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Húsvéti vétkesek

Csendesen teltek az ünnepek

Mivel idén először négynapos 
volt a húsvét, a mentősök-
nek, a rendőröknek és a ka-
tasztrófavédőknek is alkal-
mazkodni kellett az új hely-
zethez. Számukra is kérdés 
volt, hogyan hat az emberek-
re a többnapos munkaszünet. 

- Húsvétkor nem szokott kiemelkedő for-

galom lenni állomásunkon - mondta Lo-
vas Attila, a Tiszaújvárosi Mentőállomás 
vezetője. - Egy nap átlagosan 6-8 alka-
lommal hagyják el mentőkocsik az állo-
mást. Így volt ez most is a hosszú hétvé-
ge alatt. Semmilyen rendkívüli esemény-
ről nem tudunk beszámolni.
Valamivel mozgalmasabb volt a négy nap 
a katasztrófavédelem tűzoltóinak. 
- A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó Pa-
rancsnokság működési területén négy ká-
resemény történt - nyilatkozta lapunknak 
Németh Viktor tűzoltóőrnagy, a Tiszaúj-
városi Katasztrófavédelemi Kirendeltség 
tűzoltó parancsnoka. - Mezőcsátnál égett 
száz négyzetméter nádas, Sajószögeden 
pedig öt négyzetméter száraz fű gyulladt 
ki. A hétvége folyamán Hejőpapiba is ri-
asztottak minket, ahol a regionális hulla-
déklerakóban volt tűz. Mindhárom hely-
színre a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzol-
tó Parancsnokság, valamint a Mezőcsáti 
Katasztrófavédelmi Örs gépjárművei vo-
nultak ki.
 A hétvégén városunkban is riasztották a 
katasztrófavédőket. Az Építők útján gyul-
ladt ki egy szeméttároló. A tüzet szaksze-
rűen megfékezték a kiérkezett egységek.
Húsvét idején fokozott ellenőrzést tartot-
tak a rend őrei. 

- A négy nap alatt a közlekedési balesetek 
és a közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek megelőzése volt a fő cél - mondta 
dr. Kucsma Sándor, a Tiszaújvárosi Ren-
dőrkapitányság megbízott rendészeti osz-
tályvezetője .- Ezekre a feladatokra külön 
szolgálatot szerveztünk, melyet a Mező-
kövesdi és Miskolci Rendőrkapitányság-
gal közösen láttunk el. A közlekedési el-
lenőrzések során a gépjárművezetők és a 
gépjárműveik műszaki ellenőrzésekor ta-
láltunk kisebb szabálytalanságokat, ami 
miatt meg kellett tennünk a feljelentése-
ket. Szerencsére azt kell, hogy mondjam, 
rendőrségi szempontból a Tiszaújvárosi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén 
egy teljesen átlagos hétvégéről beszélhe-
tünk. 545 gépjárművezetőt vontunk intéz-
kedés alá. Ebből kettő esetben alkoholos 
befolyásoltság miatt kellett vizsgálatot 
indítani. Ezekben az esetekben a helyszí-
nen bevontuk a vezetői engedélyeket és 
a büntetőeljárást indítottunk. Ittas kerék-
párossal szemben szintén két alkalommal 
intézkedtünk, illetve 15 helyszíni bírságot 
szabtunk ki és 12 szabálysértési feljelen-
tést tettünk járművezetőkkel szemben. A 
biztonsági öv használatának elmulasztása 
miatt 15 esetben kezdeményeztünk köz-
igazgatási eljárást.

Ami késik, nem múlik

Speedmaraton 

Országszerte szerdán reggel hat órakor kezdődött a rendőrség 
„Speedmaraton” nevű akciója. Az eredeti tervek szerint csütörtök 
reggel hatig több ezer traffipax állt volna szolgálatban, de az idő-
járási körülmények miatt az akciót lefújták, egy későbbi időpont-
ra halasztották. A 24 órás „Speedmaraton” egész Európát érinti, 
ugyanabban az időpontban több országban is mérik a sebességet. 
- Az ellenőrzések célja, hogy felhívjuk a figyelmet a sebesség-
túllépések veszélyeire, mivel jelenleg ez az egyik vezető balese-
ti ok, a halálos balesetek esetén 40% körüli a sebességtúllépés 
miatt bekövetkezett balesetek aránya - tudtuk meg Pocsai Csa-
bától, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti 
alosztályvezetőjétől. 
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Nagyheti tenyeres
Nagy volt ez a nagyheti tüntetési hullám. Virágvasárnaptól nagyszomba-
tig három jelentős és több kisebb demonstrációt tartottak a fővárosban, né-
hány vidéki városban is az utcára vonultak. 
Az apropót a Közép-európai Egyetemet ellehetetlenítő, illetve a civileket meg-
bélyegző törvény szolgáltatta, de tudjuk jól, már rég nem csak erről van szó.
A tüntetések esszenciája egyértelmű: „Orbán takarodj!”
Nem megyek bele, hogyan, miért jutottunk odáig, hogy tízezrek skandál-
ják ezt az egyszerű felszólító mondatot. Nem megyek bele, mert megtették 
már, s teszik ma is, nálam jóval nagyobb tudású, tiszteletreméltó emberek.
Én a nagyhét és a nagy hét viszonyán meditáltam a napokban. Nem is-
tenkáromlás, szentségtörés-e a nagyhéten, pláne nagyszombaton az utcára 
vonulni, kiabálni, jelszavakat skandálni, festéket dobálni, csúnya szava-
kat táblákra írni? - tettem fel a kérdést.
A válaszom: nem! Nem, mert a nagyhét - mint vallási ünnep - az újjászü-
letésre, a test és a lélek megújulására koncentrál. Ahogy a tüntetők is meg-
újulást, megtisztulást, újjászületést akarnak hazájukban.
Így vélhette Orbán Viktor is. Mármint, hogy nincs szentségtörés. Külön-
ben nem adott volna húsvét vasárnapján interjút, elítélve a demonstrációk 
résztvevőinek követeléseit. Ami sokaknál kiverte a biztosítékot. Különö-
sen az a kitétel, miszerint „…békés és derék keresztény embereknek is 
viszket a tenyere”.
Meg kell védenem a miniszterelnököt! Dehogy volt ez uszítás. Keresztény 
ember - főleg a békés, derék - nem tesz ilyet. Ahogy - többek között - nem 
lop, nem tesz hamis tanúságot, nem kívánja, ami embertársáé.
Üzenet, ígéret volt az a mondat. Viszket a tenyér?  Pénz áll a házhoz! 
Valakiknél. Megint.
Kíváncsian várom a pünkösdi ünnepet. Vajon megszállja-e a Szentlélek 
keresztény vezetőnket? Betölti-e őt a megvilágosító, lelkesítő szeretetet su-
gárzó kegyelem? Avagy pünkösdi királlyá avatják? Aki egy évig ingyen 
ihat a kocsmában.
Akinek már csak egy évig tartoznak engedelmességgel a legények…

-efel-

Az Építők útján nem először volt kon-
ténertűz. 

Húsvétkor, ha szeles is volt az idő, napsütésben is bőven volt részünk. Sokan használták ki a kínálkozó alkalmat, és men-
tek ki a szabadba. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 
18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban.
Az Isteni Irgalmasság búcsú és bérmálás április 23-án 11 
órakor lesz templomunkban. 20 gyermek részesül majd a 
bérmálás szentségében. A búcsúi szentmisét celebrálja és a 
bérmálás szentségét kiszolgáltatja Dr. Ternyák Csaba egri 
érsek. Az Irgalmasság kilenced utolsó imaórája a szentmise 
előtt 10:30-kor kezdődik. Azoknak a fiataloknak, akik idén 
kívánnak házasságot kötni, a jegyesoktatás 2017. április 30-
án, május 7-én és május 14-én 15.00 órától lesz a plébánia 
közösségi termében.

Görögkatolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. 
Szombaton 9:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Vasárnap 
10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Kedden 
8:00 Szent Liturgia.

Református
Csütörtökön 17:00 órától bibliaóra. Vasárnap Tiszaszeder-
kényben 10:00, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentiszte-
let. Tiszaújvárosban 16.00 órától istentisztelet lesz. A városban 
a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek is-
tentiszteletet tartunk. A délutáni alkalmat követően konfirmá-
cióra felkészítő oktatást tartunk.

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy 

Török János

 82 éves korában elhunyt. 
Hamvasztás utáni végső búcsúztatása 
2017. 04. 25-én (kedd) 12.30- kor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család 

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és tisztelték

id. HorváTH János
volt tiszaújvárosi lakost, a TVK volt műszaki ellenőrét, 
hogy 2017. április 2-án, életének 80. évében elhunyt.

Temetése 2017. május 15-én 15.00 órakor lesz Budapesten 
a VIII. ker. Fiumei út 16. sz. alatti temetőben.

Szerető felesége és családtagjai

Egészségmegőrző program

Találkozó az orvossal
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete egészségmegőrző 
programja keretében találkozót szervez Dr. Heldner Sylvia fog-
lalkozás-egészségügyi és általános szakorvossal, melyre tiszte-
lettel meghívjuk az egyesületi tagokat és minden nyugdíjas ér-
deklődőt.
Ideje: 2017. április 26. (szerda) 14.00 óra.
Helye: Az egyesület székhelyének nagyterme (Kazinczy út 3.)
A találkozó indító témaköre: Táplálék kiegészítők és vitaminok 
ésszerű fogyasztása idős korban. „Víz nélkül nem megy.”

              Varjas Lászlóné elnök

Szent György napja

Munkaszüneti nap 
a rendőrségen

Egy perc figyelem

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
Szent György nap, a rendőrség 
napja alkalmából 2017. április 
24-e (hétfő) a rendőrség teljes ál-
lománya számára munkaszüne-
ti nap. Erre való tekintettel a me-
gyei rendőr-főkapitányságokon, a 
rendőrkapitányságokon és a ha-
tárrendészeti kirendeltségeken e-
zen a napon az ügyfélfogadás 
szünetel.
A bejelentések felvétele ezen a 
napon is biztosított a rendőrkapi-
tányságokon. 

                                        ORFK Kommunikációs SzolgálatBetegek gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a 
legtöbben adójuk 1 százalékát. A támogatott szervezeteknek óri-
ási segítséget jelentenek az adóforintok, miközben az adózóktól 
csak néhány perc figyelmet igényel a felajánlás.
A NAV mindjárt az új szja-bevallási felület kezdőoldalán fel-
tünteti a rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, 
hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak 
számukra szimpatikus civil szervezetet, egyházat vagy a Nem-
zeti Tehetség Programot.
Ettől az évtől az szja-bevallás elkészítésével már nem kell fog-
lalkozni, hiszen mintegy négymillió embernek készít bevallási 
tervezetet a NAV. Ezzel is egyszerűsödik az adózók dolga, így a 
felajánlásra több figyelem juthat.
A civil szervezetek egyébként már hirdetik a társadalom számá-
ra fontos és hasznos célokat, amelyeket bárki támogathat, aki 
Magyarországon jövedelemadózik.
Az e-szja rendszerében az 1+1% felajánlásáról idén is csak 
úgy, mint az elmúlt években, május 22-éig lehet rendelkezni, 
szja-bevallási formától függetlenül. Még azok is rendelkezhet-
nek, akik már véglegesítették bevallási tervezetüket vagy beval-
lásukat munkáltatójuk közreműködésével nyújtják be.
A NAV honlapján és az új szja-bevallási felületen is valamennyi 
kedvezményezett, támogatható civil szervezet illetve egyház 
vagy kiemelt költségvetési előirányzat megtalálható. Felajánlá-
sokat kizárólag a listákon szereplő kedvezményezettek kaphat-
nak, vagyis azok a civil szervezetek, amelyek szeptemberig re-
gisztráltak a NAV-nál és megfelelnek a támogatás feltételeinek, 
valamint a technikai számmal rendelkező egyházak és kiemelt 
költségvetési előirányzat.
A felajánlók dönthetnek a rendelkező nyilatkozaton arról is, 
hogy ha a civil kedvezményezett kéri, a NAV közölheti-e ne-
vüket, címüket és elektronikus levelezési címüket. A kedvez-
ményezett ezeket az adatokat (5 évig) kizárólag közhasznú célú 
kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja.
                                                                                                                      NAV

Pályázati kiírás

Az év praxisa
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2016 decemberé-
ben hirdette meg „Az év praxisa a Kárpát-medencében„ pályá-
zatot, melyben keresik a tavalyi év legjobb, a betegeivel legtöb-
bet törődő háziorvosát, nővérét, egyszóval praxisát.
A díjat 10-10 háziorvos nyerheti el - munkatársaival, a nővé-
rekkel együtt - határon innen, és határon túl. Idén is, csakúgy, 
mint tavaly, a hazai családorvosok mellett a felvidéki, a kárpát-
aljai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek 
a díjazottak közé. Elsősorban a páciensek, de az önkormány-
zatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztá-
lyok, szakorvosok, plébániák, iskolák, idős otthonok javaslatait 
is várjuk, a határon innen és a határon túl. 
Még másfél hónapig ajánlhatja háziorvosát!
Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét a http://www.evpraxisa.hu/
ajanl ajánló oldalon küldhetik be 2017. május 10-ig. 
Bővebb információ a http://www.evpraxisa.hu oldalon találha-
tó, ahol a pályázat indulása óta beérkezett történeteket is elol-
vashatják.

Parkoló- és útlezárás
2017. április 22-én (szombaton) a Derkovits Kulturális Köz-
pont szervezésében valósul meg a Biztonság napja városi 
nagyrendezvény. A programok zavartalan lebonyolítása ér-
dekében parkoló- és útlezárások lesznek.
Április 21-én (péntek)
- 20.00 órától április 22-e 20.00 óráig a Tisza ABC parkolója 
és a Polgármesteri Hivatal parkolója. 
Április 22-én (szombat)
- 15.00-18.30 óra között - a Bethlen Gábor út Építők útja és 
Rózsa út közötti szakasza.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 A szervezők
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Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot április 23-ig (vasárnapig) a Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd áp-
rilis 24-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 
9-11., tel.: 49/340-052) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
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

Levél
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik áprili-

si 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.



Hagyománnyá vált

Közösségi tojásfák

Hét éve szervezett először tojásfa-díszítést a Re-
mény Klub. Akkor még 150-200 hímes tojást 
akasztottak egy fára, így hangolódva a húsvétra. 
Az évek alatt egyre többen csatlakoztak a prog-
ramhoz, ami mára zenés műsorral és sütemény-
kóstolással is kibővült. 

Az Énekszó Baráti Kör tagjainak egy csoportja, a Szivárvány 
együttes, tavaszi dalokkal hangolta a közelgő húsvéti ünnepekre 
a házasságkötő terem elé látogatókat. A hangulatot fokozta egy 
közös népdaléneklés is, a Tavaszi szél vizet áraszt után kezdőd-
hetett a fa díszítése. 
- A nagymamát jöttünk megnézni, hogyan énekel - mondta a kis-
lányával érkező Rácz Gergő -, másrészt pedig a kislányom na-
gyon szeret húsvétkor is fát díszíteni, otthon van már egy, úgy-
hogy a héten ez a második.
Szentirmai Károlyné évről-évre ellátogat a tavaszi programra. 
- A közösségért jövök - mondta -, hiszen fontos, hogy együtté-
rezzünk, együtt legyünk jóban és rosszban is. A kisunokám liszt-
érzékeny, ezért is jöttünk - tette hozzá. 
A kezdeteket Szabó Andrásné, a Remény Klub vezetője idézte fel.
- A klubban már régóta festettünk tojásokat húsvét előtt, aztán ar-
ra gondoltunk, hogy valahová ki kéne tenni, hogy mások is lás-
sák - mondta. - Akkor még 150-200 tojást festettünk,  és már ak-
kor is sokan megcsodálták a fát. Később Füredi Zsuzsa, a Guzsa-
lyas Díszítőművészeti Szakkör vezetője felajánlotta, hogy megta-
nít bennünket tojást írni. Az igazán nagy élmény volt! Aztán egyre 
többen csatlakoztak hozzánk, a Lisztérzékeny Csoport, az Esély 
Napközi és már tavaly eljöttek ketten az Énekszó Baráti Körből 
énekelni, most pedig egy egész kis csapat tisztelt meg bennünket. 
Idén már annyi tojás gyűlt össze, hogy egy fára fel sem fért, így a 
résztvevők a házasságkötő terem mellett két fát is feldíszítettek. 

   Fodor Petra

Református lesz a Katica

Óvodai nyílt délutánok
Nyílt délután tartottak a múlt 
héten a Tiszaújvárosi Napkö-
zi Otthonos Óvodában. Ha-
gyomány már, hogy a beirat-
kozás előtti napokban lehető-
séget adnak a leendő ovisok-
nak és szüleiknek, hogy fel-
térképezhessék az intézmény 
kínálta lehetőségeket.  

Az óvoda közelsége és az óvónők szemé-
lyisége az, amit leginkább néz egy szü-
lő a döntés előtt. Persze a választásban a 
korábbi tapasztalatok is számítanak, és a 
családi kötelékek is, hiszen a kicsit álta-
lában oda íratják be óvodába, ahová a na-
gyobb is járt. Legtöbbször ezeket mérle-
geli a szülő, persze, aki teheti el is megy, 
hogy személyesen is megtapasztalja, mi-
lyen lesz az óvoda, az az intézmény, ahol 
gyermeke három-négy éven keresztül el-
tölt majd napi nyolc órát.  
- Mi ide jöttünk először, a Szivárvány 
épületbe, körülnézünk a kisfiammal. Kí-
váncsi vagyok mindenre, hiszen fon-
tos, hogy tudjam, hol tölti majd el idejét 
a gyermek, ha eljön az ideje. Látjátok, ő 
teljes nyugalommal bement a csoportszo-
bába, nem kellett noszogatni, már ott ját-
szik a többiekkel a szőnyegen, ez jó jel - 
mondja az egyik édesanya, Szabó Dóra.
Az emeleti tornateremben ételkóstolóval 
várták a vendégeket. Az óvodai menüből 
kínáltak néhány fogást. 
- Ezeket ma ettük uzsonnára - mondja az 
egyik középső csoportos kislány, aki ha-
zafelé indulóban betért egy falatra. Má-
sok is követték, a felnőttek is. 
- Nagyon ízletes mindegyik, többet is 

megkóstoltunk már. Nekem ide jár a kisfi-
am, nincs panaszom az ételekre és az ét-
kezésére sem, mindig jóllakottan tér haza 
- nyilatkozott lapunknak Makó Béla. 
Nem csak a Szivárványban, valameny-
nyi épületben, a Katicában, a Bóbitában, 
a Tündérkert és a Szederinda óvodában is 
ezzel a programmal várták a szülőket és 
gyermekeiket. 
 - 150 gyerekünk megy iskolába, az ő he-
lyükre érkeznek majd a kicsik, a leendő 
kiscsoportosok. A beiratkozás április 20-
án, 21-én lesz, előtte betekintést nyerhet-
nek az épületekben folyó munkáról, ez-
zel is segítve a döntésüket.  Annyi válto-
zás van idén a beiratkozáskor, hogy nagy 
valószínűség szerint 2017 szeptemberétől 
református fenntartású óvoda lesz a Kati-

ca, ami a jelentkezésekben is megmutat-
kozik majd - tudtuk meg Micskiné Bodó 
Erzsébettől, a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda vezetőjétől. - Ekkor fog ki-
derülni, hogy  hány fővel indul majd ott 
az óvodai élet, és hányan kezdik majd 
az óvodát az önkormányzati óvodában, 
a jelenlegi Szivárvány, Tündérkert,  Bó-
bita és Szederinda épületekben. Termé-
szetesen arra is van lehetőség, hogy aki 
a továbbiakban nem szeretné a folytatást 
a Katicában, az átjelentkezhet az önkor-
mányzati óvodába, de ez fordítva is igaz. 
Jelentkezni, beiratkozni mindenkinek a 
Szivárvány épületben kell, a meghirdetett 
időpontokban. 

berta

Veszélyes hulladék

Tizenhat tonna fölött
Jól „rajtolt” az idei veszé-
lyes hulladék begyűjtési ak-
ció. Április 3. és 6. között 
több mint 16 tonna veszélyes-
nek minősített anyagot szállí-
tott telephelyére az Ecomis-
sio Kft.

Mint már oly sokszor, most is az elektro-
nikai berendezések vitték a prímet, a négy 
nap alatt 4.540 kg gyűlt össze belőlük.
Nem sokkal maradtak el ettől a háztar-
tási vegyszerek és csomagolásaik, ebből 
a hulladékfajtából 4.490 kg-ot adtak le a 
négy gyűjtőponton. 
A vezető „triumvirátus” harmadik helyén 
a festékek és göngyölegeik állnak 4.410 
kg-mal.
Ezres nagyságrendű a növényvédő sze-
rek - 1.120 kg - és az autógumik - 1.020 
kg - mennyisége is. Nem lebecsülendő a 
háztartási olaj, zsír súlya sem. Érdekes-
ség, hogy a 410 kg-ból 310-et Tiszasze-
derkényben adott le a lakosság.
Ezt követően már szinte elenyésző meny-
nyiségek következnek, igaz, ez a hulla-
dékfajták jellegéből is adódik.

Fáradt motorolajból 30 kg, elemből, 
akkumulátorból 12 kg, kozmetikumok-
ból és fénycsövekből 10-10 kg gyűlt 
össze.
A tavalyi év azonos időszakával össze-
vetve, az idei első negyedéves akció jó-
val „termékenyebb” volt. 2016 áprili-

sában ugyanis „csak” 12,4 tonna volt a 
begyűjtött mennyiség. Éves szinten pe-
dig 40 tonna. A mostani begyűjtés ar-
ra enged következtetni, hogy idén en-
nél jóval több lesz a leadott veszélyes 
hulladék.

f.l.

Közlekedési változások

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza-
szederkény városrészből Tiszaújváros irányába közlekedő helyi au-
tóbuszjáratok 2017. április 20-tól várhatóan május 6-ig - a Rózsa út 
végén történő parkolóépítés miatt - nem érintik a Kazinczy úti meg-
állót. Helyette a Széchenyi úton, a Derkovits Kulturális Központ 
előtti megállót érintve érkeznek az autóbusz-pályaudvarra.
Ezzel egyidejűleg a Kazinczy úti kereszteződéstől „Egyirányú 
utca” forgalomkorlátozás, a Béke úti kereszteződéstől „Behaj-
tani tilos, kivéve célforgalom” korlátozás lesz érvényben. A Ró-
zsa úti parkolók és a Nikodémus Idősek Otthona előtti parkolók 
mindkét irányból megközelíthetők. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

3. oldal2017. április 20. Aktuális

A Szivárvány együttes tavaszi dalokkal fogadta a résztvevőket.

Rácz Gergő és kislánya. Rutinjuk már van, hisz otthon is dí-
szítettek már tojásfát. 

Terülj, terülj asztalkám fogadta a leendő óvodásokat és szüleiket.

Családi kóstolás. Apa és fia elégedett 
volt az ételekkel. 

Ezekkel játszom majd, ha már ide járok. 

Tizenhat tonna veszélyes hulladék gyűlt össze.



Közünk van hozzá

A köznevelés önkormányzati támogatása
A 2013 és 2017 januárja közötti 
időszak igencsak mozgalmas volt 
városunk köznevelésében. Írá-
sunkban a fenntartói és működte-
tői változásokat nyomon követve 
elsősorban azt vesszük górcső alá, 
hogy Tiszaújváros önkormányza-
ta milyen formában és mértékben 
támogatta, támogatja az állami és 
egyházi iskolákat.

2013. január elseje jelentős változást hozott 
a köznevelésben, valamennyi önkormányza-
ti fenntartású iskola állami fenntartásúvá vált. 
Városunkban ekkor egy állami fenntartású 
alapfokú és művészeti iskola, pedagógiai szak-
szolgálati intézmény és egy középfokú iskola 
és kollégium, valamint - 2012 szeptemberétől - 
a Tiszaújvárosi Református Egyházközség által  
fenntartott Kazinczy Ferenc Református Álta-
lános Iskola végzett köznevelési feladatokat. 
    

Az önkormányzat kiszorítása

Tiszaújváros önkormányzata 2013. január 
1-jén az állami fenntartású iskolákban működ-
tetői szerepkörbe kényszerült, a Tiszaújvárosi 
Intézményműködtető Központon keresztül lát-
ta el az ezzel kapcsolatos feladatokat (takarítás, 
karbantartás, felújítás koordinálása). Fizette az 
épületek közüzemi díjait is egészen 2017. ja-
nuár 1-jéig, amikor a jogszabályok a működte-
tői feladatok ellátásától is megfosztották az ön-
kormányzatot. 
A 2013-tól 2017. január 1-jéig több átszerve-
zés is érintette a helyi köznevelés rendszerét. 
2013. szeptember 1-jével megalakult a Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általános Isko-
la, a Pedagógiai Szakszolgálat - kiválva az ál-
talános iskolából - a megyei szakszolgálat ti-
szaújvárosi tagintézményeként működött to-

vább. 2014. szeptember 1-jével az Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégi-
um szétvált két intézménnyé, létrejött a Brassai 
Sámuel Szakképző Iskola is. 2015. szeptem-
ber 1-jével átalakult a szakképzés, megalakul-
tak a Szakképzési Centrumok, amelyek tagin-
tézményévé váltak a szakképző iskolák. 2016. 
szeptember 1-jével a Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolából kivált 
és önálló intézménnyé alakult a Széchenyi is-
kola. 2017. január 1-jétől a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ helyett új fenntartó-
ként a Mezőkövesdi Tankerületi Központ látja 
el a fenntartói és működtetői feladatokat is az 
iskolák tekintetében. 
Leszögezhető, hogy az iskolákban folyó ok-
tató-nevelő munkára, szakmai feladatellátás-
ra közvetlen ráhatása több mint négy éve nincs 
az önkormányzatnak. Ennek ellenére mindig 
kiemelten kezelte a színvonalas oktató-neve-
lő munka feltételeinek biztosítását. Annak ér-
dekében, hogy a szülők, a tanulók és a pedagó-
gusok igényeit figyelembe vevő, az oktatáspo-
litikai változásokra rugalmasan reagáló intéz-
ményhálózat működjön Tiszaújvárosban, mű-
ködtetőként is jelentős többlettámogatást biz-
tosított az állami fenntartású intézmények szá-
mára, illetve éves rendszerességgel támogat-
ta az egyházi iskolákat is működtetési felada-

taik ellátásában. A képviselő-testület az elmúlt 
4 évben többször kinyilvánította azon szándé-
kát, hogy a mindenkori költségvetés függvé-
nyében támogatni kívánja az iskolák oktató-ne-
velő munkáját, ösztönzi a tanulókat a jobb tel-
jesítmény elérése érdekében, és többlettámoga-
tást és juttatást biztosít a tiszaújvárosi közneve-
lési intézmények, illetve az ott alkalmazásban 
állók számára, függetlenül attól, hogy egyhá-
zi vagy állami fenntartásban működnek-e. En-
nek megvalósítása érdekében megállapodáso-
kat kötött a fenntartókkal. 
                                          

Önként vállalt támogatások

Minden Tiszaújvárosban működő általános és 
középiskola tanulója - függetlenül attól, hogy 

az egyház vagy az állam fenntartásában lévő is-
kolába jár - egyaránt, ugyanolyan elvek mentén 
részesül az önkormányzat támogatásában.
 Az önkormányzat támogatja az intézményi di-
áksportot, az iskolai DSE keretein belül zajló 
úszásoktatást, biztosítja a tanulók ingyenes tá-
boroztatását a testvérvárosi keretek között, a 
Derkovits Kulturális Központ színháztermének 
ingyenes használatát. Az intézmények évfordu-
lós eseményeinek méltó megünnepléséhez tá-
mogatást nyújt, a tanulók részére ingyenes egy-
szeri strandbelépőt ad, és biztosítja a tanulmá-
nyi ösztöndíjrendszerben való részvételt. 
Az iskolák alkalmazottai továbbra is benne 
vannak a városi kitüntetési rendszerben, az ön-
kormányzati intézmények jutalmazási rendsze-
rével azonos elvek mentén jutalmazási lehető-
séget biztosít számukra, a nőnap, pedagógus-
nap megünnepléséhez támogatást kapnak, a ha-
lászléfőző fesztiválon, a Hajdúk a szigeten és 
az év végi városi rendezvényeken az önkor-
mányzat vendégül látja őket.
Az intézményeknek lehetőséget nyújt az ön-
kormányzat az  ingyenes sajtómegjelenésre a 
közérdekű közlemények, az iskolai események, 
versenyeredmények esetében. 
Minden köznevelési intézmény számára ingye-
nes 2017. december 31-ig a városi informati-

kai rendszer igénybevétele (a városi levelező-
rendszer, az internet és az IP telefonok ügyvi-
teli célokat szolgáló használatának lehetősége, 
vírusvédelem, web-tárhely biztosítása), a Hun-
téka-könyvtárhasználati szoftver alkalmazásá-
nak lehetősége, az épületek technikai távfel-
ügyelete.
2017. január 1-jéig ingyenes volt a sportléte-
sítmények használata, a tanórai keretek között 
zajló úszásoktatáshoz ingyenes uszodahaszná-
latot vehetett igénybe fenntartótól függetlenül 
minden iskola, a Városgazda Kft. rendben tar-
totta minden iskola udvarát, és az önkormány-
zat az általa működtetett iskolákban, illetve az 
egyházi fenntartású iskolákban biztosította a 
portaszolgálatot is. Az ingyenesség az állami 
fenntartású iskolák önkormányzati működte-
tésének átvételét követően szűnt meg, egysé-
gesen, minden iskolában, fenntartótól függet-
lenül. A kialakult támogatási rendszert ugyan-
is a működtetési feladatok átadását követően 
az állam által meghatározott anyagi kötelezett-
ség (szolidaritási hozzájárulás) ismeretében új-
ra kellett gondolni.

Állami és egyházi iskolák

A jogszabályok értelmében az önkormány-
zat 2017. január 1-jéig  kötelezve volt az álla-
mi fenntartású iskolák tekintetében a működte-
tésre. Az egységes támogatási elvek fenntartása 
érdekében az egyházi intézmények fenntartói-
val az egyházi iskolák megalakulásakor szer-
ződés köttetett, mely szerint az önkormányzat 
támogatja az egyházi fenntartókat működtetői 
feladataik ellátásában. 
Az utóbbi időben gyakran hallani, hogy az ön-
kormányzat az egyházi iskolákat favorizálja, az 
államiakat elhanyagolja. Ezt a fentiek is cáfol-
ják, de nézzük meg hogyan alakult az elmúlt 
két évben az állami fenntartású iskolák önkor-
mányzati működtetésének költsége, illetve, 
hogy e két évben milyen támogatási összeget 
kaptak az egyházi iskolák a működtetés szín-
vonalas biztosítása érdekében.

2015-ben az állami fenntartású köznevelési in-
tézmények (a Brassai nélkül, mivel a működte-
tői feladatokat nem az önkormányzat látta el) 
működtetésére 362.863.056  forintot költött az 
önkormányzat. Ez tartalmazza az ingó- és in-
gatlan vagyon üzemeltetésének költségeit, a 
TIK által végzett, a működtetői feladatokhoz 
kapcsolódó beruházások és felújítások kiadása-
it, valamint a képviselő-testület külön döntése 
alapján a Széchenyi Iskola udvarának rekonst-
rukciójára fordított 113.388.009 forintot. To-
vábbá azt a 20 millió forintos keretösszeget is, 
amit a KLIK kapott a szakmai feladatok ellátá-
sához szükséges eszközök, berendezések, bú-
torzat beszerzésére, valamint azt 302 ezer fo-
rintot is, ami a zeneiskolai térítési díjak, tan-
díjak önkormányzatot megillető részének visz-
szajuttatásából származik. Mindez egy tanulóra 
vetítve 188.207 Ft költségráfordítást jelentett. 
Az egyházi iskolák számára működtetésre át-
adott támogatás összege - a református isko-
la konyhai felvonójára, illetve a katolikus is-
kola gázfőző üstjének beszerzésére átadott kü-
lön támogatással együtt - 113.899.060 Ft, ami 
165.792 Ft/tanuló támogatást jelent.

Mindezek alapján megállapítható, hogy 2015-
ben az állami fenntartású iskolákban az egy ta-
nulóra jutó önkormányzati forrás 22.415 Ft-tal 
haladta meg az egyházi intézmények működte-
téséhez átadott, egy tanulóra jutó önkormány-
zati támogatási összeget.
2016-ban még nagyobb volt a különbség. Az 
állami fenntartású köznevelési intézmények 
működtetése (a Brassai nélkül) 437.620.775 
Ft-ba került Tiszaújváros önkormányzatának a 
Hunyadi iskola udvarának 127.421.522 Ft ösz-
szegű rekonstrukciójával együtt.  Az egyházi 
iskolák támogatására 110.279.835 Ft-ot fordí-
tott a képviselő-testület. Egy tanulóra vetítve 
ez azt jelenti, hogy az állami fenntartású isko-
lák 225.345 Ft/fő, az egyházi fenntartásban lé-
vő iskolák 156.647 Ft /fő támogatást kaptak, te-
hát az állami fenntartású iskolákban az egy ta-
nulóra jutó önkormányzati forrás 68.698 Ft-tal 
haladta meg az egyházi intézmények működ-
tetéséhez átadott, egy tanulóra jutó támogatást. 
Az elmúlt két évben tehát az állami fenntartású 
köznevelési intézmények működtetésére fordí-
tott egy tanulóra jutó összeg lényegesen meg-
haladta az egyházi intézmények számára bizto-
sított egy tanulóra jutó támogatást.
2017-re vonatkozóan lehetetlen összevetni a tá-
mogatásokat. Azt tudjuk csak, hogy az egyházi 
iskolák támogatására 92,1 millió forint szerepel 
a költségvetésben. Továbbá azt, hogy szolidari-
tási hozzájárulás címén 1.694.786.992 forintot 
inkasszóz az állam havi lebontásban.
De hogy ebből mennyit juttat vissza a tiszaúj-
városi állami fenntartású iskolák működteté-
sére, azt homály fedi. A fentebb közölt adatok 
alapján ebből az összegből 4-5 éven át tudná 
működtetni az intézményeket az önkormány-
zat úgy, hogy évente egy-egy 100 millió forin-
tos fejlesztést, felújítást is végre tudna hajtani.

              Ferenczi László

Kitekintő

A Központi Statisztikai Hivatal országos 
adatai azt mutatják, hogy a 2015/16-os tan-
évben az előző tanévhez hasonlóan kis mér-
tékben, de tovább nőtt a nem állami fenntar-
tású óvodák, az általános iskolák és a gimná-
ziumok aránya. A szakképző intézmények-
nél az egyházi fenntartású iskolákon kívül 
minden fenntartótípusnál csökkent a feladat-
ellátási helyek száma. 
A Tárki már arra is rámutat Társadalmi Ri-
port című tanulmánykötetének oktatásról 
szóló fejezetében, hogy ezzel párhuzamosan 
az egyházi iskolákban tanuló diákok aránya 
is nőtt, 2001 és 2014 között 4,9 százalékról 
13,8 százalékra. Az általános iskolai diákok 
13 százaléka jár egyházi iskolába, gimnázi-
umban pedig már több mint a diákok ötöde 
ilyen intézmény tanulója. 

4. oldal 2017. április 20.Közélet

Bár beleszólása nincs, az önkormányzat - egységes elvek alapján - támogatja a helyi köz-
nevelést.

Az önkormányzat 2015-ben a Széchenyi, tavaly a Hunyadi iskola (képünkön) udvarát újí-
totta fel. 

A diáksport külön támogatásban részesül.



Nyílt ülés drogügyben

Nyílt ülést tart 2017. április 20-án (csütörtök) 10.00 órától a 
Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a Der-
kovits Kulturális Központ színháztermében. Az ülésen meg-
jelenteket Bráz György polgármester és Pálnokné Pozsonyi 
Márta, a KEF elnöke köszönti, majd Juhászné Koós Edit bűn-
megelőzési referens tart drogprevenciós előadást „Legyetek 
jók, ha tudtok” címmel.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

kronika@tiszatv.hu

Robotoló 
széchenyisek

Széchenyis 
beiratkozás

Egy százalék

A Széchenyi iskola hato-
dikos tanulói április 4-én a 
Digitális témahét keretein 
belül egy fantasztikus on-
line foglalkozáson vehet-
tek részt az Abacusan Stú-
dió Oktatásszervező Non-
profit Kft. és a General 
Electric jóvoltából, akik 
előzetesen három Abacu-
san- ArTech robotot bizto-
sítottak a számunkra. 
A GE Digital központjában 
vendégeskedő pesti kisdi-
ákokkal együtt párhuzamosan tartottuk a foglalkozást. A tanu-
lók megismerhették az ArTech robotok fontosabb alkotórésze-
it, a motorok működését, a gombok és az érzékelők használa-
tát. Miután minden alkatrészt megkerestünk, megismerkedtünk 
a Scratch alapú, grafikus programozási felülettel. A készen ka-
pott programok beállításainak módosításával jól elszórakoztak a 
gyerekek, miközben sebességet, irányokat, érzékelőket állítot-
tak át, azaz programoztak. A foglalkozás végén a diákok páros 
munkában saját programokat állítottak össze, amit azonnal ki 
is próbáltunk. Felejthetetlen és izgalmas másfél órában volt ré-
szünk. 

                        Böröcz Léda tanár

Kedves Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Széchenyi István Ál-
talános Iskolában (Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.) a leendő 
első osztályosok beíratása 2017. április 20-21-én csütörtökön 
8.00-19.00 óra között lesz az I. emeleti tárgyalóban (az iskola-
titkári iroda mellett.)

                       Farkas Tivadarné 
                  mb. intézményvezető

Kedves Szülők, Támogatóink!
Köszönjük szépen eddigi felajánlásaikat, melyekkel tehetséges 
és rászoruló diákjainkat segítették. Örömmel vennénk, ha adó-
juk 1%-val idén is támogatnák az Eötvös gimnázium tanulóit.
Adószámunk: 18420070-1-05
Köszönjük!

                  Pogonyi-Simon Edit
                                       a kuratórium elnöke

Szakmák éjszakája 
2016. 04. 21. 

Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

Programjaink: 
Irodai titkár: „A kiválasztott” - Villámkezű gépírók -Taniro-
dai gyakorlat - próbáld ki!  - „Mert ajándékozni jó”
Elektronikai technikus, műszaki informatikus: A NYÁK nap-
ja - A villanyszerelés alapja - Programozás
Hegesztő, gépészet: A számítógép haszna - A fény ereje - 
Gyártás, szerelés
Helyszín: Tiszaújváros, Rózsa út 10. 
Bővebb információ: szakmakejszakaja.hu, brassai-tiszaujva-
ros.hu. Telefon: 49/542-180

Kosárlabda

Atlétika

Mezei futás

Sikeres kosaras utánpótlás

Diákolimpiai pályaversenyek

Csúcsra futottak a mezőn

Egyesületi és iskolai szinten is 
jól teljesítenek a tiszaújvárosi 
kosárlabdázó palánták. Míg 
előbbiben megyei válogatot-
tak, addig utóbbiban megyei 
döntős csapatok is vannak 
idén.

Az U 12-es korosztály összevont edzésén 
kérdeztük diákolimpiai szereplésükről, il-
letve a Phoenix utánpótlásaként elért si-
kereikről edzőjüket, Benőcs Tibort.
- Mondhatom, ez az év diákolimpiai 
szempontból nagyon jól sikerült, úgy a fi-
úknál, mint a lányoknál - mondta Benőcs 
Tibor. - Minden csapatunkkal bejutottunk 
a megyei döntőbe, és ott három helyen is 
kiharcoltuk az országos elődöntőbe ju-
tást. Így akár az országos döntő is sike-
rülhet.
- Minden iskola indít diákolimpiai csapa-
tot?
- Egyedül a Széchenyi iskolának vannak 
komplett csapatai. A tavalyi szétválás mi-
att a Hunyadiban is vannak játékosok, de 
ott még nincs meg egy csapatnyi. Azon 
dolgozunk, hogy jövőre már egy hunya-
dis csapat is elinduljon a diákolimpián, 
de jelen pillanatban a magot a Széchenyi 
iskola adja fiú és lány vonalon is. Emel-
lett persze meg kell említenem az Eötvös 
gimnáziumot is, ott szintén komplett fiú 
és lány csapat van, persze ők idősebbek.

Nem csak iskolai szinten teljesítenek jól a 
játékosok. Az U 12-es Phoenix keretében, 
mind a lányoknál, mind a fiúknál több 
megyei válogatott játékos is van.
- Pásztor Máté, Zimmer Adrián és a Nagy 
Balázs került be a megyei válogatott-
ba a fiúk közül - mondta Benőcs Tibor. 
- Úgy érzem az a Phoenixnek és a város-
nak is jó, hogy már korosztályos váloga-
tott szinten felfigyelhetnek rájuk. 
A lányok közül négyen kerültek a megyei 
válogatottba: Lenke Adél, Nagy Noémi, 
Kovács Éva és Sípos Adrienn.

- Nagyon jó volt az új csapatban játszani 
- mondta Adrienn az összevont edzésen. 
- Az utazás is jó volt, nagyon megszeret-
tük a csapatot. Nagyon örülök neki, hogy 
beválogattak és továbbra is megpróbálok 
minél jobban játszani.
A diákolimpia további küzdelmei most 
kezdődnek. Tiszaújváros szerencsés hely-
zetben van, mert jó utánpótlás áll rendel-
kezésére. Így bármi megtörténhet, akár 
egy országos döntős szereplés is.

borza

Elkezdődtek a diákolimpi-
ai pályaversenyek. A II. (har-
madik - negyedik osztályos 
gyerekek), és a III.-IV. kor-
csoportú (felső tagozatos gye-
rekek) már túl vannak a tér-
ségi versenyen. 

A legkisebbek hárompróbában (60 méte-
res síkfutás, kislabda dobás, távolugrás) 
küzdöttek. A lányoknál a kazinczys Nagy 
Helga végzett az élen, míg csapatban a 
Lengyel Vanda, Szabó Lili, Deli Tünde, 
Nagy Rebeka Kuluncsics Dóra, Kovács 
Edina összeállítású Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskola végzett. 
Ebben a korosztályban a fiúknál egyéni-
ben Boglár Dániel végzett az élen a Ka-

zinczyból, míg csapatban a Hunyadi győ-
zött a Balogh Benedek, Bodnár Tamás, 
Hajdú Dávid Kósa Áron, Nagy Ákos, Ur-
bán Péter összeállítású hatos fogatával.
Az eggyel nagyobbak mezőnyében négy-
próbát teljesítettek, mely a hárompróba 
számai mellett a 600 méteres síkfutás-
sal egészül ki. A lányoknál Takács Fan-
ni, míg a fiúknál Illés Dávid nyert egyé-
niben - mindketten a Hunyadit képvisel-
ve. Mindkét nem esetében ennek az isko-
lának az „A” csapata végzett az élen (Ta-
kács Fanni, Erős Amina, Horváth Domi-
nika, Borjús Virág, Illés Nikolett, Emő-
di Viktória, Illés Dávid, Tarnóczi Balázs, 
Tóth Bence, Halas Erik, Hártó Péter, Il-
lés Róbert.)

A hetedikes és nyolcadikos diákok ese-
tében 100 és 800 méteres síkfutás, távo-
lugrás, kislabda dobás és súlylökés ver-
senyszámokban mérkőztek. Itt ugyancsak 
a Hunyadi tarolt. 
Egyéniben Herczeg Sára és Káló Péter 
személyében, illetve mindkét csapatver-
senyben az iskola végzett az élen. A lá-
nyoknál a Vincze Vanda, Béke Frida, Ko-
vács Viktória, Herczeg Sára, Stadler Bet-
tina, míg a fiúknál a „B” csapatot alkotó 
Káló Péter, Burján Sándor, Árvai Kristóf, 
Bártfai Róbert, Tóth Krisztián, Pribelszki 
Máté összeállítású csapat vívta ki a győ-
zelmet. 

borza

A diákolimpia mezei futás 
országos döntőjének részt-
vevői Gödöllőn gyűltek ösz-
sze az idei tanév döntőjére. 
A diákok a II-VI. korcso-
portban futották le az előírt 
távokat. 

A VI. korcsoportban a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium tanulói szép sikereket ér-
tek el.
A diákolimpia mezei futás versenyén ösz-

szesen 45.000 diák indult el idén, a dön-
tőbe közel 2.500 diák jutott be az öt kor-
csoportban. A futóknak nemtől és korcso-
porttól függően 1,5 - 5 km közötti távokat 
kellett megtenniük. 
VI. korcsoport eredmények:
Csapatverseny (lányok): 1. Tiszaújvárosi 
Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázi-
um és Kollégium, 2. Miskolci Hermann 
Ottó Gimnázium, 3. Veszprém, Vetési Al-
bert Gimnázium
Egyéni verseny (fiúk):1. Lehmann Cson-

gor (Tiszaújváros, Eötvös), 2. Tyukodi 
Dániel (Miskolc, Andrássy szakközép-
iskola), 3. Bertalan Renátó (Várpalota, 
Thury gimnázium)
Csapatverseny (fiúk): 1.Gyulai Római 
Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, 
Óvoda és Kollégium, 2. Váci SZC Boron-
kay György Műszaki Szakgimnáziuma és 
Gimnáziuma,
3. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázi-
um, Szakgimnázium és Kollégium

Kajak-kenu

Mert együtt 
lenni jó

Nem tétlenkedtek a tavaszi szünetben 
sem a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület EMERICUS cso-
portjának kis sportolói. Edzőjükkel, 
Ughy Imrével Tiszafüreden készültek 
egy hatnapos edzőtáborral a verseny-
szezonra. Már hagyomány, hogy húsvét 
előtt itt, és így töltik a szünidejük egy 
részét a gyerekek, ahol a napi kétszeri 
vízre szállás mellett futóedzésekkel nö-
velik állóképességüket.

5. oldal2017. április 20. Sport/Iskola

Iskolai és egyesületi szinten is jól teljesítenek a kosaras gyerekek.



Két felvonásban

Michael Jacksonra emlékeznek
Hamarosan itt a tánc világ-
napja, s tíz éve már, hogy 
Derkovits Kulturális Köz-
pont mazsorett csoportjai kü-
lönleges esttel készülnek erre 
az alkalomra. Idén sem lesz 
ez másként, az első felvonás-
ban fúvós és mazsorett bemu-
tatók szerepelnek a program-
ban, a második részben pedig 
Michael Jacksonra emlékez-
nek a táncosok. Az emlékest 
első technikai próbáján mi is 
ott voltunk. 

Hónapok óta tartanak már a műhely-
munkák, most először láthatták egyben a 
résztvevők és a felkészítők, hogy miért is 
dolgoztak annyit. 
- Már a mazsorett bemutató is egy picit 
más, jubileumi lesz, hiszen ebben az év-
ben ünnepeljük az ifjúsági csoport fennál-
lásának 20., míg a gyermekcsoport 10. év-
fordulóját - mondta Bognár Imre, a Der-
kovits mazsorett csoportjainak művészeti 
vezetője. - A második részben pedig idén 
nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen Mi-
chael Jacksonra emlékezünk. Figyelünk 
arra, hogy ez hozzá méltó legyen, viszont 
megmaradunk a saját kereteink között. 
Úgy gondolom, ha a saját magunk tudá-
sát és stílusát „alkalmazzuk” az ő zenéjé-
re, akkor az sokkal értékesebb lesz, mint 
egy lemásolt produkció. Most tartjuk a 
második felvonás első technikai próbáját 
- avatott be a részletekbe Bognár Imre -, 
eddig mindenki műhelymunkát végzett, a 
saját próbáikon készültek a koreográfiák 

és ma (április 13. – a szerk.) van az első 
alkalom, hogy itt a színpadon megpróbál-
juk összegyúrni a produkciókat és techni-
kus kollégáimmal és a táncosokkal együtt 
átlátni az egész estet. A színpadra állítás-
ban Medvés Beáta mazsorett oktató kol-
léganőmmel dolgozunk együtt és hip-hop 
oktatók is segítenek bennünket: Bócsi At-
tila, Katlan Judit és Gáspár Tünde. 
- A gyermek és a Jégvirág csoport felké-
szítésével foglalkozom - mondta Medvés 
Beáta - novemberben lement az utolsó 
minősítésünk is, azóta készülünk a tánc 
világnapjára. A legkisebbeknek még az 
első bemutatkozásokkor szoktam segíte-
ni a színpad széléről, a cél természetesen 

az, hogy önállóan is bemutatkozzanak, ta-
lán már május elsején ez meg is valósul.
Addig is készülnek a tánc világnapjára és 
csakúgy, mint a „nagyok”, a kicsik is ré-
szesei a Michael Jackson emlékestnek. A 
hip-hop vonal egyik képviselője, Bócsi 
Attila már több mint tíz éve elkötelezte 
magát e műfaj mellett. 
- Örültem ennek az ötletnek, hiszen stí-
lusban közel áll hozzám - mondta -, több 
éve segítek már a tánc világnapján ko-
reográfiákkal, nagy örömmel jöttem most 
is. Nagyon ügyes valamennyi csoport, 
többféle stílust is táncoltak már, én úgy 
látom, hogy bár a mazsorett a fő táncmű-
fajuk, azért Michael Jackson stílusa is 
fekszik nekik. 
A mazsoretteknek is megtetszettek a kü-
lönböző műfajok, így volt ezzel Demeter 
Diána is, aki tíz éve mazsorettezik. 
- Eleinte furcsának gondoltam Michael 
Jacksont, nem voltam benne biztos, hogy 
hitelesen elő tudjuk adni - mondta Diána 
-, de ahogy készültünk, egyre jobban ére-
zem, hogy jó lesz. Hiába nem a mi kor-
osztályunk zenéje, szerintem egész jól 
elő tudjuk adni. Sokat kell még gyako-
rolnunk, de nagyon összetartó csapat va-
gyunk, így biztos vagyok benne, hogy 
egy szuper előadásunk lesz ismét. 
A végeredményt április 28-án, délután 
hat órától láthatjuk a Derkovits Kulturá-
lis Központban. Az esten fellépnek a 20 
évvel ezelőtt létrejött ifjúsági csoport ala-
pító tagjai is. 

Fodor Petra

Illem, protokoll

Könyvbemutató

Éttermi reklamálás

Lili könyve

Ma nagy divat a hangunkat hallatni, ha valami 
nem tetszik. Ezzel nincs is semmi gond, míg ezt 
kultúráltan tesszük és nem bántón, durván. Ho-
gyan reklamáljunk például egy étteremben? 

Amikor egy étterembe megyünk, talán még vendégeket is hí-
vunk, előtte mindig kiválasztjuk a számunkra legmegfelelőbb 
helyet. A választás mindig az adott helyzettől függ: szeretjük az 
olasz, kínai, vegetáriánus, stb. ételeket, a vendégeink kíváncsiak 
a magyaros konyhára. Tehát a kiválasztott étteremmel szemben 
van egy plusz elvárásunk is.
Mire számíthatunk egy étteremtől? Már amikor belépünk a he-
lyiségbe udvarias fogadtatásban legyen részünk. Ha ez az első 
látogatásunk, segítsenek a tájékozódásban. Ez leginkább a pin-
cér feladata, ám ahol a tulajdonos is jelen van, ott ő fogadja a 
vendégeket. 
A pincér az asztalhoz kíséri az asztaltársaságot és ad lehetősé-
get az étlap áttanulmányozására, valamint arra is, hogy a höl-
gyek esetleg meglátogassák a mosdót, rendbe tegyék a toalettjü-
ket. Eközben felszolgálja az italokat, hogy mégse üljön üres asz-
tal mellett a társaság.
Amikor a rendelés megtörtént, a lehető leghamarabb felszolgál-
ja a kiválasztott ételeket. Egész idő alatt figyelemmel kíséri ven-
dégei fogyasztását és azonnal ott terem, ha valamire még szük-
ség lenne.
Egyes helyeken a konyhafőnök is körbejárja az asztalokat, és 
udvariasan megkérdezi, hogy „elégedett-e a kedves vendég.”
Ha minden ennek megfelelően történik, akkor a vacsorát köve-
tően elégedettséggel távoznak a vendégek. Ha mégsem a meg-
felelő kiszolgálással találkozunk, vagy az ételt kifogásoljuk, ak-
kor van lehetőség a reklamációra. 
A panaszkönyvet csak végső esetben kérjük ki, amikor már na-
gyon durva hibával találkozunk. Az elégedetlenségünknek ter-
mészetesen adjunk hangot, hiszen a felhőtlen szórakozásunkat 
veszélyezteti, de ennek is megvannak a szabályai.
Ha bármilyen panaszunk van, jogunk van hívni a pincért vagy 
a főnököt, akinek kötelessége meghallgatni mondandónkat. Egy 
magára valamit is adó étteremben azon nyomban elviszik elő-
lünk a kifogásolt ételt, majd hamarosan újból hoz a pincér egy 
másik fogást (ugyanabból az ételből, vagy egy másik választás-
ra ad lehetőséget).
Ha meghívott vendégként ülünk az asztalnál, akkor vendég-
látónknak kell elpanaszolnunk a malőrt, aki vendége nevében 
azonnal intézkedik a személyzetnél. Az illem azt is megkívánja, 
hogy egy hölgyvendég mindig férfi partnerének mondja el kifo-
gását, amit az továbbít a pincérnek. 

                                                         Medina

Csütörtöki töri 

Csatahajók zárásként
Harmadik évadának végéhez 
érkezett a tiszaszederkényi 
ismeretterjesztő sorozat, a 
Csütörtöki töri. A záró előa-
dás témája a vízre kalauzol-
ta a történelem iránt érdek-
lődőket. 

A csatahajók nem csak félelmetes fegy-
verek, hatalmi szimbólumok és elretten-
tő eszközök voltak, hanem minden kor 
technikai vívmányait magukba foglalták. 
Ezekről az úszó erődökről tartott előadást 
Kiss Zoltán történelemtanár a sorozat leg-
utóbbi alkalmával. 
A csatahajók története a napóleoni hábo-
rúktól datálódik. Nelson admirális zász-
lós hajója egymaga 104 ágyút hordozott, 
ami azért érdekes, mert ennyi ágyúval 
meg lehetett volna vívni az 1848-49-es 
szabadságharcot is. De a téma - bár nem 
vagyunk egy hajózó nemzet - nem csak 
ebben kötődött Magyarországhoz.
- A Szent István csatahajó a monarchia a 
büszkesége volt - mondta Kiss Zoltán. - 
Tényleg egy nagyon korszerű hajó volt, 
de a pusztulása bebizonyította, hogy a 
legnagyobb és legmodernebb csatahajó-
nak is van valami kis sebezhetősége.
Bár az előadás már a harmadik évad utol-

só témáját boncolgatta, most is voltak 
olyan érdeklődők, akik csak most kapcso-
lódtak be a rendhagyó történelemórába.
- Nagyon jókat hallottam erről a sorozat-
ról - mondta Dobos Ildikó, aki másodma-
gával érkezett. - Úgy gondoltam, megné-
zem, érdekelt hogy mégis milyen.
A csatahajókról szóló előadással befeje-
ződött a harmadik évad.

- Az egyik korábbi előadó azzal kezd-
te az előadását, hogy ha jövőre is lesz ez 
a sorozat, akkor már megvan a témája - 
mondta Mátyás Edina művelődésszerve-
ző. - Nagyon örülök, hogy az előadók és 
a közönség is várja a következő évadot.
 A csütörtöki töri negyedik „tanéve” vár-
hatóan szeptemberben kezdődik.

 borza

A közelmúltban Mikóházán mutatta be legújabb könyvét Pata-
ki Katalin, alias Cathlyn Brook. A Tiszaújvárosból elszármazott 
szerző május 25-én, csütörtökön lesz az Ötórai tea vendége, a 
tiszaújvárosi közönség a Derkovits Kulturális Központban 17 
órától találkozhat Lili könyvével és természetesen a szerzővel 
is. 
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Ha panaszunk van, hívjuk a pincért.                   Fotó: internet

Pataki Katalin a könyvbemutatón. 

Michael Jackson stílusa is fekszik a mazsoretteknek. 

Bócsi Attila és Bognár Imre. 

A Szent István csatahajó. 



Isteni adomány

Fürjes, az egyszerű festő
 A művészt, mint megszólítást 

és jelzőt, kikéri magának, hi-
szen ő ugyanolyan, mint bár-
melyikünk, csak egy képes-
ség birtokában van. Gondo-
latai az alkotás intim idősza-
kában születnek, melyek ké-
sőbb a vásznon kerülnek a 
közönség elé. A meseszerű 
tárlat gazdája Fürjes Gyu-
la festőművész, aki különle-
ges látásmódjából ad ízelítőt 
a Városi Kiállítóteremben.

- Idén elsősorban olyan művészeknek ad 
bemutatkozási lehetőséget Tiszaújváros, 
akiknek van, vagy volt valamikor valami-
lyen kötődése településünkhöz. Neked mi 
a kapocs? - kérdezem az alkotót, aki arra 
kért, tegeződjünk.
- Itt Borsodban, Miskolcon születtem, jól 
ismerem ezt a vidéket, itt is jártam már,  
közös tárlatom nyílt 15 évvel ezelőtt 
Szász Endrével, ugyanebben a kiállítóte-
remeben. 
- Különleges látásmód, meseszerű, olykor 
„szászendrés” vonások fedezhetők fel a 
képeiden. Ez a te világod?
- Igen. Annak idején, amikor elkezdtem 
festeni két lehetőség közül választhattam. 
Fiatal koromban felajánlották, hogy ha 
szeretnék közreműködni a 20-21. század 
elején lévő művészeti irányzatban, akkor 
gyakorlatilag egyfajta megélhetési festé-
szetté redukálva azt, amit csinálok, szer-
ződést kötnek velem. Viszonylag jónak 
mondható kereset ellenében meghatáro-
zott témákat kellet volna megfestenem. 
Na ebbe én nem akartam belemenni! Ek-
kor döntenem kellett, hogy a szakmát, 
vagy a közönséget választom. Az utóbbit 
választottam.
- Miről mesélsz a képeken, mi az, amit szí-
vesen megfestesz?  
- Mindent, ami rám hatással van, ami ha-
tással lehet a hozzám hasonló gondolko-
dású emberekre is. Van egyfajta közön-
ség, ennek a közönségnek kell a képei-
men gondolkodniuk, azoknak, akik ha-
sonló értékrendekkel rendelkeznek mint 
én. Persze mások is gondolkodhatnak raj-
ta, de tiszteletben kell tartani mások vé-
leményét, ízlésvilágát, nézőpontját. Én 
úgy vagyok ezzel, hogy  megmutatom az 
én világomat, amit én el szeretnék mon-
dani, de ha valaki azt mondja, hogy kö-
szönöm szépen, nem kérek ebből, én azt 
is elfogadom. Nekem sem tetszik minden 
és mindenki, és ezt el kell fogadni. A leg-
több művész elszigetelt életet él. Az egy 
intim időszak, amikor az ember beül a vá-
szon elé, mert csak ő van ott és az a világ, 
amit meg akar teremteni, ide nem szabad 
beengedni szerintem senkit, én a  mai na-
pig így dolgozom. 

- Miközben rendezted  a kiállítást, mutat-
tál egy nagy kartondobozt, ami már a ten-
gerentúlra is elutazott képeiddel. Ott is is-
mernek és hívnak?
- Igen, ez itt már Los Angelest is megjár-
ta, de van egy másik, amin a matricák, 
bélyegzők árulkodnak arról, hogy milyen 
országokban fordultak meg alkotásaim. 
Igen, azt hiszem keresett vagyok. Idehaza 
nem, inkább külföldön.  Az, hogy milyen 

nyomot fog hagyni művészetem, stílu-
som az utókorban, azzal én nem foglalko-
zom. Engem egy dolog érdekel, az hogy 
az Istentől kapott képességem ne vesszen 
kárba, hanem tudjak jól sáfárkodni ve-
le. Hogy mi lesz a  képek sorsa, amikor 
én már nem leszek, most nem foglalkoz-
tat, nekem a most a fontos, amiben élünk. 
Most kell elvégeznem a munkám, hogy 
milyen hatással lesz  ez az emberekre, a 
világra, azt  már csak azok tudják majd 
megmondani, akik akkor ott lesznek.

- Kiállítóként keresnek vagy inkább gyűj-
tők akarnak tőled vásárolni?
- Is-is. Nem igazán adok el képeket. Van 
egy csapat mögöttem, ők foglalkoznak ez-
zel, ők segítenek nekem. Bárki bármeny-
nyit ígér egy képért, csak azért mert meg-
teheti, hogy kifizeti és elviszi, annak nem 
adjuk oda. Csak azoknak, akiknek ez ér-
ték, akik ezzel tudnak azonosulni, akiken 
lehet látni, hogy ezt érzékelik, akinek az 
élete részévé tud válni, vagy eddig is éle-
te része volt az a gondolkodás, az a világ, 
amit én képviselek. Volt már olyan, hogy 
bejött egy gyűjtő, aki azt mondta, hogy et-
től a festőtől akarok egy képet a gyűjtemé-
nyembe. Kollégám, aki intézi az eladáso-
kat felhívott engem, miután elbeszélgetett 
a vevővel, és közölte, hogy ne haragudj, de 
ennek az embernek nem adjuk oda. 
- Kikérted magadnak a művész megszólí-
tást, miért? 
- Sándorfi István festő mondta, hogy a 
festő másoknak lehet művész, önmagá-
nak sohasem. Én azt gondolom, ha va-
laki fest, az csak reprodukál valamit, az 
igazi művész az volt, aki az eredetit lét-
re hozta. Én hiszek abban, hogy a világ 
egy pontosan meghatározott rend szerint 
működik, van egy felsőbb intelligencia, 
- mindegy, hogyan nevezzük, ez csupán 
nézőpont kérdése - aki ezt létrehozta, ter-
vezte és fenntartja, na ez a művészet. Mi 
ennek az alkotásnak vagyunk a reprodu-
kálói, én ezért is szoktam visszautasítani 
a művész urat. Egyszerű ember vagyok,  
képességeket kaptam, nekem nem kell 
erőlködnöm ahhoz, amit csinálok. Persze 
sokat finomítottam évtizedeken át, de az 
alap megvolt, ez a kapott adomány. Ép-
pen ezért nem gondolom, hogy az ember-
nek büszkébbnek kell lennie annál, mint 
amit megengedhet magának. 

   berta

kronika@tiszatv.hu

Rendhagyó megemlékezés
Rendhagyó költészet napi meg-
emlékezés volt a Hunyadi is-
kolában.

Az április 11-ei ünnepélyes iskolagyűlé-
sen először József Attilára emlékeztünk. 
Arról hallhattunk, mit jelenthet József At-
tila költészete a mai ifjúságnak. A költő 
boldog lenne, ha élne, mert neve nem csu-
pán „áruvédjegy”. A fiatalokhoz közel ke-
rült „tiszta szíve”.
Ezelőtt három évvel, hagyományteremtő 
szándékkal kezdtük a „Tanárok másként” 
sorozat keretében, hogy iskolánk egy-egy 
jelenlegi vagy régi pedagógusának alko-
tásait mutatjuk be ilyenkor a költészet 
napján. Most Szepesi Béláné kolléganőnk 
horgolásaiból, kézimunkáiból rendeztünk 
kiállítást. A matematika-fizika szakos ta-
nárnő boldogan vallott az alkotás örömé-
ről, hobbijáról, s arról hogyan is kezdő-
dött ez a „szerelem”. A megnyitón Várnai 
Zseni szavaival köszöntöttük az alkotót:
„Csak élni, élni emberek!/Időnk oly gyor-

san elpereg,/egy perc csupán az élet…/de 
ez a perc lehet csodás/teremtő munka, al-
kotás,/amely megőriz téged.”

További gyönyörű munkákat és jó egész-
séget kívánunk a tanárnőnek!

Tankó Lászlóné szervező tanár

Szepesi Béláné horgolásaiból, kézimunkáiból rendeztek kiállítást.

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Április 27. (csütörtök) 17.00 óra: Ötórai tea - A karma és 
a reinkarnáció kapcsolata, Bhaktipada Dasa, Krisna-völgyi 
szerzetes előadása. Helyszín: konferenciaterem. 
Április 29. (szombat) 10.00 óra: „Kétkézbábors” - gyer-
mekbábos megyei válogató.
Helyszín: konferenciaterem

Városi Kiállítóterem
„Szemben az árral” – Fürjes Gyula képzőművészeti kiállítá-
sa. Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2017. május 5-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Április 24. (hétfő) 17.00 óra: Népi kézműves foglalkozás - 
Csuhéfonás. Helyszín: klubterem.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Április 20. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK
„A nevezetes névtelen” című film vetítése és beszélgetés 
Hamvas Béla születésének 120. évfordulója alkalmából. Ven-
dégeink: Katona Zsuzsa rendező és Nyeste Péter producer.
Helyszín: a Derkovits Kulturális Központ konferenciaterme.
Április 24. (hétfő) 17.00 óra: Kommunikálj én-üzenetekkel! 
A foglalkozást vezeti: Tóthné Hegyi Judit könyvtáros, coach. 
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Április 26. (szerda) 10.00 óra: Babusgató. Könyvtári foglal-
kozás kicsiknek és kicsikről
Hogyan NE neveljünk tökéletes gyereket? Lelki fitnesz vá-
randósoknak és kisgyermekes anyukáknak. A beszélgetést 
vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő bibliote-
rapeuta.
Helyszín: Gyermekkönyvtár.
Április 26. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. 
Luther reformációja - 3. rész.
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
Április 27. (csütörtök) 14.00 óra: A Csukás Birodalom című 
rajzpályázat eredményhirdetése.
A rajzpályázatra beérkezett alkotásokból készült kiállítás má-
jus 18-ig látogatható. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Május 2. (csütörtök) 17.00 óra: Pocsai Piroska Érzések 
című könyvének bemutatója.
A beszélgetést vezeti: Zsoldos Árpád az irodalmi rádió 
főszerkesztője. Helyszín: a könyvtár előadóterme.  

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Április 25.(kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja. 
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Április 27. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Ré-
gi fotók beazonosítása. Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek 
Klubja.

Tisza-parti Fiókkönyvtár
Április 20. (csütörtök) 15.30 óra: Április 22. - A Föld Nap-
ja. Könyvtári foglalkozás a Tisza-parti Kultúrkör tagjaival. 
Helyszín: Tisza-parti Nyugdíjas Klub.

A TiszA TV műsorA
Április 20., csütörtök

9:00 Héthatár: Húsvét után - Sebességmérés - Csütörtöki tö-
ri - Nyuszisorsok - Tojásfát díszítettek - Sport

9:15 Hétről-Hétre: Michael Jackson emlékesttel készülnek 
- Autóval a világ körül - Közelmúlt: veszélyes hulladék - 

Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Április 24., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - Újpest 
FC II bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Április 26. Szerda
18:00 Héthatár: Fotókiállítás Szederkényben - KEF nyílt 

ülés - Hamvas  filmbemutató - 
Szakmák éjszakája a Brassaiban - Sport 

18:15 Hétről-Hétre: Biztonság napja - Sodrás: Mamma Mia 
- Közelmúlt: nagytakarítás - Sport 

19:00 Egészség(l)esen - egészségügyi és életmód magazin
Április 27., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése
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Különleges látásmód jellemzi a festőt. 

Fürjes Gyula, a reprodukáló.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2017. április 26-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.

              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. 

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 címen 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-mail 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. 

Növényvédő-szeres
permetezés

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2017. április 19-
22. közötti időszakban Tiszaújvárosban a közterületi vadgeszte-
nyefákon vadgesztenyelevél aknázómoly (Cameraria ohridella) 
ellen III. kategóriás, közterületre engedélyezett, méhekre nem 
veszélyes szerekkel permetezést végez az esti órákban.
Növényvédő szerek: Dimilin 25 WP,Topas 100 EC.
A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük a lakosság 
megértését.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2017.

 április 27-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
2. Javaslat a 2015. évi „B” és a 2016. évi 
„B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíj továbbfolyó-
sítására, illetve a folyósítás megszünteté-
sére
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola intézményvezetői 
megbízására vonatkozó vélemény kiala-
kítására
4. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevé-
kenységéről, javaslat a 2016. évi mérleg 
és eredmény kimutatás jóváhagyására, a 
kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelé-
sére és a vezetői bér meghatározására
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok javadalmazási sza-
bályzatainak módosítására
6. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos döntésre
7. Javaslat ingatlanvásárlással kapcsola-
tos döntésre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának vagyonáról és a vagyongaz-
dálkodásról szóló önkormányzati rende-
let megalkotására 
2. Javaslat a 2017. évi téli igazgatási szü-
netről szóló önkormányzati rendelet meg-
alkotására
3. Javaslat a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet módosítására
4. Javaslat az otthoni szakápolási tevé-
kenység működtetésével kapcsolatos dön-
tés meghozatalára
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármeste-
ri Hivatal alapító okiratának módosítására

6. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont 2016. évi tevékenységéről szóló 
szakmai munkajelentés és teljesítményér-
tékelés jóváhagyására, továbbá az intéz-
mény működését érintő döntések megho-
zatalára
7.a. Javaslat az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatására 
meghirdetett pályázat benyújtására 
b. Javaslat az EFOP-2.2.19-17 kódszámú 
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fej-
lesztése” című pályázat benyújtására
8. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. tevékenységéről, javaslat 
a 2016. évi mérleg és eredménykimuta-
tás jóváhagyására, a kitűzött vezetői ju-
talomfeladat értékelésére és a vezetői bér 
meghatározására
9. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőr-
őrs Tokaj 2016. évben végzett tevékeny-
ségéről
10. Egyebek
a.) Javaslat határidő módosítására
Kérdések

Tájékoztató

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

Zárva

Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2017. 
június 26. - július 21. 

között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)

Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)

2017. 
július 24. - augusztus 18. 

között

Katica óvodája
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

Nyitva és összevont ügyeletet biztosít
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda

2017.
 június 26. - július 21. 

között

Katica óvodája
(Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)

Bóbita óvodája
(Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)

Szivárvány óvodája
(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)

2017. 
július 24. - augusztus 18.

 között

Szederinda óvodája
(Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
Tündérkert óvodája
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 
1.)

2017. augusztus 21-től minden épület teljes nyitvatartással üze-
mel.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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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Tájékoztatás

Emléklap az 50 éve Tiszaújvárosban lakóknak 
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 Hi-
vatal ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az adatok 
feldolgozását követően a kiállított emlékla-
pot postai úton kapják meg a kérelmezők. 
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 város 
50. évfordulója alkalmából vették át a jubi-
leumi emléklapot és szeretnék nevük nyil-
vánosságra hozatalát Tiszaújváros honlap-
ján, a honlapról letölthető vagy az ügyfél-
szolgálaton átvehető hozzájáruló nyilatko-
zat kitöltésével kezdeményezhetik azt. 
A hozzájáruló nyilatkozatot a Polgámes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatánál kell lead-
ni.

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Villanyszerelő 
munkakör

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 1 fő 
villanyszerelői munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• épületvillamossági szerelő képesítés (szakmunkás vagy szak-
középiskolai végzettség)
• szakmai gyakorlat, minimum 3 év
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismeretek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,
• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság
Előnyt jelent:
• labdajátékok szabályismerete
• informatikai képzettség
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai készü-
lékek üzemeltetésében való jártasság,
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatokat.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. szék-
helyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapo-
kon 8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen,
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám alat-
ti címre.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Hirdetmény

Ebzárlat, legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak fi-
gyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi 
Járási Hivatal hatósági főállatorvosának 
rendelkezése alapján Tiszaújváros köz-
igazgatási területére a rókák és más va-
don élő ragadozók veszettség elleni orá-
lis immunizálásának időszakára, 2017. 
április 25-ig terjedő időszakra legelteté-
si tilalmat és ebzárlatot rendeltek el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyü-
kön elzárva, illetve a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állattal, 
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha azok on-
nan nem szökhetnek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve és szájkosárral szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező kutyát, vagy macskát és csak a 
hatósági állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével szabad 
kivinni, 
- Érvényes veszettség elleni védőoltással 
rendelkező

a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testüle-
tek ebei,
c.) katasztrófamentő ebek,
d.) segítő- és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő haszná-
latuk idejére mentesek a fent foglalt kor-
látozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket ha-
tósági megfigyelés alá kell helyezni az 
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági 
megfigyelése az ebzárlat esetleges meg-
hosszabbítása esetén sem tarthat kilenc-
ven napnál tovább. Amennyiben a kó-

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

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék 
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (lehullott lomb, kévébe kötött gallyak, stb.) 
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2017. április 26-án 
(szerdán) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákok az érintett városrészekben kiosztot-
ták, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihe-
lyezhető az átadási pontokon.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Ács, villanyszerelő, 
kőműves, sofőr

(B+C+E ), szakmunka 
azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel Törökbálinton 

(a szállást , utazást a cég állja).
Nem helybeliek jelentkezését is várjuk. 

Jelentkezés 
a 06-20-479-9542-es telefonszámon.

MEGHÍVÓ

a 2017. május 1-jei 
NEMZETKÖZI MUNKÁSÜNNEPRE

a Laza Pláza Klubház területére
Színpad
11.00 óra Derkovits Fúvószenekar és Mazsorett Csoport műsora
12.00 óra Henna és Sihell Ferry – mulatós popzene
12.45 óra Slágerturmix a Club ’96 Fiatalok Egyesülete előadásában
13.15 óra Jó ebédhez szól a nóta – a Margitai Borisszák Nótaegyesü-
let közreműködésével
14.00 óra Varga Feri és Balássy Betty műsora
14.45 óra A Tiszaújvárosi Gimnasztráda akrobatikus táncbemutatója
Klubház
11.00 órától Készítsük el együtt az anyák napi ajándékot! - kreatív 
kézműves foglalkozás gyerekeknek 
Sportpálya
10.00 órától Kispályás labdarúgó torna – előzetes nevezés alapján
11.00 órától „Kis sportágválasztó” – sportolási lehetőségek különbö-
ző sportágakban (asztalitenisz, íjászat, paintball, bowls, kosárlabda, 
stb).  
A résztvevők között értékes nyereményeket sorsolunk ki!
Ingyenes autóbuszjáratok indulnak a tiszaújvárosi autóbusz-pályaud-
varról a TVK autóbusz-állomásra és vissza.

Évadnyitó horgászverseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2017. április 22-én (szombaton) 
évadnyitó horgászversenyt rendez a sajószögedi Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés:   6.30-tól
Nevezés:   7.00-tól
Sorsolás:   7.30-tól
Verseny:   8.00-11.00-ig
Utána: mérlegelés, eredményhirdetés, tombola.
Nevezési díj: 1.000,-Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.

Makó Zoltán versenyfelelős

Lezárják a 
parkolót

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk a tisztelt gépjármű tulajdo-
nosokat, hogy a Kazinczy Közösségi Ház 
Bethlen G. út felőli parkolója rendezvény 
miatt 2017. április 28. (péntek) 14:00 órá-
tól - 2017. május 2. (kedd) 12:00 óráig le 
lesz zárva.
Kérjük, hogy a gépjárművekkel máshol par-
koljanak, a parkolót ne használják, mert a 
gépjárműveket elszállítják.
Köszönettel:
Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ

A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában legalább 5 

napra
 (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.
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A Sportcentrum eseményei 
Április 22. (szombat)

10.00 Pepper Gála     
    Játékcsarnok

Labdarúgás
10.00 FCT - Balmazújváros U15-ös bajnoki labdarúgó mér-
kőzés	 	 	 	 Füves	pálya
12.00 FCT - Balmazújváros U14-es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés	 	 	 	 Füves	pálya

 Április 23. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00	FCT	-	Újpest	FC	II	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés	
	 	 	 	 Centerpálya
Sakk
10.00 TSC - Miskolci KisBocsok3 sakk csapatbajnokság 
    Zászlósterem

Labdarúgás

Kézilabda 

Luxus az ilyen vereség

Közel, s mégis távol a céltól

A bajnokság 27. fordulójá-
ban egygólos vereséget szen-
vedett a TFC Múcsonyban, a 
DVTK II. együttese ellen.

DVTK II. - TFC Tiszaújváros 1-0 (1-0)
Múcsony,	 Sajóvölgye	 Sportcentrum.	 Já-
tékvezető:	 Györki	 Bence	 József	 (Csáky	
Tibor,	Gordos	Árpád	Mihály).
DVTK II.:	Bukrán	-	Nagy	T.,	Tucsa,	Kitl	
M.	(Kádas	I.),	Nemes,	Dausvili,	Szalóczy,	
Ternován	(Szabó	B.),	Szabó	I	B.	(Halmai	
R.),	Boros,	Kitl	K.	
Tiszaújváros: Tóth	Cs.	 -	Gál	R.(Viscsák	
Gy.),	Fodor	P.,	Lukács	(Nagy	D.),	Bussy,	
Kerekes	 (Somogyi	 T.),	 Hussein,	 Orosz	
M.,	Molnár	F.,	Fabu.	Kristófi.	
44. perc: Tucsa	indította	a	jobb	oldalon	Na-
gyot,	aki	az	alapvonalról	középre	lőtt,	Sza-
bó B. pedig	kapásból	a	hálóba	lőtt.	(1-0)
Egy	 nagyon	 jó,	 taktikus,	 több	 esetben	
kemény	 mérkőzésen	 szenvedtünk	 vere-
séget.	 A	 mezőnyfölényben	 játszó	 hazai	
csapat	ellen	az	első	 félidőben	 több	nagy	
helyzetet	is	kihagytunk,	az	utolsó	percben	
pedig,	 „ahogy	 lenni	 szokott”,	 egy	 szép	
jobb	 oldali	 támadást	 követően	 gólt	 kap-
tunk.	A	második	félidőben	minden	ener-
giáinkat	 mozgósítva	 is	 csak	 helyzetekig	
jutottunk,	 ráadásul	 egy	 11-est	 is	 hibáz-
tunk	(Kristófi),	így	a	DVTK	II.	megérde-
melten	győzött.
A	27.	fordulót	követően	a	kilencedik	a	ta-
bellán a TFCT.
Sütő Szilárd: Először	 is	 szeretném	meg-
köszönni	 annak	 a	 négy	 játékosnak,	 akik	
a	 tegnapi	hosszú	utazás	után	ma	pályára	
léptek	és	maximumot	nyújtottak.	A	mér-
kőzés	első	félidejében	nagyon	jól	játszot-
tunk,	megérdemelten	szereztük	meg	a	ve-
zetést.	A	második	félidőben	a	Tiszaújvá-
ros	 enyhén	 feljavult,	 de	 összességében	
megérdemelt	győzelmet	arattunk.	Gratu-
lálok a csapatnak.
Gerliczki Máté:	Eddig	négy	11-est	ítéltek	
a	javunkra,	kettőt	kihagytunk,	két	mérkő-
zésünk	 el	 is	ment	 ezen.	Ez	óriási	 luxus.	
Hatalmas	ürességet	érzek.
További eredmények
Salgótarján	-	Putnok	1-0	
Rákosmente	-	Hajdúböszörmény	1-2
Hatvan	-	Tállya	2-1	
Nyírbátor	-	REAC	1-0	
Újpest	II.	-	Jászberény	0-4

BKV	Előre	-	ESMTK	1-3
Monor	-	DVSC-DEAC	II.	1-0
KBSC - MTK II. 1-1
Következik a 28. forduló
2017.	04.	22.,	szombat,	17:00	
Putnok	-	BKV	Előre	
Jászberény	-	Salgótarján	
Tállya	-	Nyírbátor	
Hajdúböszörmény	-	KBSC

2017. 04. 23., vasárnap, 11:00 
Tiszaújváros - Újpest II.
2017.04.23.,	vasárnap,	17:00	
ESMTK - Monor 
MTK	II.	-	Hatvan	
DVSC-DEAC	II.	-	Rákosmente	
REAC	-	DVTK	II.

Nyerve és verve

Az	utánpótlás	bajnokság	hétvégi	előreho-
zott	 fordulójában	 a	 GFSE	 Nyíregyháza	
Oros	és	a	Miskolc	Népkert	Volán	együt-
tesei	ellen	léptek	pályára	utánpótlás	csa-
pataink.
U19
TFCT - Nyíregyháza 5-0 (2-0)
Gól:	Szabó	M.,	Molcsányi	L.,	Rostás	J.,	
Demkó	B.,	Balog	D.
U17
TFCT - Nyíregyháza 3-1 (0-1)
Gól: Balogh	A.(2),	Galuska	B.
U15
Miskolc Népkert Volán - TFCT 7-1 (3-1)
Gól: Balogh	G.	
U14
Miskolc	Népkert	Volán	-	TFCT	3-0	(2-0)

Legyőzte riválisát a legutób-
bi bajnoki fordulóban a TSC 
női kézilabda csapata, ennek 
ellenére már csak matema-
tikai esély van arra, hogy a 
szezon végén magasabb osz-
tályba léphet.

Tisztes	 helytállás.	 Ennyi	 telt	 csak	 a	
MEAFC csapatától a tiszaújvárosi talál-
kozón.	A	tiszaújvárosi	lányok	mind	táma-
dásban,	 mind	 védekezésben	 felülmúlták	
ellenfelüket.
Tiszaújváros - MEAFC 24-12

-	Két	kapussal	és	nyolc	mezőnyjátékossal	
nem	lehet	kiállni	 -	mondta	Solymosi Ta-
más a	miskolci	alakulat	trénere.	-	Amikor	
az	első	körben	otthon	megvertük	az	Újvá-
rost,	nem	így	álltunk	fel,	nem	ez	a	garni-
túra	volt.	Most	próbáltam	meghúzni	min-
dent,	ami	létezett,	egy	ideig	működött,	de	
aztán nem.
A	mérkőzést	 megelőzően	 az	 volt	 a	 kér-
dés	a	két	azonos	pontszámú	csapat	közül	
ki	 lép	majd	 előre,	 ezzel	 ki	 szerzi	meg	 a	
dobogó	második	fokát.	A	listavezető	Ka-
zincbarcika	ugyanis	úgy	tűnik	már	befog-
hatatlan.

-	 Matematikai	 esély	 még	 van	 -	 mondta	
a	TSC	játékos	trénere, Nagy Anita	 -,	ám	
a	bajnokságban	 szereplő	 csapatok	kvali-
tását	 ismerve	 erre	 nem	 sok	 esélyt	 látok.	
Mindent	megteszünk	azért,	 hogy	őket	 is	
megverjük	 majd	 itt,	 hazai	 pályán,	 úgy	
ahogy	a	MEAFC-ot	is	most,	de	akkor	sem	
tudjuk	már	 őket	 beérni.	Hacsak	 a	Diós-
győr	és	a	Szerencs	nem	brillírozik…
Ezzel	a	győzelemmel	gyakorlatilag	a	baj-
noki	ezüst	már	biztos,	ami	ugyan	szépen	
csillog,	de	egyúttal	azt	is	jelenti,	hogy	az	
eredeti	cél,	a	feljutás	most	nem	sikerült.	

borza

Az NB III Keleti csoport állása
1. Kazincbarcika  27 18 4 5 65-30 58
2.	Jászberény	 	 27	 15	 9	 3	 54-27	 54
3. Monor  27 16 5 6 41-26 53
4.	Nyírbátor	 	 27	 12	 7	 8	 46-31	 43
5. Rákosmente KSK 27 12 5 10 55-39 41
6. MTK II  27 11 8 8 50-33 41
7.	DVTK	II	 	 27	 11	 5	 11	 37-41	 38
8. Salgótarján  27 10 8 9 44-32 38
9. Tiszaújváros  27 10 8 9 32-27 38
10. ESMTK  27 10 8 9 31-36 38
11.	Tállya	 	 27	 10	 7	 10	 44-51	 37
12.	Putnok	 	 27	 10	 6	 11	 36-37	 36
13. REAC  27 10 4 13 34-45 34
14.	BKV	Előre	 	 27	 10	 2	 15	 45-50	 32
15.	DVSC-DEAC	 27	 8	 8	 11	 35-38	 32
16.	Hatvan	 	 27	 8	 7	 12	 35-42	 31
17.	Hajdúböszörmény	 27	 7	 5	 15	 30-51	 26
18. Újpest II  27 1 2 24 19-97 5

Karate

Kosárlabda

A legjobbak között

Álomkezdés után 
összeomlás

Nyílt Shito országos bajnokságot rendeztek április 
9-én Budapesten.

 A megmérettetésre több mint 900 nevezés érkezett az ország 
minden	szegletéből,	sőt	határon	túlról	is.	
A	Justitia		Fuji-Yama	SE	tiszaújvárosi	csoportja	7	karatékával	és	
2	mesterrel(Barta	Péter	és	Oláh	Sándor)	vett	részt	a	versenyen.
Mindenki	katában	(formagyakorlat)	indult,	és	a	következő	ered-
mények	születtek:
Kurucz	Hanna	és	Kósa	Áron	második	helyezés,	Kanyó	Máté	és	
Veréb	Csaba	harmadik	helyezés,	Erdei	Ágnes	és	Besenyei	Sára	
ötödik	helyezés.	Sára	egy	korosztállyal	feljebb	is	megmérettette	
magát,	ott	harmadik	helyezést	ért	el!

borza

A papírforma érvényesült a bajnoki rájátszás visz-
szavágóján a Pécs ellen.

PVSK-Kronosz Kiadó - Tiszaújvárosi Phoenix KK 
97-75 (18-30, 23-19, 30-15, 26-11)

Pécs,	100	néző.	V.:	Radnóti,	Lövész,	Reisz.
PVSK:	Dragasevic	(24/15),	Riskó	(2),	Kmjajski	(15/6),	Demeter	
(16),	Popgyákunik	(10),	Sértő	(3/3),	Kövecs	(-),	Kárpáti	(-),	Bí-
ró	(7),	Berkics	(4),	Antóni	(16/6).	
Phoenix KK:	Kilyén	(8/3),	Szabó	N.	(5/3),	Kovács	Z.	(6),	Be-
nőcs	(19/6),	Hill	(29/3),	Mayer	(-),	Pongrácz	(4),	Pöstényi	(-),	
Magyar	(4),	Zsuga	(-).	
A	Phoenix	remekül	kezdett.	Az	első	negyedben	nem	kevesebb,	
mint	30	 (!)	pontot	dobtak	a	fiúk.	A	második	negyedben	aztán	
magához	tért	a	hazai	alakulat,	de	a	félidőre	még	mindig	jelentős-
nek	mondható	előnnyel	(8	pont)érkezett	a	Phoenix.
A	második	félidőben	már	a	hazaiak	akarata	érvényesült.	A	har-
madik	negyedben	ők	is	30	pontot	dobtak,	míg	mi	csak	15-ig	ju-
tottunk,	a	záró	 játékrészben	pedig	újabb	15	ponttal	múlták	fe-
lül	a	mieinket.	Így	a	Phoenix	elvesztette	a	két	győzelemig	tar-
tó	párharcot.	A	folytatásban	a	13-16.	helyért	folytathatják	a	küz-
delmet.
Juhász Olivér:	 Gratulálok	 a	 csapatnak	 a	 győzelemhez	 és	 az	
egész	szezonban	nyújtott	teljesítményéhez.	
Szendrey Zsombor:	Álomszerűen	kezdődött	számunkra	a	mér-
kőzés,	aztán	sajnos	a	harmadik	negyedben	összeomlottunk.	Ad-
dig	 fej-fej	mellett	 haladtunk,	 de	 akkor	 sok	 rossz	 döntést	 hoz-
tunk,	kaptunk	pár	extra	kosarat	is.	Fejben	kiengedtünk	ebben	a	
szakaszban,	és	innen	már	nem	volt	visszaút.

11. oldal2017. április 20. Sport

Eltávolodtak a céltól. 

A házi gólkirály Kristófi ezúttal hibázott.

A Tiszaújváros a játék minden elemében felülmúlta ellenfelét.



12. oldal 2017. április 20.Rendezvények
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