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Távhő-rekonstrukció

Vezetékcserék városszerte

A TiszaSzolg 2004 Kft. folytatja évekkel ezelőtt megkezdett 
távhővezeték-rekonstrukciós programját. 
Tavaly az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt a tervezett 14 
helyszín helyett csak 6 területen hajtották végre az elöregedett 
vezetékek cseréjét. Ott, ahol a legkritikusabb volt a helyzet. A 
2016-ról áthúzódó cserék kivitelezési munkálatai a múlt héten 
kezdődtek meg a Szent István úton, ahol egy primer gerincveze-

téket és egy primer bekötő vezetéket cserélnek ki. (A tervezett 
rekonstrukciók listáját a múlt héten közöltük.)
A nyolc helyszínen összesen 3,2 kilométernyi csővezetéket cse-
rélnek ki, mintegy 120 millió forint értékben. 
A kivitelezési munkálatok sok esetben kellemetlenséggel, ké-
nyelmetlenséggel járnak. Az említett Szent István úti rekonst-
rukciónál például „kiesett” a Tisza ABC melletti piaci parkoló. 

Bodolai és Lőrincz világbajnok
A Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület két 
versenyzője, Bodolai Fanni és Lőrincz 
Tibor korosztályos világbajnoki címet 
szerzett az Orfűn megrendezett quadrat-
lon világbajnokságon. A középtávú ver-
senyben - mely 1,5 km úszást, 38 km ke-
rékpározást, 8 km kajakozást és 10 km fu-
tást foglal magába - Fanni és Tibor is az 
U23-as mezőny legjobbjának bizonyult. 
Abszolút sorrendben Fanni a bronzérem-
ig jutott. Mindezt úgy, hogy a heves hul-
lámok miatt kajakjával borult.
Fanni a következőt írta kevéssel a ver-
seny után: „Az első középtávú versenye-
men az úszásról a mezőny második felé-
ben sikerült kijönnöm, amit kerékpáron 
sikerült feltornáznom a női abszolút 2. 
helyre. A 8 km-es kajak közben azonban 
az első körben beborultam, így ki kellett 
úsznom a partra, ahol visszaültem, majd 
folytattam a versenyt. Az abszolút 2. he-
lyem így szó szerint is elúszott. A futáson 

sikerült megtartanom az abszolút 3., illet-
ve a korosztályos 1. helyet. Összességé-
ben maximálisan elégedett vagyok a ver-

sennyel, hatalmas küzdelem volt egy ne-
héz pályán és egy erős mezőnyben.” Ti-
bor abszolútban a 11. lett. 

Önkormányzatok a közművelődésért

Díjazták Tiszaújvárost 

Tiszaújváros önkormányzata nevében Bráz György 
polgármester „Önkormányzatok a közművelődé-
sért” díjat vett át május 16-án, Szegeden.

A díj annak a települési önkormányzatnak adományozható, 
amely hosszú időn keresztül példamutató tevékenységet foly-
tat a helyi közművelődés és kultúra szervezése terén. Olyan fi-
nanszírozási és döntéshozatali gyakorlatot alakított ki, amely ki-
emelten támogatja a helyi kulturális értékek megőrzését, új ér-
tékek teremtését. Tevékenységében kiemelkedő szerepet játszik 
a helyi kulturális intézmények, közösségek működésének segí-
tése.
A díjra három kategóriában lehet javaslatot tenni: községi, vá-
rosi, megyei jogú városi vagy budapesti kerületi. Tiszaújváros 
önkormányzatát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők 
Egyesülete terjesztette fel a díjra. A kitüntetések odaítéléséről a 
Magyar Népművelők Egyesülete elnöksége döntött. A díjakat a 
Népművelők XXXIV. Országos Vándorgyűlésén május 16-án, 
Szegeden adták át.
Tiszaújváros önkormányzata a fenntartásában működő Der-
kovits Kulturális Központon keresztül látja el közművelődé-
si, nyilvános könyvtári és muzeális feladatait - olvasható egye-
bek mellett a felterjesztésben. - Az állandó várostörténeti és az 
időszaki kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, nyilvá-
nos könyvtári szolgáltatások, ismeretterjesztő előadások, váro-
si szintű társadalmi és kulturális nagyrendezvények megvaló-
sításán túl 12 amatőr művészeti csoportot működtet az intéz-
mény. A kulturális központ 2017. január 22-én vehette át a Mi-
nősített Közművelődési Intézmény címet. Az önkormányzat az 
intézmény működtetéséhez évente 120 millió forintot biztosít. 
A rendezvények megvalósításához további 35-50 millió forint 
összegből évente száz kulturális rendezvény valósul meg, több 
mint 25 ezer fős látogatószámmal. Az önkormányzat a közmű-
velődési feladatainak sokszínű ellátása érdekében támogatást 
nyújt a tiszaújvárosi székhellyel bejegyzett, működő civil szer-
vezetek számára. Az önkormányzat a helyi közművelődésben 
kiemelkedő tevékenységet folytató csoportok, szakemberek el-
ismeréseként Tiszaújváros Közművelődéséért évi és életműdíj 
kitüntetéseket ad át a március 15-ei ünnepségen.
A községi díjat Baj, a megyei jogú városit Szeged és Salgótar-
ján kapta.
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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 szentmisék 
templomunkban. Májusban a hétköznapi szentmisék előtt 8 órától 
elimádkozzuk a rózsafűzért, a szentmise után májusi litánia.
Görögkatolikus
Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent 
Liturgia, 17:00 vecsernye. Hétfőn és szerdán 17:30 paraklisz. Május 
23-án lesz esperesi kerületünk lelki napja Sajópálfalán, ahol 300 év-
vel ezelőtt könnyezett az Istenszülő Szűz Mária képe. A lelki napot 
Barsi Balázs ferences atya vezeti. Szeretettel várjuk a kedves testvé-
rek jelentkezését. Indulás autóbusszal 9 órakor a görög templom elől.
Református
Csütörtökön: 17:00 órától bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkény-
ben 10:00 és Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. A 
városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyer-
mek istentiszteletet, 15.00 órától pedig konfirmációra felkészí-
tő oktatást tartunk. Ugyancsak a városban 16:00 órától óvodás 
gyermekek hittan évzáróját tartják.

Rendőrségi felhívás

Cserbenhagyót keresnek

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Közhasznú Kft. pályáza-
tot hirdet 1 fő uszodamester munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Klórgáz-kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés kezelői képesítés
• Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolni kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot

• Bizonyítványmásolatokat
A pályázat benyújtásának határideje 2017. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft szék-
helyén (Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkanapokon 
8-16 óra között. 
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu 
e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. szám 
alatti címre
Képesítés hiánya esetén a szakképzést támogatjuk.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Köz-
lekedésrendészeti Alosztálya nyomozást 
folytat segítségnyújtás elmulasztása bűn-
tettének megalapozott gyanúja miatt is-
meretlen tettessel szemben, aki a rendel-
kezésre álló adatok alapján 2017. május 
13-án 12 óra 15 perc körüli időben Sa-
jóörös külterületén a 36107 számú út 3 
km 193 méter szelvényénél a vele azonos 
irányba haladó kerékpárost elütötte. Az 
ismeretlen járművezető megállás és segít-

ségnyújtás nélkül továbbhaladt.
A rendőrség várja azon személyek jelent-
kezését, akik látták az eseményt, a bal-
esettel kapcsolatban információval ren-
delkeznek.
Jelentkezni lehet személyesen, a Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Alosztályán ( Tiszaújváros Ti-
sza út 2.), vagy telefonon, hivatali mun-
kaidőben a 49/544-290-es telefonszám 
57-28-as mellékén.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Tevékenység-irányí-
tási Központja a 06-46/514-506-os tele-
fonszámon, továbbá a 107-es vagy 112-es 
központi segélyhívó
telefonszámokon a nap 24 órájában fo-
gadja a bejelentők hívásait. Emellett a 
névtelenség megőrzése mellett is bejelen-
tés tehető az ingyenesen hívható 06-80-
555-111 „Telefontanú” zöld számán.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Pályázat

Uszodamester munkakör

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, 
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,

Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 

életünk legszomorúbb napjára, amikor egyetlen 
gyermekünk

Pósa Beáta
2014. május 20-án örökre eltávozott.

Anya és Apa

„Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,
Lelketekre odafenn az angyalok vigyáznak,
Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szátok,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rátok!”

Fájó szívvel emlékezünk
Zöldi Mihálynéra

aki 1 éve örökre itt hagyott bennünket.
Szerető családod

Mély megrendüléssel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy
seBestyén lásZló

(a Tiszaújvárosi Derkovits 
Fúvószenekar alapító tagja)

életének 59. évében hirtelen elhunyt.
Temetése 2017. május 19-én, pénteken, 11.00 órakor lesz 

a sajószögedi városi temetőben. 
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le. 

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

 Bandorák nóra
 39 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt. Te-
metése 2017. május 19-én, pénteken 14.30 órakor lesz a 

sajószögedi városi temetőben.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

kaBai iMréné 
(sZül.: nánási róZa)

a Tisza ABC nyugalmazott dolgozója
86 éves korában elhunyt. 

Temetése 2017. május 22-én, hétfőn 13.00 órakor lesz 
a tiszaújvárosi római katolikus templom altemplomában. 

Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
neMes andrásné

(sZül.: sZaBó Magdolna)
végső búcsúztatóján megjelentek, sírjára virágokat, 

koszorúkat helyeztek,
vigasztaló szavaikkal mély fájdalmunkat

 enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk
Varga andor

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

A gyászoló család

2. oldal 2017. május 18.Sokféle

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot május 21-ig (vasárnapig) a 
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd 
május 22-tól (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

Örökké
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik máju-

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.

Tűzoltási gyakorlat
a MOL Petrolkémiánál
Ezúton tájékoztatjuk Tiszaújváros és a környező települések 
lakosságát, hogy a FER Tűzoltóság - éves kiképzési tervének 
megfelelően - 2017. május 23-24-25-én 14 órától tűzoltási gya-
korlatot hajt végre.
A gyakorlat helyszíne a MOL Petrolkémia Zrt. tűzoltó gyakor-
lópályája.
A tűzoltási gyakorlatok nagy füstképződéssel járnak, ezért az 
ipartelep egész területéről, valamint a környező településekről 
is jól láthatóak lesznek. A gyakorlatok során levegőszennyezés-
sel nem kell számolni. A tűzoltóság rendelkezik érvényes, leve-
gőtisztaság-védelmi engedéllyel.
Nem megfelelő időjárási viszonyok esetén az adott napi gyakor-
latot későbbi időpontban tartják meg.
Megértésüket köszönjük!

MOL Petrolkémia Zrt.



Rendkívüli testületi

Református lesz a Katica óvoda
Szeptember elsejétől a Tisza-
újvárosi Református Egy-
házközség lesz a fenntartója 
a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda Katica óvodá-
jának - határozott a képvise-
lő-testület május 10-én tar-
tott rendkívüli ülésén. A gré-
mium - elbírálva az energia-
takarékossági és gépészeti 
beruházásokra, felújításokra 
benyújtott pályázatokat - öt 
lakóközösség számára össze-
sen mintegy 2,6 millió forint 
támogatást ítélt meg.

A sikeresen működő református és kato-
likus általános iskola előrevetítette egy 
egyházi fenntartású óvoda létrehozásának 
igényét is Tiszaújvárosban, ezért a képvi-
selő-testület - a református egyházközség 
kezdeményezésére - 2016 szeptemberé-
ben határozatba foglalta, azon szándékát, 
hogy a fenntartásában lévő Tiszaújvárosi 
Napközi Otthonos Óvoda Katica óvodá-
jának fenntartói jogát, vagy az üres épü-
let használati jogát óvodai közfeladat el-
látására a Tiszaújvárosi Református Egy-
házközségnek 2017. augusztus 31. napjá-
val átadja. A testületi határozat rögzítette: 
az alternatíva kiválasztása során kiemelt 
fontosságú, hogy az társadalmilag elfoga-
dott legyen, a társadalmi békét, nyugal-
mat fenntartó, valós helyi közösségi igé-
nyeket kielégítse, valamint biztosítsa a 
jelenlegi alkalmazotti közösség folyama-
tos, tartós foglalkoztatását.
2017 februárjában megindult az intéz-
ményátszervezés előkészítése. Az egy-
házközség nyilatkozatban erősítette meg 
azt a szándékát, hogy szeptember 1-jé-
től egyházközségi fenntartású óvodát in-
dít Tiszaújvárosban, és kezdeményezte a 
Katica óvoda fenntartói jogának átvéte-
lét.
Az ellátott gyermekek szüleinek 100%-
a nyilvánította ki írásban támogatását ar-
ra vonatkozóan, hogy Tiszaújvárosban 
létrejöjjön egy református óvoda a Kati-
ca óvoda fenntartói jogának átadásával. 
Az intézmény 10 óvodai dolgozójából 9 
fő, és a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ alkalmazásában álló mind-
két konyhai dolgozó támogatta a fenntar-
tóváltást.
                                                   

Óvodai nevelés 
az átszervezés után

Az óvodai ellátás jogszabályban meg-
határozott kötelező feladatának ellátá-
sa érdekében a Napközi Otthonos Óvoda 
fenntartása mellett a Katica óvoda fenn-
tartói jogának átadásával egyidejűleg az 
egyházközséggel köznevelési szerződést 
köt az önkormányzat, hogy a Katica óvo-
da továbbra is részt vegyen a kötelező fel-
vételt biztosító óvodai ellátásban. Ebben 
egyebek mellett rögzítik, hogy a reformá-
tus egyházközség, mint egyházi fenntar-
tó, vallási szempontból elkötelezett köz-
nevelési intézményt hoz létre. Az érintett 
épületben jelenleg ellátott minden gyer-
mek számára ingyenesen biztosított a re-
formátus óvodában az óvodai nevelés. 
Azon szülők számára, akik nem kíván-
ják az egyházi intézmény szolgáltatásait 
igénybe venni, gyermekük önkormányza-
ti óvodában történő elhelyezésére lehető-
ség nyílik. Az óvoda épületét és a felada-
tellátást szolgáló ingó vagyont ingyenes 
használatra átadja az önkormányzat. 
A munkavállalók további foglalkoztatása 
is biztosított az új intézményben, a dol-
gozók közalkalmazottként szerzett jogai 
megmaradnak. Az önkormányzat az adott 
év költségvetésének tervezése során, a 
költségvetési kondíciók függvényében és 
a változó jogszabályi környezet figyelem-
bevételével az új intézményre vonatkozó-
an is figyelembe veszi azokat a támogatá-
si elveket és egyéb szabályokat, melyeket 

a saját fenntartású intézményei, továbbá 
az állami és egyházi fenntartású közneve-
lési intézmények esetében követ.
Az előzetes felmérés szerint - elfogad-
va az egyházközség kínálta lehetőséget 
- a 6 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asz-
szisztens, 3 dajka, és mindkét konyhai al-
kalmazott munkaviszonyt kíván létesíteni 
2017. szeptember 1-jétől.
Az előzetes felmérés szerint a Kati-
ca óvodában jelenleg nevelkedő és a 
2017/2018. nevelési évben továbbra is 
óvodai nevelésben maradó gyermekek 
szüleinek 100%-a az intézményben foly-
tatva kívánja igénybe venni az óvodai 
ellátást (45 fő). Az óvodai felvételi eljá-
rás során az egyházi óvodába 22 fő (10 
óvodaköteles, 12 előfelvételes) jelentke-
zett. A létrejövő óvoda a 2017/2018. ne-
velési évet három óvodai csoport indítá-
sával kezdheti meg. 
                                                

Előnyök és hátrányok

A református óvoda küldetése szerint szí-
nesíti városunk köznevelési kínálatát, le-
hetőséget biztosít a vallási és világnéze-
ti szempontból elkötelezett családok szá-
mára a keresztény szellemiségben történő 
óvodai nevelés igénybevételéhez - áll az 
előterjesztésben. Az óvodai feladatellátás 
színvonala nem romlik, az egyházi fenn-
tartó a jelenleg is alkalmazott pedagógi-
ai programot veszi át és egészíti ki saját 
szempontjainak megfelelően, ezt vezeti 
be a 2017/2018. nevelési évtől. Az átszer-
vezést követően a szülőkre, gyermekek-
re, a köznevelési szerződés miatt a vallá-
si, világnézeti szempontból el nem köte-
lezett nevelésben való részvételhez fűző-
dő joguk érvényesítésében aránytalan te-
her nem hárul.
 A létrejövő óvodában a jelenlegi alkal-
mazottak látják el a feladatot, a nevelő-
munkához szükséges mostani ingó- és in-
gatlanvagyont használva. 
Előny továbbá, hogy a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda működtetéséhez ed-
dig szükséges önkormányzati támogatás 
csökkenése hosszabb távon megtakarí-
tást eredményezhet a város költségveté-
sében. Amennyiben a Katica önkormány-
zati fenntartásban maradna, a jelenle-
gi költségvetéssel számolva az egy gyer-
mekre jutó önkormányzati támogatás 84 
ezer forint lenne, egyházi fenntartás ese-
tén 80 ezer forint önkormányzati támo-
gatásra lenne szükség gyermekenként, 
vagyis összességében mintegy 4,9 millió 
forintra. 
Az önkormányzat az egyházi óvoda fenn-
tartójával is támogatási megállapodást 
köt, annak érdekében, hogy érvényesít-
hesse azokat a támogatási elveket és sza-
bályokat, melyeket a saját fenntartású in-
tézményei, továbbá az állami és egyhá-
zi fenntartású köznevelési intézmények 
esetében követ. Ennek szellemében az 
átszervezést követően a december 31-
ig terjedő időszakra a református óvoda 

fenntartója 4,9 millió forint működési tá-
mogatást kap. 
Tekintettel arra, hogy a jogszabályok 
alapján az egyházközség csak december-
ben juthat hozzá az állami támogatáshoz, 
az önkormányzat szeptember 1-től 15 
millió forint kölcsönt ad, annak érdeké-
ben, hogy az egyházi intézmény a műkö-
dést meg tudja kezdeni. Az állami támo-
gatás utalását követően 15 napon belül a 
fenntartó a havonkénti bontásban kapott 
kölcsönt egy összegben fizeti vissza.
 Egy 5 millió forintos támogatási kere-
tösszegről is döntött a testület, amely az 
előre nem látható kiadásokra nyújthat fe-
dezetet az év során. Az összeg felhaszná-
lásáról - kérelem alapján - átruházott ha-
táskörben a polgármester dönt, tájékoz-
tatva a képviselő-testületet.
Hátrányként, nehézségként az vetőd-
het fel, hogy az intézkedés a világnéze-
tileg nem elkötelezett családoktól - akik 
különböző okokból nem élnek azzal a le-
hetőséggel, hogy az önkormányzati fenn-
tartású intézmény valamelyik óvodájában 
vegyék igénybe az ellátást  - alkalmazko-
dást igénylő, esetleg szokatlan magatartá-
si normák betartását várja el a fenntartó. 

                                    

Társasházi felújítások

A képviselő-testület a 2017. évi költség-
vetésében az energiatakarékossági pályá-
zatok támogatására 15 millió forintot ha-
gyott jóvá. A támogatás mértéke, témakö-
rönként külön-külön a korszerűsítés teljes 
bruttó költségének 1/3-a, de lakásonként 
maximum 20 ezer forint.
A pályázati kiírás megjelenése óta 5 lakó-
közösség nyújtott be pályázatot, az eddig 
megítélt támogatás 2.664.828 forint.
Most újabb 5 pályázatot bírált el a testü-
let, összesen 2.664.828 forint támogatást 
nyújtva.
Ebből energiatakarékossági beruházá-
sokra, felújításokra (nyílászárók cseréje) 
270.083 forintot, gépészeti beruházások-
ra, felújításokra (villamoshálózat, vízve-
zeték felújítása) 2.364.265 forintot fordít-
hatnak a lakóközösségek.
A II. sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó 
Szövetkezet Tiszaújváros, Munkácsy Mi-
hály út 1-5. sz. épületében a víz- és szeny-
nyvíz ejtő vezeték cseréjére meghibáso-
dás miatt sürgősen - a szolgáltató felszó-
lítására - sort kellett keríteni és azt a pá-
lyázat megjelenését megelőzően el kellett 
kezdeni. Tekintettel arra, hogy nem lehet 
pályázni megkezdett, illetve elvégzett be-
ruházásra, felújításra, a testület egyedi 
döntéssel, a pályázatban meghatározott 
mértékű támogatásban részesítette a lakó-
közösséget, mivel előre nem tervezhető-
en, a társasház önhibáján kívül és a szol-
gáltató által előírtaknak megfelelően tör-
tén a hiba javítására. A pályázat szerinti 
támogatás mértéke, a 36 lakásos lakóépü-
let részére 249.244 forint.

Ferenczi László

Közmeghallgatások

Derű és ború

Ahány városrész, annyi szokás, stílus, hangulat - ál-
lapítható meg a képviselő-testület tavaszi közmeg-
hallgatás-sorozata után. 

Tisza-part városrészben kevesen élnek, ám arányát tekintve 
itt jelennek meg a legtöbben, s szólalnak fel a közmeghallga-
tásokon. Így volt ez most is. A szót kérők - mindamellett, hogy 
méltányolták és megköszönték az önkormányzat tevékenységét 
- egész problémalistával álltak elő. Felveri a gyom a frissen le-
rakott térköves járdát, bontási törmelékből épített hegyet valaki 
a buszfordulóban, nincs magyar és uniós zászló a révőrsön, az 
idős, beteg emberek télen képtelenek megtisztítani a házuk előtti 
járdát, akinek nincs autója, nem tud megnézni egy színházi előa-
dást sem a városban, nem megoldott a szennyvízelvezetés. Vál-
tozatlanul életveszélyes a Tiszavirág út a gyorshajtók miatt, s el-
kelne egy gyalogátkelő a városrész másik főútján. 
Tisza-part talán legnagyobb problémáját - az omlásveszélyes 
„üzletház” mellett - a közmeghallgatást Bráz György polgár-
mester távollétében vezető dr. Fülöp György alpolgármester 
hozta szóba. A bekötőút teljes felújításáról van szó, melynek 
szükségessége egyértelmű, ám az 1,7 milliárd forintos szolida-
ritási hozzájárulás a tervezett felújításoknak gátat szabott. Er-
ről a témakörről a rendezvény végére megérkező Bráz György 
itt, és a további két közmeghallgatáson is szólt. Mint mondot-
ta, arcátlan, igazságtalan intézkedés elvenni a tiszaújvárosiaktól 
azt, amiért megdolgoztak, különösen úgy, hogy nem hogy bele-
szólásuk, de még rálátásuk sincs arra, hogy mire költik el a vá-
ros pénzét. 
A fejlesztéseket, felújításokat alaposan át kell gondolni, hiszen 
a működés, a szociális ellátás prioritást élvez, de az már biztos, 
hogy két nagy projekt, a Barcsay tér rekonstrukciója és a térfel-
ügyeleti kamerarendszer bővítése késni fog - mondta a polgár-
mester, már a Városházán rendezett közmeghallgatáson. Ahol 
„hagyományosan” kevesen jelennek meg, s általában egyszemé-
lyes show-vá silányul az esemény. 
Ezúttal - ahogy a legutóbbi alkalmakkor is - Németh Emil volt a 
showman. Mintegy 15 perces gúnyos, helyenként durva, máskor 
kioktató hozzászólásával élesen bírálta a Polgármesteri Hivatal 
munkáját, kétségbe vonva annak szakmaiságát. Többek között 
kifogásolta a „Hajtva tilos, Tolva szabályos!” táblácskák kihe-
lyezését a gyalogátkelőknél, melyek amellett, hogy szabálytala-
nok, helytelen üzenetet közvetítenek. Szerinte szabálytalanul - 
és feleslegesen - épült a lakó-pihenő övezetben lévő Szent Lász-
ló úti járda-kerékpárút, melyet még fel is újítottak, szemben - az 
általa is lakott - Karinthy utcával. Mondandójára érkeztek érde-
mi válaszok is, ám inkább stílusára reagáltak. Ami nem csoda, 
hiszen a szakmaiatlanság, butaság, hülyeség, zagyvaság voltak 
a legenyhébb kifejezések, melyeket használt. 
A további hozzászólók egyebek mellett a Sportcentrum kele-
ti oldalának fásítását, cserjésítését, a Derkovits Kulturális Köz-
pont melletti járda felújítását javasolták, illetve arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a SPAR melletti körforgalomnál az építési terü-
let magasabban van a szomszédos garázsoknál, így esős időben 
oda folyik a víz, eláztatva azokat. 
Általában is, de Tiszaszederkényre különösen jellemző, hogy 
a humor sem hiánycikk a közmeghallgatáson. Ennek most sem 
voltak híján a résztvevők. Finom beszólások, jól elhelyezett po-
énok színesítették az eseményt. No meg egy betévedt darázs, 
először riadalmat, majd derűt keltve. 
Természetesen komoly témák is terítéken voltak. Többek kö-
zött, hogy a feladatok között szerepel a Petőfi klub kialakítása, 
a térfigyelő kamerarendszer bővítése, a csapadékcsatorna rend-
szer helyreállítása, a református temetőnél parkolóhelyek és bel-
ső utak építése, s két helyszínen szabadtéri fitnesz eszközök te-
lepítése. 
A városrész lakói egyebek mellett a kocsibehajtók rendbetételét, 
a Bocskai út elejének újrafásítását vetették fel. Ismételten szóvá 
tették - érdekes módon nem az érintettek köréből -, hogy a mű-
velődési ház dolgozóinak munkaideje után nincs hova menni-
ük a fiataloknak. 
Problémaként vetődött fel, hogy a Sodrás Amatőr Színtársu-
lat az általuk kívántnál kevesebbet próbálhat a művelődési ház 
nagytermében. 

                                                                    F.L.
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Az előző közmeghallgatás óta kettős fasort telepítettek a 
Vasvári út mentén. 

A szülők mindegyike támogatta az óvoda egyházi fenntartásba adását. 



Teltházas Zorán koncert

Legyen súlya a zenének!
Közel 25 éves múltra tekint 
vissza a Tiszaújvárosi Ta-
vaszi Fesztivál, ahol min-
dig elsődleges szempont volt 
az, hogy sokféle művészeti 
ág mutatkozzon be. Ez idén 
sincs másként, hiszen kiállí-
tások, koncertek, gyermek- 
és felnőtt színházi előadások 
is szerepelnek a programban. 

A kulturális központ színháztermében 
hétfőn este Zorán és kamarazenekara 
adott teltházas koncertet. Az előadás előtt 
dr. Fülöp György alpolgármester szólt a 
közönséghez.
- 51 évvel ezelőtt gyakorlatilag a sem-
miből létrejött itt egy város - mondta -, a 
szélrózsa minden irányából jöttek ide em-
berek, akiknek rögtön igényük támadt ar-
ra, hogy legyen virágzó kulturális élet és 
ezért létrehozták ezt az intézményt. (...) 
Közös siker a Tavaszi Fesztivál, hiszen 
nem lenne, ha nem lennének önök, mert 
akkor kinek szervezné a kulturális köz-
pont a programokat. Köszönjük önök-
nek, hogy áldoznak anyagi erőforrásokat, 
áldoznak a szabadidejükből arra, hogy 
együtt legyünk, együtt ünnepeljünk. 
Zoránra sokan kíváncsiak voltak, ki a ré-
gi, ki az újabb idők miatt. 
- Gyerekkoromtól nagy kedvelője va-
gyok - mondta Kassainé Bata Nikoletta. 
- Édesanyám énektanárnő volt, sajnos ő 
már nem él, de ő is nagyon szerette. Ami-
kor csak lehet, akkor hallgatom. Otthon 
is, és a koncertjeire is szívesen elmegyek. 
- Annak idején jártam Metró koncertek-
re - mondta Érsok Béla -, a Metró Klub-
ba is nagyon sokat. Ha lehetőségem van 
rá, akkor mindig megnézem, legutóbb ta-
valy, Gyöngyösön voltunk a koncertjén. 
Zorán első zenekara, a Zenit 1960-ban 
alakult meg, egy évvel később kötöttek 
szerződést a Metró Klubbal, ez egyben 
névváltást is jelentett. A Metró együttes 
12 évet élt meg, Zorán első szólólemezét 
1977-ben adták ki. 
- Nagyon nagy lépés volt ez - mondta Zo-
rán -, mert ugye előtte mi olyan huszo-
névesen kezdtünk el zenélni, és inkább 
szórakozásnak tűnt kizárólag, hiszen eb-
ből a generációból majdnem mindenki 
készült valamilyen későbbi foglalkozás-
ra. Mi például Dusánnal (Zorán öccse - 
a szerk.) a Műszaki Egyetemre jártunk és 
az volt a tervünk, hogy majd villamos-
mérnökök leszünk. A zene nagyon közbe-
szólt, mint a mellékelt ábra is mutatja. A 
kezdeti időszak inkább a könnyed szóra-
kozásról szólt. 1977-től kezdte az egész 
nagyon komollyá vált, akkor valahogy 

Dusán is meg én is mintha megértünk 
volna, vagy érettebb férfiakká váltunk, és 
így néztük a világot, nem pedig azzal a 
játékos könnyedséggel, mint a legelején. 
- Mi ad folyamatosan energiát ahhoz, 
hogy ugyanolyan lelkesedéssel tudjon fel-
lépni a színpadra?
- Semmi más, csak az, hogy az ember 
szereti, amit csinál. A hivatása és a hob-
bija is egyben, szórakozás és öröm. Eb-
ben sok-sok olyan plusz faktor van, ami-
től ez nem megerőltetés, hanem egyfajta 
lazítás, nem fáradtságot idéz elő, hanem 
inkább energiát ad. 

- Bevallása szerint ön igazi csapatjáté-
kos, mégis szólókarrierbe kezdett a ’70-
es években. 
- Mindenki szólistának gondol engem, 
holott én zenekarban játszónak érzem 
magam. Ma is heten leszünk a színpa-
don velem együtt. Ez csapatmunka, és 
mindig is büszkén mondom, hogy mi-
lyen fantasztikus zenészkollégáim van-
nak. Mi nem csak egyszerűen eljátsszuk a 
dalokat, hanem komoly zenei teljesítmé-
nyek állnak mögötte, hangszeres szólók-

kal. Én mindig valahogy apellálok arra, 
hogy a közönség ezt is vegye észre, és tu-
datosodjon mindenkiben, hogy itt nagyon 
komoly zenélés zajlik. Azt vettem észre, 
hogy az utóbbi években a közönség egyre 
fogékonyabb az élőzenére, és arra, hogy 
jó zenészek játsszanak. Hogy legyen sú-
lya annak, ami a színpadon zajlik és ne 
egyszerűen a dalok egymásutánisága le-
gyen egy koncert. 
- Mennyire követi az aktuális zenei tren-
deket és mi a véleménye róluk?
- Egyrészt követem, amennyire tudom, 
tehát nem áll távol tőlem, nagyon is ér-
deklődő vagyok az újabb zenék iránt. 
Ugyanakkor nincs annyira rossz vélemé-
nyem a mostani kezdőkről, mint sokan 
feltételeznék mindazokról, akik már jó 
pár éve a pályán vannak, mert sosem fo-
gom elfelejteni, hogy mi is így kezdtük. 
Az én első igazi nyilvános megjelenésem 
egy Ki mit tud? nevű műsor volt, ami na-
gyon is hasonlított a mostani tehetségku-
tató műsorokhoz. Ugyanúgy megméret-
tettünk annak idején mi is, sőt az első te-
levíziós közvetítéseken keresztül lettünk 
ismertek. Mint ahogy ma is nagyhatalom 
a televízió ebből a szempontból, tényleg 
sokakból tud pillanatok alatt sztárt csi-
nálni. Csak közben annyiban változott a 
helyzet, hogy akik akkor ismertek lettek, 
ők hosszú távon ismertek maradtak. Egy 
televíziós csatorna, egy országos rende-
zőiroda volt és így tovább, szóval nagyon 
koncentrált volt minden. Most viszont aki 
éppen látja azt a csatornát, az megisme-
ri azt az új tehetséget, aki nem, az nem. 
Miközben könnyebb dolguk is van a ma-
iaknak, eközben nehezebb is, mert nagy 
a felhozatal és így kell tudni helyt állni 
hosszú távon. 

  Fodor Petra

A Derkovits Kulturális Köz-
pont félemeletén kiállítást 
rendeztek be ásványokból. 
Krisztián István gyűjtemé-
nyében van olyan darab, amit 
már csiszoltan állít ki, de akad 
olyan is, amit ebben a formá-
jában vájt ki a hegyből.

- Tavaly is meghívást kaptam a Tiszaúj-
városi Tavaszi Fesztiválra és örömömre 
az idén is. Az elmúlt esztendőben sokat 
jártam Erdélyben gyűjteni, arról a vidék-
ről hoztam most sok új ásványt - mutatja    
természeti kincseit a gyűjtő. - Leginkább 
a Zemplén hegyeit kutatom, oda járok so-
kat, nagyon termékeny lelőhelyek van-
nak, ritkán jövök el onnan üres kézzel. 
Parádsasvár és Gyöngyösoroszi környé-
kén jártam mostanában, onnan is van jó 
néhány szép darab. Sok ásvány van, amit 
csiszolni kell, meg kell vágni, mert csak 
úgy látványos, most leginkább csiszol-
tat hoztam. Hogy mikor, mit talál az em-
ber, az szerencse kérdése is, de vannak 
régi geológiai leírások, földtani térképek, 
ezek mentén indulunk el. Minden gyűjtő-

nek van kedvenc darabja, én az opálokat 
és az antimont szeretem nagyon. Mi, ás-
ványosok elsősorban nem a pénzben kife-
jezett értéke miatt tartunk becsesnek egy-
egy darabot, hanem inkább a hozzá kötő-
dő élmény, vagy emlék miatt. 
Egyes ásványoknak gyógyító hatást is 

tulajdonítanak. Van, aki ezért vásárolja 
meg. Másokat csupán a természeti kép-
ződmények szépsége vonz. Legyen ez, 
vagy az, csütörtökön és pénteken né-
zelődni és vásárolni is lehet Krisztin Ist-
ván gyűjteményéből. 

berta 

Hobo, Charlie, Deák Bill a Nagyhéten

Marad a színvonal

A 2017-es triatlonszezon változatos és nívós sport- 
és kulturális programokkal várja a tiszaújvárosia-
kat, az ide látogató versenyzőket, vendégeket. 

A részletekről Bráz György, Tiszaújváros polgármestere, dr. Fü-
löp György alpolgármester, Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Tri-
atlon Klub elnök-vezetőedzője, Márkus Balázs, a Szervező Bi-
zottság társelnöke és Pálffy Gábor, a főtámogató MOL Petrol-
kémia Zrt. kommunikációs vezetője május 16-án, a Scarpa Étte-
remben tájékoztatta a sajtó képviselőit.
Az idei tiszaújvárosi triatlonos rendezvények nyitánya egybe-
esik a helyi strandszezon kezdetével, ami azért is lényeges, mert 
a hétvégi (május 20-21.) klubcsapat országos bajnokságot és 
egyéni ranglistaversenyt is magába foglaló XXVI. Tisza Triat-
lon központja is a termálfürdő lesz. 
 A 19. MOL Petrolkémia Triatlon Nagyhét idén július 15-23. kö-
zött lesz. A sportprogramokban változást jelent, hogy a Jabil 1/3 
Maraton utcai futóversenyt nem az eddig megszokott második, 
hanem az első hétvégén, a nyitónapon rendezik meg.
A további sportos „étlapon” evezősverseny, futás (kétszer is), 
kerékpározás, sakk, extrém-váltó, duatlon-váltó, turista triatlon 
és lábtenisz szerepel. 
A 21. ITU Triatlon Világkupa és az ETU Triatlon Junior Euró-
pa-kupa előfutamai július 22-én, döntői pedig július 23-án kínál-
nak versenyzési lehetőséget a nemzetközi és a hazai elit sporto-
lók számára. 
Az elmúlt esztendők jól bevált hagyományainak megfelelően 
a sportprogramokat remekül egészítik ki a valamennyi korosz-
tályt megcélzó kulturális események. A nagyszínpadon minden 
bizonnyal komoly érdeklődésre tart majd számot Tóth Vera és 
Tóth Gabi, Hobo és Deák Bill Gyula, Fábián Juli és a Zooha-
cker,  a Kelemen Kabátban, Korda György és Balázs Klári, a Ze-
nevonat LGT sztárokkal, az Intim Torna Illegál, a Charlie ‘70, 
Veréb Tamás és a Mystery Gang koncertje. Ezen kívül a KreAk-
tív-színpadon különböző stílust képviselő, feltörekvő zenekarok 
szórakoztatják majd az érdeklődőket. 

SZIS

Strandnyitány

Május 20-án, szombaton indul a nyári szezon a Ti-
szaújvárosi Gyógy- és Strandfürdőben.

Péntekig befejezik a javítási és strandfelkészítési munkálatokat, 
a  burkolatok javítását, a büfésor villamoshálózatának bővíté-
sét, a zöldterületek felújítását,  virágosítását. A strand működé-
sében jelentős változás, hogy beüzemeltek egy vas-mangánta-
lanító berendezést, segítségével már nem hálózati vízzel tötik a 
strandmedencéket, hanem saját kútból biztosítják a hideg vizes 
medencék vízigényét.
- Fejlesztésekről a gyógyfürdő területén is be tudunk számol-
ni - mondja Fodor-Somodi Gabriella üzemeltetési vezető. - A 
vendégek a bejáratnál egy újdonsággal találkozhatnak, automa-
ta ajtókat szereltünk fel a kényelmesebb közlekedés érdekében. 
Az öltözőszekrényeket biztonságosabbá tettük: a régi szekré-
nyeket karórával zárható, nyitható  szekrényekre cseréltük. Egy, 
az üzembiztonság szempontjából fontos projekt is befejeződött: 
egy régi, sérült termálvízvezetéket cseréltettünk ki.
 Egy újabb nagyberuházást terveznek, fedett gyermekmedencé-
vel szeretnék bővíteni a kínálatot. 
A fürdőbelépők ára egységesen 100 forinttal emelkedik , jó hír 
viszont, hogy családi belépőt nem csak hétköznap, hanem hét-
végén is lehet váltani.

Ásványkiállítás 

Hegyek gyomrából kivájt kincsek
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A sajtótájékoztató résztvevői. 

A vas-mangátlanító berendezés. 

Zenekarban játszónak érzi magát Zorán.

Zorán több mint hat évtizede zenél. 

Erdélyben lelt pirit és kvarc. 



Rendkívüli felvételi 
eljárás!

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2017/2018-
as tanévre, a következő tanulmányi területekre:
 - tagozatkód: 0002 - általános gimnázium;
 - tagozatkód: 0003 – emelt szintű matematika.
A rendkívüli felvételi eljárás ideje: 2017. május 8. és május 
19. között.
A rendkívüli felvételi eljárásra egy új jelentkezési lap kitöl-
tésével lehet jelentkezni, a kitöltött jelentkezési lapot a szü-
lő juttatja el intézményünkbe. (Jelentkezési lapok kérhetők 
az iskola titkárságán, vagy letölthetők honlapunkról: http://
www.eotvos-tuj.sulinet.hu.)
Amennyiben a tanuló a rendes felvételi eljárás során nem fel-
vételizett iskolánkba, kérjük csatolni az 5., 6., 7. év végi és a 
8. félévi bizonyítvány hitelesített fénymásolatát.

Erdélyi Lajos intézményvezető

Egy százalék
Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tisza-
újvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövedelemadó-
ja 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szük-
séges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Köszönet az Inno-Compnak

Re:formáció 500 - Kulturális kincskereső

Nemzetközi verseny zongorára

A katolikus iskola sikerei

Az elmúlt héten megható és szép ünnepség volt 
a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bóbi-
ta óvodájának kiscsoportjában. 
A 3.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért 
Alapítvány pályázattal fordult az Inno-Comp 
Kft. cégvezetése felé, melynek eredményeként 
kedves ajándékokat adtak át. A cég képviseleté-
ben Torma Péter igazgató úr és Tormáné Budai 
Orsolya lepte meg ajándékaival a kicsiket. Gaz-
dagodott a csoportszoba gyermekkanapéval, já-
téktároló ládával és mesepárnákkal. A kedves 
ajándékokat a gyermekek versekkel, dalokkal, 
csillogó szemekkel és bájos mosolyokkal hálál-
ták meg.
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, va-
lamint a 3.sz. Napközi Otthonos Óvoda Gyer-
mekeiért Alapítvány nevében ezúton is köszö-
netünket fejezzük ki az Inno-Comp Kft. vezeté-
sének és munkatársainak, hogy adományaikkal 
megszépítették óvodásaink életét.

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető
Dobos Endréné óvodavezető-helyettes

Bozsó Gyuláné, a kuratórium elnöke

A Reformáció Emlékbizottság, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának Oktatá-
sért Felelős Államtitkársága és az Okta-
tási Hivatal 2016 nyarán hirdette meg a 
Re: formáció – Kulturális kincskereső el-
nevezésű komplex műveltségi vetélke-
dőt. A vetélkedő során megoldandó fel-
adatok a reformáció témaköréből az aláb-
bi műveltségi területeket ölelik fel: ma-
gyar irodalom, történelem, természettu-
dományok, művészet- és művelődéstörté-
net, ének-zene, hittan és egyháztörténet. 
Már az első online forduló hatalmas is-
meretanyagot kívánt. 127 iskolából 300 
csapatban 1500 diák vetélkedéséből a 
Kazinczy csapata továbbjutott, és beke-
rült a 36 legjobb eredményt elért csapat 
közé. A regionális középdöntőt május 
13-án rendezték a miskolci Diósgyőri 
Gimnáziumban. A régiók bemutatkozá-
sakor büszkén mutattuk be a mi öröksé-
günket, a szederkényi református temp-
lomot, melynek a tervrajzát az építész 
feladathoz is elkészítettük.  Részletet 
adtunk elő Tóth-Máthé Miklós Pecúrok 
című regényéből, gitárkísérettel énekel-
tük a 4. zsoltárt, a rétori feladatban az 
olvasás szépségéről győztük meg a hall-
gatóságot, és a reformáció nagy alakja-
inak életrajzát, cselekedeteit betéve fúj-
tuk. A nemes vetélkedés első helyezett-
jeként bejutottunk a 2017. őszén ren-
dezendő országos döntőbe.  A győztes 
csapat tagjai: Takács Noémi 7.a. Ladá-

nyi Laura 7.a, Venglovecz Bence 7.a, 
Novák Henriett 7.b, Vajani Viktória 7.b 
osztályos tanulók. Felkészítő tanáraik: 
Simonné Varga Katalin, Kocsis Katalin 
Ildikó, Tóthné Lesnyák Viktória, Váral-
jai Tímea. Szívből gratulálunk a megér-
demelt győzelemhez!

Elhallgatott történelem

A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok 
és kényszermunkások emlékévéhez kap-
csolódóan a Tettre Éber Alapítvány 2017.
május 8 - 9-én csapatversenyt rendezett 

Kárpátalján. A résztvevő diákok játszva 
és tanulva tisztelegtek az áldozatok előtt, 
majd a Szolyvai Emlékparkban helyezték 
el az emlékezés koszorúját. A nemes ver-
sengésben 17 csapat 136 diákja közül is-
kolánk csapata 2. helyezést ért el. A csa-
pat tagjai: Gerőcs Roland Bálint 7.b,  Si-
mon Bence 7.b,  Balogh Nóra 8.b,  Da-
nó Ádám 8.b,  Kocsis Simon Márk 8.b,  
Nagy Levente 8.b,  Terjék Valentina 8.b, 
Tóth Botond 8.b. Felkészítő tanáraik: 
Gerőcsné Berkes Judit, Tóthné Lesnyák 
Viktória és Tölgyesiné Liktor Mária. 

Dorony Attiláné 

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor 
Sándor Zeneiskolájának tanulói és pe-
dagógusai ebben a tanévben számos 
versenyen és találkozón vettek részt, és 
mindegyiken remekül szerepeltek. Az 
újabb versenyt 2017. május 9-én Sá-

toraljaújhelyen rendezték meg. Ezen 
a zongoraversenyen a kassai, nagyka-
posi, ungvári, beregszászi, nagyszőlő-
si járások művészeti iskoláiban tanuló 
növendékek is részt vettek, így a ver-
seny nemzetközivé szélesedett. Zeneis-
kolánk növendéke, Szavina Viktória a 

számos induló közül korcsoportjában 
az előkelő II. helyezést érte el. Felké-
szítő tanára: Bakos Irina.
Gratulálok a résztwwvevő tanulónak és a 
felkészítő pedagógusnak!

Somogyiné Sándor Dóra
intézményegység-vezető

Kiváló eredményeket értek el a Tiszaúj-
városi Szent István Katolikus Általános 
Iskola történelem iránt érdeklődő tanu-
lói a katolikus iskolák XIII. Országos Ta-
káts Sándor történelemversenyen. ,,A ke-
reszténység ezer éve Erdélyben” címmel 
meghirdetett megmérettetésen a diákok 
szerteágazó tudásról adtak számot. Er-
dély földrajzát, építészetét ugyanolyan jól 
kellett ismerni, mint a szentek életét, a ka-
tolicizmus és a protestáns vallások szere-
pét történelmünkben. Diákjaink eredmé-
nyes felkészülését mutatja a csapatok ál-
tal elért eredmények.

Az országos 7. helyezett csapat tagjai: 
Kiss Édua, Kalotai Laura, Prókai Balázs,-
Tokaji Marcell 7. a osztályos tanulók. Az 
országos 8. helyezett csapat tagjai: Balla 
Márton, Emődi Réka,Nagy Zsófi, Orosz 
Zoltán 8. a osztályos tanulók.  A csapato-
kat felkészítette: Orbán Mónika tanárnő.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 
által meghirdetett ,,Az alföldi erdők élővi-
lága” vetélkedőn iskolánk versenyzői az 5. 
helyet szerezték meg.  A ,,Tisza védőan-
gyalai” elnevezésű csapat tagjai:Berencsi 
Lili,Tóth Petra,Szabó Vivien. Felkészítő 
pedagógus: Orbán Mónika tanárnő.

Az encsi Szent László Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény csapat- és szavalóversenyt szer-
vezett a megye katolikus általános iskolái 
között a Szent László év alakalmából.
A szavalóverseny helyezettjei: 1. Ollé 
Hédi 1.a, Bartha Viola 5.b, Prókai Balázs 
7.a, Emődi Réka 8.a. 2.Luczi Alex 4.b, 
Nemes Noémi 8.a.
Csapatversenyben Bodolai Lili, Berencsi 
Lili, Szabó Vivien, Szatmári Réka, Tóth 
Petra, Varga Eszter 7. osztályos tanulók a 
IV. helyen végeztek.

Gál Benjáminné igazgató

Tájékoztató érettségi 
utáni szakképzésről

Az SzSzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája érettségi utáni szakképzéseket indít a 
2017/18-as tanévben. A jelentkezés feltétele sikeres érettségi 
vizsga, vagy 4 befejezett középiskolai évfolyam és az első szak-
képzési évfolyam félévének zárásáig megszerzett érettségi bi-
zonyítvány. 
Szívesen látjuk azok jelentkezését is, akiket nem vettek fel fel-
sőoktatási intézménybe, de szeretnének továbbtanulni.
A következő területeken indítjuk képzéseinket:

A szakképesítés Munka-
rend

Képzési idő (év)
OKJ - 
száma

megnevezése ágazati 
érettségi-

vel

érettségi-
vel

5452302 Elektronikai 
technikus

nappali 1 2

5452103 Gépgyártás-
technológiai 

technikus

nappali 1 2

5434401 Pénz-
ügyi-számvi-
teli ügyintéző

nappali 1 2

5434602 Ügyviteli tit-
kár

nappali 1 -

5434603 Irodai titkár nappali - 2

A jelentkezés határideje: 2017. június 30., a pótjelentkezés  ha-
tárideje: 2017. augusztus 31.
A jelentkezési lapok beszerezhetők az intézmény portáján, vagy 
letölthetőek az iskola honlapjáról.
A honlap elérhetősége: www.brassai-tiszaujvaros.hu 

                       Bukta Márta mb. igazgató

Új ízek, új ételek
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ általános iskolás 
gyerekek és szüleik részére kóstolással egybekötött ételbemuta-
tót tart az alábbi időpontokban: 
Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola: 2017. május 
25. 15.00-17.00-ig.
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(Hunyadi Iskola): 2017. május 31. 15.00-17.00-ig.
Helyszín: mindkét intézményben az iskola aulája.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Egy százalék
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 
az Eötvös Alapítvány kuratóriumának elnöke

5. oldal2017. május 18. Gyermekeink

A dalok, versek mellett csillogó szemekkel és bájos mosollyal hálálták meg 
a kedves ajándékokat a gyermekek. 

Jó kincskeresőnek bizonyult a csapat. Irány az országos döntő!



Mazsorett Fesztivál

Okleveles botforgatók 
A Tavaszi Fesztivál nyitóren-
dezvénye a Tiszaújvárosi Ma-
zsorett Fesztivál volt a hét-
végén. Tizenhat csoport 221 
táncosa lépett a porondra. 
Debreceni, vésztői, hajdúdo-
rogi, hajdúböszörményi, bi-
harnagybajomi és tiszaújvá-
rosi csapatok mérték össze tu-
dásukat. 

Kurucz Petra a Debreceni Mazsorett 
Együttes Delfin csapatának a tagja. 
- Nagyon kicsi koromban választottam 
a mazsorettet - mondta Petra készülődés 
és sminkelés közben. - Annak idején vol-
tunk egy karneválon, ahol nagyon meg-
tetszett a mazsorett. Anyának mondtam, 
hogy én is ki szeretném próbálni, ő pedig 
beíratott, és azóta tagja vagyok ennek a 
nagyszerű csapatnak.
Nemcsak a nagyobbak, a kicsik is smink-
kel lépnek színpadra, nekik még anyuká-
juk segít. Dobosné Gombos Edit kislá-
nyát, Leilát kísérte el a fellépésre. 
- Negyedik éve mazsorettezik Leila a Deb-
receni Mazsorett Együttes Kolibri csapa-
tában - meséli az anyuka. - Természete-

sen nagyon fontos a szép ruha, a csillogó 
smink, de igazából a fellépések miatt  sze-
reti a mazsorettet. Nagyon szereti, ha meg-
tapsolják. Szerencsére mindig nagy sike-
rük van, hiszen minden alkalommal szín-
vonalas produkciót mutatnak be.   

A 37 éve működő Debreceni Mazsorett 
Együttes négy csoporttal érkezett. Min-
den alkalommal képviseltetik magukat a 
Tiszaújvárosi Mazsorett Fesztiválon. 
- Minden csapatunknak van már arany 
oklevele, és abban bízom, hogy most is 
sikerül megkapnia minden csapatnak, 
mert azt gondolom, hogy megfelelően 
felkészítettük a gyerekeket - nyilatkoz-

ta lapunknak Jónásné Bacsó Mónika, az 
együttes táncpedagógusa. 
- Idén ez a negyedik alkalom, amikor az 
ország mazsorett csoportjai megméret-
tetnek - nyilatkozta lapunknak Dr. Tóth-
né Rozsályi Judit, a Magyar Fúvószene 

és Mazsorett Szövetség alelnöke, a ma-
zsorett szekció vezetője, a zsűri elnöke. 
- Egy évben 13-14 ilyen rendezvényünk 
van.  Ez egy látványos, esztétikus önálló 
műfaj. Fontos a megjelenés, az előadás-
mód, de elsősorban a szertechnikát figye-
li a zsűri. Ezen a fesztiválon minden cso-
port két kategóriában lép az ítészek elé. 
Az első a show kategória, amikor mazso-
rett bottal mutatnak be egy produkciót, a 
másik pedig, amikor pom-ponnal lépnek 
fel. Természetesen korcsoportnak megfe-
lelően minden programban vannak köte-
lező elemek, és minél idősebbek, annál 
nehezebb feladat áll előttük. Fontos hang-
súlyozni, hogy most nem minősítést kap-
nak a csapatok, hanem oklevéllel jutal-
mazzuk őket.  A minősítés egy magasabb 
rangú elismerés, ami azt jelenti, hogy fú-
vószenekar kíséretében adják elő a prog-
ramjukat. Ilyen fesztiválokon, mint ez a 
mai is, nem élő zene kíséri a produkció-
kat.  
A Derkovits Kulturális Központ két cso-
portot indított a szombati megméretteté-
sen.
- A Tiszaújvárosi Jégvirág Mazsorett Cso-
port és a Tiszaújvárosi Ifjúsági Mazso-
rett Csoport összesen négy arany okleve-
let szerzett. Mindkét csapat arany okleve-
let kapott show és pom-pon kategóriában 
egyaránt - tudtuk meg Bognár Imrétől, a 
Derkovits mazsorett csoportok művésze-
ti vezetőjétől.

ema

Makettek, modellek

Építő képzőművészek

Tankok, repülők, két vagy négy keréken guruló 
járművek sorakoznak a Derkovits Kulturális Köz-
pont konferenciatermében. A Tavaszi Fesztivál 
egyik gyűjteményét, a makettkiállítást a Miskol-
ci Makettezők Egyesület hozta el Tiszaújvárosba. 
Vezetőjük, Báthori Gábor kalauzolt körbe minket 
a tárlat építése közben. 

- Makett és modell, mi a különbség?
- A makett tulajdonképpen a tárgyak külsejét hivatott utánozni 
és nem feltétlenül működőképesw. A mai építők leginkább ab-
ba az irányba mennek el, hogy a makett minél jobban emlékez-
tessen külsejében az eredeti tárgyra. A modellezőknél pedig az a 
törekvés, hogy működjön a szerkezet.
- Aprólékos munka ez, mennyi időt vesz igénybe egy rutinos épí-
tőnél egy makett elkészítése? 
 - Változó az elkészítés ideje, hiszen attól függ, hogy milyen mé-
retű lesz a tárgy, kell-e hozzá legyártani külön alkatrészt vagy 
kapható. Van több délutános projekt és van egynapos is, meg 
persze a gyakorlat is számít. 
- Legértékesebbről beszélhetünk egy több száz darabos gyűjte-
ményben?
- Nem igazán. Ez szubjektív, mindenkinek más az érték. Nekünk 
makettezőknek leginkább az élmény az érték, illetve a szórako-
zás feladat közben. Persze lehet kategorizálni a beleépített anya-
gok, alkatrészek értéke vagy az eltöltött munkaórák száma alap-
ján, de annak, aki összerakja szerintem nincs legértékesebb.
- Régóta foglalatoskodnak ezzel a miniatűr hobbival?
- 2010 óta működik az egyesületünk, körülbelül 20 fő az állandó 
tagságunk, néha többen vagyunk. Sok rendezvényen bemutat-
koztunk már, a kocsonyafarsangon is Miskolcon. Ide most 123 
makettet hoztunk. Sajnos ezek szállítás közben sérülnek, tör-
nek, amennyi épségben marad, annyit tudunk mutatni, de min-
dig épülnek újak is. 
- Kérem, mutassa be a kollekciót!
- A makett világában a legnépszerűbb a repülőgép, a netes játé-
kok kapcsán a harci járművek, de népszerűek a polgári jármű-
vek is, mint például az autó, versenyautó, motorkerékpár. So-
kan foglalkoznak sci-fi vagy történelmi figurák készítésével és 
sok a stratégiai játékokhoz kötődő makett, mint például az épü-
letek, szörnyek, katonák kicsinyített mása. Más tudást igényel 
egy figura elkészítése és mást egy harci járműé. Nem állnak túl 
sok darabból a figurák, a festés az, ami meghatározza ezeknek 
a végső megjelenését. Azt gondolom, hogy sokszor a képzőmű-
vészettel határos ez, hiszen különböző módszerekkel, anyagok-
kal dolgozunk mi is.

berta

Illemtan, protokoll

A fogyasztás szabályai II.
Ahhoz, hogy minél magabiztosabban 
tudjunk viselkedni egy terített asztalnál, 
vagy egy nagyobb vendéglátásnál, már 
csak néhány szabályt kell megismernünk.
A levest, amikor elénk teszik, sohasem 
fújjuk, kevergessük, ha melegnek ítéljük. 
Várjunk egy keveset, míg kicsit kihűl.
Az a jól ismert mondás, miszerint „Ma-
gyar ember nem beszél evés közben!” - 
igaz, és jó, ha tudjuk, hogy ez nemzetkö-
zileg is elfogadott tézis. Sőt! Azt is min-
den náció ismeri, hogy zárt szájjal, hang-
kíséret nélkül, nem szürcsölve kell elfo-
gyasztani a fogásokat - kivétel a kele-
ti kultúrkörben élők. Ehhez hozzátarto-
zik az is, hogy az evőeszközünkkel sem 
csörömpölünk, és nem játszunk velük. 
Ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy szá-
munkra ismeretlen ételt szolgálnak fel, 
feltűnés nélkül nézzük meg, hogy a töb-
biek miként fogyasztják, melyik evőesz-
közt használják.
A felszolgált ételsorból nem illik visz-
szautasítani fogást, esetleg választunk a 
tálról egy általunk kedvelt ételt. Például 
csak az egyik féle köretet kóstoljuk meg, 
vagy gombát szedünk hús helyett.
Az evőeszközt tartó kéz nem érintheti az 
asztalt. Saját evőeszközünkkel ne nyúl-
junk a közös tálba, használjuk a tálhoz 
tartozó szedőkanalat, villát.
A tányérból a mártást kenyérdarabbal ne 
töröljük ki és az evőeszközre is csak annyi 
ételt vegyünk, amennyi nem csöpög-, vagy 
hullik le róla. A tányér fölé sem hajlunk 

mélyen, az evőeszközt emeljük a szánk-
hoz, valamint a kompótos tálkát se emel-
jük fel az asztalról. Inkább apróbb fala-
tokban étkezzünk, nem gusztusos látvány, 
amikor teletömött szájjal próbáljuk meg-
rágni és lenyelni a finom falatokat. S mi-
vel tele szájjal nem beszélünk, ha szólnak 
hozzánk, ne kelljen hosszú ideig azt nézni, 
hogy nyeldekelve próbálunk válaszolni.
A kést, villát keresztbe tesszük a tányér-
on, ha folytatni kívánjuk az étkezést; pár-
huzamosan, ha befejeztük. De a tányér 
szélére tilos támasztani a maszatos evő-
eszközt. Ha a levest csészében szolgálták 
fel, akkor a kanalat az alátétre helyezzük 
a fogás elfogyasztása után.
Ha az étel nem ízlik, ennek nem adunk 

hangot, megkóstolása után az evőeszközt 
párhuzamosan letesszük, jelezve, hogy 
befejeztük az étkezést.
Tudom, hogy soknak tűnő illemszabályt 
zúdítottam a kedves olvasóra, ám ha vé-
giggondoljuk, nagy részét már régen tud-
juk, csak nem figyeltünk oda rá.
Azt se felejtsük el, hogy ezeket a szabá-
lyokat leginkább a külvilág előtt, vala-
milyen társadalmi eseményen vesszük fi-
gyelembe. Az otthoni étkezési szokásokat 
minden család maga alakítja ki, és persze 
én is tudom, hogy egy magyaros pörkölt 
szaftja igazán kenyérrel tunkolva esik jól!
(Forrás: Lőcsei Judit: Az etikett és proto-
koll alapjai)

             Medina

Zászlódíszben.
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A makett világában a repülő a legnépszerűbb.

Tizenhat csoport 221 mazsorettje lépett a porondra. 

Magyar ember evés közben nem beszél. 



A Derkovits Kulturális Központ 
Hamvas Béla Városi Könyvtár

ÉlményBirodalom
címmel július 3-7-ig napközis nyári tábort szervez a gyermek-
könyvtárban 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 olvasótáborunk-

ba, azonban most, hogy már felső tagozatosok, kicsit úgy ér-
zik, 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, eti-
kai, 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.

Szeretne egy kicsit önmagával foglalkozni?
Jobban megismerni személyiségét, megérteni és megtanul-

ni, alkalmazni olyan egyszerű dolgokat, melyekről eddig azt 
hitte, ez Önnek nem megy?

Akkor jelentkezzen felnőttek számára meghirdetett nyári
coach táborunkba!

Beszélgetünk önmagunkról, konfliktusainkról, érzelmi intel-
ligenciánkról, stresszkezelési képességünkről és még sok-sok 
másról 
érdekes és hasznos feladatokkal, gyakorlatokkal fűszerezve.
A tábor időpontja: 2017. augusztus 14-18. 9-16 óra
A tábor helyszíne: Hamvas Béla Városi Könyvtár 
 Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.
Jelentkezni 2017. július 7-ig személyesen a könyvtárban le-
het Tóthné Hegyi Judit könyvtáros, coach-nál. 
Maximum 14 fő jelentkezését tudjuk fogadni!
A táborban való részvétel ingyenes!
Bővebb információ kérhető: Tóthné Hegyi Judit 49/542-006, 
20/533-3074 tothnejudit@tujvaros.hu

Szavazzon Kingára!
Mint arról már korábban hírt 
adtunk, a tiszaújvárosi Erdé-
lyi Kinga (képünkön) sikerrel 
szerepelt a Miss Alpok Adria 
Nemzetközi Szépségverse-
nyen, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megye szépe lett.  Az or-
szágos döntőt május 26-án 
rendezik meg, innen az el-
ső három helyezett megy to-
vább a nemzetközi verseny-
re. A Miss Alpok Adria dön-
tőseire a facebookon is lehet 
szavazni, a verseny oldalán: 
a Miss Alpok Adria Szépség-
verseny & Megye Szépe ol-
dalon. 

Bukta Imre, a fesztivál képzőművésze

Mester és tanítványa
A Munkácsy-díjas képzőmű-
vész, Bukta Imre válogatott 
gyűjteményéből nyílt tárlat a 
Városi Kiállítóteremben. 

A tiszaújvárosból elszármazott művész 
nem először mutatkozott be egykori ott-
honában. 1992-ben már ismert és elis-
mert festőként hozta „haza” alkotásait, 
most újra nálunk állít ki, a Tiszaújváro-
si Tavaszi Fesztivál egyik rangos meghí-
vottjaként. 
Kedd délután a nagy találkozások dél-
utánja volt. Meleg kézfogások, bará-
ti ölelések, könnybelábadt tekintetek kö-
szöntötték a két rég nem látott ismerőst, 
a gyűjteményét bemutató Bukta Imrét és 
egykori mentorát, tanárát, barátját, Pata-
ki János festőművészt, aki maga ajánlot-
ta az alkotásokat  az érdeklődők, barátok 
figyelmébe.
 - Ő egy fantasztikus fiatalember volt, akit 
nem kellett tanítani, hiszen olyan tehet-
ség birtokában volt, olyan látásmóddal, 
ambícióval, hogy inkább csak segítettem, 
egyengettem.  Ma, amikor bejöttem ide a 

kiállítóterembe, nem tudtam, hogy hol já-
rok, talán a mennyben? Valami ilyesmit 
éreztem - méltatta művésztársa képeit Pa-
taki.  
Bukta Imre autodidaktaként indult a '70-

es években, a Pécsi Tudományegyetem 
Művészeti karán szerzett diplomát már 
jelentős életművel a háta mögött. Eger-
ből érkezett az egykori Leninvárosba, a 
TVK-ban dolgozott dekoratőrként.
- A kombinát mindent megadott nekem. 
Műtermet, anyaghasználatot, asztalosmű-
helyt, mesteri segítséget - idézi fel régi em-
lékeit.  - A gyár karbantartórészlege fon-
tos hely volt számomra, hiszen ott készít-
hettem el első szobraimat. A melósoktól 
kaptam felpolírozott rézlemezt, a laboros 
lányoktól savat a maratásához, az aszta-
losműhelyből prést, a nyomdából papírt, 
s így készíthettem dombornyomásos réz-
karcokat. Mindvégig jó emberek, jó bará-
tok vettek körül. Minden értelemben meg-
határozóak voltak számomra a leninváro-
si évek. A város adta nekem Pataki Jánost 
is, aki hitt bennem, s mindvégig arra bíz-
tatott, hogy legyek művész. Nem arra ta-
nított, hogyan kell egy modellről szénnel 
portrét rajzolni, sokkal többet adott. Ő iga-
zán tudja, hogyan viselkedik az emberi lé-
lek, ilyen értelemben filozófiára tanított. 
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A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem
Bukta Imre – Munkácsy-díjas képzőművész kiállítása. Hely-
szín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2017. június 16-ig.
Derkó Minigaléria
„A természet motívumai” – Szegedi Szilvia és Szegedi Tün-
de fotó- és ékszerkiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható: május 26-ig.
Óvárosi KULT Galéria
Kapczár Klára kiállítása. Helyszín: Bocskai I. út 33. Látogat-
ható: június 9-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Május 19. (péntek) 17.00 óra: HAMVAS MOZAIKOK. „A 
könyv: nagyítóüveg” - gondolatébresztő beszélgetés. Belefá-
sultan a mindennapok egyhangúságába. - Hogyan hat ránk 
egy váratlan helyzet? A beszélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes 
könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Május 24. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. 
Luther reformációja – 5. rész.
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a 
könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Május 18. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Ré-
gi fotók beazonosítása. Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek 
Klubja.
Május 23. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klubja. 
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

Tisza-parti Fiókkönyvtár
Május 18. (csütörtök) 16.00 óra: Májusi jeles napok. 
Könyvtári foglalkozás a Tisza-parti Kultúrkör tagjaival. 
Helyszín: Tisza-parti Nyugdíjas Klub.

A Tisza TV műsora
Május 18., csütörtök

9:00  Héthatár: Közmeghallgatás Szederkényben - Reformá-
tus lesz a Katica óvoda - Közművelődési díj -  Tavaszi Fesz-
tivál: „Minivilág” makettkiállítás - Ásványkiállítás - Szín-
ház: Világszép Nádszálkisasszony - Bukta Imre kiállítás - 

Triatlon sajtótájékoztató - Sport 
18:15 Hétről-Hétre: Folytatódik az érettségi - Zorán koncert 
-  VI. Tiszaújvárosi Országos Mazsorett Fesztivál - Élő beje-
lentkezés Fekete Nándor orgonaművész koncertjéről -  Kö-

zelmúlt: Elnökváltás - Sport 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Május 22., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Rákosmente NB III-as 

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Május 24., szerda

18:00 Héthatár:  Strandnyitány -  Programok nyárra, helyben 
- Gimnasztráda táncgála - Sport: Vízi sikerek, Tisza Triatlon

18:15 Hétről - Hétre: Mester és tanítvány: Rakusz-Farkas 
szülinap - Közelmúlt: Pipi  - Gájer Bálint és Koós Réka 

koncert - Miénk itt a tér!
Május 25., csütörtök

10:00 : A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána:  A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Jelentkezés 
a zeneiskolába

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája
értesíti a szülőket, hogy a 2017/2018-as tanévre várja minden 
korosztályban 
a zenét tanulni vágyó növendékeket. Az általános iskolát most 
kezdőket zenei előképzőre, a nagyobbakat furulyára, fuvolára, 
oboára, klarinétra, szaxofonra, hegedűre, trombitára, harsonára, 
tenorkürtre, zongorára, gitárra, ütőhangszerekre várjuk.
Beiratkozni 2017. május 31-ig lehet a zeneiskola épületében a 
jelentkezési lap leadásával.
(Jelentkezési lap beszerezhető az iskola I. emeleti irodájában,
(Tiszaújváros, Teleki Blanka út 5.) naponta 09.00-17.00 óráig

Hok Csaba
 intézményvezető
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Balról jobbra a tanítvány, Bukta Imre, és a mester, Pataki János. 

A képek  láttán a mennyben érezheti magát az ember. 



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

mandátumot szerzett képviselő
2017. május 24-én (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. 

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. 

Felsőoktatási ösztöndíj

Ülésezik az önkormányzat

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév 
második félévére a tiszaújvárosi állandó 
lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyete-
mi hallgatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2016/2017-es tanév második fél-
évére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a 
pályázati feltételekben közölt tanulmányi 
eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 
6 féléves alapképzésben való részvétel,

• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2016/2017-es tanév első félévében, me-
lyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan 
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályáza-
ti adatlapon lévő, a felsőoktatási intéz-
mény által hivatalosan igazolt átlagokat 
tudja elfogadni. Nem vehető figyelem-
be olyan adat, amely több félév ered-
ményét foglalja magába (pl.: kumulált, 
görgetett, halmozott, összesített ered-
mények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2017. május 29. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató vagy ügyfélfogadási időben az I. 
emelet 110-es szoba.

Kötelezően beadandó mellékletek:
- pályázati adatlap (beszerezhető: Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy 
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból,
- a főiskola, egyetem által kiállított, hi-
vatalosan lezárt 2016/2017-es tanév első 
félévi index másolata, melyet a felsőokta-
tási intézmény hivatalosan igazolt,
- 2016/2017-es tanév második félévére 
szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.

A Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítvány kuratóriuma

Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2017. 
május 25-én, csütörtökön 10.00
órakor ülést tart a Városháza III. 
emeleti tanácskozó termében.
Napirendi javaslat.

Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
2. Javaslat ingatlanvásárlással kapcsola-
tos döntésre
3. Beszámoló a TiszaSzolg 2004 Kft. tevé-
kenységéről, valamint javaslat a 2016. évi 
mérleg és eredménykimutatás jóváhagyá-
sára, a kitűzött vezetői jutalomfeladat érté-
kelésére és a vezetői bér meghatározására
Nyilvános ülés:
1. Beszámoló az önkormányzat 2016. évi 
gazdálkodásáról, a költségvetés végrehaj-
tásáról

2. Javaslat az önkormányzat 2016. évi 
maradványának jóváhagyására
3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvodában indítható óvodai csopor-
tok számának meghatározására
5. Javaslat Tiszaújváros Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának elfogadására
6. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtechni-
kai Tervének elfogadására
7. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására 
8.a. Beszámoló a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ 2016-ban végzett te-
vékenységéről
8.b. Beszámoló az önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról
9. Beszámoló a Tiszaújvárosi Mecénás 

Közalapítvány 2016. évi munkájáról
10. Beszámoló a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Városgaz-
da Nonprofit Kft. tevékenységéről, vala-
mint javaslat a 2016. évi mérleg és ered-
ménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött 
vezetői jutalomfeladat értékelésére és a 
vezetői bér meghatározására
12. Összefoglaló éves ellenőrzési jelen-
tés Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nál 2016-ban végzett belsőellenőrzések 
tapasztalatairól
13. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-
gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Konyhakertek 
bérleti díjbefizetése

Tiszaújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a konyhakertet 
bérlő lakosságot, hogy a bérleti szerződések megkötésére és a 
bérleti díjak befizetésére 2017. május 19-től - 2017. május 31-ig 
van lehetőség az alábbi helyen és időben. 
Helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüze-
meltetési Osztálya (Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7. szám, II. 
emelet 215. szoba)
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:        8-12
Szerda:      8-12 és 13-17
Péntek:      8-12
Figyelem! A bérleti szerződés megkötéséhez feltétlenül hozza 
magával a személyi igazolványát és lakcímkártyáját adategyez-
tetés céljából. A bérlő a területért 2.000 Ft/db bérleti díjat köte-
les fizetni.

 Tiszaújváros Város Önkormányzata

 Rendkívüli nyitvatartás

Közterületi munkák

A személyijövedelemadó-bevallás és befizetés május 22-i határ-
ideje miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálatai 
rendkívüli nyitvatartással fogadják ügyfeleiket.

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy május 18-án megkezdődik az Ár-
pád út 9-19. és 1-7. sz. előtti parkolók felújításának műszaki át-
adása. Ezt követően az Árpád út 9-19. sz. előtti parkolót ismétel-
ten igénybe vehetik a gépjárművezetők. Hamarosan az Árpád út 
1-7. sz. előtti parkolót is megnyitjuk a lakosság részére.
Ezzel egyidejűleg újabb helyszínt adunk át a kivitelező részére 
és megkezdődnek a közterületi felújítások:
• Bolyai közi parkoló felújítása.
• Árpád út 43-45. sz. előtti járda felújítása.
Felhívjuk az érintett garázstulajdonosok figyelmét, hogy a ki-
vitelezés megkezdése előtt a gépjárművel szíveskedjenek kiáll-
ni a garázsból!
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálat
 

Általános fél-
fogadási idő

Rendkívü-
li félfogadá-

si idő

Tiszaújváros, 
Kazinczy 

u. 3.

Május 18. 
(csütörtök)

8.00-14.00 14.00-16.00

Május 19. 
(péntek)

8.00-12.00 12.00-13.00

Május 22. 
(hétfő)

8.00-14.00 14.00-16.00

Szünidei gyermekétkeztetés

Radiátorszelepek, radiátorcserék

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes Képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény alapján a gyermek lakó-
helye, vagy ha a gyermek életvitelszerű-
en a bejelentett tartózkodási helyén la-
kik, a tartózkodási helye szerinti telepü-
lési önkormányzat a szünidei gyermekét-
keztetés keretében a szülő, törvényes kép-
viselő kérelmére a déli meleg főétkezést 
a hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.
A fentieken túl az önkormányzat a he-
lyi rendelete alapján a déli meleg főét-
kezést ingyenesen biztosítja azon álta-
lános- vagy középfokú iskolával tanulói 
jogviszonyban álló, rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesülő kisko-
rú gyermek részére, aki Tiszaújvárosban 
lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodá-
si hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen 
bejelentett tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szü-

netben valamennyi, azaz 55 munkana-
pon keresztül (2017. június 16-tól 2017. 
augusztus 31-ig) a Központi Étteremben 
(Tiszaújváros, Kazinczy út 3.), valamint 
a Tiszaszederkény városrészben élők ese-
tében az „Esély” Napközi Otthonban (Ti-
szaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) helyben fo-
gyasztással vehető igénybe.
Amennyiben az étel helyben történő el-
fogyasztását a gyermek betegsége akadá-
lyozza, lehetőség van a szülője, más tör-
vényes képviselője vagy a szülő más tör-
vényes képviselő által megbízott személy 
számára a gyermek részére biztosított étel 
ételhordóban történő elvitelére. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
Képviselők figyelmét, hogy a gyermek be-
tegsége esetén az étel ételhordóban törté-
nő elvitele orvosi igazolás benyújtása, il-
letve a szülő, más törvényes képviselő ál-
tal megbízott személy számára az elvitel 
írásbeli meghatalmazás alapján lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető 2017. június 

15. napjáig, ezt követően a nyári szünet 
időtartama alatt folyamatosan benyújtha-
tó.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (Tiszaújvá-
ros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy 2017. május 15-én a fűtésszolgálta-
tást leállítottuk. Kérjük Kedves Fogyasz-
tóinkat, - különös tekintettel a fűtéskor-
szerűsített épületben élőket - hogy a ra-
diátorszelepeket maximális állásra nyis-
sák ki. Ennek az a célja, hogy a szolgálta-
tás későbbi indításakor ne jelentkezzenek 
panaszok a szolgáltatással kapcsolatban. 
Ugyanis a zárva maradt radiátor szelep le-
ragadhat, levegő és szennyeződés kerül-
het a rendszerbe, amely a lezárt szelepek-
nél elakadva meghibásodáshoz vezethet.
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Felhaszná-
lóinkat, hogy a távhőszolgáltatásról szó-
ló törvény (2005. évi XVIII.) 54 § (6) 
bekezdése alapján a távhőszolgáltatás-
ba már bekapcsolt fogyasztó csak a táv-
hőszolgáltató előzetes hozzájárulásával 
létesíthet új felhasználói berendezést, il-
letve helyezhet át, alakíthat át, szüntethet 
meg meglévő felhasználói berendezést. 
Ennek megfelelően fűtőtestcsere-igény 
esetén szükséges beszerezni a lakóközös-

ség képviselője, valamint cégünk hozzá-
járulását is. 
Az egyeztetés, műszaki tanácsadás, kon-
zultáció cégünk térítésmentes szolgálta-
tása. Azért szükséges az egyeztetés, mert 
fontos, hogy milyen anyagú, méretű, tel-
jesítményű fűtőtesteket kívánnak a fel-
használók felszereltetni. Amennyiben a 
fűtőtestcseréket nem társaságunkkal vé-
geztetik el, a fűtési hálózat ürítését, illet-
ve a munkák elvégzését követően a fel-
töltést és a légtelenítést szakszerűen, díja-
zás ellenében elvégezzük. Sajnos gyakran 
előfordul, hogy a fűtési hálózatokat un. 
„idegen” szerelők illetéktelenül és szak-
szerűtlenül ürítik le, a TiszaSzolg 2004 
Kft. tudta nélkül. A munkák elvégzése 
után azonban ezek a szerelők a visszatöl-
tést már nem tudják biztosítani, ugyan-
is azt csak a szolgáltató képes elvégezni 
(primer hálózatból, megfelelő kémhatású 
vízzel). E felelőtlen magatartás miatt a fű-
tési rendszer a cég, illetve a közösség tud-
ta nélkül esetenként több hétig, hónapig 

is víz nélkül, üresen állhat, melynek kö-
vetkeztében a fűtési hálózat elemei - leg-
inkább a fűtőtestek - nagymértékben ká-
rosodnak. Ezért felhívjuk a lakóközössé-
gek közös képviselőinek figyelmét, hogy 
a fentiek elkerülése érdekében a fűtési há-
lózat ürítését, feltöltését, légtelenítését a 
távhőszolgáltatótól igényeljék. 
A felhasználó tulajdonában lévő beren-
dezések üzemeltetése, karbantartása, fej-
lesztése a tulajdonos feladata. A javítá-
si, karbantartási feladatokat úgy célsze-
rű szervezni, hogy az ún. fűtési időszak-
ban (szeptember 15-től május 15-ig) csak 
rendkívül indokolt esetben - üzemzavar 
esetén - történhet munkavégzés. Ismétel-
ten felhívjuk Tisztelt Felhasználóink fi-
gyelmét, hogy a radiátorcserét megfele-
lő felkészültségű szakemberekkel végez-
tessék el.
Távhőszolgáltatás diszpécserszolgálat (24
 órás) telefonszáma: (49) 341-627, mobil-
szám:  70-333-7476.

TiszaSzolg 2004 Kft.

8. oldal 2017. május 18.Önkormányzat/Közlemények
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FELHÍVÁS
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete a Tiszaújvárosi  Rendőrkapitánysággal közösen ELŐA-
DÁST SZERVEZ BALESET-, ILLETVE BŰNMEGELŐZÉS TÉMAKÖRBEN, melyre minden 
Tiszaújvárosban élő időskorút meghív.
Előadó: Dr. Kalapos István rendőr alezredes, kapitányságvezető.
Az előadás helye, ideje: 2017. május 24. (szerda) 14:30 A Központi Étteremben (Tiszaújváros, 
Kazinczy út 2.)
A téma fontosságára való tekintettel megjelenésedre feltétlenül számítunk!

Forgalomkorlátozások
Tisztelt Városlakók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. május 20-án, szombaton 13:00 – 18:30-ig, míg május 22-én, 
vasárnap 9:00 – 17:00-ig bonyolítjuk le a XXVI. Tisza Triatlon versenyt.
A verseny központja a termálfürdőben lesz. A verseny kerékpáros számát a Lévay úton –Spar és 
Szent István úti körforgalom között - Szent István út (a körforgalomtól az Örösi útig) – Örösi út 
és kesznyéteni utakon rendezzük meg. Kérjük, hogy ezen az útvonalon a fent jelzett időpontok-
ban ne parkoljanak, és ne közlekedjenek, hogy a versenyt balesetmentesen tudjuk lebonyolítani. 
A Lévay és Szent István úton a keresztirányú áthaladást átengedő pontokon biztosítjuk.
A verseny futószámát a termálfürdő és a tiszaszederkényi volt általános iskola közötti útszaka-
szon bonyolítjuk le, ezért kérjük, hogy ezt az útvonalat a verseny ideje alatt ne használják.
Kerülési lehetőség az ipari parkon keresztül lehetséges.
ÚTLEZÁRÁSOK:
Szombaton ( 2017. május 20.) 
Lévay út, Szent István út, Örösi út és kesznyéteni út 13:00-tól 18:30-ig.
Vasárnap (2017. május 21.)
Lévay út: 09:00 - 17:00 

Szent István út: 09:10 - 17:00 
Örösi út és kesznyéteni út: 09:40 - 17:00
Mindkét napon rendezők és rendőrök fogják irányítani a forgalmat és igény esetén további in-
formációval fogják önöket ellátni. Kérjük önöket, hogy együttműködésükkel segítsék a rendez-
vény sikeres lebonyolítását.
Mindkét napon állandó, rendőri irányítással történő áthaladást biztosítunk:
• a Kertvárosból a régi városrészbe a Bethlen Gábor út és Lévay út kereszteződésében (reformá-
tus templom, Castello Cukrászda)
• a Kertváros keleti és nyugati része között, a Margit sétány és a Szent István út kereszteződé-
sében
• Tiszaszederkény  és Tiszaújváros között 
Külön felhívjuk az (új) SPAR vásárlók figyelmét, hogy a verseny ideje alatt az áruházhoz legkö-
zelebb a Sajó úton tudnak parkolni.
Megértésüket előre is megköszönve, támogatásukban és szurkolásukban bízva!
Tisztelettel:

Lehmann Tibor
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnöke

főrendező

A Tiszaújvárosi Krónikában is 
megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságában legalább 

5 napra (2500 Ft), 
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Ács, villanyszerelő, kőműves, 
nehézgépkezelő 

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.

Tiszaújvárosban a Teleki Blanka út 1. szám 
alatti, 2 emeleti 54 nm-es tégla építésű lakás 

eladó. Irányár: 9.500.000 Ft
Érd.: 06-70/413-9421

AZ MVM GTER GÁZTURBINÁS ERŐMŰ ZRT.
Erőművi berendezés üzemeltető munkatársat keres 

Sajószögedi Erőművébe
Elvárások:
• Középfokú erősáramú villamos végzettség 
• Irányítástechnikai ismeretek
• Alapfokú számítógép kezelői ismeretek 
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• Villamosmű kezelői (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettség
• Gázturbina gépész szakképzettség
• Villamos iparágban szerzett 2-3 éves tapasztalat
• Irányítástechnikai végzettség
• Angol nyelvismeret
Foglalkoztatás:
• Határozatlan időtartamú munkaviszony, 12 órás váltóműszakos, folyamatos munkarendben.
Jelentkezés:
Az álláshirdetésre a tatars@mvm-gter.hu e-mail címen várjuk jelentkezését 2017. május 31-ig, 
fényképes önéletrajzzal magyar nyelven, a jövedelmi igény megjelölésével.

A Zabos Géza Horgász Egyesület 
gyermeknapi horgászversenyt rendez 
2017. május 28-án (vasárnap) a Tisza-
újvárosi Dísztavon.

A versenyzők az alábbi kategóriákban 
indulhatnak:
- gyermek kategória 6-9 éves korig
- serdülő kategória 10-14 éves korig

Program:
07.00 –től gyermek kategória regisztrációja, sorsolása, helyfoglalása
07.30-tól gyermek kategória versenyének kezdete, serdülő kategória regisztrációja, sorsolása
A versenyzők kategóriánként, létszámtól függő időbeosztásban versenyezhetnek.

Kategóriánként az első 3 helyezett versenyzőt díjazzuk.
A jelentkezők számára immár hagyományosan az Energofish Kft. biztosít a horgászathoz fel-
szerelést. A versenyen csak a kapott horgászbottal, és 2017. évre érvényes állami horgász-, és 
területi jeggyel lehet horgászni. Összesen 100 fő jelentkezését várjuk, ezen túl nem fogadunk el 
nevezést. A versenyre a nevezés díjtalan!
A versenyen a gyermekek csak szülői felügyelettel és felelősségre vehetnek részt.
Állami horgászjegyet váltani és a versenyre jelentkezni csak előzetesen lehet 2017. május 26-
ig az egyesület irodájában (Tiszaújváros Bartók B. út 7) ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda, 
péntek 13-17 óráig és kedd, csütörtök 8-12 óráig) vagy a 06-49-343-000 telefonszámon.
A versenyre mindenkit szeretettel várunk.
A verseny támogatói: ENERGOFISH Kft., Tiszaújváros önkormányzata, NAPSUGÁR Hor-
gászbolt, CASTELLO Cukrászda, Zabos Géza Horgász Egyesület.

   Makó Zoltán versenyfelelős

Gyermek horgászok figyelem!
10. oldal 2017. május 18.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum eseményei 
Május 18. (csütörtök)

Labdarúgás
13.00 Szt. István Kupa utánpótlás labdarúgó torna  
	 	 	 	 Műfüves	pálya

Május 20. (szombat)
Labdarúgás
10.00	TFCT	-	Tállya	KSK	U15	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Füves	pálya
12.00	TFCT-	Tállya	KSK	U14	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Füves	pálya
18.00	TFCT-	Rákosmente	bajnoki	mérkőzés		 	
	 	 	 	 Centerpálya

Május 21. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00	TFCT	-	Várda	SE	U19	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Füves	pálya
12.00	TFCT-	Várda	SE	U17	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Füves	pálya
Kézilabda
14.00	TSC	-	Szerencs	VSE	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 	 Játékcsarnok

Labdarúgás

Kosárlabda

Nem hoztunk pontot Monorról

A végére elszállt a Phoenix

A bajnokság 31. fordulójá-
ban - bár nem játszott alá-
rendelt szerepet a Tiszaújvá-
ros - egygólos vereséget szen-
vedett a Monor otthonában.

Monori SE - TFC Tiszaújváros 
1-0 (1-0)

Monor:	 350	 néző,	 vezette:	 Görög	 (Ko-
vács,	Péntek)
Monor SE: Bozsó	 –	 Fazekas,	 Villányi,	
Karacs,	 Balanescu,	 Mészáros	 (Katona),	
Hunya,	 Ficsor,	 Bogáti	 (Sárközi),	 Boni-
fert,	Miholics	(Urbán)
TFC Tiszaújváros:	 Tóth	 –	 Gál,	 Fodor,	
Viscsák	(Somogyi),	Lukács,	Nagy,	Orosz,	
Molnár	(Hussein),	Fabu	(Bussy),	Balogh,	
Kristófi.
23. perc: Szögletet	 követően	Tóth	 hárí-
tott	bravúrral,	a	játékszer	azonban	Hunya 
elé	került	a	kapu	előterében,	akinek	már	
nem	volt	nehéz	dolga.	(1-0)
Hiába	 játszott	 fölényben	 és	 bírta	 jobban	
erővel	a	találkozót	a	TFCT,	mégsem	sike-
rült	pontot	szereznie.	Az	első	félidőt	nagy	
taktikai	harc	jellemezte.	A	teljesen	vissza-
húzódó	 csapatunkkal	 szemben	 mezőny-

fölényben	 játszó	 hazaiak	 semmilyen	 ve-
szélyt	nem	jelentettek	a	kapunkra,	viszont	
a	Tiszaújváros	kontrái	mindig	magukban	
hordozták	a	gól	lehetőségét.
A	 félidő	 közepén	 két	 óriási	 hibát	 vétett	
csapatunk,	előbb	egy	teljesen	tiszta	hely-
zetben	szögletre	szabadítottunk	fel,	majd	
a	szögletnél	a	fejelő	játékost	teljesen	sza-
badon	hagytuk,	és	a	kapusbravúr	után	egy	
méterről	már	nem	tudott	hibázni	a	mono-
ri	játékos.
A	mérkőzés	második	részében	teljes	mér-
tékben	irányította	a	játékot	a	TFCT.	A	kö-
zel	 egy	 tucat	 sárga	 lapot,	 amit	 a	Monor	
kapott,	sajnos	nem	sikerült	gólra	váltani.	
Ennek	 eredményeként	 a	 Tiszaújváros	 a	
11.	a	tabellán,	melynek	élén	a	Kazincbar-
cika	áll,	és	ott	is	marad,	azaz	megszerezte	
a	bajnoki	címet,	hiszen	három	fordulóval	
a	bajnokság	vége	előtt	11	pont	az	előnye.
Horváth Dávid:	Az	első	félidei	 játékunk	
alapján	megérdemelten	 szereztük	meg	 a	
vezetést,	 amelyet	 sikerült	 megtartanunk	
még	 úgy	 is,	 hogy	 a	 második	 félidőben	
meleg	pillanatokat	éltünk	át.
Gerliczki Máté:	Más	célokért	küzd	a	két	

csapat,	de	ez	a	mai	mérkőzésen	nem	tük-
röződött	vissza.	Finoman	fogalmazva	mi-
nimum	 egy	 pont	 benne	 volt	 a	 játékunk-
ban.
További eredmények
Rákosmente	-	Jászberény	0-0	
KBSC	FC	-	Putnok	3-0	
Hatvan - ESMTK 1-1
REAC	-	Hajdúböszörmény	4-1	
DVTK	II.	-	Salgótarján	5-2	
Tállya	-	MTK	II.	1-1
BKV	Előre	-	Újpest	II.	6-2
Nyírbátor	-	DVSC-DEAC	II.	0-1
Következik a 32. forduló
2017.05.20., szombat, 18:00
Tiszaújváros - Rákosmente 
Salgótarján	-	BKV	Előre	
Hajdúböszörmény	-	Tállya	
Putnok	-	Hatvan	
Jászberény	-	KBSC
2017.05.21.,	vasárnap,	11:00	
Újpest	II.	-	Monor	
2017.05.21.,	vasárnap,	18:00	
DVSC-DEAC	II.	-	REAC
ESMTK	–	Nyírbátor	
MTK II. - DVTK II.

Nem bírta a terhelést a Phoe-
nix, vereséget szenvedett benn-
maradásért folytatott harma-
dik mérkőzésén a Nagykőrösi 
Sólymoktól. A Phoenix a 15. 
helyért folytathatja a bajnok-
ságot.

Tiszaújvárosi Phoenix KK - 
Nagykőrösi Sólymok KE 

65-79 (16-12, 17-30, 16-17, 16-20)
Tiszaújváros,	 300	 néző.	 V.:	 Jakab,	 Her-
vay,	Gaál.
Phoenix KK: Kilyén	 (7),	 Szabó	 N.	 (7),	
Hill	(19),	Pongrácz	(4),	Papp	(19/15),	Be-
nőcs	 (2),	Magyar	 (3/3),	Mayer	 (2),	Pös-
tényi	(2).
Nagykőrösi Sólymok KE:	Jurászik	L.(13/6),	
Sándor	(-),	Molnár	(25/12),	Tóth	(12/3)	Ko-

vács	(9/9),	Király	(6/3),	Candido	(11),	Ko-
vács	(-),	Petrás	(-),	Kónya	(3/3),	Jurászik	G.	
(-)
Bár	 az	 első	 negyedet	 még	 megnyerte
a	Phoenix,	már	ekkor	látszott,	hogy	nem	
lesz	 sétagalopp	 a	 mérkőzés.	 A	 máso-
dik	 játékrészben	 aztán	 a	 Sólymok	 bein-
dították	a	nehéztüzérséget,	és	nem	keve-
sebb	 mint	 7	 hárompontost	 dobva	 átvet-
ték	a	vezetést	a	félidőre.	A	két	csapat	ezu-
tán	már	nagyjából	azonos	játékerőt	képvi-
selt.	A	Phoenixnek	nem	sikerült	behúznia	
a	győzelmet,	hazai	pályán	szenvedett	ve-
reséget,	mely	egyúttal	azt	is	jelenti,	hogy	
már	nem	lehet	a	legjobb	14-ben,	nem	jut	
a	következő	bajnokságban	az	NB	I/B	fel-
ső	házába.

Szendrey Zsombor: 2-0-ás	 győzelmünk	
helyett	2-1-re	nyerte	a	párharcot	a	Nagy-
kőrös.	 Sajnos	 az	 első	 két	 meccsen	 nem	
tudtuk	 hozni	 a	 megfelelő	 dobószázalé-
kot.	Az	akarás	megvolt	a	mostani	mérkő-
zésen,	de	a	nagy	nyomás	lenyomott	ben-
nünket	 a	 föld	 alá.	 Végig	 rossz	 döntése-
ket	hoztunk,	el	kell	kezdeni	építeni	a	jö-
vő	csapatát.
Lakosa Zsolt: A	második	negyedben	ki-
alakítottunk	 egy	 olyan	 előnyt,	 ami	 után	
csak	 szaladni	 tudott	 a	 Tiszaújváros.	 Mi	
tét	 nélkül	 játszottunk.	Nekünk	mindegy,	
hogy	 hol	 játszunk	 jövőre.Természetesen	
szerettünk	volna	nyerni,	megnyerni	ezt	a	
párharcot,	de	egyáltalán	nem	biztos,	hogy	
elindulunk	majd	a	B	csoportban.

Tömegsport

Hétszázan nyeregben

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub által megrendezen-
dő idei JABIL 3Próba szabadidősport eseményso-
rozat május 14-én, a  kerékpározással rajtolt el. Az 
időjárás által is kegyeibe fogadott programra 681 
sportember - köztük 104 JABIL-dolgozó - fogadta 
el a szervezők meghívását.

A	valamennyi	korosztályt	felvonultató	bringások	a		JABIL	Cir-
cuit	Magyarország	Kft.	parkolójában	már	korán	reggel	elkezd-
ték	a	térítésmentes	regisztrációt.	
Mielőtt	az	első	rajtot	levezényelték	volna,	Győri	Péter,	a	névadó	
cég	gyárigazgató-helyettese	köszöntötte	a	megye	szinte	minden	
részéből,	sőt	a	megyehatáron	túlról	is	érkezett	kerékpárosokat,	
majd	ő	maga	is	nyeregbe	pattant.
	Elsőként	a	38	km-es	nagypróba	389	résztvevője	lódult	neki,	ne-
gyedóra	elteltével	292	kispróbázó	vághatott	bele	a	15	km	telje-
sítésébe.	Miután	a	nagyok	már	az	országutat	koptatták,	az	óvo-
dások,	kisiskolások	az	ügyességi	kerékpáros	pályán	bizonyítot-
ták	rátermettségüket.	
	A	célba	érkezők	a	teljesítésért	járó	6,	illetve	3	pont	mellett	egye-
di	emblémázott	kerékpáros	sapkát		vehettek	át	a	szervezőktől.	

Szegeden	rendezték	meg	a	felnőtt,	ifjúsági	és	parakenu	rangso-
roló	versenyt,	az	év	első	igazi	nagy	erőpróbáját.	A	Tiszaújvárosi	
Kajak-Kenu	és	Sárkányhajó	Egyesület	versenyzője,	Béke Kor-
nél,	a	győri	Graboplast	versenyzőjével,	Mozgi	Milánnal	páros-
ban	első	felnőtt	versenyén	K-2	1000	méteren	a	harmadik	helyet	
szerezte	meg.	
Eredmények:
K-1	Férfi	U17-18	1000	m:	2.	Erős	Patrik,	K-1	Férfi	U17-18	500	
m:	 2.	 Erős	 Patrik,	K-1	Női	U17-18	 500	m:	 9.Kovács	Mirtill,	
K-1	Női	U17-18	200	m:	3.	Gábor	Netta,	9.Kovács	Mirtill,	NC-1	
U17-18	500	m:	1.	Bragato	Giada,	NC-2	U17-18	500	m:	1.	Szi-
gethy	Virág	(Pécs)-Bragato	Giada,	NC-1	U17-18	200	m:	2.	Bra-
gato	Giada,	K-2	 Férfi	 felnőtt	 1000	m:	 3.	Béke	Kornél-	Moz-
gi	Milán	(Graboplast	Győr),	K-2	Férfi	felnőtt	500	m:	8.	Béke	–	
Mozgi,	K-1	Férfi	U17-U18	200	m:	6.	Molnár	Martin,	K-1	Férfi	
U17-U18	500	m	B	döntő:	4.	Molnár	Martin.

Kosárlabda

Országos döntőben a lányok
Az	 előző	 évadhoz	 hasonlóan	 ismét	 az	 országos	 döntőben	
szerepelhet	 a	DVTK	női	 kosárlabda	utánpótlás	 tiszaújváro-
si	U11-es	lány	csapata.
A	 szorgalmas	munkának,	 a	 lankadatlan	 küzdeni	 akarásnak,	
valamint	a	 szülők	 fáradhatatlan	 támogatásának	köszönhető-
en	mindenkit	maguk	mögé	utasítva	harcolták	ki	a	lányok	a	16	
csapatos	országos	döntőben	való	szereplési	jogot,	melyet	jú-
nius	első	hétvégéjén	Budapesten	rendeznek	meg.
A csapat tagjai:
Répási	 Anikó,	 Bartha	 Viola,Nagy	 Regina,	 Ládi	 Boglárka,	
Szemán	Anna,	Kovács	Regina,	Sirokai	Kitti,Albert	Szidónia,	
Dienes	Angéla,	 Ferencsik	 Inez,Pap	Gréta,	 Porkoláb	Emma,	
Katona	Csenge,	Gondos	Panna,	Molnár	Sára,	Murvai	Izabel-
la,	Gellérfi	Luca,Tóth	Adrienn,	Balogh	Dorottya,	Hudák	Han-
na,	Gémes	Blanka.	Edzők:	Benőcs	Tibor,	Benőcs	Zoltán.

Tenisz

Kajak-kenu

Vereségek salakon

Felnőve a dobogóra

Nem	bírt	a	Nyíregyházával	és	a	MEAFC-cal	a	bajnokság	leg-
utóbbi	 fordulóiban,	 így	a	harmadik	helyen	áll	 a	 tabellán	a	Ti-
szaújvárosi	Tenisz	Club.	Mindkét	mérkőzésen	8-1-re	maradtak	
alul.	A	 szabolcsi	gárda	ellen	a	Gyuris	 -	Mikula	páros	 szerzett	
győzelmet,	a	MEAFC	ellen	Gyuris	Norbert	győzött.
Legközelebb	20-án	Rudabányára	utazik	a	csapat,	21-én,	vasár-
nap	hazai	pályán	fogadják	a	putnoki	Gömör	SE	csapatát.

11. oldal2017. május 18. Sport

Ezen a meccsen kutyaszorítóba került a Phoenix. 

Szendrey Zsombor: El kell kezdeni épí-
teni a jövő csapatát. 
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