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Zárva a hivatal

Konzultációs fórum

Templomi közvetítések

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017-től nagypén-
tek munkaszüneti nap, ennek következtében 2017. április 14-én, 
pénteken a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

          Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros 2017. évi költségvetése, intézményeinek és gazda-
sági társaságainak helyzete lesz a fő témája a Tiszaújvárosi Kon-
zultációs Fórum április 19-én, szerdán rendezendő ülésének.
A téma előadója Bráz György polgármester. A Városháza házas-
ságkötő termében 16.30-kor kezdődő rendezvény nyilvános, ar-
ra a fórum tagjai mellett minden érdeklődő városlakót várnak.

A Tisza TV idén is közvetíti a történelmi egyházak egy-egy hús-
véti ünnepi szertartását. 
A reformátusok nagypénteki istentiszteletét délelőtt 11 órakor 
rögzítik, a római katolikus templomban a szombaton este 6 óra-
kor kezdődő ünnepi miséről készül felvétel, a görögkatolikusok-
nál a szombaton 22 órakor kezdődő húsvéti utrenyét, pászka-
szentelést rögzítik a kamerák. 
 A szertartásokat vasárnap 10 órától láthatják a nézők a fenti sor-
rendben, folyamatosan. 

Egészségmegőrző program

Találkozó az orvossal

Újabb közterületi felújítások

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

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. ápri-
lis 18-án elkezdődnek az alábbi közterü-
leti felújítások:
• Bethlen Gábor és Rózsa utak kereszte-
ződésében lévő tér felújítása,
• csapadékvíz-elvezetés kiépítése, parko-
lók építése a Rózsa úton.
A kivitelezési munkák befejezésének vár-
ható ideje 2017. június közepe.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. április 
18-án újabb helyszíneket adunk át a kivi-
telező részére az Árpád úti közterületi fel-
újítások lebonyolítása érdekében:
• Árpád út 1-7. sz. előtti közlekedő út és 
garázsok előtti terület felújítása.
• Árpád út déli oldalán lévő járda felújítá-
sa az Árpád út 31-41. közötti szakaszon.
2017. április 18-tól az Árpád út 1-7. sz. 
előtti parkolót lezárják, ezért kérjük a terü-
letet szabadon hagyni! Felhívjuk az érin-
tett garázstulajdonosok figyelmét, hogy a 

kivitelezés megkezdése előtt a gépjármű-
vel szíveskedjenek kiállni a garázsból!
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a 

közlekedési szabályok betartásával és fo-
kozott figyelemmel közlekedjenek!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Húsvéti készülődés

Sonka, írott tojás, íratlan emlékek

A húsvéthoz közeledve már hetekkel ezelőtt megkezdőd-
tek az előkészületek. Bár a családok többnyire kirándu-
lással, rokonlátogatással töltik a húsvéti hosszú hétvé-
gét, a boltok roskadoznak a kisebb-nagyobb csokoládé-
ból készült tojásoktól, nyusziktól. Elsősorban a gyereke-
ket csábítják a színes, csillogó papírba csomagolt édes-
ségek.

 A nagy roham ugyan még váratott magára, de sokan már a 
hét elején bevásároltak húsvétra. A klasszikus főtt sonka és 
tojás aligha hiányzik majd az ünnepi asztalokról, csakúgy, 
mint a házi sütemények. A 3. oldalon található írásainkból 
egyebek mellett megtudhatják, mi is az az írott tojás, miért 
a sonka a húsvét egyik fő eledele, illetve illatszerek híján mi-
vel locsolkodtak eleink.
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Felújítják a Bethlen és Rózsa út határolta terecskét is. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Nagycsütörtökön 18:00 órakor Szentmise az Utolsó vacsora 
emlékére, nagypénteken 15:00 órakor keresztúti ima a 
plébániaudvaron 18.00 órától az Úr szenvedésének és 
halálának emléknapja. Nagyszombaton 12.00 órától 18.00 
óráig a szent sír őrzése, csendes szentségimádás, 18.00 órától 
Vigilia és nagyszombati szertartás, gyertyás körmenet. Húsvét 
vasárnap Urunk feltámadásának ünnepe délelőtt 11 órakor, 
húsvét hétfőn ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor.
Jegyesoktatás: 2017. április 30-án, május 7-én és május 14-én 
a plébánia közösségi termében 15.00 órától.

Görögkatolikus
Nagycsütörtökön 9:00 Nagy Szent Vazul liturgiája vecsernyé-
vel. 18:00 a kínszenvedési evangéliumok olvasása. Nagypén-
teken 9:00 királyi imaórák (Sajóörösön). 15:00 sírbatételi ve-
csernye, 18:00 jeruzsálemi utrenye (Krisztus siratása). Nagy-
szombaton 9:00 Nagy Szent Vazul liturgiája vecsernyével. 
22:00 húsvéti utrenye (feltámadási szertartás), pászkaszente-
lés. Húsvét: 11:00 szent liturgia, pászkaszentelés, 17:00 ve-
csernye. Húsvét hétfő: 10:00 utrenye, 11:00 szent liturgia, 
17:00 vecsernye. Húsvét kedd: 10:00 utrenye, 11:00 szent li-
turgia, 17:00 vecsernye.

Református
Nagycsütörtökön Tiszaújvárosban 17.00 órától Tiszaszeder-
kényben 18.00 órától nagycsütörtöki istentisztelet lesz. Nagy-
pénteken Tiszaszederkényben 10.00 és 18.00 órától, Tiszaúj-
városban 11.00 és 17.00 órától lesz nagypénteki istentisztelet.
Húsvét vasárnap Tiszaszederkényben 9:30, Tiszaújvárosban 
11:00 órától úrvacsoraosztással egybekötött ünnepi istentisz-
telet lesz. 15.00 órától Tiszaszederkényben 16.00 órától Tisza-
újvárosban lesz délutáni alkalom. Húsvét hétfőn Sajóörösön 
9:00 órától, Tiszaszederkényben 10.00 órától, Tiszaújvárosban 
11.00 órától húsvéti istentisztelet lesz.

„Számunkra Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint 
a csillagok.
Drága jó szívét, két dolgos kezét, áldd meg Atyám. S mi 
köszönjük, hogy ő lehetett a mi Édesanyánk.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

ÉDESANYÁNK,
 AntAl Andrásné

 (szül.: KoczKA IlonA)
súlyos betegség után, életének 57. évében elhunyt.

2017. április 18-án, kedden, 11.00 órakor veszünk tőle 
végső búcsút Sajószögeden a városi temetőben. 
„Nincs olyan szó, amely kifejezné Hiányodat!”

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett elhunytunk, 

oláh József
temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot helyez-

tek, fájdalmunkban együttéreztek velünk. 
Gyászoló felesége és gyermekei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy 

Bán Józsefné

 (szül.: PotyKA erzséBet )
 61 éves korában hosszan tartó súlyos 
betegség után elhunyt. Temetése 2017. 
április 13-án (csütörtökön) 12.30 óra-

kor lesz a sajószögedi 
                             városi temetőben. 

Kegyeletüket kérjük egy szál virággal róják le. 
Két lánya és családjaik

Lezárt ügy
Húsvéti közlekedés

Elfogott útonállók
Forgalom, alkohol

Kiserdő, nagy gond

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-
tatott büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság N. An-
tal 22 éves és N. Lajos 28 éves helyi lakosokkal szemben. A 
gyanúsítottak 2017. január 17-én 22 óra 30 perc körül Tiszaúj-
város és a Tiszaszederkény közötti kerékpárúton támadták meg 
a haza igyekvő sértettet. A bántalmazott és földre lökött férfi-
től több mint kétszázezer forintot vettek el, majd elmenekültek 
a helyszínről.
A rendőrök rövid idő alatt azonosították, majd elfogták a táma-
dókat, akiket bűnügyi őrizetbe vettek, majd ügyészi indítványra 
a bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat.
 Az ügyben indított nyomozást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitány-
ság lezárta és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az 
ügyészségre.

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

A több napos ünnepek mindig megnövekedő járműforgalommal 
és ezzel együtt közlekedési balesetveszéllyel járnak. Járműve-
zetőként számítsanak a nagyobb forgalomra, melyhez nagyobb 
egymás iránti tolerancia is szükséges. 
Az alkohol hatására megnő a reakcióidő, romlik a távolságbecs-
lés, a perifériás látás és a látás minősége is csökken. A veszé-
lyérzet csökkenése mellet a döntési és végrehajtási folyama-
tok is elégtelenné válnak. Az ittas vezetés többszörösére növe-
li egy közlekedési baleset bekövetkezési esélyét. Ha esetleg el-
fogadtak egy pohár szeszes italt, kérjük, ne próbálják számol-
gatni vajon vezethetnek-e. Ha lehetségesnek tartják, hogy még 
nem ürült ki teljesen az alkohol a szervezetükből, akkor ne ve-
zessenek. 
Kellemes és balesetmentes hosszú hétvégét, boldog húsvéti ün-
nepet kívánunk mindenkinek.
  Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Tisztelt Vezetőség! 
Sajnos már annyira zavaró és undorító lett ez a város a sok haj-
léktalantól, hogy félünk sötétedés után lemenni az utcákra. A 
közbiztonság sajnos kevés. Ma láttuk sajnos, hogy a Bartók úti 
kiserdőben szét lett verve a szalonnasütő és a bográcsozós rész 
(nem bírtak az erejükkel). Nagyon sajnáljuk, mert nyáron na-
gyon sokszor mentünk volna le ott sütögetni. Már nem lehet las-
san az erdőben sem futni, mert nagyon nem biztonságos, mert 
odaköltöztek megint. Az ablakaink nem lehetnek nyitva, mert 
olyan hangosak, egész éjszaka kiabálnak, verekednek. A kutyák 
ki lettek tiltva a kiserdőből, akkor a hajléktalanokkal miért nem 
csinálnak semmit? Nem tudom a rendőrség miért nem néz be 
oda soha...
Várjuk válaszukat! Üdvözlettel.

                                        (Név és cím a szerkesztőségben)

„Csillag volt, mert szívből szeretett, 
S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. 
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De a szívünkben él, és örökké itt marad.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
arra a napra, amikor a szeretett férj, édesapa, 

PereszlényI Kálmán
öt éve eltávozott közülünk. 

Emléke szívünkben él!
A gyászoló család

kronika@tiszatv.hu

Nagypéntek
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik ápri-

lisi sorozatunk. A megfejtéseket ápri-

lis 4-ig várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

Húsvéti hangulat
civilekkel

„Nyitni kék, szívnek és tavasznak nyílni kék.”
2017. április 13-án (csütörtökön) 16 órakor a házasságkötő te-
rem melletti téren tartjuk hagyományos húsvéti programunkat. 
- kézi készítésű hímes tojásokkal ékesítjük tojásfánkat
- tavaszköszöntő dalokkal készülnek a Szivárvány Együttes tagjai
- Nyuszi-süti kóstolás
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne részese lenni a hús-
véti ráhangolódásnak. 

Remény Klub, Guzsalyas Szakkör, Lisztérzékeny Csoport, 
Esély Napközi, Szivárvány Együttes 

2. oldal 2017. április 13.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot április 16-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd április 17-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 
1/A., tel.: 20/400-1952) 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. 

Öt szervezet díszíti fel a tojásfát. 



Húsvét előtt

Írott tojás, íratlan emlékek
A húsvéthoz közeledve már 
hetekkel ezelőtt megkezdőd-
tek az előkészületek. Bár a 
családok többnyire kirándu-
lással, rokonlátogatással töl-
tik a húsvéti hosszú hétvégét, 
a boltok roskadoznak a ki-
sebb-nagyobb csokoládéból
készült tojásoktól, nyuszik-
tól. 

Elsősorban a gyerekeket csábítják a szí-
nes, csillogó papírba csomagolt édessé-
gek. Ők még szívesen festenek tojást, ta-
nulnak locsolóverseket. 

Hagyományőrzés

- Anyával szoktunk készülődni. Együtt 
kifújjuk a tojásokat és kifestjük. Min-
dig úgy csináljuk, hogy apa ne lássa, így 
meglepetést szerzünk neki - mondta Ju-
hos Lia.
A Pántlika és a Kisbocskor táncosai tojás-
díszítéssel egybekötött próbát tartottak a 
napokban, így is ápolva a hagyományo-
kat. 
- Fontos, hogy a régi dolgokkal is meg-
ismerkedjenek a gyerekek - mondta Fü-
redi Zsuzsanna, népi játék és kismester-
ség oktató. -  Az általános iskolás korosz-
tály még fogékony ezekre a dolgokra, szí-
vesen készülnek az ünnepre. Később el-
tűnik ez az érdeklődés, majd idősebb kor-
ban válik újra fontossá a tradíció megőr-
zése.   
Zsuzsanna az elmúlt héten egy ősi tojás-
dekorálási módszert mutatott meg az ösz-
szegyűlt kicsiknek és nagyoknak.
- A tojásírás a legősibb tojásdíszítési mód-
szer - mondta. - Azért hívják tojásírásnak, 
mert úgynevezett íróka segítségével for-
ró viasszal jeleket viszünk föl a tojásra, 
majd festőlébe tesszük, ami szépen be-

fogja a tojás héját ott, ahol a viasz nem 
érte. Amikor megszáradtak a tojások, fé-
nyesítjük őket, így ellenállnak az időjá-
rásnak, hiszen ezekkel a tojásokkal fog-
juk díszíteni a város tojásfáját április 13-
án.

Húsvétolás régen
  
A húsvét vallási ünnep, teletűzdelve nép-
szokásokkal.
Húsvét hétfő a magyarok lakta területe-
ken a locsolkodás napja. A szokás erede-
te a régi időkbe nyúlik vissza, alapja a víz 
megtisztító és megújító erejében gyöke-
rezik, modern formában pedig a mai na-
pig megmaradt, bár ez a hagyomány kezd 
megfakulni. A kútvízzel locsolás ma már 
többnyire csak a vidéki, hagyományokat 
bemutató programokon jellemző.
Koczka Istvánné, Valika néni még emlék-
szik a régi időkre.

- Visszatekintve a gyerekkorra, milyen 
emlékek maradtak a húsvétról? 
- Gyerekként nagyon vártuk és nagyon 
szerettük a húsvétot, mindig nagyon ké-
szültünk rá - meséli Valika néni.- Én a má-
sodik világháború után kezdtem az isko-
lát. Ekkor az embereknek volt már mun-
kájuk, pénzük. Megteltek a boltok áruval. 
Arra emlékszem, hogy ebben az időszak-
ban még a húsvét hétfő nem volt ünnep, 
így iskolába kellett menni. Mivel egyhá-
zi iskolába jártam, iskolai egyenruhában 
jártunk és a húsvétra kapott új ruhát nem 
tudtuk megmutatni. Hát az nagy tragédia 
volt - mondja nevetve. -  Az államosítás 
után pedig már kétnapos lett az ünnep. A 
legegyszerűbb emberek is nagyon kitet-
tek magukért. Kolbász, sonka, mákos te-
kercs, diós tekercs, finom sütemények ke-
rültek az ünnepi asztalra. A fiúk elmesél-
ték, hogy melyik háznál, milyen volt a 
vendéglátás, és hát valljuk be egyik csa-
lád sem akart alul maradni. 
- Hogyan telt a húsvét hétfő?
- Mivel református családban nőttem fel, 
reggel templomba mentünk, hiszen meg 
kellett ünnepelni a feltámadást, majd ami-
kor hazaértünk a templomból, nyolc-ki-
lenc óra körül, már jöttek is a fiúk. Dé-
lelőtt hozzám jöttek az én osztálytársaim, 
délután meg a nővéremhez a nagyfiúk. 
Így eltelt az egész nap. Nagyon szerettük, 
nagyon szép emlék ez nekem.
- Hogyan történt a locsolkodás?
- Jöttek a fiúk, általában csapatokban. Kó-
rusban énekeltek vagy kántáltak egy-egy 
rövid versikét. Akkor még nem voltak 
olyan illatos parfümök, mint manapság. 
Piros papírból áztatott szappanos vízzel 
öntötték nyakon a lányokat, majd kaptak 
egy-egy magunk által díszített tojást. Bár 
manapság már sokféle tojásfestéket lehet 
kapni, én a mai napig úgy készítem a hí-
mes tojásokat, ahogy annak idején, gye-
rekkoromban. Petrezselyem levelet il-
lesztek a tojásra, majd nejlon harisnyával 
szorosan rászorítom, hogy ne mozduljon 
el és vörös- vagy lilahagyma héjának a le-
vébe teszem, az ad neki színt. 

ema

Tojás és barka
A tojásnak fontos szerepe van a húsvéti ünnepkörben. A tojás az élet újjászületésé-
nek, a termékenységnek legősibb jelképe. Színezése, díszítése is régi korokra nyú-
lik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, mert ennek a színnek védőerőt tu-
lajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképe-
zi. Jóslásra is használták. Ha nagypéntek éjjelén feltörték, s egy pohár vízbe csur-
gatták, a formája megmutatta, milyen lesz a termés. Volt, ahol a lányok tojáshéjat 
tettek a küszöbre húsvét előtti este, hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása: 
ugyanaz, mint az első férfié, aki belép a házba. 
A másik alapvető húsvéti szimbólum Magyarországon a barkaág, melyet a temp-
lomban meg is szenteltetnek. A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tu-
lajdonítottak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat a bajoktól. 

Sonka, tojás, sütemények

Konyhai készülődés

Miért eszünk sonkát?
A válasz egyszerű: praktikus okok miatt. Vallási alapja egy-
általán nincs, hisz Jézus zsidó volt és a zsidó hagyományok 
szerint a sertéshús tisztátalan, nem szabad megenni. Az ok 
az, hogy régen - amíg még nem voltak hűtőgépek - nagyjá-
ból csak a sonkák maradtak meg tavaszra a téli disznóvágás-
ból. Ezeket tudták tartósítani, hagyományosan pácolással és 
füstöléssel. 

Népek húsvétja
- Norvégiában a húsvét minden évben egybeesik egy új kri-
mi-sikerkönyv megjelenésével. Ezt a hagyományt egy kiadó 
vezette be 1923-ban, amikor új krimijét a napilapok címlap-
ján reklámozta. 
- Finnországban létező dolog a húsvéti halloween-ezés. A 
gyerekek ijesztő maskarákba bújnak, bekormozzák az arcu-
kat, melyekre sebhelyet is festenek és karjukon seprűnyéllel, 
fűzfaággal és üres kávéskannával koldulva járják az utcákat. 
- Korfun nagyszombat reggelén rendezik az „edénydobálást”. 
Az emberek mindenféle agyag- és cserépedényt hajigálnak ki 
az ablakukon. A népszokás állítólag Velencéből származik, 
ahol szokás volt az embereknek újévkor ilyen módon meg-
szabadulni régi tárgyaiktól. Mások szerint az edénydobálás a 
tavaszi, megtisztulási rituálé része. 
- Egy francia kisváros lakói minden évben omlettel kezdik a 
húsvét hétfőt, 4500 tojásból készítenek gigantikus rántottát. A 
legenda szerint Napóleon állomásozott egykor a városban és 
omlettet kért reggelire. Olyannyira ízlett neki, hogy utasítot-
ta a lakókat, hogy gyűjtsék össze a város összes tojását, és az 
embereknek süssenek omlettet. 

A nagy roham ugyan még váratott magára a hét 
elején, de sokan bevásároltak húsvétra. A klasszi-
kus főtt sonka és tojás aligha hiányzik majd az ün-
nepi asztalokról, csakúgy, mint a házi sütemények. 

- Holnap vagy holnapután fogok bevásárolni - mondta Takács 
Istvánné, akivel a piacon futottunk össze. - Sonkát, tyúkot, kol-
bászt és tojást is veszek majd, mint ahogy tormát, zöldpaprikát 
és paradicsomot is. Meg aztán ott vannak a sütemények - sorolja 
-, zserbót, hókiflit biztosan sütök, de lesz pogácsa is. 
- A füstölt dolgokat most vettem meg - mondja Mátyus Imréné 
-, meg karajt, darálni való húst és dagadót is. A családban a ha-
gyományos ételeket kedveljük, süteményt is sütök majd, ez so-
sem marad el - teszi hozzá. 
A piacon még nincs sok vásárló reggel (kedd - a szerk.), a hús-
boltban viszont már nagy a sor. 
- Mi is meglepődtünk azon, hogy már egy hete elkezdődött a füs-
tölt áruk vásárlása - mondta Varga György, a Husi Húsbolt tulaj-
donosa -, akkor intenzívebb volt a kereslet, de próbáltunk min-
dent beszerezni, és azóta is folyamatosan érkezik az utánpótlás. 
Kimondottan csak hagyományos sózású, füstölésű termékeket 
árulunk, ezeket nagyon kedvelik a vásárlók, sokan évek óta visz-
szajárnak. Itt a minőséget keresik, aki megnéz egy parasztson-
kát, ami olyan 9 kg-os, kettévágva látszik az állaga, színe, érző-
dik az illata - biztosan ezt kérik majd - mondta Varga György. 

F.P.
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Nem mindegy mit teszünk az ünnepi asztalra. 

A tojásírás remek családi program is lehet. 

Ezek az írott tojások díszítik majd a tojásfát. 

Petrezselyemmel készített tojások.



Mindennapos testnevelés

Egészség, fittség, eredményesség
2012-ben felmenő rendszer-
ben vezették be a mindenna-
pos testnevelést. Azóta több-
ször is vizsgálták országos 
szinten a gyerekek általános 
fizikai állapotát, a Nemze-
ti Egységes Tanulói Fittségi 
Teszttel (NETFIT). Az ered-
mények jelentős fejlődést 
mutatnak, úgy országosan, 
mint helyi szinten. 

Nem csak az eredmények előremutató-
ak, hanem a mindennapok tapasztalatai 
is. Egyre többen sportolnak, a gyerekek 
fittebbek, és ez a tanulmányi eredménye-
ken is meglátszik. Kundrák Adrián a Ka-
zinczy Ferenc Református Iskolába jár, 
ötéves kora óta focizik, heti háromszor 
Debrecenben edz, szeretne a magyar vá-
logatott tagja lenni, külföldön focizni. 
- Arra is jók a tesiórák - mondta Adrián 
-, hogy akik nem járnak annyit sportolni, 
azok is sportolhatnak itt eleget. Meg per-
sze azért is, mert eléggé lefáradunk ilyen-
kor - tette hozzá. 
Sok vicces kép kering az interneten arról, 
hogy mennyit is változott a világ, s ve-
le a gyerekek. Régen este a grundról pa-
rancsolták be a szülők a lurkókat, ma már 
a monitor elől „zavarják ki” a szabadba. 

Valahol itt kéne ezt elcsípni, s ebben Be-
ne Krisztián, a Kazinczy iskola testneve-
lő tanára is megerősít. 
- Az általános- és középiskolás diákok 
számára a legnagyobb veszély a mozgás-
szegény életmód, már szórakozni is ül-
ve szórakoznak, hiszen a monitort nézik 
- mondta Bene Krisztián. - A mindenna-
pos mozgás megvédi őket a cukorbeteg-
ségtől, az elhízástól, a szív- és érrendszeri 
betegségektől is. A mozgás, a sport hatá-
sára nem csak fittebbek lesznek, hanem a 
tanulásban is jobbak, és az önbizalmuk is 
nő. És ha ez már gyermekkorban az éle-
tük részévé válik, valószínűbb hogy fel-
nőttként, család és munka mellett is időt 
fognak szakítani a sportolásra - tette hoz-

zá a testnevelő tanár. 
- Az intézményünkbe járó diákok 2/3-a
egyébként is sportol - mondta Dorony 
Attiláné, a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola igazgatója -, erre isko-
lai kereteken belül is van több lehetősé-
gük. Diáksport egyesületünkben a tanu-
lók több szakosztályban is részt vehetnek, 
ezt ki is használják - mondta az igazgató, 

aki a mindennapos testnevelés technikai 
feltételeiről is szólt. - Tizenhét osztályunk 
van és ha kiszámolnánk, akkor minden 
nap reggeltől estig a tornateremben len-
ne valaki, ha csak oda szerveznénk a test-
nevelésórákat. Heti kétszer így úszni jár-
nak a gyerekek, ez is segíti a tornaterem 
tehermentesítését, illetve az igazolt spor-
tolók heti két óra alól felmentést kapnak. 
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolában is pozitív a 
mindennapos testnevelés megítélése, di-
ákok, tanárok, szülők részéről egyaránt.
- Nekem tetszik, hogy többet sportolunk - 
mondta Virág Roland, az iskola diákja -, 
több idő jut játékra is. Én tornára járok, az 
osztályfőnököm tartja és javasolta, hogy 

ha erősödni szeretnék, járhatok. 
- A mindennapos testnevelés bevezeté-
se óta eltelt már annyi idő, hogy látjuk, 
hogyan változott a gyerekek hozzáállása, 
ereje - mondta Ujlaky Ildikó testnevelő 
tanár. - Örömmel tapasztalom, hogy szí-
vesen vesznek részt az órákon és a dél-
utáni alkalmakra azok is visszajárnak, 
akik egyébként felmentést kaptak, mert 
igazolt sportolók. Több évfolyamon, 6. 
és 7. osztályban egyre többen jelentkez-
nek például a Jabil 3Próbára, ami azért 
eddig ennyire nem volt jellemző és növe-
kedett az úszásra jelentkezők száma is. A 
NETFIT-felmérés legutóbbi mutatói már 
sokkal pozitívabbak, sokan kerültek az 
egészséges zónába. 
- Három órát délelőtt, tanítási óra kereté-
ben, kettőt pedig a délutáni foglalkozások 
keretében tartunk - mondta Hok Csaba, a 
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola intézményvezetője. - 
A délutáni foglalkozásokról a versenysze-
rűen sportoló diákoknak lehetőségük van 
mentességet kérni, de jellemző, hogy pél-
dául hozzám is visszajönnek ezek a gye-
rekek a délutáni foglalkozásra, mivel sze-
retik, jól érzik magukat. A mi iskolánk, 
a Hunyadi iskola szerencsés helyzetben 
van, hiszen van egy tükörtermünk, ami 
alkalmas dráma és tánc, valamint kisebb 
létszámú osztályoknak testnevelés óra 
megtartására is. Van egy kis és egy nagy 
tornatermünk, illetve a tavaly november-
ben átadott iskolai sportudvar is kiváló le-
hetőséget biztosít a mozgásra, valamint a 
Sportcentrum Deák téri uszodájában a 3. 
és 4. évfolyamos diákok felváltva úszá-
soktatáson vehetnek részt - tette hozzá 
Hok Csaba. 

Fodor Petra

NETFIT-kisokos
A Nemzeti Egységes Tanulói Fittsé-
gi Teszt a magyar köznevelési rend-
szer kötelező és egységes fittségméré-
si módszere a 2014/2015-ös tanévtől. 
A tesztrendszer mérései: testtömegin-
dex, testzsírszázalék, 20 vagy 15 méte-
res ingafutás, ütemezett hasizom, tör-
zsemelés, kézi szorítóerő mérése, üte-
mezett fekvőtámasz, helyből távolug-
rás és hajlékonyság. A tesztek mérése-
it testnevelés órán az érintettek testne-
velő tanárai végezték. Az eredménye-
ket négy kategóriába - egészségzó-
na (sovány), egészségzóna (normál), 
fejlesztés szükséges, fokozott fejlesz-
tés szükséges - sorolták. A legkedve-
zőbb egészségzóna arányok az üteme-
zett hasizomtesztben (90,8%) és a kézi 
szorítóerő mérésében (90 %) láthatók, 
a legkedvezőtlenebbek a törzsemelés 
tesztben (51%) és az állóképességi in-
gafutás tesztben (61,8%).

Hulladékgyűjtés

Veszélyes lomizás

Évente két alkalommal, tavasszal és ősszel viszik el 
a szekrény tetején, a kamrában, a padláson, a ga-
rázsban, na és persze a pincében felhalmozódott 
„kincseket”. Ez az ingyenes lomtalanítást segít ne-
künk abban, hogy rendet rakjunk otthonunkban, 
környezetünkben. 

Fontos tájékozódnunk, hogy  mikor lesz lomtalanítás a lakóhe-
lyünkön, mert így alaposan át tudjuk gondolni, hogy mire van 
még szükségünk, és mi az, amitől már évek óta nem tudunk 
megszabadulni, csak a helyet foglalja. Ha megvan, hogy mikor 
lesz, nem árt, ha már pár héttel előtte rászánunk egy napot, vagy 
akár egy hétvégét, hogy átnézzük, mi mindent halmoztunk fel. 
A tájékozódás azért is fontos, hogy ne a begyűjtés előtt egy hét-
tel tegyük ki a lomunkat, bár ez még a jobbik eset. Viszont elég 
bosszantó, amikor elszállítják az adott időpontban a hulladékot, 
majd rá néhány nappal megjelennek a törött fajanszok, tönkre-
ment kávéfőzők. Ha a két lomtalanítás között válik valami feles-
legessé, nem kell őrizgetnünk a következő gyűjtésig, hiszen le-
hetőség van a városunkban is megtalálható hulladékudvarba el-
vinni, amely a Perényi Péter úton található. Ugyanez vonatko-
zik a veszélyes hulladék gyűjtésére, pedig annak leadására egy 
évben négyszer is van lehetőség. 
Ilyenkor, a lomtalanítás és veszélyes hulladékgyűjtés idején 
megjelennek azok az emberek is, akik a mások által kidobott 
dolgok között keresgélnek. A feleslegessé vált tárgyainkat a 
lomtalanítást megelőző napon 18 órától lehet kirakni és ekkor 
már megjelennek az utánfutóval, kisteherautóval érkezők, és kü-
lönböző módszerekkel lefoglalják a hasznosnak vélt lomokat.
- Én ilyenkor nem szeretek lemenni, levinni a dolgaimat - mond-
ta egy, a Hajdú téren lakó néni. - Amit viszek, kiszedik a kezem-
ből, erőszakosak, főleg, ha többen vannak. Megy a harc minde-
nért. Ezért én nem szoktam igénybe venni a lomtalanítást. Ha 
összegyűlik, autóval elvisszük a hulladékudvarba.
- Többnyire a környező településekről érkeznek azok az embe-
rek, akik a lakosság által kitett lomokat elviszik.- mondta Török 
László, a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal városüzemelteté-
si munkatársa. - Azt viszont kevesen tudják - vagy nem akarják 
tudomásul venni -, hogy ezek az emberek szabálysértést követ-
nek el. A konténerek mellé kihelyezett lakossági hulladék az el-
szállító cég tulajdona, és ha valaki ezt el akarja vinni, ahhoz en-
gedélyre van szükség.
 ema
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Megy a harc a lomért. 

Van, aki utánfutóval, kisteherautóval érkezik. 

Évente négyszer gyűjtik szervezetten a veszélyes hulladékot. 

A fittség a tanulmányi eredményekre is jó hatással van. 

A rendszeres gyermekkori sportolás felnőtt korban is „visszaköszön”.

A Hunyadi iskola felújított sportudvara kiváló lehetőséget nyújt a mozgásra. 



Labdarúgás

Omladozó tető, átázott falak, 
törmelék szinte mindenütt. 
Ilyen kép fogadott bennün-
ket a kesznyéteni református 
templomban.

Tíz éve már, hogy a közösségi házban 
tartják az istentiszteleteket, a templom 
életveszélyes állapotban van. Becslések 
szerint százmillió forint kellene a teljes 
felújításhoz, a legfontosabb most a tető- 
és födémszerkezet cseréje, így megállít-
hatnák a további beázásokat. 
A falu egyik nevezetessége volt régen a 
templom, 1908-ban épült, 800 férőhel�-
lyel, 43 méter magas toronnyal. Nagysá-
ga tükrözte a falu akkori an�agi hel�ze-
tét is. A kesznyéteni gazdák szinte teljes 
egészében közadakozásból építtették fel. 
Az évek során azonban annyira leromlott 
az állapota, hogy csak az állagmegóvás is 
százezrekbe kerül évente. 
- Az önkormán�zat is ig�ekszik min-
denben támogatni ezt az üg�et - mond-
ta Kecső Imre, Kesznyéten polgármes-
tere -, szerén� költségvetéssel rendelke-
zünk, de 5 millió forintot tudunk erre biz-
tosítani 2013-tól 2017-ig, tehát fol�ama-
tában adjuk a g�ülekezet számára. A fa-
luszépítő eg�esülettel és a g�ülekezettel 
eg�ütt közadakozást is hirdettünk. Az el-
különített számlán jelenleg 4,6 millió fo-
rint van. Az állam 17 millió forinttal tá-
mogatja a fejlesztést, a református egyház 
ezt saját forrásból 4 millió forinttal tud-
ja kiegészíteni. Ez a  30-35 millió forint 

a legfontosabb állagmegóvási munkákra, 
a tető rekonstrukciójára lesz elég. A becs-
lések szerint mintegy 100 millió forintba 
kerülne ennek az impozáns épületnek a 
felújítása. 
Már a tető- és födémszerkezet javítása 
is nagyon nagy eredmény lenne, hiszen 
most az esőzések után tócsákban áll a víz 
a templomban, több hel�ütt omladozik a 
fal, átáztak már a padok is. 
- Mindenféleképpen a tető- és födémszer-
kezet felújítása kell, hog� az első leg�en 
a sorban - mondta Nagy István Károly lel-

kész -, hiszen ezzel megelőzhető lenne a 
további állagromlás. Ezután következne a 
vakolás, festés, és a nyílászárók is cseré-
re szorulnak. Nagyon szép, díszes, színes 
ablakai vannak a templomnak, ezek is sok 
helyen hiányosak, a pótlásokkal már nem 
mutatnak eg�séges képet. G�ülekezetünk 
is mindent megtesz, amit tud, hogy pénzt 
g�űjtsünk a felújításra. Bankszámlánkra 
(10102770-55061900-01000005) várjuk 
az adomán�okat, és eg� külön erre elkü-
lönített számlát is nyitottunk a református 
templomért: 54500167-10011740. Nem 
csak a g�ülekezet, hanem az egész tele-
pülés, és sok körn�ékbeli is az üg� mellé 
állt. Május 26-án jótékon�sági bált szer-
vezünk az általános iskolában, és n�árra 
eg� orgonakoncertet is tervezünk. A g�ü-
lekezeti tagjaink használt ruhát árulnak 
nag� odaadással, erejüket, idejüket nem 
kímélve, és például kaptunk több száz 
szénabálát is, hogy adjuk el, és a bevétel 
a miénk marad. Ig�ekszünk tehát, ezek az 
igyekezetek azonban a munka és a beru-
házás méreteit tekintve önmagában va-
lószínűleg kevésnek bizon�ulnak. Ezért 
szeretnénk minél szélesebb körben meg-
szólítani az embereket. Bízunk az Úris-
tenben, hiszünk abban, hog� ő megtartja 
a népét, bárhol is legyen, itt Kesznyéten-
ben is. És mindig lesz g�ülekezet, akik-
nek templomra lenne és lesz szüksége - 
mondta Nagy István Károly. 

                                          Fodor Petra

Döntő(s) az utánpótlás
Szervezeti átalakulás történt 
a Bozsik torna rendszerében. 
Az eddigi alközpont helyett 
csoportközpont státuszt ka-
pott Tiszaújváros, közvetle-
nül a mezőkövesdi alközpont 
alá rendelve. A tiszaújvárosi 
csoportba öt települési egye-
sület utánpótlása tartozik.

Egy hétvégén összesen három korosztály-
ban, minteg� 250 g�erek lép a pál�ára a 
Bozsik torna rendszerében Tiszaújváros-
ban. Itt a játék, nem az eredmény az el-
sődleges még. Nem jeg�zik az eredmé-
n�eket, azt persze minden edző tudja, 
hogy melyek a domináns csapatok. Cso-
portunkban a Tiszaújváros.
- Ezt a sportot nag�on szeretem - mond-
ta az U11-es csapatot erősítő Orosz Dá-
niel. - Általában kettő, három gólt lövök 
egy meccsen.
Tiszakeszi, Emőd, N�ékládháza, Sajóö-
rös és természetesen Tiszaújváros leg-
kisebbjei tartoznak a Bozsik eg�esületi 
program tiszaújvárosi csoportjába.
- Ez eg� nag�on jó lehetőség - mondta az 
Emőd edzője, Riczó Gyula. - A tavasz fo-
l�amán ötször veszünk részt a tornán, a 
gyerekek örömmel jönnek, nagyon jó az 
idő alig várják, hog� itt leg�ünk.
A Bozsik tornákon az a lényeg, hogy a 

gyerekek örömmel, a játék szeretetéért 
játszanak, ne eredménycentrikusan. Per-
sze ez utóbbira is van lehetőség, iskolai 
szinten, a diákolimpián. Tiszaújváros eb-
ben is jól teljesít.
- Az 1-es és a 2-es korcsoportban a meg�ei 
elődöntőn is túl vag�unk - mondta Kurucz 
Gábor, aki a tiszaújvárosi csoport koordi-
nátoraként és testnevelő tanárként mind-
két szériát n�omon követi. - A Széchen�i 
iskola jutott tovább mindkét korosztály-

ban, ők már a meg�ei elődöntőt is meg-
n�erték. A 3-as korcsoportban a Hun�adi 
csapata vívta ki a meg�ei elődöntőbe ke-
rülés jogát, rájuk még vár ez a megméret-
tetés.
 Az eg�esületben sportoló g�erekek adják 
az általános iskolák csapatainak gerincét, 
így reális az a következtetés, hogy nem 
csak csoport-, hanem meg�ei szinten is jó 
az utánpótlás nevelés városunkban.

borza

Három korosztályban 200-250 gyermek lép pályára egy-egy hétvégén a Bozsik tornán. 

Szakmák éjszakája 
2016. 04. 21. 

Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi 
Brassai Sámuel Szakgimnáziuma

és Szakközépiskolája
Programjaink: 
Irodai titkár: „A kiválasztott” - Villámkezű 
gépírók -Tanirodai gyakorlat - próbáld ki!
 - „Mert ajándékozni jó”
Elektronikai technikus, műszaki informati-
kus: A NYÁK napja - A villanyszerelés alapja -
Programozás
Hegesztő, gépészet: A számítógép haszna - A 
fény ereje - Gyártás, szerelés
Helyszín: Tiszaújváros, Rózsa út 10. 
Bővebb információ: szakmakejszakaja.hu, 
brassai-tiszaujvaros.hu. Telefon: 49/542-180

Nyílt ülés drogügyben
N�ílt ülést tart 2017. április 20-án (csütörtök) 10.00 órától a 
Tiszaújvárosi Kábítószerüg�i Eg�eztető 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 „Leg�etek 
jók, ha tudtok” címmel.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

kronika@tiszatv.hu

Könyv, töri, matek
A Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny megyei fordu-
lóját február 20-án rendezték meg, ahol a Tiszaújvárosi Széche-
n�i István Általános Iskolából a 7-8.évfol�amos kategóriában 
Szladics Bence II. hel�ezést ért el (felkészítő: Hok Csabáné).
Március 28-án rendezték meg a Tiszaújvárosi Széchen�i István 
Általános Iskolában a városi történelem versenyt 6. osztál�osok-
nak. A háromfős csapatversen�en az alábbi eredmén�ek szület-
tek: I. Kacsa Dávid, Suszter Roland, Rontó Balázs (Széchen�i 
iskola 2. csapata). II. Fedák Zsombor, Lajtos Bence, Molnár Za-
lán (Széchen�i iskola 1. csapata; felkészítőjük: Baloghné Fodor 
Ágota). III. Ládi László, Tan�i Attila, Vágási Vanda (Tiszaújvá-
rosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, felkészítő-
jük: Balla András).
Április 6-án Mál�iban rendezték meg a megyei alapműveleti 
matematika versenyt. A Széchen�i István iskola eredmén�ei: 4. 
osztál�: 1. Elek Mát�ás (felkészítő: Rácz Zita), 3. Bessen�ei Sá-
ra (felkészítő: Iván�iné Burai Éva), 6. Pusztahel�i Levente (fel-
készítő: Kovács Emese). 5. osztál�: 2. Fedák Botond, 5. Fülöp 
Kende (felkészítőjük: Dózsa Imre). 6. osztál�: 1. Fedák Zsom-
bor 3. Suszter Roland, 6. Molnár Zalán (felkészítő: Kovácsné 
Pintér Éva). 7. osztál�: 3. Molnár Szabolcs (felkészítő: Kassai-
né Kovács Anett). 8. osztál�: 3. Énekes Szabolcs Dániel (felké-
szítő: Vanczó Sándorné).

                             Réthi Zoltánné és Kovácsné Pintér Éva
munkaközösség-vezetők

A legfontosabb a tető- és födémcsere

Életveszélyes a kesznyéteni templom

5. oldal2017. április 13. Mozaik

Még ilyen leromlott állapotban is impozáns a templom, mely az egykori gazdák 
anyagi helyzetéről is árulkodik. 

A szép ablakok hiányosak, a födém életveszélyes. 



kronika@tiszatv.hu
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Húsvéti kép nagyapámmal

Kikelet hidegvérűekkel

Egy majdnem hatvanéves megsárgult fény-
kép akadt a kezembe. Nem véletlenül épp 
a közelgő húsvét előtt. A képből ünnepi 
hangulat árad. Ülünk egy csipketerítős 
asztal mellett, a vázában tavaszi barka, 
a tányéron pár szelet kalács, poharakban 
nagyapám finom bora. Mögötte a megve-
tett családi ágy és Jézus képe a falon. Ab-
ban az ágyban hallgattam lázasan mesét, 
és ott tanítottak meg imádkozni. Mennyit 
néztem a fölöttem lévő képet!  A sötét éj-
szakában Jézus egy hegyen imádkozik. A 
Holdat szürke felhők takarták, jelezve a 
közelgő vihart. Ám Jézus arca nyugalmat, 
békét árasztott, ami elaltatott.
Nézem, ahogy átkarolom nagyapámat. 
Fehér hajánál és bajszánál csak az én ha-
talmas maslim világosabb. Figyelmesen
várjuk a fényképezés menetét. Nagy-
apám boldog büszkeséggel, én kíváncsi-
an. Ezeknek a családi fényképezéseknek 
történetük van. Miklós bácsi volt a falu 
fényképésze, akit mindenki Kukuci bá-
csinak hívott. Mindig percekig lépdelve 
állította be a felvételt, és a kattintáskor el-
kiáltotta magát: Kukuci! Ajak nem ma-
radt mosolytalanul. Sokszor még köny-
nyeztünk is a nevetéstől.
Érdekes, ha nagyapámra gondolok, nem 
a kék szeme, mosolya, hangja jut eszem-
be, hanem a meleg keze. Vezetett, tanított 
vele. Biztonságban éreztem magam. Egy 
kettőnk közötti édes kötelék, ami beéget-
te magát az örökkévalóságba. Most is ér-
zem! Egy pillanat, egy megmagyarázha-
tatlan simogatás két lélek között, ami egy 
életre megmarad. Szeretet áradt a kezé-
ből. 
Emlékszem, ahogy húsvét vasárnapján 
együtt mentünk a templomba. Elővette 
ünneplő ruháját, csizmáját, kalapját, rám 
rózsaszín, fodros ruhácskát adtak. Indulás 
előtt leszakított egy-egy pézsmavirágot. 
Azóta szeretem a pézsma kesernyés illa-
tát. Mindig ez a békés séta jut eszembe.
 Az istentisztelet alatt csak pillanatokra 
éreztem a templom hűvösét. A felcsen-
dülő énekszó az orgona hangjával egy-
becsengve felmelegítette gyermeki teste-
met. „Mint a szép híves patakra, a szarvas 
kívánkozik. Lelkem úgy óhajt Uramhoz, 
és hozzá fohászkodik.” Ez volt a húsvéti 
ének, amit otthon úgy adtam elő: Énekel-
tek egy szarvasról, ami nagyon szomjas 
volt. Ment a patakra vizet inni. Nem tud-
tam, miért nevettek…
Akkor is kézen fogva mentünk, amikor 
hosszú sétára hívott, hogy erősödjek, le-
vegőn legyek. Vitt az örkei határra, ki a 
falun jóval messzebbre. Azt hittem, soha 
nem lesz vége a sétánknak. Amikor meg-

szánta fáradtságomat, kicsit megálltunk, 
és víz helyett a füves ösvény szélén sze-
dett erdei szederrel csillapította szomja-
mat. Na, azt az édes ízt soha nem fele-
dem!
Volt, amikor haragudtam rá, mert becsa-
pott. Azt nagyon nem szerettem. Hunyad-
ra hívott, én meg boldogan mentem, azt 
hittem érdekes lesz az utunk, erre alud-
ni kellett, „hunyni”, és a háta mögül nem 
szabadulhattam. Csak miután végre el-
aludt, akkor kecmeregtem ki nagy nehe-
zen. Volt, hogy mesélt, hátha elalszom. 
Hallgattam a szerencsét próbálni induló 
szegény legényt, aki csak szentjánoske-
nyeret talált a tarisznyájában. Már felnőtt 
fejjel tudtam meg, hogy annyi köze volt a 
szenthez, hogy az a papsajt, amit a réten 
játszás közben kóstoltak a gyerekek.
Ölni tudtam volna szavaiért! Amikor az 
iskolában azt tanultuk, hogy a Föld ke-
ring a Nap körül, még bennem volt nagy-
apám ébresztése: Kelj fel, hisz már a ha-
sadra süt a nap! Álmosan pislogtam a kü-
szöbről a napra, ami csak értem kelt föl az 
udvaron, és csak azért, hogy ébresztges-
sen. Sokáig nagyapám szava volt a szent.
Milyen jó volt ott játszani nyaranta! Egy-
ke lévén, magam játszottam, kitalálva 
ezernyi játékot. Ültem az eperfa tetején 
hangosan énekelve, hátha meghallják az 
utcán elmenők. Téglaport tettem az aj-
tónk elé újságpapírba, remélve, a falusi 
nénik paprikának nézik. Szegény cicus-
nak levágtam a bajuszát, volt, hogy beön-
tést is kapott. Egy megtalált katonai si-
sakban színes virágokból levest főztem 
a baromfiudvar összes lakójának. /Nagy 
háborúk folytak ott hajdanán./ 
A pince teteje volt a színpadom. Pléd-stó-
lámban énekeltem és táncoltam a libák-
nak, kutyánknak. Ők voltak a közönsé-

gem. Ugatás, gágogás volt az elismerés.
Volt, hogy kikaptam, mert Hektor ku-
tyánk ette meg a finom vajas kalácsot. 
Élveztem, ahogy nagy szájcsattogtatás-
sal magasra ugorva elkapott egy-egy fa-
latot. Édesanyám meg örvendett, hogy a 
rosszul evő kislánya végre három szelet-
tel is visszafutott. Akkoriban még köpül-
ték a vajat, és csak ünnepkor volt kalács. 
Éhesen finom volt a cukrozott olajos bar-
na kenyér is. Utána meg a megérett fehér 
eper a fáról. Versenyeztem a tyúkokkal, ki 
szedi fel hamarabb…
Fogtam galambot a szomszéd ház tete-
jéről bottal felállított kosár alatt, ahová 
kukoricát, búzát szórtam. Egy zsineggel 
megkötve a botot elbújtam a tornácon, 
onnan lestem a galambokat. Hogy mér-
gelődtem, mert azok elszálltak, a tyúkok 
meg degeszre ették magukat.
Jó volt lecsúszni a friss szénaboglya te-
tejéről, vagy a legnagyobb szalmaszállal 
eregetni a szappanbuborékokat.
Sok kedves játék, amire a kép emlékezte-
tett. A szülői ház, ami ha egyszerű is volt, 
de a szeretet, ami áthatotta, kitágította a 
teret. Amíg a szülő él, összefogja a csalá-
dot, és együtt voltunk sok-sok ünnepen.
Egyszer mindennek vége lesz. Édes-
anyám korai halálát nagyapám csak két 
évvel élte túl.
Nem minden öreg fa marad meg, ha le-
vágják friss hajtását. Mesélték, végső el-
menetele előtt pár órával még elkérte haj-
keféjét, kis zsebtükrét, és megfésülte fe-
hér bajuszát, haját. Rendesen akart meg-
állni az Úr színe előtt…
Ezt a tulajdonságát én is örököltem.
Nyugodj békében drága nagyapám!

Gál Tivadarné, Olgi

Több oknál fogva is ki kellett mennem 
nemrég a szabadba. Egyrészt azért, mert 
olyannyira kellemes, napos idő volt az 
utóbbi időkben, hogy a hosszú téli bezárt-
ság és szobafogságok után a friss levegő 
mindenképpen felüdülést ígért. Másrészt 
amiatt, hogy orvosi javaslatra kifejezetten 
ajánlott a séta, és nem utolsó sorban azért 
is, mert egészségügyi okokból jelenésem 
volt a rendelőben. Így aztán a kellemest 
a hasznossal összekötve elindultam a la-
kásból a szokásos tóparti útvonalon a cél 
felé, melyet sikeren teljesítettem is. Visz-
szafelé, kihasználva a szép, napos idő jó-
tékony hatását, leültem a tópart egyik ülő-
padjára megpihenni, élvezni a friss leve-
gőt, és onnan szemlélni a sima víztükröt, 
amikor nem messze tőlem a víz szélén, 
a parton egy  nagyobb, világoszöld ová-
lis objektumot vettem észre. Első gondo-
latom egy nagyobb kő gyanújában reali-
zálódott, melyet belepett a moha. Ám ka-
vicsnak nagynak, kőnek pedig túlságosan 
szabályosnak tűnt, - meg aztán mit is ke-
resne egy kő az amúgy egységes parton. 
Pihenőállásomat, illetve ülésemet felvált-

va, megindultam és leereszkedtem a nem 
túlságosan meredek partszakaszra, meg-
szemlélni azt a valamit. Nem egy nagy-
ra nőtt kavics, és nem is kő, hanem egy 
arasznyi páncélzatú teknőc napozott ott. 
Hogy ne zavarjam meg ebbéli tevékeny-

ségében, kellő távolságból köszöntöttem, 
mire ő kinyújtott nyakkal , felém pislog-
va szemrevételezett, majd békés szándé-
komat konstatálva és hidegvérűségét bi-
zonyítva tovább napozott. Szemeimmel 
végigpásztázva a partvonalat, feljebb egy 
hasonló zöld foltot vettem észre, amelyről 
kiderült, hogy egy másik teknőc is szolá-
riumozással töltötte ott az idejét. Haza-
felé menet gyönyörködtem még a sárgán 
tündöklő aranyeső bokrokban, a talajszin-
ten itt-ott éledező százszorszépek fehérlő 
szőnyegében, és a ma még száraznak tűnő 
ágak között fészke mellől párját hívogató 
madárka énekében. Mellettem egy kisebb 
galambcsapat landolt a víz szélén, csőrü-
ket vízbe  mártogatva, a  bátrabbak  pedig 
hűsítő  fürdőt véve. 
Milyen kifejező és találó is szép magyar 
nyelvünkben a tavasz kezdetét megjelö-
lő szavunk, a kikelet, melyet most mind-
nyájan megtapasztalhatunk, és mindnyá-
junkat örömmel, és a jövőt tekintve biza-
kodással tölthet el.

M. Fekete Béla

Illemtan, protokoll

Szolgáltatások, 
szolgáltatók

Azok, akik a szolgáltatóiparban dolgoznak, sokszor tapasztal-
ják, hogy a szolgáltatást igénybe vevők nem mindig viselkednek 
velük szemben tisztességesen. Viszont, azok is elégedetlenked-
nek, akiket nem megfelelően szolgálnak ki. Az éremnek mindig 
két oldala van. Járjuk hát körbe ezt a témát.
Társadalmi összetételünk alapján gazdaságunknak két nagy ré-
sze van: a termelő foglalkozások és a szolgáltatások.
Manapság egyre jobban szem előtt vannak a szolgáltatók. A fod-
rászok, a pincérek, az ápolónők, a kézbesítők, a szemétszállí-
tók, hogy csak néhányat említsek. Ezeknél a foglalkozásoknál - a 
szakértelmen túl - nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy em-
berekkel kell kapcsolatba lépni, ami lássuk be, nem kis feladat. 
Akik igénybe veszik az általunk nyújtott szolgáltatást, minden 
esetben a maximálás kiszolgálást várják el, amivel nincs semmi 
gond. Ez alaphelyzetben néhány perc alatt lezajlik és minden-
ki megy tovább a maga útján. Reklamáció akkor érheti a kiszol-
gálót, ha az ügyfél azt tapasztalja, hogy nem ő az első az adott 
helyzetben. Például, ha egy ügyfélszolgálatnál valaki reklamál 
- ami egyébként is egy felfokozott idegállapotot feltételez - mi-
közben az „ügyfeles” éppen telefonon beszéli meg a kedvesé-
vel, hogy mi legyen a vacsora és ügyet sem vet az előtte vára-
kozóra. Vagy éhesen beül egy társaság egy étterembe és a pin-
cér éppen a kolléganőjének udvarol a pultot támasztva. Sorol-
hatnánk még az életből vett tapasztalatokat, de most inkább a 
megoldást keressük.
Amikor olyan foglalkozást választ magának valaki, ami alap-
ján eleve emberekkel foglalkozik, akkor számolni kell az embe-
ri tényezőkkel. Minden ember nyűgös, hisztis, türelmetlen, míg 
meg nem kapja, amit akar, vagy nem látja, hogy segítő szándék-
kal közeledünk feléje.
A szolgáltatóipar egyik fő követelménye, hogy türelmesen, 
megértően és segítőkészen álljunk szembe az ügyféllel. Árasz-
szuk magunkból a nyugalmat, mert az a dühös ügyfelet is le-
csillapítja. Mosolyogjunk a hozzánk érkezőkhöz, mert így ne-
kik is illedelmesen kell megfogalmazniuk a mondanivalójukat. 
Szavainkból kivehető legyen, hogy ismerjük a szakmánkat, és 
mindenben segítségükre tudunk lenni. Így, még ha várniuk is 
kell, türelmesebb hozzáállást tapasztalhatunk. Ha mégsem tud-
juk elintézni az adott problémát - mert nem a mi kompetenci-
ánk, vagy hosszabb folyamatról van szó - akkor ezt mondjuk 
meg őszintén és a legapróbb részletekig tájékoztassuk az igény-
bevevőt a folyamatról, hogy érzékelje, nem mi „akasztjuk” meg 
az ügy menetét.
Nagyon fontos, hogy az otthoni bosszúságainkat, gondjainkat 
ne mutassuk ki, és ami még fontosabb, ne az ügyfélen „verjük 
el a port”.
Amint említettem, az éremnek két oldala van. Az ügyfelektől 
is elvárható, hogy civilizált emberként viselkedjenek azokkal, 
akiknek a szolgáltatását igénybe veszik. Mint fentebb is emlí-
tettem, nem biztos, hogy rajtuk múlik, hogy nem sikerül azon-
nal megoldani az ügyet. Illemtudó emberként nem viselkedhe-
tünk embertársainkkal megalázó módon, nem sérthetjük meg az 
udvariasság követelményeit. Ha mégis azt tapasztaljuk, hogy ő 
tiszteletlen velünk, megkérhetjük, hogy viselkedjen méltóan, ha 
ez is kevés, elkérhetjük a panaszkönyvet.
Egyet kell szem előtt tartani szolgáltatónak és a szolgáltatást 
igénybe vevőnek: ha minden esetben tisztességesen, illemtudó-
an közeledünk a másik ember felé, akkor mindegy, hogy melyik 
oldalon állunk, sikerül emberként megoldani az adott helyzetet. 

 Medina
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Büszke nagyapa, kíváncsi unoka. 

Tóparti panoráma. 

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2017. április 13-án (csütörtökön) 2.530 kg 
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó:     600 kg
Erdészeti tó:     600 kg
Tolnai tó:     400 kg
Örösi tó:     300 kg
Sajó:     330 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését 
akkor: Kürti tó:     300 kg - ha nem, 
akkor ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
Horgászni 2017. április 14-én (pénteken) reggel 06.00 órától le-
het.

Balázs Tibor horgászmester 



Olvasson!
PÖTTYÖZZÖN!

Nyerjen!
A Hamvas Béla Városi Könyvtár beiratkozott gyermek- és 
felnőtt olvasói számára játékot indít. 2017. április 1. és szep-
tember 30. között látogasson el hozzánk minél gyakrabban, 
és kölcsönözzön bármilyen típusú dokumentumot. A köl-
csönzéssel is egybekötött látogatását havonta maximum két-
szer pöttyökkel jutalmazzuk. Tíz pötty összegyűjtésével sor-
soláson vehet részt az októberi  Könyves Vasárnapon. 
A főnyeremény kétszemélyes vacsora a felnőttek részére és 
családi fotózás a gyermekek részére.
A játékról bővebb információt a kölcsönzőpultban és a gyer-
mekkönyvtárban kérhet.
Tartalmas szórakozást kívánunk!

Városi szavalóverseny

A gondolat szabadsága
A költészet napja és az Arany 
János emlékév tiszteletére 
rendezték meg idén a váro-
si szavalóversenyt a Hamvas 
Béla Városi Könyvtárban. Az 
előző évektől eltérően most 
csupán egy költő versei kö-
zül lehetett választani. Idén 
harmincan szavalták el a két-
száz éve született Arany Já-
nos egy-egy költeményét.

Az utolsó pillanatokban még átnézik a 
pontos szöveget. Izgalomtól izzadó te-
nyér, remegő hang a nagy megmérettetés 
előtti percekben. A világot jelentő desz-
kákon pedig már minden flottul megy. 
Április 11-én több tucat szavalat és meg-
zenésített vers közül választotta ki a zsű-
ri a legjobbakat. Tokaji Edit, pedagógus, 
önkormányzati képviselő és Mátyás Zol-
tán, a Derkovits Kulturális Központ igaz-
gatója is értékelte a versenyzőket. A zsűri 
elnöke Máhr Ági, színésznő volt, aki sze-
rint a mai világban elengedhetetlen a kul-
túra, a költészet. 
- A fellépő diákok mellett kétségtelen, 
hogy nagyon nagy szerepe van a peda-
gógusoknak - hangsúlyozta a Miskolci 
Nemzeti Színház művésze. - Nem könnyű 
megtalálni a megfelelő verset, felkészí-
teni valakit egy versenyre. A fiataloknál 
és az idősebbeknél is azt figyelem, hogy 
mennyire találkozott a személy a verssel, 
és azt mennyire tudja átadni. Én nagyon 
hálás vagyok mindenkinek, aki kultúrá-
val, irodalommal, költészettel, oktatással 
foglalkozik. A kultúra és a gondolat sza-
badsága elengedhetetlen a mai világban.
 Tiszaújvárosban mindig is nagy szere-

pe volt a kultúrának, így a jövőben sem 
marad majd el a költészet napi megemlé-
kezés, de valószínűleg egy új, színesebb 
„köntöst” kap majd. 
- Nem biztos, hogy a jövőben a hagyomá-
nyos módon rendezzük meg a versenyt. 
Szeretnénk inkább évfordulókhoz kötni 
és a kortárs költészet felé is nyitni. Pódi-
umműsor vagy esetleg flashmob? Sok öt-
letet kaptunk már a kollégáktól és az ol-
vasóktól egyaránt - nyilatkozta Tompáné 
Mészáros Hedvig, a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár vezetője. 
A kedd délutáni megmérettetés végén ki-
osztották a legszebb szavalatokért járó el-
ismeréseket. 
A felsősök kategóriájában két első helye-
zés született. Gyivák Bálint (Tiszaújváro-
si Széchenyi István Általános Iskola) és 

Juhász Kristóf (Tiszaújvárosi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) ta-
nulója állhatott fel a képzeletbeli dobo-
gó legfelső fokára. Tanyi Attila (Hunya-
di) a második, Zsóri Ádám (Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakgimnázium és Kol-
légium 6 osztályos tanulója) a harmadik 
lett. A középiskolás kategóriában Veréb 
Ádám (SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája) első, Kertész Fanni, az Eötvös di-
ákja a második, míg Baka Kristóf, a Bras-
sai tanulója a harmadik lett. A felnőtt kor-
osztályban és a közönségszavazatok alap-
ján is Kiss Józsefné Virág Ilona bizonyult 
a legjobbnak, míg a megzenésített versek 
előadói közül Lovász Evelin (Hunyadi) 
kapta az első díjat. 

         O.K. 

A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Április 26. (szerda) 19.00 óra: Fred-V (Kolosai Fecó). Le-
mezbemutató koncert. Helyszín: színházterem. Belépődíj egy-
ségesen: 1.200 Ft.
Május 1. (hétfő) 14.00 – 20.00 óra:

Majális
8.00 óra: Zenés ébresztő a Derkovits Fúvószenekar és a Der-
kovits Majorette csoportok közreműködésével.
Városháztér
14.00 - 18.00 óra: Arcfestés, kézműves játszóház, lufihajto-
gató bohóc.
14.00 óra: A Derkovits Fúvószenekar és a Derkovits Majoret-
te csoportok felvonulása (Széchenyi út - Kazinczy út - Város-
háztér), majd a csoportok közös műsora.
14.30 óra: Májusfa díszítése.
15.00 óra: A Kisbocskor és a Pántlika Néptáncegyüttes mű-
sora - táncház.
15.30 óra: A TIFIT SC bemutatója.
16.00 óra: A Pepper Akrobatikus Rock & Roll SE műsora.
16.30 óra: A Tiszaújvárosi Gimnasztráda műsora.
17.00 óra: A FITT-Dance bemutatója.
17.30 óra: Kutya szépségverseny.
18.30 óra: A Vaga Banda műsora.
19.30 óra: Vaga Banda tűzzsonglőr-bemutató.

Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál
Május 13. (szombat) 14.00 óra: VI. Tiszaújvárosi Országos Ma-
zsorett Fesztivál. Helyszín: Sportcentrum. A belépés díjtalan!
Május 15-18. (hétfő-csütörtök)10.00-18.00 óra: „Minivilág” - 
Miskolci Makettezők Egyesületének kiállítása. Helyszín: Der-
kovits Kulturális Központ konferenciaterem. A belépés díjtalan!
Május 15. (hétfő) 19.00 óra: Zorán és kamarazenekara kon-
certje. Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem. 
Jegyárak: teljes árú: 4.500 Ft, Tiszaújváros kártyával: 4.050 
Ft, diák/nyugdíjas: 3.900 Ft
Május 16-19. (kedd-péntek) 10.00-18.00 óra: Ásványkiállítás 
és vásár - Krisztián István gyűjteményéből. Helyszín: Derko-
vits Kulturális Központ félemelet. A belépés díjtalan.
Május 16. (kedd)14.00 óra: Világszép Nádszálkisasszony - A 
Miskolci Nemzeti Színház, a Neptun Brigád és a Manna Pro-
dukció közös előadása. Helyszín: Derkovits Kulturális Köz-
pont színházterem. Belépődíj egységesen: 700 Ft.
Május 17. (szerda) 18.00 óra: „Zene a képekben” látvány-
koncert Fekete Nándor orgonaművész előadásában. Hely-
szín: Derkovits Kulturális Központ színházterem. Belépődíj 
egységesen: 1.000 Ft.
Május 18. (csütörtök)19.00 óra: Orlai produkció Paul Blake: 
Római vakáció című előadása.
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ színházterem. Jegyá-
rak: teljes árú: 3.500 Ft, Tiszaújváros kártyával: 3.150 Ft, di-
ák/nyugdíjas: 3.000 Ft
Május 19. (péntek) Ifjúsági Nap
16.00 óra: Tánctalálkozó és Most mutasd meg! 
18.30 óra: BLR és Fura Csé fellépése. 
Helyszín: Március 15. park - eső esetén DKK. A belépés díj-
talan!
Május 20. (szombat)19.00 óra: „Ez tényleg Prima”Louis Pri-
ma-est. Gájer Bálint, Koós Réka, Lázár István és a szegedi 
Molnár Dixieland Band közös koncertje. Helyszín: Derkovits 
Kulturális Központ színházterem. Jegyárak: teljes árú: 3.000 
Ft, Tiszaújváros kártyával: 2.700 Ft, diák/nyugdíjas: 2.500 Ft.
Május 21. (vasárnap)16:00 óra: Mese-Ládikó XXI.Gim-
nasztráda Táncgála. Helyszín: Derkovits Kulturális Központ 
színházterem. Belépődíj egységesen: 800 Ft.
Május 16. (kedd) 17.00 óra: Bukta Imre festőművész kiállítá-
sa. Helyszín: Városi Kiállítóterem.
Május 3-26.: Derkó Minigaléria: Szegedi Tünde és Szegedi 
Szilvia selyem- és textilfestők, báb- és babakészítők kiállítá-
sa. Helyszín: Derkovits Kulturális Központ félemelet, aula.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Április 24. (hétfő) 17.00 óra: Népi kézműves foglalkozás - 
Játék és mesterség. 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 26. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. Luther 
reformációja - 4. rész. Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörté-
nész. Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft
Április 26. (szerda) 10:00 óra: Babusgató. Hogyan NE neveljünk 
tökéletes gyermeket? Előadó: Ujjné Tellér Gabriella fejlesztő bib-
lioterapeuta. Helyszín: a gyermekkönyvtár. A belépés díjtalan!
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Április 18. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játé-
kok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, kár-
tyajátékok tanulása felnőtteknek. Helyszín: Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtár.
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 13., csütörtök

9:00 Héthatár: Húsvét előtt - Lomtalanítás és veszélyes hul-
ladék - Életveszélyes a kesznyéteni templom - Fürjes kiállí-

tás - Bozsik torna - Sport
9:15 Hétről-Hétre: Menjünk óvodába! - Városi szavalóver-

seny - Közelmúlt: szoboravatás - Egészség kérdések -  Sport 
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Április 16., vasárnap 
10:00 Húsvéti ünnepi egyházi szertartások közvetítése fel-

vételről

Április 19., szerda
18:00 Héthatár: Tojásfát díszítettek - Húsvét után - Közterü-

leti felújítások - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Autóval a világ körül - Közelmúlt: ve-

szélyes hulladék

A Derkovits Kulturális Központ Hamvas Béla Városi Könyv-
tár a húsvéti ünnepek alatt április 14-e (péntek) és április 17-e 
(hétfő) között zárva lesz. 
Nyitás: április 18. (kedd) 10.00 - 19.00.

7. oldal2017. április 13. Kultúra

Emődi Réka A tetétleni halmon című 
verssel állt a közönség elé.

A világot jelentő deszkákon. 

Értékel a zsűri. Balról jobbra Tokaji Edit, Máhr Ági és Mátyás Zoltán. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
PaP Zsolt

a 6. sz. választókerület képviselője
2017. április 19-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. 

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.

Lakóépületek energiatakarékossági 
és gépészeti pályázata

Tiszaújváros önkormányzata pályázatot 
hirdet lakásszövetkezetek és társasházak 
részére lakóépületek energiatakarékossá-
got célzó és gépészeti beruházásainak, 
felújításainak 2017. évi támogatására. 
A támogatás célja:
A támogatás célja a lakásszövetkezetek és 
társasházak tulajdonában lévő lakóépüle-
tek energiatakarékosságot eredményező 
utólagos hőszigetelési munkáinak, a lép-
csőházakban és a közös használatú helyi-
ségekben található külső nyílászárók cse-
réjének, valamint gépészeti beruházások-
nak, felújításoknak a támogatása.
A pályázók köre:
A támogatásra pályázhat a lakásszövetke-
zetek és társasházak tulajdonostársainak 
közössége, amelyek a lakóépületeik hom-
lokzati és végfal-felületeinek, tetőinek, 
valamint a panellapok dilatációs hézaga-
inak utólagos hőszigetelését kívánják el-
végezni, a lépcsőházaik külső nyílászáró-
it hőszigetelt kivitelűre kívánják cserélni, 
illetve gépészeti felújításokat, beruházá-
sokat kívánnak végezni.
Támogatás 2 témakörben igényelhető 
A./ Szigetelési munkálatokra és közös 
használatú helyiségek nyílászáróinak cse-
réjére:
- lakóépületek egy vagy mindkét külső 
végfal-felületének utólagos hőszigetelési 
munkáinak elvégzésére, 
- a lakóépületek lépcsőházaiban a külső 
nyílászárók hőszigeteltre történő cseréjé-
hez, 
- a lépcsőházak bejárati nyílászáróinak 
hőszigeteltre történő cseréjére, 
- a lakóépületek közös használatú he-
lyiségeiben található külső nyílászárók 
hőszigeteltre történő cseréjére,

- a paneltechnológiával épült lakóépü-
leteknél a panellapok közötti dilatációs 
hézagok hőszigetelésének felújítására,
- homlokzat szigetelés azoknál a lakóépü-
leteknél, ahol a külső homlokzati - vala-
mennyi lakás és közös használatú helyi-
ség (lépcsőház, pince, egyéb) - nyílás-
záró cseréje 100%-ban már megtörtént, 
vagy olyan hőtechnikailag felújított nyí-
lászárókkal rendelkezik, melyek igazol-
tan (minőségi tanúsítvánnyal) megfelel-
nek az épületek energetikai jellemzőinek 
meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) 
TNM rendeletben foglaltaknak,
- lakóépületek utolsó fűtött lakószint fe-
letti födém teljes felületének (lapostető) 
hő- és vízszigetelésére (csak a két feladat 
együttes elvégzése esetén),
- lakóépületek első fűtött lakószint alat-
ti födém alsó síkjának hőszigetelése, 
amennyiben az első fűtött lakószint alat-
ti födém fűtetlen helyiséggel érintkezik.
B./ Gépészeti felújításokra, beruházások-
ra:
• felvonók felújítására, cseréjére,
• meglévő közös használatú központi fű-
tési berendezések és rendszerek korszerű-

sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
való cseréjére,
• hőleadók és fűtésszabályozók korszerű-
sítésére, energiatakarékos berendezésekre 
történő cseréjére (amennyiben az az ösz-
szes lakásban megvalósul),
• közös használatú hálózati melegvíz-el-
látási berendezések és rendszerek korsze-
rűsítésére, energiatakarékos berendezé-
sekre történő cseréjére,
• kazánok cseréjére, felújítására,
• csőrendszerek cseréjére, felújítására 
(víz, szennyvíz, gáz), 
• épületek közös részei világításának kor-
szerű berendezésekre történő cseréjére,
• központi szellőző rendszerek felújításá-
ra, korszerűsítésére, tisztítására,
• hőtágulási tartályok felújítására, cseré-
jére,
• csapadékvíz elvezetési problémák keze-
lésére,
• zárható közterületi hulladékgyűjtő kon-
ténertárolók kihelyezésére.
A szolgáltató cégek tulajdonában lévő 
rendszerek felújítása nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon lakásszö-
vetkezet és társasház részére, amelynek 
60 napot meghaladó megállapított köztar-
tozása van.
Megkezdett beruházásra, felújításra tá-
mogatás nem igényelhető.
A pályázati kiírásról bővebb információt 
a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemel-
tetési Osztályon, valamint a városi honla-
pon (www.tiszaujvaros.hu) kaphat.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. szeptember 30-ig folyamatos.

Első lakáshoz jutók 
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján az 1. bírálati időszak-
ban (2017. március 1. - 2017. március 31.) az alábbi kérelmezők 
részesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában

Név A vissza-
térítendő 
támoga-

tás össze-
ge E Ft 

A vissza 
nem térí-
tendő tá-
mogatás 
összege 

E Ft

Vásárolt ingat-
lan címe

Sztaskó Gergely 650 400 Szederkényi út 
17. fsz. 2.

Bodnár Zsuzsa 
Piroska

400 200 Árpád út 17. 
4/1.

A kérelmezők-
nek megállapított 
összeg

1 050 600

Maradvány ösz-
szesen

19 950 13 400

Bráz György
    polgármester

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Tisza-

szederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött hul-

ladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) 

házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 

a 15. héten, 2017. április 19-én (szerdán) végzi el.

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

8. oldal 2017. április 13.Önkormányzat



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

Közlemény

Ebzárlat, legeltetési tilalom

Civilek figyelmébe!

Felhívjuk a település állattartóinak fi-
gyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei Kormányhivatal Mezőkö-
vesdi Járási Hivatal hatósági főállator-
vosának rendelkezése alapján Tiszaúj-
város közigazgatási területére a rókák 
és más vadon élő ragadozók veszett-
ség elleni orális immunizálásának idő-
szakára, 2017. április 25-ig terjedő idő-
szakra legeltetési 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

Az Országgyűlés 2011 decemberében fo-
gadta el a civil szervezeteket érintő alábbi 
jogszabályokat:
- 2011. évi CLXXV. törvény az egyesü-
lési jogról, a közhasznú jogállásról, vala-
mint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról (a továbbiakban: Ectv.),
- 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szer-
vezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról.
A fenti jogszabályok néhány §-tól elte-
kintve 2012. január 1-jén léptek hatályba.  
Az Ectv. 75. § (1) bekezdése arról ren-
delkezik, hogy 2012. január 1. napját kö-
vetően csak olyan civil szervezet kaphat 
költségvetési támogatást, amely a 30. § 
szerint letétbe helyezte beszámolóját. 
Az Ectv. 30. §-ban foglaltak szerint a civil 
szervezet (a civil társaság, illetve a Ma-
gyarországon nyilvántartásba vett egye-
sület - a párt kivételével -, valamint az 
alapítvány) köteles a jóváhagyásra jogo-
sult testület által elfogadott beszámolóját, 
valamint közhasznúsági mellékletét - kö-

telező könyvvizsgálat esetében a könyv-
vizsgálói jelentéssel együtt - az adott üz-
leti év mérlegfordulóját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni. A civil szervezet a letétbe he-
lyezési kötelezettségének a civil szerve-
zetek bírósági nyilvántartásáról és az ez-
zel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvényben (2011. évi CLXXXI. törvény) 
meghatározott módon tesz eleget. A 2011. 
évi CLXXXI. törvény 39. § (1) bekezdé-
se alapján a beszámolót, közhasznúsági 
mellékletet az Országos Bírósági Hivatal 
(a továbbiakban: OBH) részére kell meg-
küldeni, mellyel a szervezet letétbe he-
lyezési és közzétételi kötelezettségének is 
eleget tesz. Az érintett civil szervezet be-
számolójának és a szükséges mellékleté-
nek papír alapon való letétbe helyezését 
az OBH 1363 Budapest, Pf. 24. postacím-
re való beküldésével, a közhasznú szerve-
zet letétbe helyezési kötelezettségét elekt-
ronikus úton teljesítheti.
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Pol-

gármesteri Hivatala értesíti azon civil szer-
vezeteket, amelyek az önkormányzat éves 
költségvetéséből közvetlen támogatásban 
részesülnek, illetve azon egyesületeket, 
civil szervezeteket, amelyek az egyesüle-
tek, civil szervezetek részére meghirdetett 
pályázaton támogatást igényelnek, hogy a 
fenti jogszabályok előírásai szerint tegyék 
meg a szükséges lépéseket beszámolójuk, 
közhasznúsági mellékletük letétbe helye-
zésére. Felhívjuk az érintett civil szerve-
zetek figyelmét, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi önkormányzati támogatás kiuta-
lásának feltételeként határozza meg a be-
számoló, közhasznúsági melléklet letétbe 
helyezésének igazolását, amely történhet a 
letétbe helyezéséről szóló nyilatkozat, va-
lamint az Országos Bírósági Hivatal letét-
be helyezési igazolásának, vagy a postai 
feladóvevény hitelesített másolatának be-
nyújtásával a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal felé.

  Polgármesteri Hivatal
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TISZAÚJVÁROSI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁL-
TALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI 
FEJLESZTÉSE

A most induló projekt célja, hogy az Egri Főegyházmegye ál-
tal üzemeltetett tiszaújvárosi katolikus általános iskola épü-
letének energetikai mutatói megfeleljenek a mai kor és jog-
szabályok előírásainak. A hamarosan megkezdődő beruhá-
zást teljes egészében a Széchenyi 2020 Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Programból nyert európai uniós tá-
mogatás fedezi. A projekt összköltsége: 170,00 millió forint.

A hamarosan induló beruházás során az iskola épületének 
energetikai korszerűsítése valósul meg. Az épület Tiszaúj-
város önkormányzatának tulajdonában van, melynek az Eg-
ri Főegyházmegye a vagyonkezelője. A beruházás célja, hogy 
az épület energetikai mutatói megfeleljenek a mai kor és jog-
szabályok előírásainak, ezzel csökkentve az épület káro-
sanyag kibocsátását, az üzemeltetési és fenntartási költsége-
ket, valamint csökken a fosszilis anyagok felhasználása is. 
Megvalósuló fejlesztések:
- utólagos külső hőszigetelés
- födém hőszigetelése
- lapos tető hőszigetelése
- külső nyílászárók cseréje, korszerűsítése
- fűtési rendszerek korszerűsítése
- napelemes rendszer telepítése (31 kW)

A megvalósuló beruházás legfőbb haszna, hogy csökken az 
intézmény energiafogyasztása és ezáltal az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása, csökkenek a fenntartási költsé-
gek, mely így elősegíti az intézmény pénzügyi stabilitását. 
Az épület korszerűsítésének eredményeképpen javul az ok-
tatás és nevelés infrastrukturális környezete, a külső hőszige-
telésnek köszönhetően megújul az iskola épülete, mely nagy-
ban hozzájárul a városkép, az itt élők közérzetének és ezáltal 
az életminőségük javulásához is.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Ko-
héziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energia-
hatékonysági Operatív Program keretén belül valósul meg.

További információ kérhető:
Barta Gábor pályázati referens
Egri Főegyházmegye
Cím: 3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Tel: 36/517-750

Felhívás az általános iskolába történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2017/2018. tanévre történő általános is-
kolai beíratásra az alábbi időpontokban 
kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00-19.00 
óra között, 
2017. április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra 
között.
A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la  3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.
A tanköteles korú gyermeket, aki 2017. 
augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, a 
szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illetékes, 
vagy a választott iskola első évfolyamá-
ra beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz 
az alábbi dokumentumokat szükséges be-
mutatni:
1. A gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
ség elérését tanúsító igazolás, amelyek a 
következők:
 - óvodai szakvélemény,
 - járási szakértői bizottság szakértői vé-
leménye,

- sajátos nevelési igényű gyermek eseté-
ben a Szakértői Bizottság szakértői véle-
ménye
3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkár-
tya (állandó bejelentett lakcím hiányá-
ban)
4. Szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező nem magyar állampolgár ese-
tén: 
 - regisztrációs igazolás (határozatlan ide-
ig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (max. 5 éves érvé-
nyességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves ér-
vényességi idővel, amelyet a BÁH tíz-
évente a feltételek vizsgálata nélkül meg-
újít; EGT – állampolgárok részére határo-
zatlan ideig érvényes)
5. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
6. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti 
jog gyakorlásáról
7. A gyermek TAJ - kártyája, a gondviselő 
lakcímkártyája, valamint a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonata
A felvételről első fokon az intézmény ve-
zetője dönt, elutasítás esetén a fenntartó 
hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Hok Csaba        Bozsikné Vig Marianna
intézményvezető      tankerületi igazgató

2017.
Az általános iskola körzeteibe tartozó ut-
cák és terek nevét az alábbiakban közöl-
jük:
Település: 
TISZAÚJVÁROS
1. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS IS-
KOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 
ISKOLA
HUNYADI MÁTYÁS ISKOLA (3580 
Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai köz, 
Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent 
István út 1-11., Szent István út 2-8., Ve-
rebély L. út, Bláthy O. út, Bánki D. út, 
Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. ut-
ca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi ut-
ca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J. 
út, Kazinczy F. út, Bajcsy- Zsilinszky út, 
Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 
1-15., Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lé-
vay J. út 2-58., Szemere B. út, Szederké-
nyi út 1-15., Szederkényi út 17-31., Tom-
pa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. 
út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca páros ol-
dal, Bartók B. út, Munkácsy M. út (28-48 
kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, 
Liszt F. út, Teleki B. út, Árkád sor.
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A zárlat és a tilalom a rókák veszett-
ség elleni immunizálásáig tart. 



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.

A Tiszaújvárosi 
Krónikában is 

megjelenik lakossági 
apróhirdetése,  

amennyiben azt 
a Tisza TV Képújságá-
ban legalább 5 napra

 (2500 Ft), 
legkésőbb kedden 12 

óráig feladja.

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-ben is megrendezzük a JABIL 3 próba tömegsport soroza-
tot. Az egészséges életmód példamutatásán túl, ahogyan már megszokhatták, az egyes próbák 
teljesítésével egyedi emblémázott ajándékokat kapnak a teljesítők, továbbá pontokat is gyűj-
tenek. Az elegendő pontot gyűjtő indulók között értékes ajándékokat, és fődíjként 2 fő részére 
szóló wellness hétvégét sorsolunk ki. Ugyanez a díjazás külön vonatkozik a JABIL Circuit Ma-
gyarország Kft dolgozóira. 
Az ajándéksorsoláson való részvételhez minimum 12 pontra, a fődíj elnyeréséhez minimum 15 
pontra van szükség.
AZ INDULÁS FELTÉTELE:
Az indulás feltétele, hogy próbafüzettel rendelkezzen minden induló, melyet az alábbiak sze-
rint lehet ingyenesen kiváltani:
• Kerékpár próbát megelőzően a helyszínen
• Úszás próbát megelőzően a helyszínen
A JABIL Circuit Magyarország Kft. dolgozóinak továbbá a belépőkártyájukat is magukkal kell 
hozniuk, amivel igazolják munkahelyüket.
Fontos: A 3. próbán (futás próba) már nem áll módunkban próbafüzetet kiadni. A JABIL Circu-
it Magyarország Kft. dolgozói részére az indulás minden esetben ingyenes.

Próba Távok Szintidő Megszerezhető pon-
tok száma

          2017. május 14. -  Kerékpár - Tiszaújváros, Ipari Park (Jabil parkoló)
kispróba 15 km 1 óra 30 perc 3 pont

nagypróba 45 km 3 óra 6 pont
2017. június 11. - Úszás - Tiszaújváros, Sportcentrum Uszoda

kispróba 400 m 20 perc 3 pont
nagypróba 1000 m 40 perc 6 pont

2017. július 15. - 1/3 Maraton - Tiszaújváros  Bethlen Gábor út
kispróba 3,5 km – váltó, 

egyéni
30 perc/fő, 
2 óra/csapat

3 pont

közepes próba 7 km – váltó, egyéni 60 perc/fő, 
2 óra/csapat

4 pont

nagypróba 14 km – egyéni 2 óra 6 pont
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A Sportcentrum eseményei 
Április 13. (csütörtök) 

Labdarúgás
15.00 TFCT- GFSE Oros U17-es bajnoki mérkőzés   
  Füves pálya
17.00 TFCT- GFSE Oros U19-es bajnoki mérkőzés   
  Füves pálya

Április 15. (szombat) 
Kézilabda
14.00 TSC - MEAFC bajnoki mérkőzés    
  Játékcsarnok
Asztalitenisz
11.00 TSC II - Boldva SE bajnoki mérkőzés
   Asztalitenisz csarnok
15.30 TSC - Debreceni AK bajnoki mérkőzés   
   Asztalitenisz csarnok

Asztalitenisz

Kajak-kenu

Kézilabda

Duatlon-triatlon

Előrehozott győzelem

Meleg vízen

Ketten az elnökségben

Egy sima, egy fordított

Kezdetnek remek

Folytatódik az NB III-as asztalitenisz csapat jó sorozata a baj-
nokságban. Legutóbb, a 15. forduló előrehozott mérkőzésén a 
Debreceni AK csapatát látták vendégül és győzték le szoros csa-
tában.
Tiszaújváros - Debreceni AK 10-8 
A győzelmeket szerezték: Virág 3, Balázs 2, Temesvári 2, Gulyás 
2 és a Temesvári-Gulyás páros. 
A csapat jelenleg a tabella második helyén áll a Diósgyőr mö-
gött.

A polgári meleg vizű tavon megkezdte felkészülését a Tiszaúj-
városi Vízi Sportegyesület legkisebb és felzárkóztató csoport-
ja. A több mint 40 fiatal munkáját Rakusz Éva és Kiss Attila irá-
nyítja.

Tisztújító közgyűlést tartott a B-A-Z Megyei Kajak-Kenu Szö-
vetség, ahol a leköszönő elnök, Bodonyi Csaba helyett Nagy 
Sándor, az eddigi alelnököt, versenybírót választották meg.
 Az elnökségbe teljes támogatással beválasztották a Tiszaújváro-
si Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület elnökségi tagját Somo-
di Bertalant. A tiszaújvárosi kajak-kenu sport erejét jelzi, hogy 
az elnökségbe beválasztotta a közgyűlés Jancsár Lászlót a Ti-
szaújvárosi Vízi Sportegyesület elnökét is. Rajtuk kívül elnök-
ségi taggá választották Kretz Tamást a Tokaji KK, illetve Slisz 
Bélát a DKSC elnökét. Az elnökség mandátuma négy évre szól.

Egy vereséggel és egy győzelemmel zárta az elmúlt két 
fordulót a TSC női kézilabda csapata. Április 2-án hazai 
pályán a Kazincbarcikától 16-19 arányú vereséget szen-
vedtek, míg egy héttel később a Szerencs otthonában 24-
21-re győztek.
A csapat továbbra is a második a bajnokságban, a baj-
noki címre azonban már vajmi kevés esélye van, mert a 
Kazincbarcika 22 pontjával szemben mindössze 16 pon-
tot gyűjtött eddig a TSC és már csak négy találkozó van 
hátra.
Legközelebb április 15-én, szombaton 14:00 órától hazai 
pályán játszanak a MEAFC ellen.

borza

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói április 9-én, Veresegy-
házán kezdték meg az idei, hazai versenyszezont. Az országos 
duatlon és utánpótlás ranglista viadalon, egyben Magyar Egye-
temi és Főiskolai Országos Bajnokságon (MEFOB) egyaránt jól 
szerepeltek a sportolók. 
- Az edzésnek szánt, ennek ellenére igazán jól sikerült veresegy-
házi verseny után hétfőtől szombatig Bükkszentkeresztre “köl-
tözünk” a már évek óta hagyományos edzőtáborozásunkra - tud-
tuk meg Lehmann Tibor elnök-vezetőedzőtől. - A környék kivá-
lóan alkalmas kerékpáros és futó tréningekre, úszni pedig  na-
ponta eltekerünk majd Miskolcra, a diósgyőri városi uszodába. 
A héten érdekeltek vagyunk a gödöllői mezeifutó diákolimpi-
ai országos döntőben is. Április 22-23-án pedig jöhet az idei el-
ső országos megmérettetés Balatonfüreden, a duatlon bajnok-
ságon.
Eredmények
Női abszolút (5 km-20 km-2,5 km): 2. Mátyus Lili, 1:01:44 óra, 
3. Molnár Sára, 1:02:11, 4. Putnóczki Dorka, 1:02:28, 5. Jakab 
Ilka, 1:02:50, ...8. Szegedi Sára, 1:03:36, ...14. Filep Zsanna, 
1:11:30
Férfi abszolút (5 km-20 km-2,5 km): 1. Dévay Márk, 53:00 
perc, ...5. Balogh Bence, 54:40.
MEFOB: 1. Dévay Márk, ...3. Balogh Bence
Serdülő kcs., leányok (3 km-12,5 km-1,5 km): 2. Bóna Kinga, 
39:09, 3. Kovács Anna, 39:18
Ifjúsági kcs., fiúk (5 km-20 km-2,5 km): 3. Dévay Zsombor, 
55:07.

Labdarúgás

Kosárlabda

Belefújtak Lehel kürtjébe

Pontszegénységi bizonyítvány

A bajnokság 26. fordulójá-
ban értékes pontot szerzett a 
TFC Tiszaújváros a Jászbe-
rény otthonában. 

Jászberény-Tiszaújváros 2-2 (1-1)
Jászberény, 200 néző, vezette: Farkas 
(Máyer, Kovács II.) 
Jászberény: Menczeles – László, Nyáras-
di, Hevesi-Tóth, Birtalan, Mile, Ludasi, 
Prasler (Huller), Szilágyi N. (Tisza), Boj-
tor, Hamar. 
Tiszaújváros: Tóth Cs. - Fabu, Dajka (Vis-
csák), Fodor, Molnár, Bussy, Kerekes, Orosz, 
Shady, Lukács (Nagy D), Kristófi (Somogyi). 
5. perc: Bal oldali kisszöglet után a kö-
zépre fejelt labdára Bojtor érkezett és 5 
méterről a léc alá lőtt. (1-0)
27. perc: Shady 25 méteres lövése lepat-
tant Kristófi elé, aki a tizenegyes pontról 
a kapu közepébe gurított. (1-1)
55. perc: A tétlenkedő hazai védők között 
Kristófi szemfüles módon megszerezte a 
labdát és az ötös jobb sarkáról az üres ka-
puba gurított. (1-2)
65. perc: Kapu előtti kavarodás után Boj-
tor 10 méterről ballal a hosszú sarokba te-
kerte a labdát. (2-2)
Nagyon jó mérkőzést játszott Tiszaújvá-
ros a bajnokesélyes Jászberény otthoná-
ban és összességében igazságos 2-2-es 
döntetlen született. A kapott gólok egyé-
ni hibákból születtek, szögletet és bedo-
bást követően, míg a rúgottak esetében 
mindkétszer egy-egy lecsorgó labdát vál-
tott gólra Kristófi.
Kifújhatja magát a csapat, hiszen tudott 
fordítani és bebizonyította, hogy igenis 
többre hivatott.

Gelei Károly: Hoztuk a hazai formánkat. 
Az 1. félidőben borzasztóan bután ját-
szottunk, a 2. félidőben rendeztük a so-
rainkat, de nem sikerült megszereznünk a 
győzelmet.
Gerliczki Máté: A múlt heti vereség után 
rendkívül fontos volt, hogy legyen tar-
tásunk, és jó eredményt érjünk el. Úgy 
gondolom, hogy a játék képe alapján ez 
a döntetlen reális és jó eredmény. Gratu-
lálok játékosaimnak és a stábomnak is, 
mert nagyon keményen dolgoznak hét-
ről-hétre.
További eredmények
Hajdúböszörmény - Monor 1-2
REAC - Hatvan 0-3
Tállya - KBSC 3-3
DVSC-DEAC II. - BKV Előre 2-3 

ESMTK - Salgótarján 3-2 
Putnok - Újpest II. 6-0
MTK II. - Rákosmente 2-0 
Nyírbátor - DVTK II. 3-0
Következik a 27. forduló
2017.04.15., szombat, 16:30
Salgótarján - Putnok 
Rákosmente - Hajdúböszörmény 
Hatvan - Tállya 
Nyírbátor - REAC 
2017.04.16., vasárnap, 11:00
DVTK II. - Tiszaújváros 
Újpest II. - Jászberény 
2017.04.16., vasárnap, 16:30
Monor - DVSC-DEAC II.
KBSC - MTK Budapest II.
BKV Előre - ESMTK

Szoros mérkőzésen egy jól 
játszó hazai csapatot egy még 
jobban játszó vendégegyüttes 
győzött le a kosárlabda NB 
I/B 9-16. helyéért folyó ráját-
szás első mérkőzésén.

Tiszaújvárosi Phoenix KK - PV-
SK-Kronosz Kiadó 59-64 (16-19, 15-

12, 15-11, 13-22)
Tiszaújváros, 400 néző. V.: Pozsonyi, Ba-
logh, Bács.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Pöstényi (2), 
Szabó N. (14/6), Hill (19), Papp (10/6), 
Benőcs (7/3), Kilyén (-), Pongrácz (4/3), 
Kovács Z. (2), Magyar (1). 
PVSK-Kronosz Kiadó: Dragasevic (14/6), 
Popgyákunik (9/3), Krnjajski (19/6), Ris-
kó (1), Demeter (4), Bíró (-), Berkics 
(13/9), Kövecs (-), Sértő (4/3), Bokor (-).
Az első negyedtől kezdve komoly adok-
kapok alakult ki a két csapat között, hol a 
hazaiak, hol a vendégek vezettek néhány 
ponttal. A második játékrészre úgy mehe-
tett ki a két csapat, mintha csak kezdőd-
ne a mérkőzés. Aztán a negyedik negyed 
elején 10 pontra is el tudott lépni a Phoe-
nix, de a záró játékrészre mind fizikálisan, 
mind mentálisan elfáradt a csapat.
(Az utóbbihoz a játékvezetői hármas 
meglehetősen sok, minket sújtó hibája is 
hozzájárult.) A vége előtt néhány perccel 

átvette a vezetést a Pécs, és bár mindent 
megpróbáltak a fiúk, nem sikerült  meg-
fordítani az eredményt.
Szendrey Zsombor: Azt kaptuk, amire 
számítottunk, kemény védekezést az el-
lenféltől. Három negyeden keresztül szé-
pen játszottunk, el is mentünk 10 ponttal. 
A végén azonban zónázott a Pécs, és át-
fordították az eredményt. Dicséret a fiúk-
nak, ám 59 ponttal nem lehet hazai pályán 
meccset nyerni.

Juhász Olivér: Megnéztünk néhány mér-
kőzést és felkészültünk erre a 40 percig tar-
tó zónavédekezésre. Az eredmény ellenére 
nem vagyok elégedett a teljesítményünk-
kel. Rengeteg büntetőt, ziccert hagytunk 
ki, a letámadás ellen sem úgy működtünk, 
ahogy szerettem volna. Remélem otthon 
kevesebb hibával játszunk majd.
A két győzelemig tartó párharc folytatá-
sa lapunk megjelenésének napján, április 
13-án, csütörtökön Pécsett lesz. 
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Dévay az abszolút kategóriát és az egyetemi bajnokságot 
is megnyerte. 

A korán bekapott gól nem bénította le a Tiszaújvárost, ahogy a Jászberényt sem 
a fordítás. 

Hol itt, hol ott volt a vezetés. Sajnos a végén ott. 



Felhívás 
rajzpályázatra!

A Hamvas Béla Városi Könyvtár Csukás István 81. szüle-
tésnapjának tiszteletére rajzpályázatot hirdet „Csukás Biro-
dalom” címmel a tiszaújvárosi általános iskolák tanulói szá-
mára.
A pályamunkák Csukás István bármely művének szereplőit, 
jeleneteit ábrázolhatják.
Az alkotások szabadon választott technikával készülhetnek. 
A munkákat A/4-es vagy A/3-as méretben kérjük beadni. Az 
alkotások hátoldalán kérjük feltüntetni az iskola és a pályá-
zó nevét, életkorát, lakcímét, a kép címét és technikáját. A pá-
lyázatokat 2017. április 21-ig lehet leadni a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár Gyermekkönyvtárában.
Eredményhirdetés: 2017. április 27.
A beadott munkákat szakmai zsűri értékeli és javasolja kiál-
lításra. A díjazottak értékes könyvjutalomban részesülnek. A 
rajzokból készült kiállítás megtekinthető április 27. és május 
18. között a könyvtár földszintjén.
Érdeklődni lehet a Gyermekkönyvtárban vagy az 542-006-os 
telefonszámon.
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