéhez meg kell választani az évsza-
kot és a napszakot. Van henyélő bor, ka-
cér bor, mesélő bor, tragikus bor. A leg-
nagyobb érzéketlenségre vall például ke-
délyes családi ebéden drámai bort inni. 
Ugyanilyen ízléstelenség hivatalos lako-
mán parázna bort inni. Ha egyedül vagy 
és kint, mindig keress távlatot; a bor sze-
reti a magasságot és a kilátást, és szeret 
felülről nézni.” (H.B.: A bor filozófiája)
Béla bácsi bájos, hangulatos, kékszemű 
ember volt. A zenében is nagyon otthon 
volt, tudott zongorázni, ezt mondta is. 
Szerette a vicceket is. Már nem a vicce-
lődést! - Hallottad… - ilyen vicc, olyan 
vicc… Elég sokat dohányzott, a cigaret-
táját maga sodorta. Az is jellemző. Akko-
riban már kevésbé volt divat a sodort ci-
garetta. Ő dohányt vett és cigarettapapírt, 
és sodorta a cigarettát, aránylag vékony-
ra, nem túl erősen tömte meg, jó nagy 
slukkokat véve, elég hamar elégett a ci-
garettája, de nem telt bele öt perc, már 
megint sodort egy újabbat. Mondom ne-
ki: - Gyújtsál rá, Béla bácsi! - mert én 
soha nem sodortam. - Milyen cigarettád 
van? Jaj, hát ilyen úri cigarettát…! Hálá-
san köszönöm, hát ezt most elteszem, és 
majd ebéd után fogom elszívni!
Hívott egyszer a raktárába. - Mutatok ne-
ked valamit! - Kihúzta asztalának fiókját, 
tele volt nyolcadíves papírlapocskákkal. 
- Mik ezek, Béla Bácsi? - Feljegyzések! 
- Rengeteget jegyzetelt. Tollszáras, hasí-
tott hegyű, mártogatós tollal írt. Pacák is 
voltak az írásban. Volt olyan is, amikor 
bementem hozzá, meg is zavartam, mert 
sietve igyekezett berakni a fiókba a pa-
pírt. A raktárban mennyi koszos lepedő-
je volt! Hányszor újból kellett számolnia, 
mert összetapadtak. Piros volt az arca, ne-
vetett, úgy mondta: - A fene megeszi, hát 
most mit lehet tenni, újra átszámolom! - 
Jókat nevettünk azon, hogy összekeverte 
a lepedőket a párnákkal. Fölírtam papír-
ra, hogy hány darab, jaj, hova is tettem?! 
- Volt, hogy a meszelt falra írta föl.

Soha nem zsörtölődött, bosszankodott. 
Soha nem hallottam káromkodni. Sosem 
volt borostás. Nagyon kellemes, nagyon 
jó modorú, segítőkész, rendkívül udvarias 
volt. Jólesett vele elbeszélgetni, tőle bölcs 
dolgokat hallgatni.
Azt is mondták róla: a Béla bácsi, az egy 
aranyember. Tisztelték, szerették, a mun-
káját is elfogadták.
Az erőmű építkezése 1953-ban indult, 
1959-ben lett üzembe helyezve, később 
elkezdődött az új erőmű építése. 1961-
ben lett az erőmű - és a lakótelep - Tisza-
szederkényhez csatolva. A vállalat nevét 
Tiszai Hőerőműre változtatták.
Béla bácsival, emlékezetem szerint 1962-
ben, amikor elment, azon a héten össze-
futottunk: - Hétvégén hazamegyek és már 
nem is jövök ide többet. - Hát hová mész, 
Béla bácsi?! - Megyek új helyre, dicső új 
erőmű építésére, Oroszlányba! - Emlék-
szem rá, így mondta. Egymástól kézfo-
gással, jó egészséget kívánva, férfias egy-
szerűséggel búcsúztunk el. Újra már csak 
a ’80-as évek végén hallottam róla. A kol-
légák felhívtak: - Ez a Hamvas Béla az a 
Hamvas Béla, aki itt volt?
 A ritka emberek közé sorolnám, akikkel 
én találkoztam. Ma is előttem van a mo-
solya, és ahogy kicsit mindig meghajolt 
az ember előtt, tekintet nélkül arra, hogy 
fiatalabb volt az illető, vagy idősebb, 
vagy beosztásilag magasabb, vagy ala-
csonyabb. Akkor mindig volt egy gesztu-
sa, ami utánozhatatlan volt.
Ezek D.L. emlékei Hamvas Béláról és az 
erőmű építésének éveiről. Még egyszer 
megköszönöm, hogy megosztotta velünk! 
Hangulatos-érzékletes stílusával részesei-
vé téve kicsit minket is az akkori időknek. 
Befejezésül álljon itt egy Hamvas Béla 
monográfia pár sora: „Végezetül elítélte a 
legeslegnagyobb hazugságot, a népek és 
emberek bármilyen alapon való egymás 
ellen uszítását, egymás gyűlöletére való 
nevelését, mert a gyűlölet a hatalom ke-
zében a legnagyobb hazugság, amivel az 
embereket megtéveszti, egymástól elvá-
lasztja, és ezáltal boldogságukat megfojt-
ja.” (Diagnózis c. cikk Budapesti Hírlap 
137. sz. 1924. júl. 10.)

T. Erdélyi Mária Erzsébet

„Az igaz ember akkor is igaz, ha po-
harába vizet tölt és megissza. Egy 
khasszid tanítvány mesteréhez csak 
azért ment el, hogy megnézze, cipő-
jét miképpen fűzi be. Többre nincs is 
szükség! Kinyilatkoztatás lehet ab-
ban is, ahogy valaki egy pohár vizet 
megiszik, abban is, ahogy a könyvet 
kinyitja, vagy szánt. Az igazságról va-
ló tudás személyes feltételét kell meg-
szerezni.
Tiszapalkonya, 1960. május 15.”

Csillaglesen

Gyermekszínház

Játék és mesterség

Csillagászati eszközök

Kisherceg

Hímes tojást festettek

Olvasson!
PÖTTYÖZZÖN!

Nyerjen!

A Hamvas Béla Városi Könyvtár beiratkozott gyer-
mek és felnőtt olvasói számára játékot indít. 2016. 
április 1. és szeptember 30. között látogasson el hoz-
zánk minél gyakrabban, és kölcsönözzön bármilyen 
típusú dokumentumot. A kölcsönzéssel is egybekö-
tött látogatását havonta maximum kétszer pöttyök-
kel jutalmazzuk. Tíz pötty összegyűjtésével sorso-
láson vehet részt az októberi  Könyves Vasárnapon. 
A főnyeremény egy kétszemélyes vacsora a felnőt-
tek részére és családi fotózás a gyermekek részére.
A játékról bővebb információt a kölcsönzőpultban 
és a gyermekkönyvtárban kérhet.
Tartalmas szórakozást kívánunk!

Felhívás rajzpályázatra!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár Csukás István 81. születésnapjának 
tiszteletére rajzpályázatot hirdet „Csukás Birodalom” címmel a tiszaúj-
városi általános iskolák tanulói számára. A pályamunkák Csukás István 
bármely művének szereplőit, jeleneteit ábrázolhatják.
Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek. A munká-
kat A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük beadni. Az alkotások hátolda-
lán kérjük feltüntetni az iskola és a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, a 
kép címét és technikáját. A pályázatokat 2017. április 21-ig lehet leadni 
a Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában.
Eredményhirdetés: 2017. április 27.
A beadott munkákat szakmai zsűri értékeli és javasolja kiállításra. A dí-
jazottak értékes könyvjutalomban részesülnek. A rajzokból készült kiállí-
tás megtekinthető április 27. és május 18. között a könyvtár földszintjén.
Érdeklődni lehet a Gyermekkönyvtárban vagy az 542-006-os telefon-
számon.

A Szederkényi Csillagász Klub Csillaglesen sorozatának leg-
utóbbi foglalkozásán a csillagászat megfigyelőeszközeit mutat-
ta be a résztvevőknek a klub vezetője, Szutor István amatőr csil-
lagász.

Két gyermekelőadást tartott kedden városunkban a Görbetükör 
Színi Társulat. A klasszikus történet zenés változatát Kovács 
Róbert rendezte és ő játszotta a címszerepet is. Képünkön ő, il-
letve a Pilótát alakító Bodrogi Attila látható.

Hatalmas érdeklődés kísérte Tiszaszederkényben a Játék és 
mesterség népi kézműves foglalkozást. A zömmel családjuk-
kal érkező érdeklődők Füredi Zsuzsanna népi játék és kismes-
terség oktató segítségével a hímes tojás festés tudományt sajá-
títhatták el. 
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Egy ismert fotó Hamvas Béláról, háttérben a Tiszapalkonyai Erőművel.



Ének, zene, tánc, vers, kézművesség

Tiszaszederkényi Ki mit tud?
Tizennyolc színpadi produk-
ció és huszonkilenc kézmű-
ves kiállító mérette meg ma-
gát szombat délután a tisza-
szederkényi Ki mit tud?-on. 

A művelődési ház Óvárosi KULT Galé-
riájában lévő paravánokon keresztszemes 
hímzések, festmények, grafikák. A tárlók-
ban babák, virágok, dísztárgyak. Minde-
gyik különböző technikával készült. Van-
nak olyan alkotók, akik a mindennapok 
gondjait kicsit félre téve ülnek le és ki-
kapcsolódásként origamit vagy hímzést 
készítenek. A legtöbbjük azonban nyug-
díjasként, hasznos időtöltésként járnak a 
különböző kézműves összejövetelekre.  
Simon Lászlóné Hejőbábáról érkezett. 
Januártól a Guzsalyas Díszítőművésze-
ti Szakkör tagja. Korábban Emődre járt, 
egy hasonló csoportba. 
- Most először hoztam ide, Szederkénybe 
kiállítási tárgyakat. Frivolitással készült 
karácsonyi díszeket, illetve harisnyavirá-
gokat készítettem - mutatja műveit.- Én a 
frivolitást - hajócsipkét - tűvel készítem, 
és ha elkészülnek, akkor cukorsziruppal, 
a terítőket pedig kukoricakeményítővel 
keményítem. Így nem rogynak össze, ha-
nem szép tartásuk lesz. A harisnyavirá-
gokkal egy kiállításon ismerkedtem meg. 
Nagyon megtetszett, és amikor hazamen-
tem, az interneten   rákerestem. Kipróbál-
tam és azóta vadászom a színes harisnyá-
kat a boltokban, hogy minél színesebb 
és sokféle virágot tudjak készíteni. Most 
ibolyát és orchideát hoztam.
Vincze Klaudia szabadidejében amatőr 
színjátszó csoportban játszik, így nem 
idegen számára a színpad. Most azonban 
egyedül állt a közönség elé, és az egyik 
kedvenc dalát énekelte el. 
- Melody Gardot egyik dalát hoztam - 
mondja. - Kicsit dzsesszes ez a nóta. Na-

gyon közel áll hozzám ez a stílus, ebben 
érzem otthon magam.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga a pro-
dukciók láttán. 
- Négy éve már, hogy részt veszek e te-
hetségkutató rendezvény zsűrijének mun-
kájában - eleveníti fel a múltat Molnár 
Anna, Déryné-díjas színésznő, a Miskol-
ci Nemzeti Színház örökös tagja, a zsű-
ri elnöke. - Csakúgy, mint az előző évek-
ben, idén is elmondható, hogy nagyon ne-
héz a döntés, a jó döntés. Szinte lehetetlen 
összehasonlítani a produkciókat. Vannak 
kiugró alakítások, amelyeknek egyértel-
műen a színpadon a helyük. Viszont sok 
esetben nagy szerepe van a pedagógiá-
nak, mert ha valakinek pont rossz napja 
van a fellépéskor, akkor már nem úgy tel-
jesít, nekünk viszont látnunk kell mögötte 
a sok munkát, a befektetett energiát.

                         ema

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.
Szederkényi KULT Galéria: Szederkényi Ki Mit Tud? pá-
lyamunkák-kiállítás. Helyszín: Tiszaújváros, Bocskai I. u. 33. 
Látogatható: április 13-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
2017 - Arany János emlékév - „Ember lenni mindég, min-
den körülményben.” Kamarakiállítás Arany János születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából. A kiállítás április 21-ig lát-
ható. Helyszín: a könyvtár földszintje.
Március 24. (péntek) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK. 
„A bor filozófiája” - zenés irodalmi műsor Hamvas Béla szü-
letésének 120. évfordulójának alkalmából.
Előadják: Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas érdemes művész 
és Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros-énekes. 
Helyszín: a könyvtár aulája. Belépődíj: 300 Ft.
A jegyek elővételben megvásárolhatók a könyvtárban.
Március 28. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyer-
mekkönyvtárban. Húsvéti tyúkanyó és bárány készítése. Be-
lépődíj: 300 Ft.
Március 29. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti soro-
zat. Luther reformációja - 3. rész.
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
Közlemény
Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy rendezvény miatt 
március 24-én, pénteken 10-től 15 óráig tartunk nyitva.
Megértésüket köszönjük!
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 23. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Fotó-
archívum - fényképek beazonosítása
Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek Klubja.
Március 28. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Tiszaparti Fiókkönyvtár
Március 23. (csütörtök) 15.30 óra: Tavaszi jeles napok. 
Könyvtári foglalkozás a Tisza-parti Kultúrkör tagjaival. 
Helyszín: Tisza-parti Nyugdíjas Klub.

A TiszA TV műsorA
Március 23., csütörtök

9:00 Héthatár: Játszótéri felújítások - Kanyaró - Tavasz a 
kertben - Ki mit tud? - Futószezon -  Sport 

9:15 Hétről- hétre: Kitüntetések, kitüntetettek 
március 15-én - Közelmúlt: panelprogram

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 27., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK 
- Óbudai Kaszások NB I/B-s kosárlabda bajnoki mérkőzés 

közvetítése felvételről

Március 29., szerda
18:00 Héthatár: Közterületi felújítások - Katonai toborzás 
- A bor filozófiája - A lepkegyűjtő - Ellenállás Európában - 

Sport
18:15 Hétről-Hétre: Kulturális aktualitások - Közelmúlt: 

növények a lépcsőházban
18:30 Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol 

a nézők közérdekű kérdéseire
19:30 Egészségmagazin

Március 30., csütörtök 
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

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.

A legjobbak
A Ki mit tud?-on négy kategóriában 
jutalmazták a színpadi fellépőket. 
Ének: 1. Mészáros Zoltán, 2. Vincze 
Klaudia, 3.Pázmándi Patrícia
Vers: 1. Ábrók Andrea és Ozsváth 
Lászlóné, 2.Gyivák Bálint, 3.Vályi 
László
Tánc: 1.Pántlika Néptáncegyüttes és 
Handáné Boda Edit – hastánc, 2. Kis-
bocskor Néptáncegyüttes, 3. Szakáldi 
Botorka Néptáncegyüttes.
Hangszeres zene: 1. Oláh Márta (Bok-
réta Citerazenekar), 2. Trungel Panna 
(Bokréta Citerazenekar) 3. Pós Leven-
te – dob.
A közönség is leadhatta voksát egy 
kézműves alkotásra és egy színpa-
di produkcióra. A legtöbb szavaza-
tot Losonczi Benjáminné textilből ké-
szült esküvői babapárja és a Kisbocs-
kor Néptáncegyüttes kapta. 

kronika@tiszatv.hu

Magyar és angol
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny me-
gyei fordulóját március 4-én rendezték a Földes Ferenc Gimná-
ziumban, Miskolcon. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általá-
nos Iskola tanulói három kategóriában (5., 6., 7. osztály) mérték 
össze tudásukat a megye legjobbjaival. A versenyen a követke-
ző eredmények születtek: 5. osztály: 8. Fülöp Kende 5.a (felké-
szítő tanár: Réthi Zoltánné). 6. osztály: 5. Kovács Gréta 6.a (fel-
készítő tanár: Makrai Marianna). 7. osztály: 13. Gyivák Bálint 
Zsombor 7. b (felkészítő tanár: Réthi Zoltánné). 

     Réthi Zoltánné munkaközösség-vezető
                                                                       *
A március 7-én Miskolcon megrendezett Országos Angol Nyel-
vi Verseny megyei fordulóján Énekes Szabolcs Dániel a Tisza-
újvárosi Széchenyi István Általános Iskola 8. c osztályos tanuló-
ja 3. helyezést ért el (felkészítő tanár: Árkosi Adrienn).

Makó Éva
  munkaközösség-vezető
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Tánc kategóriában a Pántlika Néptáncegyüttest...

A közönségdíjas babák. 

... és Handáné Boda Editet rangsorolta első helyre a zsűri. 



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 31. 
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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3. sz. választókerület képviselője
2017. március 29-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              Polgármesteri Hivatal

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

2017. március 27-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-
vatal I. emeleti önkormányzati tárgya-

ló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 

bejelentkezés alapján történik, 
negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését 
az 548-010-es telefonszámra várjuk.

     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. 

Lakossági 
gombavizsgálat

Lemosó
permetezés

Húsvét előtti
vásár

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakossági gomba-
vizsgálat 2017. április 01-től ismét igénybe vehető a Tiszaújvá-
rosi Élelmiszerpiac vásárcsarnokában.
Nyitvatartási idő:
• Szerda  18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
üzemeltető

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. március 24-
25. közötti időszakban tavaszi lemosó permetezést végez az es-
ti órákban a közterületi díszfákon levéltetű, pajzstetű, takácsat-
ka kártevők ellen Vektafid A növényvédő szerrel. Hatóanyag: 
83% paraffinolaj. III. forgalmi kategória, közterületen engedé-
lyezett szer.
A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük megértésüket.  

                   Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújváros, Ti-
sza úti piac és vásár áprilisban a nagypéntekre való tekintettel a 
megszokottól eltérően üzemel.
A piac nyitvatartási ideje: 2017. április 07-én 07:00 - 16:00 órá-
ig.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
 üzemeltető

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.

Zöld növényi
hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (lehullott lomb, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. március 29-
én (szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosz-
tották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is ki-
helyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017. 
március 30-án, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
2. Javaslat ingatlanokkal kapcsolatos dön-
tésekre
3. Javaslat a TiszaSzolg 2004. Kft-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghoza-
talára
4. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 2017. évi üzleti ter-
veire és az ügyvezetők jutalmazási felté-
teleire
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevéte-

léről és a fizetendő térítési díjakról szó-
ló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
2. Javaslat a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, azok igény-
bevételéről és a fizetendő térítési díjak-
ról szóló 8/2016. (III.31.) önkormányza-
ti rendelet módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. 
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosí-
tására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat az egyesületek, civil szerveze-
tek támogatási kérelmeinek elbírálására
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 
nonprofit gazdasági társaságok 2017. évi 
üzleti terveire és az ügyvezetők jutalma-
zási feltételeire
7. Javaslat a Tisza Média Kft. Szerveze-
ti és Működési Szabályzatának módosí-
tására

8.a. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
elfogadására
b. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata, valamint a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal 2017. évi összesített 
közbeszerzési tervének elfogadására
9. Javaslat energiatakarékosságot célzó és 
gépészeti beruházásokat, felújításokat tá-
mogató pályázat kiírására
10. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Prog-
ram” pályázat benyújtására
11. Beszámoló az Épületfenntartási Alap 
elmúlt időszaki felhasználásáról
12. Beszámoló a helyi közforgalmú autó-
buszközlekedés 2016. évi közszolgáltatá-
si feladatainak ellátásáról
13. Tájékoztató a polgármester elmúlt fél-
évben végzett munkájáról
Kérdések

8. oldal 2017. március 23.Önkormányzat



Tájékoztatás

Hirdetmény

Emléklap az 50 éve Tiszaújvárosban lakóknak 

Veszélyes hulladék gyűjtése

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

Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO 
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező 
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek 
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a 
környezetre veszélyes hulladékféleségek 
adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyöle-
gek, lakkmaradékok és ezek csomagoló-
anyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gé-
pek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és 
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira-
dék,

- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 
2017. április 3. és április 6. között.
Helyszínek: 1.nap – április 3. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont 
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában

2.nap – április 4. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek 
közötti parkolóban
3.nap – április 5. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont 
- az általános iskola udvarán (Dózsa Gy. 
út)
4.nap – április 6. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil gyűjtőpont 
- Neumann J. utca, a szabadidőházzal 
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 
18.00 óráig a lakosság a fentiekben fel-
sorolt hulladékokat térítésmentesen ad-
hatják át.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és ter-
mészeti értékeinket.
   Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Pályázat

Parkgondozó 
munkakör

Ebek veszettség
elleni oltása

Lomtalanítás

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580 Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet parkgondozó munkakör betölté-
sére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony keretében, há-
rom hónapos próbaidő kikötésével 1 év határozott időre szóló 
alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- 8 általános iskolai végzettség
Előnyt jelent:
- B kategóriás jogosítvány
- Gépkezelői jogosítvány 37 Kw teljesítményhatár feletti trak-
torra
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot
- Iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatot
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Kertészeti, parkgondozási munkálatok
Bér megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.
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:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző 49/540-636
 Kerékgyártó István

ügyvezető igazgató

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtulajdonosokat, hogy az 
ebek évenként kötelező veszettség elleni szervezett védőoltá-
sa és a még végre nem hajtott mikrochip beültetés 2017-ben az 
alábbiak szerint történik:
Oltások időpontjai és helyszínei: 
Tiszaszederkény városrészben
2017. március 29-e (szerda ) - április 1-je (szombat) közötti idő-
szakban.
Helyszíne: utcánként, külön értesítés szerint.
Tisza-part városrészben 
2017. március 31-én (péntek), 13.00-14.00 között. 
Helyszíne: révőrs előtti terület.
Tiszaújvárosban
2017. április 2-án (vasárnap), 14.00-16.00 között, 
Helyszíne: Tisza úti vásár területe.
A veszettség elleni oltás tulajdonost terhelő költsége: 
3 700 Ft/eb.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a hatályos állategészség-
ügyi jogszabály szerint veszettség elleni védőoltás az eb 3 hó-
napos korától, az azonosító chip beültetése 4 hónapos kortól kö-
telező. Veszettség ellen csak azonosító chippel ellátott ebek olt-
hatók be. Azon ebeknél, melyek még nem rendelkeznek azono-
sító chippel, a chip behelyezését 3. 500.-Ft/eb áron a veszettség 
elleni oltás alkalmával kell végrehajtani. Elveszett oltási könyv 
pótlásának díja 500 Ft.
A veszettség elleni oltás és a chip beültetés bármely hivatalos ál-
latorvosi praxissal rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy 2017. ápri-
lis 5-én (szerdán) 6.00-16.00 óra közötti időszakban  lesz a ház-
tartásokban keletkezett lomtalanítás körébe tartozó hulladékok 
begyűjtése. 
A lomtalanítás során az átadási helyre nem helyezhető ki és nem 
adható át építési-bontási törmelék, járműroncs, biohulladék, ve-
szélyes hulladék. 
A lomhulladékot az ingatlantulajdonos legkorábban a szállítást 
megelőző nap 18 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti köz-
területre.
Figyelem!
A következő lomtalanítás a harmadik negyedévet követő hónap 
első szerdáján, azaz 2017. október 4-én lesz. A két gyűjtési akció 
közötti időszakban keletkező lomhulladékok a Perényi úti hulla-
dékudvarban adhatók le.

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. 

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről
Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők 
figyelmét arra, hogy 2015. szeptember 
1-jétől az óvodakötelezettség megkezdő-
dik abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a gyermek betölti a harmadik 
életévét.
Fentiek szerint, a 2017/2018. nevelési év-
ben óvodakötelesek azok a gyermekek, 
akik:
2014. 01.01. – 2014. 08.31. között szület-
tek (3 éves óvodakötelesek)
2013. 01.01. – 2013. 12.31. között szület-
tek (4 éves óvodakötelesek)
2012. 01.01. – 2012. 12.31. között szület-
tek (5 éves óvodakötelesek)
2011. 09.01. – 2011. 12.31. között szület-
tek (6 éves óvodakötelesek).
A szabad férőhelyek függvényében elő-
felvételt nyerhetnek azok a gyermekek, 
akik harmadik életévüket 2017. decem-
ber 31. napjáig töltik be. 
A szülő az óvodaköteles gyermekét a hir-
detményben meghatározott időpontban 
köteles beíratni. A kötelesség elmulasztá-
sa esetén szabálysértési eljárás indítható 
a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vo-
natkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt 
születtek, és még nem járnak óvodába. 
A már óvodába járó gyermekeket nem 
kell újból beíratni! 
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának 
kötelezettsége alól annak az óvodaköteles 
gyermeknek a gondviselője, amely gyer-
mek bölcsődében marad és ellátását a 
bölcsőde vezetője, illetve családi bölcső-
dében való ellátás esetén a családi bölcső-
de fenntartója a jegyző felé lejelentette.
A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EM-
MI rendelet alapján történik.
Az óvodai felvételi kérelmek beadása Ti-
szaújvárosban egy helyen, a Tiszaújváro-
si Napközi Otthonos Óvoda székhelyén, a 
Szivárvány óvodában (Tiszaújváros, Paj-
tás köz 13.) 

2017. április 20. és 21. napján történik.
Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig fo-
gadják a beiratkozókat.
A törvényi szabályozás lehetőséget ad ar-
ra, hogy a gyermek az ötödik életév betöl-
téséig felmentést kapjon az óvodába járás 
alól, ha családi körülményei, képességei-
nek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt 
indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyhá-
zi és magánintézmény esetében a fenntar-
tó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és 
az óvodavezető egyetértése alapján.
Az a szülő, aki gyermeke felmentését ké-
ri a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, a beiratkozás kezdő időpontjá-
ig, 2017. április 20. napjáig nyújthatja be 
kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hi-
ányában tartózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem má-
solatát a kötelező felvételt biztosító óvo-
da vezetőjéhez. Ha a szülő nem települé-
si önkormányzati fenntartású óvodába kí-
vánja beíratni gyermekét, akkor a kötele-
ző óvodai nevelésben való részvétel alóli 
felmentési kérelmét az óvoda fenntartójá-
hoz nyújtja be, továbbá a kérelem máso-
latát megküldi a gyermek lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye szerint 
illetékes jegyzőhöz.
Amennyiben a gyermek az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, arról a be-
iratkozás utolsó határnapját, 2017. április 
21-ét követő 15 napon belül a szülő írás-
ban köteles értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes jegyzőt. 
Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai 
felvételi kérelem” nyomtatványon tör-
ténik, melyet az óvodákban lehet besze-
rezni. Mindhárom korosztályra (kis-, kö-
zépső- és nagycsoport) beadható a kére-
lem. 
Az intézmény felvételi körzete: Tiszaúj-
város közigazgatási területe.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da felvételi körzetében ellátja az integ-
ráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 

mozgásszervi, érzékszervi (enyhe fokban 
hallássérült, gyengén látó), vagy beszéd-
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatar-
tásszabályozási zavarral) küzdő gyerme-
kek nevelésével-oktatásával kapcsolatos 
szakmai feladatokat.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felven-
ni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvo-
da körzetében lakik. Életvitelszerű ott la-
kásnak minősül, ha a gyermek a kötele-
ző felvételt biztosító óvoda körzetében ta-
lálható ingatlant otthonául használja és az 
ilyen ingatlan a polgárok személyi ada-
tainak és lakcímének nyilvántartásában 
a gyermek lakóhelyeként vagy tartózko-
dási helyeként az óvodai beiratkozás első 
határnapját megelőző három hónapnál ré-
gebb óta szerepel. 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutat-
ni a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított szemé-
lyi azonosítót és lakcímet igazoló ható-
sági igazolványt, továbbá a szülő szemé-
lyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát, társadalombiztosítási 
azonosító jelét. (Amennyiben indokolt, a 
gyermek sajátos nevelési igényéről, illet-
ve beilleszkedési - tanulási - magatartási 
zavarának megállapításáról szóló szakér-
tői/szakvéleményt.)
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, melyről 2017. május 23-ig írásban 
értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasí-
tása esetén a kézhezvételtől számított 15 
napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást 
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvo-
dához kell benyújtani, de Tiszaújváros 
Város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a mega-
dott időben, a jelen közleményben foglal-
tak szerint gondoskodjanak a gyermekek 
beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Négy napig tart a begyűjtés.



Eladó az Árkád so-
ron részben 

felújított 
58 nm-es  földszinti 

erkélyes  lakás. 
Érd.: 

06-70/637-9417 

Gyártási kontroller
A Low and Bonar Hungary Kft. nemzetközi tulajdonú, tiszaújvárosi telephelyekkel működő, 
hazai szinten piacvezető vállalat a nem szőtt geotextília gyártásban. Több, mint 100 fő alkal-
mazotti létszámmal, jelentős nemzetközi háttérrel, jelentős exportérintettséggel, termékei Eu-
rópa számos országában megtalálhatók. 
A Low and Bonar Hungary Kft. tiszaújvárosi telephelyére gyártási kontroller pozícióba tel-
jes munkaidőben, határozatlan időre felvételt hirdet az alábbi feltételekkel:
Feladatok: 
• havi zárásban való hatékony részvétel, adatok begyűjtése és feldolgozása
• éves zárásban a releváns adatok feldolgozása
• költségallokációk ellenőrzése
• elszámoló áras fedezetszámítás
• varianciák kezelése
• belső adatszolgáltatási rendszer kialakításában való részvétel
• hetente a gyártás felé veszteségelemzés, költségcsökkentési javaslatok, heti terv-tény-fc ösz-
szehasonlítások prezentálása
• havi tény-terv-előző év-FC összehasonlítások költséghelyenként
• FC adatok elkészítése
• beruházás kontrolling
• gyártási rendelések ellenőrzése
• műveletterv adatok felülvizsgálata
• éves gép- és munkaóradíj kalkuláció
• gyártási kontrolling elemzések, kimutatások 
• egyéb, a vezetőség által igényelt jelentések elkészítése
• kapcsolattartás és hatékony információ áramoltatás a gyártási mérnökséggel, gyártási veze-
tőkkel
• ERP rendszer bevezetésében közreműködés
• belső kontrollpontok felállítása
• információ szolgáltatás a cég funkcionális területei részére igény szerint
A leendő munkatárs közvetlenül a helyi Pénzügyi /HR igazgatónak jelent.
Az álláshoz tartozó tárgyi elvárások: 
• releváns felsőfokú végzettség (gazdasági)
• minimum 4 éves releváns szakmai tapasztalat, nagyrészt multinacionális gyártási környezet-
ben
• stabil angol nyelvtudás (szakmai, írásban és szóban)
• MS office ismeretek (Excel, Word, Powerpoint) magas szintű ismerete
Az ideális személyiség, akit várunk: 
• kritikus gondolkodású
• lényegre törően fogalmaz
• ambiciózus
• numerikus
• kommunikatív
• magabiztos
• megbízható
• csapatjátékos
Előnyt jelenthet: 
• ERP rendszer bevezetési tapasztalat
• IFRS ismeretek
Amit kínálunk:
• folyamatos szakmai kihívás
• versenyképes jövedelem 
• stabil multinacionális háttér
• igényes munkakörülmények
Várjuk angol nyelvű, fényképes önéletrajzát a toborzas@lowandbonar.com email címünkre.
Jelentkezési határidő: 2017.03.29.

MOCORGÓ BABA MAMA KLUB
 Babaételek, tudatos táplálás

Vendég: Riczu Anikó
természetes gyógymód tanácsadó

2017. március 28. 16:00-18:00
„NAPSUGÁR” BÖLCSŐDE 

5. SZ. PAVILON
3580 TISZAÚJVÁROS, 
MÁTYÁS KIR. U. 34.

Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

A 
Tiszaújvárosi 
Krónikában is 

megjelenik 
lakossági 

apróhirdetése,  
amennyiben 

azt 
a Tisza TV 
Képújságá-

ban legalább 5 
napra

 (2500 Ft), 
legkésőbb 
kedden 12 

óráig feladja.
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A Sportcentrum eseményei 
Március 23. (csütörtök)

Labdarúgás
09.00 II. kcs. diákolimpia  Műfüves pálya

Március 24. (péntek)
Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- Óbudai Kaszások bajnoki mérkőzés 
    Játékcsarnok

20.00 Phoenix KK- Óbudai Kaszások U20 bajnoki mérkőzés 
   Játékcsarnok

Március 25. (szombat)
Labdarúgás
10.00 U11 Bozsik torna  Füves pálya
10.00 U13 Bozsik torna  Műfüves pálya
Asztalitenisz
15.30 TSC - Pataki ASC bajnoki mérkőzés   
    Asztalitenisz-csarnok

Fekve nyomás

Kézilabda

Betyárosan jók

Győzelem itthon

Kunszentmártonban rendezték meg az I. Betyár RAW fekve-
nyomó versenyt. A Tiszaújvárosi Fitness SE képviseletében há-
rom masters versenyző vett részt a megmérettetésen. A hölgyek 
között a -72kg-os súlycsoportban Firtelmeiszter Erika ezüstér-
mes lett. A férfiaknál Finta Attila a 93 kg-os súlycsoportban 
120-kg-os teljesítménnyel 4.helyezést ért el, a nehézsúlyúak kö-
zött Nagy Róbert szintén a negyedik helyen végzett. 

Lejátszotta első hazai mérkőzését a Tiszaújvárosi SC női kézi-
labdacsapata a megyei bajnokság tavaszi szezonjában. A múlt 
heti idegenbeli 4 gólos vereség után most 4 góllal múlták fe-
lül a Diósgyőr csapatát, így továbbra is a tabella második he-
lyét foglalják el.
Tiszaújvárosi SC - Diósgyőri KSE 21-17 (14-8)

Labdarúgás

Kosárlabda

Kisiklattuk a kis Lokit

Lepattantunk a Honvédról

Győzelmet aratott a legutób-
bi fordulóban a TFC Tiszaúj-
város. Bár az első találatot a 
Debrecen szerezte, a csapat 
nem omlott össze, gyors egy-
másutánban lőtt két góllal 
megfordította az állást, majd 
egy harmadik találattal be-
biztosította a győzelmet.

TFC Tiszaújváros - DVSC II. 3-1 (3-1) 
Tiszaújváros: 300 néző. Vezette: Györki 
(Farkas, Kurinka)
TFC Tiszaújváros: Tóth-Gál, Fodor, Far-
kas, Dajka, Nagy (Kerekes), Viscsák 
(Bussy), Orosz (Somogyi), Molnár, Fa-
bu, Kristófi.
DVSC II: Verpecz-Szabó, Csősz, Sü-
tő (Kozák), Tonhaizer, Pap (Nagy B.), 
Vincze, Barna (Mócsán), Nagy K., Újvá-
rosi, Szatmári.
11. perc: Szögletet követően Tóth ök-
lözte ki a bal oldalra a labdát, Pap kapás-
ból visszajátszotta a játékszert, amit a ka-
pu előterében álló Csősz juttatott a háló-
ba. (0-1)
14. perc: Nagy küzdött a a védőkkel a ti-
zenhatos vonalánál, a lecsorgó labdára 
Viscsák csapott le szemfülesen, és mint-
egy 14 méterről védhetetlenül lőtt a háló-
ba. (1-1)

20. perc: Dajka adott be a jobb oldalról 
laposan középre, az ötös vonalánál Nagy 
tette bele a lábát, és a labda a tehetetlen 
Verpecz mellett vágódott a kapuba. (2-1)
33. perc: Kristófi tette testtel Nagy elé a 
labdát a 16-os vonalában, aki két lépés 
után 14 méterről lőtt a hálóba. (3-1)
A mérkőzést mindkét fél nagy elánnal 
kezdte. A Debrecen gyakorlatilag helyzet 
nélkül szerezte meg a vezetést, ám nem 

sokáig örülhettek, hiszen 10 perc alatt 
megfordult az eredmény. A 2. félidőben a 
DVSC fiataljai növelték a tempót, a kö-
zönség egy nyílt, lüktető játéknak lehe-
tett tanúja. A nagyobb iram ellenére egyik 
oldalon sem alakultak már ki valódi gól-
helyzetek, így maradt az első félidő ered-
ménye.
Összességében a mérkőzés nagy részé-
ben a Tiszaújváros akarata érvényesült, 
így megérdemelt győzelmet aratott a kis 
Loki felett.
Gerliczki Máté: Több kockázatot kellett 
vállalnunk a győzelem érdekében, hiszen 
a döntetlenekkel már tele volt a padlás. 
Tökéletes mérkőzést játszottunk, még an-
nak ellenére is, hogy az ellenfél szerez-
te meg a vezetést. Győzelmünkhöz sem-
mi kétség nem férhet.
Gyarmati András: Nem nyilatkozott.
További eredmények
Jászberény - ESMTK 0-0
Monor - REAC 2-1 
Rákosmente - Nyírbátor 2-2 
KBSC - Hatvan 3-1 
DVTK II. - Putnok 1-1 
Újpest II. - Hajdúböszörmény 2-1 
Salgótarján - MTK II. 0-1
BKV Előre - Tállya 0-2 
Következik a 24. forduló
2017.03.26., szombat, 16:00 
ESMTK - Tiszaújváros 
Tállya - Monor 
MTK II. - BKV Előre 
Hajdúböszörmény - Salgótarján 
DVSC-DEAC II. - Újpest II.
Putnok - Jászberény 
Nyírbátor - KBSC
REAC - Rákosmente 
Hatvan - DVTK II.

Idegenben, a Budapesti Hon-
véd csapatától szenvedett ve-
reséget a Phoenix a bajnok-
ság legutóbbi fordulójában. 
A mérkőzést követően a ta-
bella hatodik helyén áll a ti-
szaújvárosi alakulat.

Budapesti Honvéd SE - Tiszaújváro-
si Phoenix KK 78 – 60 (7-11, 27-13, 21-

20, 23-16)
Budapesti Honvéd SE: Kerpel-fronius 
(6), Máté (20/12), Stefán (16), Pálházi (-), 
Fülöp (-), Pintér (8/6), Kováts (10), Tóth 
(4/3), Vincze (7), Szalay (7).

Tiszaújvárosi Phoenix KK: Kovács (6), 
Pöstényi (6), Benőcs (2), Pongrácz (5), 
Magyar (6/3), Hill (16/6), Papp (11/3), 
Killyén (-), Szabó (5), Szilasi (-), Katlan 
(-), Mayer (-)
Az ötödik hely megszerzéséért küzdött 
mindkét alakulat. A pontszegény első ne-
gyedet követően a Phoenix vezetett. Ek-
kor kiemelkedően védekeztek, a Honvéd 
mindössze 7 pontot tudott szerezni. A má-
sodik játékrészben viszont túl sok faultot 
gyűjtöttek be, ami megbosszulta magát. 
Az ellenfél valamennyi megítélt bünte-
tőjét értékesítette, így átvette a vezetést, 

amit nem is adott el, és közel húszpon-
tos vereséget mért a Tiszaújvárosra. A 20. 
forduló után a Honvéd az ötödik, míg a 
Phoenix a hatodik a tabellán. 
Szendrey Zsombor, edző: Sok lepattanót 
adtunk az ellenfélnek. Összesen 55 alka-
lommal gyűjtötték be ők a labdát, amiből 
20 volt a támadó lepattanó, azaz ekkor is-
mét támadhattak. Mi 35 lepattanót szerez-
tünk, ami kevésnek bizonyult. 
Folytatás ismét itthon. Pénteken a baj-
nokságban utolsó előtti Óbudai Kaszások 
csapatát látjuk vendégül. 

borza

Az FC Tiszaújváros szervezésével
Labdarúgó sportnapközi 2017 nyarán

2017-ben is meghirdeti nyári sportnapközis táborait az FC Ti-
szaújváros egyesülete a 2004-ben, illetve a később született 
általános iskolás gyerekek számára.
Ideje: 2017. június 19-től (hétfő) - 2017. június 23-ig (pén-
tek) - 5 nap, 
2017. augusztus 07-től (hétfő) - 2017. augusztus 11-ig (pén-
tek) - 5 nap.
Helye: Tiszaújvárosi Sportcentrum 
A sportnapközi ára: 5 nap 18. 000.-Ft/gyerek (testvérek ese-
tén 10% kedvezmény).
A tábor részvételi díja kizárólag utalással (számlaszám: 
11734114-20078711) vagy csekken történő be-fizetéssel 
egyenlíthető ki egy összegben vagy két részletben (május 02-
ig és június 06-ig). 
Kérjük, hogy a közlemény rovatban szerepeljen a gyermek 
neve, születési éve és lakcíme, valamint a tábor dátuma.
A jelentkezési lapok leadhatók az FC Tiszaújváros Labda-
rúgó Egyesület irodájában Tőzsér Gabriella irodavezetőnél, 
kedden és csütörtökön 15.00 - 18.00-ig. 
Jelentkezési határidő: 2017. május 02-ig, a teljes összeg vagy 
az első részlet befizetésével.
A tábort az FC Tiszaújváros szakképzett edzői vezetik.
Érdeklődni: 
Barabás Zoltán táborvezetőnél a 70/501-0867 telefonszámon 
lehet.
 Lukács Flórián    Barabás Zoltán
  FCT elnök   táborvezető

A jelentkezési lapokat Tőzsér Gabriellánál lehet leadni!
Információ: a www.fctiszaujvaros honlapon található! 

Futsal arany
A Tiszaújvárosban rendezett megyei futsal tornán az első helyezést szerezte meg 
Bán András csapata.
A kétszer 4 csapatos tornán a B csoportban a Sárospatak, a Bódva-Völgye és az Al-
sózsolca ellen kapott gól nélküli teljesítményt nyújtott a gárda. A döntőt a Cigánd-
dal vívták. 
A jó erőkből álló ellenfél három perc elteltével betalált a kapunkba. Ez volt az első 
kapott gól a tornán, de egyben az utolsó is. Rövid zavar után óriási erőket mozgó-
sítva összeszedték magukat a fiúk, és 2-1-re megfordították a mérkőzést, megnyer-
ték a tornát. 

A csapat tagjai: György Kristóf, Berecz Gyula, Ferencsik Bálint, Ferencsik Soma, 
Illés Dávid, Illés Róbert, Hártó Péter, Szmicsek Levente és edzőjük Bán András.
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A győzelem ellenére intő jel, hogy a második félidőt a ven-
dégek nyerték. 

Mesteri mastersek.

Viscsák találata nyitotta az újvárosi gólok sorát. 
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