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Fogadóóra

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

Megúszta a fejlövést

Nyolc napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedett az a középkorú tiszaújvárosi férfi, akinek hétfőn kora délután tisztítás közben
elsült a lőfegyvere.
A férfi az egyik Bartók Béla úti pincében tisztította töltött
sportpisztolyát, miközben meglőtte magát. A 9 mm-es lövedék
a fején találta el, súlyos, nem életveszélyes sérülést okozva. A
balesethez tiszaújvárosi rendőrök és mentősök vonultak ki. Miután ellátták a sérültet, mentőhelikopter szállította a B-A-Z Megyei Kórházba. A férfinek volt engedélye a lőfegyverre, ellenben nem tartotta be a fegyvertisztításra vonatkozó szabályokat.
A sportpisztolyát elvették, a fegyvertartási engedélyét bevonták,
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított ellene.

Szirénázástól voltak hangosak a város utcái szombaton délután. A mentők, a rendőrök és a tűzoltók azonban most nem
menteni indultak. A biztonság napját ünnepelték, idén már kilencedik alkalommal. (Tudósítás a 3. oldalon.)

Költségvetési csalás, befolyással üzérkedés

Vádat emeltek Mengyi Rolanddal szemben

A Központi Nyomozó Főügyészség kiemelt jelentőségű ügyben vádat emelt dr.
Mengyi Roland, térségünk fideszes országgyűlési képviselőjével és hat társával
szemben a Fővárosi Törvényszéken.
Az ügyészség az országgyűlési képviselőt
bűnsegédként különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletével és vesztegetést állítva elkövetett
befolyással üzérkedés bűntettével vádolja
A vádirati tényállás szerint dr. Mengyi
Roland és társai 2015 tavaszán elhatározták, hogy elérik azt, hogy a közeljövőben

Dr. Mengyi Roland

szociális szövetkezetek számára Európai
Uniós forrásból származó pályázatot írjanak ki azért, hogy az azon elnyerhető ös�szeget jogellenesen - valós teljesítés nélkül - saját maguk megszerezzék. Dr. Mengyi Roland a pályázati pénzből történő részesedés fejében vállalta, hogy a pályázat
kiírása érdekében közreműködik. E tárgykörben a vádlottak többször egyeztettek.
Dr. Mengyi Roland társaival az egyik találkozójukon azt közölte, hogy 5 millió
forintot kell fizetniük a döntéshozónak ahhoz, hogy hivatalos útra terelődjön a pályázat, míg további 5 millió forintot a pályázat kiírásáért. Az érintettek összegyűjtötték az első részletként kért 5 millió forintot, melyet dr. Mengyi Roland barátjának juttattak el.
A vádlottak célja a pályázatok benyújtásával az volt, hogy a pályázaton elnyerhető teljes összeghez a saját célra történő
felhasználás érdekében hozzájussanak. A
vádlottak a pályázati célok megvalósítására alkalmas, annak megfelelő tevékenységeket nem szándékoztak végezni. Megállapodásuk szerint ezek helyett csupán a
csalás lelepleződésének veszélyét csökkentő, látszólagos tevékenységeket végeztek volna el.

A vádlottak a szövetkezeti pályázatok útján összesen 499.996.391 forint költségvetési támogatást kíséreltek megszerezni. A pályázatokat - a befogadási feltételek nem teljesítése, illetve a pályázati kérelmek formai hibái miatt - elutasították,
így vagyoni hátrány nem keletkezett.
A dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele - a halmazati szabályok szerint 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés.
Az ügyészség dr. Mengyi Roland társait
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó,
bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletével, kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével, vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével
vádolja. Valamennyi vádlott szabadlábon
védekezik.
Dr. Polt Péter legfőbb ügyész indítványára
az országgyűlési képviselő mentelmi jogát az Országgyűlés 2016. szeptember 12én felfüggesztette, majd a Központi Nyomozó Főügyészség dr. Mengyi Rolandot
2016. október 10-én hallgatta ki gyanúsítottként.

A sérültet mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Elefánt a városban

Nem mindennapi vendéget fogadott városunk vezetése a múlt
héten. Egy cirkuszi elefánt sétált végig Tiszaújváros utcáin. Az
ormányos a Városháztérre érve egy ajándékkosarat adott át dr.
Fülöp György alpolgármesternek, aki viszonzásul banánnal kínálta meg. Erre lehetőségük volt a térre sereglő gyerekeknek is,
akik eleinte megilletődve, később egyre bátrabban közeledtek a
hatalmas állathoz.

Sokféle

2. oldal

Elszíneződött a szonda

Kerítésnek ütközött

Sajóörös belterületén április 23-án 14 óra 30
perckor a Jókai úton Sajószöged irányából a
Fő út irányába közlekedett egy 25 éves sajószögedi lakos gépkocsijával. A sofőr azonban járműve sebességét nem az út vonalvezetésének megfelelően választotta meg,
ennek következtében járművével az úttestről lehaladt és a füves területen lévő betontuskónak, majd egy ingatlan betonkerítésének ütközött. A balesetet követően a sofőr
elhagyta a helyszínt és otthonába távozott.
A férfit a rendőrök elfogták és mivel a nála alkalmazott alkoholszonda elszíneződött
további vizsgálatokra - könnyű sérüléseinek
orvosi ellátását követően - előállították.
(Forrás: police.hu)

Ruszin gasztronómia
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2017. április 28-án (pénteken) 18,00 órától tartja a „Ruszin gasztronómia
és folklór” elnevezésű rendezvényét, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.
A rendezvény helyszíne: Phőnix Hotel ( Tiszaújváros, Bethlen
G. út 4.)
Tudlik Ferencné elnök

Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye.
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Hétfőn 17:30 paraklisz. Kedden 8:00 Szent Liturgia,
17:30 paraklisz. Szerdán 17:30 paraklisz.

Református

Április 27-én, csütörtökön a bibliaóra elmarad. Április 30án, vasárnap Sajószögeden 9.00 órakor , Tiszaszederkényben
10.00 órakor, Tiszaújvárosban 11.00 órakor kezdődik az istentisztelet. 11.00 órától Tiszaújvárosban a felnőtt alkalommal
párhuzamosan gyermek istentisztelet lesz az imateremben.

Ifjú
Ezzel a rejtvénnyel véget ér áprilisi sorozatunk. A megfejtéseket május 2-ig
egyben várjuk e-mailben a kronika@
tiszatv.hu címre, vagy postai úton a
3580 Tiszaújváros, Szent István út 16.
címre.

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot április 30-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd május 1-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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.

Rákó Mihály

Isteni Irgalmasság ünnepe

Bérmálkoztak

2017. 04. 20-án életének 82. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni örök nyugalomba
helyezése végakaratának megfelelően
szűk családi körben történik.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Pete Jánosné
(szül.: Holló Mária)

életének 81. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2017.04.27-én (csütörtök) 14.30 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
Temetése ezt követen a sajóörösi temetőben lesz.
A gyászoló család

Római katolikus

Görögkatolikus

Gyógyszertári ügyelet

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Egyházi hírek
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesznek szentmisék
templomunkban. Azoknak a fiataloknak, akik idén kívánnak
házasságot kötni, a jegyesoktatás 2017. április 30-án, május
7-én és május 14-én 15.00 órától lesz a plébánia közösségi
termében.

2017. április 27.

Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, szerették, tisztelték, hogy

Fenyves János

Vasárnap, az Isteni Irgalmasság ünnepén a tiszaújvárosi Mária
Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom kis búcsúján, a szentmisén 20 fiatal részesült a bérmálás szentségében. A
szertartást Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érsek főpásztora celebrálta. 		
(Fotó: Varga Tamás)

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

életének 71. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Szeretett halottunktól 2017. április 28-án, pénteken,
15.30-kor veszünk végső búcsút
a Sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték
és tisztelték
id.

Horváth János

volt tiszaújvárosi lakost, a TVK volt műszaki ellenőrét,
hogy 2017. április 2-án, életének 80. évében elhunyt.
Temetése 2017. május 15-én 15.00 órakor lesz Budapesten
a VIII. ker. Fiumei út 16. sz. alatti temetőben.
Szerető felesége és családtagjai
„Csak az idő múlik,
feledni nem lehet,
szívünkben örök a fájdalom és a szeretet.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra,
amikor a szeretett férj és édesapa,
id.

Breitner Róbert

2007. április 26-án eltávozott közülünk.
Emléke szívünkben él!
Szerető családja
„Sohasem halványulnak szívünkben emlékeitek,
sohasem szűnik meg lelkünk gyásza értetek.”
Fájó szívvel emlékezünk szerető szüleinkre

Kiss Bélára
és Szoboszlai Vilmára.

Lányuk és családja, fiuk és családja

Emlékezés
„Két éve már, hogy minket örökre itt hagytál,
drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál.
Bármilyen csodás is a világi élet,
pótolni nem tudna soha senki téged.”
Szomorúan, fájó szívvel emlékezünk
a szeretett drága édesapára, férjre
id.

Szénási Lajosra

halálának évfordulóján.
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad.
Feleséged, Marika, fiaid, Lajos és Zsolt
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Szakmák éjszakája

Kevés a jó
utánpótlás

Nagy volt az érdeklődés.
Mintegy 4600 programmal várta az érdeklődőket
a Szakmák éjszakája az ország több, mint száz településén. A rendezvényhez kapcsolódó intézmények a szakképzést kívánták népszerűsíteni. Idén
második alkalommal a Szerencsi Szakképzési
Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája is csatlakozott a
programhoz, mely péntek este hat és tíz óra között
várt mindenkit.
A Brassai épülete péntek kora este megtelt érdeklődőkkel. Nem
csak pályaválasztás előtt álló diákok, hanem családok, egészen
kis gyerekek és felnőttek is kíváncsiak voltak, milyen szakmákat lehet tanulni az iskolában. Gépgyártás technológiai technikus, műszaki informatikus, hegesztő, irodai titkár. Többek között ezeknek a szakmáknak a rejtelmeivel is megismerkedhettek azok, akik ellátogattak a tiszaújvárosi Szakmák éjszakájára.
Gravírozás, gépelés, hegesztés, robotvezérlés. Mindent ki lehetett próbálni. És ha bárki azt hinné, hogy lányok az iskola környékére se mentek, az téved! Volt olyan fiatal hölgy, aki a gépész teremben egy kis világító „kütyüt” próbált precízen megforrasztani hosszú perceken keresztül. Egy brassais lány pedig
nagy átéléssel magyarázta a műszaki dolgok rejtelmeit egy pályaválasztás előtt álló fiúnak.
Persze az sem törvényszerű, hogy az erősebbik nem képviselőinek mindenképp gépészeti szakmát kellene tanulniuk. Az iskola
egyik tantermében egy brassais fiú tartott gépírásoktatást.
- A hiányszakmákat sokkal hamarabb megtalálják a pályaválasztók, de nagy létjogosultsága van a mai napig az elektronikai
és gépésztechnikus vagy akár a közgazdász képzésnek. A lányokat is egyre jobban érdeklik a technikai, műszaki dolgok. Jelenleg is van olyan lány diákunk, aki villanyszerelőnek tanul. Több
volt brassais tanulóval tartjuk a kapcsolatot, és az a tapasztalat,
hogy nagy részük, a helyi cégeknél, szakmájukban dolgozik. De
vannak, akik főiskolán, egyetemen gyarapítják tudásukat - nyilatkozta Bukta Márta megbízott igazgató.
Robotvezérlés, hegesztő szimulátor, kémiai kísérlet, gépírás,
számítógép vezérelte gravírozás. Érdekes és sokszor nem is
olyan egyszerűen megtanulható munkafolyamatok. Sokan azt
hiszik -tisztelet a kivételnek -, egy szakmát jól megtanulni kön�nyebb, mint diplomát szerezni. Pedig ha csak arra gondolunk,
hogy ha dugulás van, gond van a villanyvezetékkel, vagy a fűtéssel és azonnali megoldásra vár a probléma; nagyon nehéz
igazán jó szakembert találni. A Szakmák éjszakáján a helyi cégek is képviseltették magukat. Ott volt a MOL Petrolkémia Zrt.,
a Jabil Circuit Hungary Kft. és a DS Smith is.
- Azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok, akik mostanában végeztek, szívesebben mennek ki külföldre. Éppen ezért az a legfőbb célunk, hogy megmutassuk, hogy Magyarországon is lehet
jó munkahelyet találni. Itt is lehet karriert befutni, akár fizikai
munkásként is - hangsúlyozta Kecskeméti Mónika, a DS Smith
Tiszaújváros üzemvezetője.
A Brassai jelenleg 10 szakmát ajánl a fiataloknak, de jövőre
plusz egy képzéssel bővül a paletta, 2017 szeptemberében indul
a szociális gondozó és ápoló szak.
O.K.

Biztonság napja

Védelmi szervek a téren

Szirénázástól voltak hangosak a város utcái szombat délután. A mentők, a rendőrök és
a tűzoltók azonban most nem
menteni indultak. A biztonság napját ünnepelték, idén
már kilencedik alkalommal.
- Ennek a napnak az a célja, hogy amellett, hogy felvonulnak a biztonsági szervek, megmutatják, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, hogy a mindennapok során hatékonyan tudják végezni a
feladatukat - mondta Bráz György polgármester az ünnepélyes megnyitón. - Nagyon fontos a megelőzés, de, ha bekövetkezik valami rettenetes dolog, veszélyben
az élet és a vagyon, akkor szükség van
a szervezetek összehangolt munkájára,
együttműködésére.
A gyerekek nagy kedvencével, a rendőrkutyás bemutatóval indult a program. Bemutatták, hogy a különböző támadási szituációkra hogyan reagálnak, ha meg kell
védeni gazdájukat. A rendőrség sátrában

Általában a mentési bemutató a nap „fénypontja”.
ahol rendőrök segítettek az értékelésben
és magyarázták el a nehezebb kérdéseket.
- Több mint ötvenen töltötték ki a tesz-

Ha már kisgyermekként megismerkedünk az újraélesztés tudományával, felnőtt korunkban sem félünk segíteni.
az általuk használt eszközöket nézhettek
meg, vehették a kézbe, sőt még egyenruhákba is bújhattak az érdeklődők. Aki
akarta, felmérhette KRESZ tudását is,

A kutyás bemutató minden évben
nagy sikert arat.

Koszorúzás

Kiss Sándorra
emlékeztek

Színjátszókört és néptánccsoportot vezetett, citerázni tanította a fiatalokat, filmés fotószakkört indított, az ő nevéhez
fűződik az első mozivetítés is. A Tiszaszederkényi Kultúrház egykori első népművelője, Kiss Sándor emléke előtt tisztelegtek volt kollégái, rokonai, barátai, a
Tiszaszederkényi Kultúrájáért Egyesület.
Nem csak nézni, „dolgozni” is lehetett.

3. oldal

Emléktábláját a Sodrás Amatőr Színtársulat előadása előtt koszorúzták meg.

tet - mondta Pocsai Csaba rendőr őrnagy,
közlekedésrendészeti alosztályvezető. Többen ügyesen, hibátlanul. Általában a
kerékpáros tesztnél a gyerekek hibáztak,
például sokakat meglepett, hogy a kerékpárosokra is vannak sebességre vonatkozó szabályok.
Az ügyesebbek kipróbálhatták a kerékpáros akadálypályát is. Tokai Marcell minden évben megméretteti magát. Látszik
is, hibátlanul teljesített.
- Szinte minden nap biciklizek, mert ezzel
járok iskolába - mondja Marcell. - A leghosszabb táv, amit legutoljára megtettem,
hogy elbicikliztem a nagymamámhoz Tiszalúcra.
A mentőautóban a pulzust és a vér oxigén szintjét mérték. A mentősök sátrában
az újraélesztést lehetett gyakorolni ambubabán.
- Fontos, hogy az emberek kipróbálhassák az újraélesztés folyamatát - mondta Balatoni Mónika mentésirányító. - Az
a tapasztalat, hogy az emberek félnek, ha
meglátnak egy eszméletlen embert. Fél-

nek odamenni, segíteni. Ezen próbálunk
változtatni, mert nagyon fontos, hogy már
az első percben elkezdjük az újraélesztést. Egy ilyen rendezvény jó alkalom arra, hogy megmutassuk a munkánkat, és
megtanítsunk segíteni.
Nagy Imre feleségével és kislányával érkezett. Minden évben eljönnek, hiszen ez
a látványos program nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is érdekes.
- Nagyon tetszett a felvonulás, meg a kutyás bemutató - mondta Imre. - A kislányom tűzoltó szeretne lenni, ezért neki a
tűzoltóautó a kedvence. Nehéz rábeszélni, hogy menjünk máshova is, nézzünk
meg mást is.
Új programmal is bővült a biztonság napja. Lézerharcot próbálhattak ki a gyerekek. Bár a habparty a hűvös időjárás miatt elmaradt, a füstsátor idén is nagyon
népszerű volt.
A mozgalmas délután záróeseménye egy
összehangolt mentési bemutató volt. Minden biztonsági szerv részt vett a mentésben, ahol egy permetező repülőgép kényszerleszállást hajtott végre a városban és
egy személyautóval ütközött, amelyben
egy család utazott. A rendőrség biztosította a helyszínt, tűzoltók ártalmatlanították az útra folyt veszélyes anyagot, majd
megkezdték a bajba jutottak mentését, a
mentősök pedig ellátták a sérülteket.
- Ez egy nem mindennapi mentési akció
volt. Szerencsére az ilyen helyzetek ritkán fordulnak elő, viszont nekünk ezekre a sokszor lehetetlen helyzetekre is fel
kell készülnünk - nyilatkozta lapunknak
Macz János tűzoltó alezredes, a Tiszaújvárosi Katasztófavédelmi Kirendeltség
vezetője - Igyekszünk minden alkalommal valami újdonságot hozni a közönség
elé. Nem nehéz új szituációkat kitalálni,
hiszen a mi munkánk elég sokoldalú. Egy
ilyen mentés alkalmával nem csak a mentési folyamatot láthatják a nézők, hanem
közelről is megnézhetik, milyen fizikai
és lelki megterhelésnek vannak kitéve az
egységek.
ema

Gyermekeink
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Nyílt ülést tartott a KEF

DÖK nap a Brassaiban

Egyre fiatalabb korban próbálják ki először a drogokat
a gyerekek. Míg korábban
a 14-15 éves korosztály volt
a legveszélyeztetettebb, mára már a 8-9 évesek kerültek fókuszba. A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum (KEF) legutóbbi nyílt
ülésén erről és az új pszichoaktív szerekről is szó esett.
Általános és középiskolás diákok is részt
vettek a nyílt ülésen, ahol Juhászné Koós
Edit bűnmegelőzési referens tartott előadást.
- Szerintem nagyon fontos erről beszélni - mondta a Kazinczy iskolába járó Hohol Réka -, hiszen ez nagy probléma. Nagyon sok olyanról hallunk, aki akár az első alkalommal is halállal fizet a drogért.
Hasznosnak tartom az olyan előadásokat,
mint a mai is.
- Az iskolában sokat beszélünk erről mondta a szintén kazinczys Nagy Nelli - akár biológiaórán, akár más tanórákon. Otthon is szóba kerülnek ezek a veszélyes és ártalmas szerek. Véleményem
szerint itt Tiszaújvárosban is jelen van a
probléma, mint minden más településen,
de én nem ismerek olyat, aki droghasználó lenne.
A Derkovits Kulturális Központban rendezett teltházas ülést Bráz György polgármester nyitotta meg.
- Az életünk tele van döntési helyzetekkel - mondta -, megtegyem vagy ne, bevegyem vagy ne. Sajnos vannak olyan
dolgok, amik visszafordíthatatlanok. Tehát ha rossz döntést hozunk, az bizony
egész életünkre kihathat. Meg kell szívlelni a felnőttek tanácsait, viszont dönteni
nektek kell, és ez nagyon nagy felelősség
- szólt a polgármester a diákokhoz.
A KEF minden évben tart nyílt ülést, tavaly egy táncos rendezvényt szerveztek.
- Idén ismereteket szeretnénk közölni mondta Pálnokné Pozsonyi Márta, a KEF
elnöke. - Célunk és feladatunk az, hogy
megpróbáljuk a gyerekeket rábeszélni arra, hogy nemet mondjanak a drogokra, és
csökkenjen a drogfogyasztó magatartás.
A mai alkalom Tiszaújváros önkormány-

A szokásoknak megfelelően a tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási napon, idén április 12-én volt Brassaiban a diákönkormányzati nap.
A diákok a korábbi évekhez hasonlóan traktorhúzásban, szabadtéri sütés-főzésben, forrasztó képzőművészetben, számítógépes
játékversenyen, asztaliteniszben, röplabdában, karaokeéneklésben, pókerben, sakkban és erőemelésben mérhették össze erejüket és tudásukat. Az egészségügyi szűrésen vérnyomásmérésre és vércukormérésre is volt lehetőség. Idén először Trabanttoló verseny és rock koncert is színesítette a változatos programot.
Egyik tanárunkkal, egyik jelenlegi és egy volt diákunkkal felálló
„Lords Of This World” nevű rock zenekar Black Sabbath klas�szikusokat adott elő. Az évszázad meccsének beillő tanár-diák
futballmeccsen a tanárok nagyarányú győzelmet arattak. A tanulók társadalmi felelősségvállalását erősítette a Vöröskereszt által az iskolánkban szervezett önkéntes véradás.
Brassai DÖK

Tudjunk nemet mondani

Általános- és középiskolások vettek részt a nyílt ülésen. Kis képünkön Juhászné Koós Edit.
zata által a kábítószerügyi egyeztető fóru- - A klasszikus szerek már annyira nem dimok működésére benyújtott pályázatból vatosak. Amihez a legkönnyebben hozvalósul meg. A KEF különösen tavasszal zájutnak, azok a pszichoaktív szerek, hiaktív, hiszen bár a diákok egész évben ve- szen ezek olcsók, és igazából bárki otthon
szélyeztetettek, mégis a nyári időszak az, össze tudja magának kotyvasztani. És inamikor a legnagyobb veszély leselkedik nentől kezdve nagyon könnyen elérhetőrájuk. Legközelebb a Showtánc Fesztivá- ek akár gyerekek számára is.
lon (április 29. - a szerk) találkozhatnak - Mi lehet a megoldás? A kereslet-, avagy
velünk, ahol egy látványos produkcióval, a kínálatcsökkentés?
szórólaposztással és egészségtotó kitöl- - Az országos és a nemzetközi drogstratésével hívjuk fel a figyelmet arra, hogy tégia is mind a két utat megcélozza. Én,
mennyire fontos az egészség - tette hozzá mint prevenciós szakember, elsősorban
Pálnokné Pozsonyi Márta.
azért tudok tenni, hogy a gyerekeket egy
Legyetek jók, ha tudtok címmel Juhászolyan fajta szemléletformálás útján indíné Koós Edit, a Miskolci Egyesített Szotom el, ahol tudnak majd nemet mondani.
ciális, Egészségügyi és Gyermekjóléti InVagy tudják, hogy mire mondanak igent.
tézmény jelzőrendszeri tanácsadója, bű- Az új pszichoaktív szerek használata a
nügyi referense tartott előadást.
keményebb drogok kipróbálásához vezet- A probléma óriási - mondta az előadó -,
én Miskolcon dolgozom, így Miskolc és het?
a megye szerhasználatára látok rá, és azt - Nem szerencsés ez az összehasonlítás.
Azért nem, mert a jelenlegi pszichoakgondolom, hogy ez egészen elképesztő.
- Melyik a legveszélyeztetettebb korosz- tív szereket még a klasszikus drogokat
használók is nagyon veszélyesnek mitály?
- Az a korosztály, ami korábban meg volt nősítik. Amíg a régi szerekkel kapcsolatjelölve, mint kipróbálási életkor: 14-15 ban tudták a szakemberek, orvosok, hogy
év, az már nagyon durván lecsökkent 8-9 mit kell csinálni egy-egy túladagolás eseéves korra. Azt gondolom, hogy 8-9 éves tén, addig a mostani szereknél igazából
kortól már veszélyeztetett korosztályról ezt nem tudjuk. Azt sem, hogy pontosan
mit vesz be, így nagyon kiszámíthatatlan
beszélünk.
- Milyen szerekhez tudnak hozzájutni a a használatuk.
Fodor Petra
gyerekek, miket próbálnak ki?

Határtalanul

Öt felejthetetlen nap Erdélyben

A Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola (3580 Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út
18.) sikeres pályázatot nyújtott
be az Emberi Erőforrások Minisztériumához „Aki sokat lát, az sokat tanul” címmel (pályázati szám: HAT-16-01-0191).
Az iskola az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „HATÁRTALANUL! Program
támogatása” elnevezésű kerete terhére
nyújtott 1.503.000 Ft 41 hetedikes tanulónak adott lehetőséget Erdélybe, Romániába való látogatásra 2017. április 8-12.
között, hogy láthassa, hogyan él az elcsatolt területeken a szórványmagyarság, és
megismerkedjen a határon túli irodalommal, történelemmel és kultúrával.
Kolozsvárott Mátyás király szülőházához, lovas szobrához, a Szent Mihály-templomhoz, majd a házsongárdi temetőbe látogattunk. Torockón éjszakáztunk.
Marosvásárhelyen a Rózsák terét, a Kultúrpalotát látogattuk meg, Korondon népművészeti emlékeket vásároltunk, Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron
sírját, majd Székelyudvarhelyre és Csíksomlyóra látogattunk.
A Szent István Gyerekotthonban megis-

Haverok, buli

kronika@tiszatv.hu

Mesevetélkedő

Április 22-én a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola második és harmadik évfolyamos tanulói részt
vettek a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola által szervezett 15. kistérségi mesevetélkedőn. Előzetes feladatként bábokat készítettek a gyerekek, és mesejelenetet tanultak
be, amit a nevezett 24 csapat előtt elő is adtak. Az elméleti feladatok megoldása során megmutathatták, milyen jártasak a mesék világában. A versenyen a harmadik osztályosok csapata első
helyezést ért el. A csapatok tagjai: második évfolyamon Ágoston Gabriella, Czaga Márkó László, Trungel Panna, felkészítőjük Tompa Klára és Viszóczki Anett. A harmadik évfolyamon
Galambos Lili, Szendrei Áron és Tóth Marcell Dávid versenyzett. Őket Tóth Erika és Németh Erika tanárnők készítették fel.
Hok Csaba, intézményvezető

Fuvola, szaxofon

Sikeres zeneiskolások

Április 11-én rendezték meg Kazincbarcikán a B-A-Z megyei
zene-és művészeti iskolák XIII. kamarazenei találkozóját.
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája növendékei a rendkívül erős mezőnyben fantasztikusan szerepeltek. Az egyik kamaracsoportban Balla Eszter fuvolázott, Tóth Balázs kísérte zongorán. Duójuk óriási sikert aratva I. helyezést ért el. A másik kamaracsoportban Balla Eszter, Füzér Zsuzsanna fuvolázott, Bodri Brigitta kísérte őket zongorán. Triójuk az előkelő II. helyezést kapta meg. Felkészítő tanárok: Lakatos Veronika, Sára Jenő István.
Április 12-én rendezték meg Dédestapolcsányban az I. Regionális klarinét-szaxofon versenyt, ahol Siró Bálint szaxofonos
növendék szinte tökéletes előadásával, az elérhető maximális
pontszámtól alig elmaradva, korcsoportjában az I. helyezést érte
el. Felkészítő tanár: Dudás László. Gratulálunk a résztvevő tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak!
Hok Csaba, intézményvezető

Versenyeredmények a Szent István iskolában

Matek, nyelv, földrajz

Negyvenegy diák vallja: „Aki sokat lát, az sokat tanul”.
merkedtünk az ott élő fiatalokkal, akik gyermekotthonban a közös játék és műzenés műsorral kedveskedtek nekünk. A sor után felkerestük Arany János szülőkövetkező napon a Békás-szoroshoz és a házát, és a Csonka toronyban berendezett
Gyilkos-tóhoz kirándultunk. Mádéfalván Arany Múzeumot. Nagyváradon a Fekete
a Siculicidium emlékművén helyeztük el Sas Szállót, a Holdas templomot és a Váaz emlékezés koszorúját, majd a gyer- rosházát, majd a bazilikát, a püspöki pagyószentmiklósi örmény katolikus temp- lotát és a Kanonok-sort. Utunkat hazafelomot látogattuk meg. A csíksomlyói lé megszakítottuk egy rövid pihenővel a
Nyeregben gyönyörködtünk a festői ki- Király-hágón. Utolsó pillantást vetettünk
látásban, majd a kegytemplomba látogat- a csodás hegyekre, és a visszatérés remétunk. Jártunk Tolvajos-tetőn, és Máréfal- nyében búcsút vettünk Erdélytől. Örök
ván. Segesváron mintha visszatértünk emlék marad mindannyiunk számára ez a
volna az időben a hangulatos, macska- csodálatos öt nap!
A 7. a és 7. b osztály tanulói
köves utcákon sétálva. A nagyszalontai

Az alapműveleti matematikaverseny megyei fordulóján Bodnár
Viktor 5.a osztályos tanuló
6. helyezést ért el. Felkészítő pedagógus: Dr. Fedákné Simon
Mária.
A Bendegúz nyelvész verseny megyei fordulójának eredményei.
2. osztály: Ulicska Sába Napsugár 9. hely, 6. osztály: Koleszár
Boldizsár 2. hely, Horváth Levente 7. hely, 8. osztály Emődi Réka 2. hely, Nagy Zsófi 10. hely.
A Kaán Károly XXV. országos természet- és környezetismereti
verseny megyei döntőjén elért helyezések. 6. osztályosok: Horváth levente 7. hely, Szabó Szófia 9. hely, Bartal Ákos 13. hely.
Felkészítő: Orbán Mónika.
A Teleki Pál földrajz-földtan verseny megyei döntőjének eredményei. 7. osztályosok: Bodolai Lili 7. hely, Berencsi Lili 13.
hely, 8. osztályosok: Kiss Barnabás 5. hely, Ferencz Tamás 9.
hely. Felkészítő: Orbán Mónika.
Gál Benjáminné, igazgató
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Illemtan, protokoll

Étkezési kultúra

Az étkezési kultúrának kiemelkedő szerepe van a hétköznapokban éppúgy, mint a protokolláris alkalmakkor. Illemszabályok
sokasága alakította ki, hogy mit értünk kulturált étkezésen.
Az étkezési szokások, az illem és az etikett kultúránként, nemzetenként, társadalmi rétegenként eltérőek. Az étkezés etikettszabályainak ismerete elengedhetetlen a társadalmi kapcsolattartásban. Következtetni lehet belőle az egyén kulturális színvonalára, ízlésére, de akár a jellemére is. Például a fogadáson a tányérra fölhalmozott étel rossz véleményt kelt.
Az étkezési kultúra első számú szabálya: alkalmazkodás az eltérő szokásokhoz, bizonyos határig. Gondoljunk a keleti népek
evőpálcikájára. Megtanulható a pálcikával való fogyasztás, de a
vendéglátók tekintettel a vendégekre, villát is készítenek tálaláskor, így elkerülhető a látványos ügyetlenkedés.
Amennyiben hivatalos étkezést készítünk elő, úgy figyelembe
kell venni az általános nemzetközi normákat, emellett érvényesülnie kell a nemzeti sajátosságoknak is. Nem szerencsés csak a
nemzeti specialitásokat felszolgálni, például a magyar „nehéz”
fogásokat egy külföldi számára komoly megpróbáltatásnak számít végigenni.
Az ételsor fogásainak kiválasztásakor vannak szempontok, melyeket figyelembe kell venni. A kialakított menün belül nem ismétlődhetnek az egynemű húsok (fehér vagy barna húsok), az
azonos alapanyagú, ízesítésű fogások, köretek, mártások, az
azonos elkészítési mód, de még az egymás után következő azonos színhatások sem. Hal, akár fehér húsú, akár barna húsú, csak
egyszer fordulhat elő az ételsorban, ha viszont tengergyümölcse
is szerepel, akkor a hal már nem tálalható fel.
A hivatalos étkezéseknek kötött sorrendje van: előételek, melyeket négyféle módon tálalhatnak, ám a módozatokon belül a sorrend nem cserélhető fel. Első változat: hideg előétel, utána meleg előétel. Második változat: leves, utána meleg előétel. Harmadik variáció: hideg előétel, utána leves. Az utolsó, a negyedik
lehetőség: hideg előétel, leves, meleg előétel (ebben az esetben
fél adagokat tálalnak). Két előétel után sorbet kínálható, ami az
emésztést segíti. A hús és halételek sorrendje is meghatározott a
menüben: először a hal, majd a fehér hús, végül a barna hús következik, azaz a könnyebbet követi a nehezebb hús.
A saláták abban a különleges helyzetben vannak, hogy adhatók előételként, savanyúságként és sajátos dresszinggel külön
fogásként is húsételek után.
A sajttálon 3-6 különböző sajtot kínáljunk, mely tartalmaz kemény, lágy, ízesített, fűszerezett változatot, ám a sajttálon szerepelhet sajttorta vagy sajttekercs is. Általában üvegtányéron,
vagy autentikusan fatányéron tálalják. Az angol konyhában a
desszert után adják.
A desszert lehet könnyű krém, fagylalt, parfé, sok gyümölccsel
és kevés tésztával készült édesség. Kerüljük a vajkrémes torta,
pite, kelt tészta és zsírban sült tészták felszolgálását. A desszert
a sok fogásból álló ételsor végén szerepel, így ne nehezítsük el
az amúgy is jóllakott gyomrunkat.
Az étkezés legutolsó fogása a gyümölcstál. Ha valamilyen formában már szerepelt a menüben (köretnél vagy desszertben),
úgy ne ismétlődjön a gyümölcs.
Medina

Ismét konténertűz

Átok - vagy egy piromániás ámokfutó - sújtja az Építők útja 8. szám előtt lévő kukákat, konténereket. Az elmúlt egy
évben legalább ötször volt itt konténertűz. Legutóbb hétfőre virradóra.

Mozaik

5. oldal

Önök választottak, a TESCO segít!

Mezítlábas sétány támogatással

Borsod megyében öt szervezet
közösségi programja nyerte
el a TESCO áruházlánc támogatását, köztük az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért. Ők valósíthatják meg egyik álmukat, kialakíthatják a régóta
vágyott mezítlábas sétányt.
Terveikhez a vásárlók segítették őket, akik egy hónapon át
szavazhattak a helyi áruházban.
Az áruházlánc vásárlói országosan 61
körzetben szavazással választották ki a
nyerteseket, akik együtt összesen több
mint 24 millió forint összegű támogatást
kapnak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 5 szervezet nyert egyenként 400.000
forintot programja megvalósításához, köztük az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért nevű szervezet. Tiszaújvárosban egy mezítlábas sétányt hoznak létre.
A programra összesen 569 civil szervezet pályázott, melyek közül az áruházlánc
független szakmai partnere, a Magyar Adományozói Fórum által felkért szakértők választották ki a továbbjutókat, majd
a vásárlók szavazták meg a nyerteseket.
Az áruházlánc vásárlói minden vásárlás
után egy zsetont kaptak, melyet a számukra legszimpatikusabb szervezet, illetve program neve mellé dobhattak be a
boltban elhelyezett zsetongyűjtő pontokon. Az egy hónapos szavazási időszak
alatt megyénkben a kazincbarcikai TESCO hipermarketben dobták be a legtöbb
zsetont (27.505), míg a legaktívabbak a
tiszaújvárosi áruház vásárlói voltak, ahol
a vásárlások után adott zsetonok 42,9 százalékát dobták be - írja az akcióval kapcsolatos sajtóközleményében a TESCO-Global Áruházak Zrt.
„A pályázat célja, hogy országszerte olyan

Egy hónapon át szavazhattak zsetonjaikkal a vásárlók.
helyi kezdeményezéseket támogasson, amelyek ott fejtik ki jótékony hatásukat,
ahol a TESCO vásárlói és munkatársai élnek” - fogalmazott sajtóközleményében
az áruházlánc. - Az „Ön választ, mi segítünk” remek példája a dolgozók, vásárlók és a programban résztvevő valamen�nyi partner összefogásának, melynek célja, hogy pozitív hatással legyünk saját helyi közösségeinkre. Fantasztikus, hogy
mennyi mindent tehetünk egy apró zsetonnal. Nagyon jó érzés volt látni a kampányoló szervezetek kreatív akcióit áruházainkban. Egyúttal szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatta őket
céljaik megvalósításában, tegyenek így
a jövőben is - nyilatkozta Bill O’Neill, a
TESCO közép-európai vezetője.
A nyertes helyi pályázó még az idén belefog a mezítlábas sétány megépítésébe tudtuk meg Dr. Pető Gabriella gyermekgyógyásztól, az Alapítvány Tiszaújváros
Gyermekeinek Egészségéért kuratóriumi
elnökétől.

Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért mezítlábas sétányt épít
a támogatásból.

- Nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy
mi nyertünk, bár titkon reméltük, hiszen
hétről-hétre nyomon követhettük az urnában összegyűlt zsetonmennyiséget mondta. - Ezúton is köszönjük azoknak,
akik úgy gondolták, hogy érdemes támogatni az ötletünket. Ez a pénz elég lesz
a sétány építéséhez, amihez hamarosan
hozzá is fogunk, hiszen nyár elején már
szeretnénk átadni a Mezítlábas sétányt. A
várostól és a Sportpark Kft.-től már ígéretet kaptunk arra, hogy a Sportcentrum területén épülhessen meg. Úgy tervezünk,
hogy ezzel a pénzzel és némi önkéntes segítséggel meg tudjuk ezt valósítani. A városi ember elfelejtett mezítláb közlekedni, elszoktunk a mezítláb létezéstől, holott ez a lehető legjobb, ami a szervezetünkkel történhet. Az a cél, hogy a különböző járófelületeken lépkedve, talpmas�százzsal segítse a szervezet regenerálódását, és persze ez a bokasüllyedésre is nagyon jó.
A nyertes tiszaújvárosi alapítvány mellett
ringbe szállt a Vöröskereszt helyi szervezete és a Zabos Géza Horgászegyesület, akik néhány vokssal lemaradtak a támogatásról, ám ennek ellenére sem maradnak el programjaik, támogatás híján is
megszervezik nyárra tervezett gyerektáboraikat és a május végi horgászversenyt
a városközponti Dísztavon.
Az anyagi támogatás hivatalos átadása lapunk megjelenésének napján, csütörtök
délelőtt történt. A Mezítlábas sétány ünnepélyes avatója nem csak egy szimpla
ünnepség lesz, a rendezők egy, az alternatív gyógymódokat is felvonultató egészségnapot tartanak a helyszínen.
A nyertes szervezetekről, valamint pályázati programjaikról a www.tesco.hu/
kozosseg weboldalon tájékozódhatnak,
ahol a pályázatot összefoglaló kisfilmet is
megtekinthetik.
berta

kronika@tiszatv.hu

Hunyadi-bál

A Hunyadi Mátyás Iskola Szülők-nevelők
bálját április 21-én tartottuk az Arany Holló étteremben. A rendezvényt Bráz György
polgármester úr nyitotta meg, majd dr. Fülöp György alpolgármester úr mondott pohárköszöntőt.
A hagyományoknak megfelelően az iskola volt és jelenlegi tanítványai műsorral kedveskedtek a vendégeknek. A nyolcadikosok nyitótánca mellett láthattuk a
negyedikesek palotását, majd Tanyi Attila 6/1. osztályos tanuló lépett fel, s gyönyörködhettünk Lovász Evelin 7/2. osztályos énekében. Az iskola volt tanítványai közül Tóth Máté Lackfi János Tanári áriájával lepte meg a közönséget, Fenyves Csaba személyében pedig egy tehetséges bűvészt üdvözölhettünk. A jó hangulatról idén is a Vídia zenekar gondoskodott. Az étteremben kiállított tombo-

latárgyak arra biztattak mindenkit, hogy
sok szelvényt vásároljon. Mindenki izgult, hogy melyik értékes nyereményt viheti haza. A bál bevételét a palotás ruhák
megvásárlására és projektorok beszerzé-

sére fordítjuk. Köszönetünket fejezzük ki
mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta a rendezvényt.
Victorné Kardos Erika
alapítványi elnök
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Gondolatok jeles ünnepekhez kötődően

Cogito ergo sum

2017. április 27.

Fotókiállítás

Időtlenség

Az idei év is bővelkedik nevezetes évfordulókban.

Szent Páltól a kiegyezésig
Időrendi sorrendben visszafelé haladva,
az első századok keresztény üldözésének gyászos emléke, hogy egyes források szerint 67-ben, azaz 1950 éve végezték ki Szent Pál apostolt. Római polgárként nem feszítették keresztre, mint Szent
András, vagy Szent Péter apostolokat, hanem a Rómából Ostiába vezető út harmadik mérföldköve mellett lefejezték. Egy
régi legenda szól arról, hogy azon a helyen, ahol szent feje a földre hullott, három forrás fakadt. Mély értelmű jelképe
ez annak az életfolyamnak, amely Pálon
át a világba áradt.
Több száz évvel később, 1516-17-ben
Albert mainzi érsek búcsúcédulák segítségével próbálta összegyűjteni a szükséges források ráeső részét a római Szent
Péter-bazilika felépítéséhez, illetve saját
adósságai kifizetéséhez. Idén lesz ötszáz
éve, hogy 1517. október 31-én, Luther levelet írt Albert püspöknek, amelyben tiltakozott a búcsúcédulák árusítása ellen. A
levélhez csatolta vitairatát, amely később
a 95 tétel néven vált ismertté. Ezt a dátumot tekintik a reformáció kezdetének.
Az idén ünnepeljük a magyar irodalom
két nagy óriása, Arany János és Tompa
Mihály születésének kétszázadik évfordulóját. Bár sok mindenben különböznek,
a Walesi bárdok és A gólyához című ver-

A kiállítás címadó fotója.

Szent Pál apostolt 1950 éve fejezték le.
kor 7 éves, élt 1920-ig). A déli rózsafüzér-imádság után a közelükben levő kövekből kis házat építettek azon a helyen,
ahol ma a bazilika áll. Hirtelen sugárzó
fényt láttak, melyet villámnak véltek. Elhatározták, hogy hazamennek, de rögtön
egy második villám világította meg a helyet kissé távolabb. Lent, egy kis tölgyfabokor felett - ahol ma a jelenési kápolna áll - láttak egy hölgyet, aki elmondásuk szerint ragyogóbb volt a Napnál és
kezei között rózsafüzért tartott. A hölgy
azt mondta a három pásztorgyermeknek,
hogy sokat kell imádkozniuk, és meghívta őket, hogy 5 egymást követő hónap 13.
napján ugyanazon órában ismét jöjjenek

A három gyermek, Lúcia, Francisko és Jacinta. Utóbbiak 11, illetve 10 éves korukban meghaltak. Lúcia viszont szép kort élt meg, 98 évesen hunyt el.
seikben megmutatkozik az a közös gondolatsor is, melyben egyaránt a nép elnyomása ellen emelik fel szavukat.
Százötven éves a kiegyezés, avagy az osztrák-magyar kiegyezés, a Habsburg-uralkodóház feje, I. Ferenc József és a Deák
Ferenc és Andrássy Gyula gróf vezette
magyar tárgyalódelegáció között, mely az
Osztrák Birodalom és a Magyar Királyság között fennálló politikai, jogi és gazdasági kapcsolatokat rendezte. Bár a kiegyezést a nép nagyon nagy része tekintette a magyar ügy és az 1848-as forradalom öröksége elárulásának, el kell ismerni, hogy következménye a viszonylagos
belpolitikai önállóság mellett egy meglehetősen békés 50 év, mely alatt Magyarország jelentős gazdasági fejlődésen ment
keresztül.

Cova da Iriaba. A gyermekek így is tettek, és a hölgy mind az ötször eljött hozzájuk. A római katolikus egyház által elfogadott álláspont szerint a Szűzanya valóban megjelent a három pásztorgyereknek. A hatodik jelenés, a napcsoda, 1917.
október 13-án történt, és a becslésektől
függően 30.000-70.000 ember látta. Aki
erről többet szeretne megtudni, annak bőséges leírás és elemzés áll rendelkezésre
az egyházi irodalomban és az interneten
egyaránt.

Gondolkodom, tehát vagyok
Bizonyosan vannak olyanok, akik kétkedően fogadják a történtek valódiságát.
Ha valóságalapját egyáltalán el is fogadják, hallucinációnak, tömegpszichózisnak, az agy átmeneti rendellenes működésének tartják. Még a Krisztust követő
egyházak között is vannak, amelyek úgy
tartják, hogy Jézus halálával és feltámadásával lezárult a csodás események sora. Felmerülhet azonban néhány kérdés,
amire érdemes keresni a válaszokat: Történt-e máskor és máshol is hasonló jelenés? Ha igen, van-e közöttük hasonlóság? Miért nem nagyon lehet erről olvasni a nem egyházi lapokban? Hét-tíz éves
gyermekeknek milyen érdekük fűződhet
ahhoz, hogy valótlant állítsanak? Történtek-e tudományos értékű megfigyelések,
vizsgálatok, elemzések, amelyek az események valódiságát vagy annak ellenkezőjét bizonyítanák? Ha igen, akkor ezekre alapozva fogadja-e el az egyház és ünnepli az idén századik évfordulóját a jelenéseknek? Ha Isten a világ teremtője, és
a világ működését szabályozó törvények
megalkotója, akkor miért ne
tehetné meg, hogy átmenetileg e törvényeket - ha lokálisan is - de megváltoztassa abból a célból, hogy ily módon adjon hírt az országáról, ha annak szükségét látja?
Csak néhány kérdés, amire a válaszokat
keresve közelebb kerülhetünk az igazsághoz. Célszerű hasonló módon megvizsgálni minden kétséget ébresztő állítást,
hírt, érvelést, függetlenül attól, hogy évszázados, vagy a közelmúltra vonatkozó,
netán napi aktualitású témáról legyen szó.
A gondolkodó ember részéről ez nem kerülhető meg, ha tisztán akarja látni a környezetét. „Cogito ergo sum”- így szól
Descartes francia filozófus latin mondása. Gondolkodom, tehát vagyok. Vagy
még jobban kifejtve: „Kételkedem, tehát
gondolkodom, gondolkodom, tehát vagyok.” Igen, ez az egyike azoknak a tulajdonságoknak, amelyek kiemelnek minket az élővilágból. Legyünk büszkék erre
a képességünkre!
Szrogh Károly

Fatimai jelenések
Talán kevésbé ismert az a néhány nap múlva éppen száz éve kezdődött eseménysorozat, mely fatimai jelenések néven vált
ismertté. 1917. május 13-án három gyermek egy kis nyájat őrzött Fátima kisváros
melletti Cova da Iria nevű helyen. A gyermekek neve: Lúcia de Jesus dos Santos
(ekkor 10 éves, élt 2005-ig), unokaöc�cse, Francisco Marto (ekkor 9 éves, élt
1919-ig), unokahúga, Jacinta Marto (ek-

Fiatal fotós kiállítása nyílt meg a Tiszaszederkényi Művelődési Ház Óvárosi KULT Galériájában.
Lőrincz Tibor gyermekkorától kezdve érdeklődik a fotózás iránt. Akkor még apukája segítségével nyert bepillantást ebbe a világba. Azóta hobbifotósként szemléli a világot, igyekszik lencsevégre
kapni egy-egy momentumot.
- Bár néhány képemen modell is látható, de nem érzem azt, hogy
a modellfotózás az én területem lenne - mondta Lőrincz Tibor.
- Nem szeretem a beállított, megkomponált képeket. Egy adott
pillanatot, egy elkapott mozdulatot vagy egy különleges hangulatot szeretek megörökíteni. A kedvenc képemet egy erdélyi kirándulás alkalmával készítettem a Fogarasi-havasokban. A kép
címe Időtlenség, ez a kiállítás is ezt a címet kapta. Ez is egy
olyan pillanat volt, amikor az ember felmászik a hegyre, megfordul és ez a kép tárul elé. A felhők közül kiszűrődő fény, összhangban a hegyekkel. Nagyon megtetszett.
Tibor a fotózás mellett nap, mint nap vízre száll kajakjában, illetve a Kulissza Játékszín amatőr színjátszó csapatban is láthattuk már a színpadon. A fotókiállítás május 12-ig látogatható a
Tiszaszederkényi Művelődési Házban.
ema

A kesznyéteni templomért

Segítséget
nyújtanak

A templombelső is leromlott állapotú.
Lapunk két héttel ezelőtti számában már írtunk a
kesznyéteni református templom leromlott állapotáról. A gyülekezet és a település is mindent megtesz azért, hogy előteremtsék a felújításhoz szükséges összeget, de eleddig még nem gyűlt össze elegendő pénz a munkálatok elkezdéséhez, így várják
a támogatásokat.
A Karakter Alapítványon keresztül öt magánszemély (Dr.
Szrogh Károlyné, Ulicska László, Zajácz Tamás, Rapcsák Attila, Kolosai Katalin) döntött úgy, hogy támogatást nyújt a kesznyéteni református gyülekezet számára a templom és az abban
felépített orgona felújítására. Azt is vállalták, hogy ismeretségi körükben, vállalkozások, cégek számára is eljuttatják felhívó levelüket, hogy további adományozókat nyerjenek meg az
ügynek. A Karakter (Közhasznú) Alapítvány a címzett támogatást teljes egészében továbbítja a kesznyéteniek számlájára. A
Karakter Alapítvány számlaszáma: Polgári Bank Tiszaújváros
61200254-10048081. További információ kérhető: Kolosai Katalin: 20/936 1026
fp

Egy százalék

Descartes a gondolkodó „Ént” helyezte filozófiájának fundamentumává.

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó rendelkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
Adószám: 18412262-1-05
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma

Kultúra

2017. április 27.

A Derkovits Kulturális
Központ programja
Derkovits Kulturális Központ

Április 27. (csütörtök) 17.00 óra: Ötórai tea - A karma és a
reinkarnáció kapcsolata.
Bhaktipada Dasa, Krisna-völgyi szerzetes előadása. Helyszín: konferenciaterem.
Április 29. (szombat) 10.00 óra: „Kétkézbábos” - gyermekbábos megyei válogató.
Helyszín: konferenciaterem.
Városi Kiállítóterem
„Szemben az árral” - Fürjes Gyula képzőművészeti kiállítása.
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2017. május 5-ig.
Derkó Minigaléria
„Életképek” - Kiállítás a Derkovits Majorette Csoportok mindennapjairól.
Helyszín: aula. Látogatható: május 2-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Április 27. (csütörtök) 14.00 óra: A Csukás Birodalom című
rajzpályázat eredményhirdetése
A rajzpályázatra beérkezett alkotásokból készült kiállítás május 18-ig látogatható.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Május 2. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba”. Családi mesedélután.
A róka és a gólya. La Fontaine meséjének interaktív feldolgozása. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Május 3. (szerda) 10.00 óra: Babusgató. Könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Próbahordozás, kötésjavítás. Előadó: Kovácsné Tonkó Csilla,
a Tiszaújvárosi Hordozós Klub vezetője. Helyszín: a Gyermekkönyvtár.
Május 3. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus
Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Május 10. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről.
Baba zene-bona - zenés, mondókás foglalkozás a babáknak.
Előadó: Kovácsné Horváth Csilla és Tóthné Papp Julianna
óvónők. Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

Április 27. (csütörtök) 14.30 óra: Könyvtári délután. Régi fotók beazonosítása. Helyszín: Tiszaszederkényi Idősek
Klubja.
Május 2. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora
Április 27., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Héthatár: Fotókiállítás Szederkényben - KEF nyílt ülés Hamvas filmbemutató - Évadnyitó horgászverseny - Elefánt
a téren - Mezítlábas sétány a Sportcentrumban - Sport
Hétről-Hétre: Biztonság napja - Szakmák éjszakája a Brassaiban - Sodrás: Mamma mia - Közelmúlt: Nagytakarítás - Sport
Egészség(l)esen - Szexuális felvilágosítás fiataloknak - Veszélyes cukor - Talpunk egészsége - Mindennapos testnevelés
Utána: a testületi ülés ismétlése

Film Hamvas Béláról

Nevezetes névtelenségben

„Nevezetes névtelenségben él
a rigó, éppen úgy, mint a tücsök, a bölcs, vagy a szent, a
névtelen jótevő s a magányos
művész” - ezzel az idézettel
nyit a Hamvas Béláról szóló
fikciós dokumentumfilm, melyet a legutóbbi Hamvas Mozaikok keretében a tiszaújvárosi közönség is megtekinthetett.
Sokan gyűltek össze a Derkovits Kulturális Központ konferenciatermében, hogy
megnézzék A nevezetes névtelen-t, és
hogy találkozzanak, beszélgessenek a készítőkkel. Gál Tivadarné is ott volt a nézők között.
- Nagyon szeretem Hamvas írásait mondta -, a lányom javasolta, hogy nézzem meg a filmet, hiszen neki megvan
az új könyv (A valóságban felébredni a szerk.) és a DVD is. Szepes Mária és
Müller Péter könyvei után kezdtem Hamvast olvasni, régebben pedig vasalás közben hallgattam a hangoskönyveit.
A nevezetes névtelen-t 2016 októberében
mutatták be. Azóta már mintegy harminc
vetítést élt meg, járt Kassán és meghívást
kapott Pozsonyba és Bécsbe is.
- Hosszú kutatás előzte meg ezt a munkát - mondta Nyeste Péter, a film producere -, általában egy-egy ilyen film elkészítése másfél-két évet vesz igénybe. A legelső fázis a kutatás, ebben a három-négy
hónapos munkában nagyon sok segítséget kaptunk Palkovics Tibortól és Szakács Gábortól a Hamvas Alapítványból,
ők kezelik Hamvas hagyatékát. Nagyon
sokat beszélgettünk az első hónapokban,
ők segítettek elindulni. A filmnek eddig
mindenhol sikere volt - tette hozzá a producer.

A film producere és rendezője.
A filmben az archív felvételeket fikciós jelenetek egészítik ki, szó esik benne
Hamvas életéről, legfontosabb műveiről,
és megszólalnak az írót ismerő barátok,
gondolkodók, művészek is.
- Nagy élmény volt a film elkészítése mondta Katona Zsuzsa, rendező, forgatókönyvíró. - Aki nem ismeri Hamvast,
csak azt tudom mondani, hogy kezdje el
olvasni a műveit, és ha elkezdi, be fogja
őt vonzani. Egy idő után olyan lesz, mint
a drog, annyira igényli az ember, hogy
minden nap kapcsolatba kerüljön az írásaival, hiszen nagyon sokat segítenek az
ember életében.
- Melyik volt a legkedvesebb élménye a
film készítésekor?
- Sok ilyen volt, de elmondanék egy nagyon kedves kis történetet arról, hogy
mennyire velünk volt maga Hamvas Béla
is ebben a filmben. A filmben szerepel

egy kisfiú, egy statiszta, aki a kis Hamvas Bélát eleveníti meg. Ez a kisfiú úgy
néz ki, mintha castingoltuk volna, annyira hasonlít a gyermekkori Hamvasra. Ez
viszont teljesen véletlenül alakult így. A
producerünk egy régi ismerőse lakott Komáromban és mikor Pozsonyba mentünk
forgatni, akkor kellett egy gyerekszereplő, és őt hívtuk fel, mert nem volt más ismerős. Mondta, hogy a szomszédban lakik egy kisfiú, épp iskolai szünet lesz,
megkérdezi, hogy ráér-e. Soha nem láttuk
a gyereket és ő sem tudta, hogy miről van
szó. És amikor odaértünk Pozsonyba, a
forgatás helyszínén 10 órakor megállt az
autó, kiszállt belőle a kisfiú, aki kiköpött
mása volt a gyerekkori Hamvas Bélának.
Ekkor úgy éreztük, hogy nekünk őt Hamvas küldte - mondta a rendező.
Fodor Petra

Mamma mia!

Slágerek minden mennyiségben

Arra vállalkozott a Sodrás
Színtársulat, hogy szakítva
hagyományaival, a magyar
klasszikusokat hátrahagyva,
egy kortárs nemzetközi sikert
visz színre. A Mamma mia azonban nem csak ebből a
szempontból volt más. Ez volt
ugyanis az első musical amit
bemutattak.
- A musical nagyon nehéz műfaj - mondta
a darab rendezője, Jézsó Éva. - Nem vagyunk képzett hangú emberek, de igyekeztük úgy színpadra vinni a produkciót,
hogy élvezhető legyen minden dal, amit
elénekelünk. Táncos múltunk sincs, de én
azt gondolom, hogy a csapat megint maximálisan odatette magát, és mindenben
tökéleteset teljesített.
A Mamma mia sajátossága, hogy több
főszereplője is van. A történet elég kusza. Adott egy fiatal lány, aki házasodni
készül. Ott van még az édesanyja és annak barátnői, valamit a menyasszony há-

Május 1. Hétfő
18:00 Sporthétfő. A Phoenix KK – Nagykőrös kosárlabda
mérkőzés közvetítése felvételről
Május 3., szerda
18:00 Héthatár: Május 1. - A tánc világnapja - Indul a kullancsszezon - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Fred V és az Eötvös koncertje - Showtánc Fesztivál - Közelmúlt: A Tisza legendája - Sport

7. oldal

Vincze Klaudia „esti” fényben.

A nagyjelenetek egyike.
rom lehetséges apukája.
- Az átlag gondolkodó szerintem arra
gondol, hogy egy ABBA sláger mindenkinek a fülében van, visszacseng - mondta az édesanyát, Donnát alakító Tóth Ildikó. - Ez valóban így van, ezért ezt színpadra vinni hatalmas munka volt. Nagyon nagy feladat volt a társulat minden
tagjának az énekek elsajátítása, legyen az
egyéni dal, vagy kórusszám.
Bár a Sodrás már bizonyította, hogy számos tehetség van soraik között, idén több
új taggal is bővült a társulat.
- A társulatot imádom - mondta a Sophhie-t alakító Vincze Klaudia. - Nagyon
sok pozitív energiát adnak. Biztatnak, sok
lendületet kapok tőlük. Tényleg úgy érzem, köztük odatehetem magam igazán.
És az, hogy így a semmiből egy főszerepet kaptam, ez számomra nagyon sokat
jelent.
Vágási Zoltán az elmúlt évadban már belekóstolt a főszereplésbe. A Mágnás Miska címszereplőjeként lubickolt a szerep-

ben. Ez most - ahogy ő is mondja - valami egészen más.
- Megmondom őszintén, amikor először
meghallottam, hogy Éva mit szeretne rendezni, akkor a darabot sem ismertem és
a filmet sem - mondta. - A filmet megnéztem kétszer-háromszor, de ennyi. Inkább a tánc és énektudás elsajátítása volt
nehéz, a karakter megformálása annyira
nem, mert nagyképűen hangzik, de színészileg nem volt akkora kihívás.
A társulat két előadáson van túl, de mint
a rendező elmondta, már látszik, hogy
megérte a belefektetett energia.
- A felkészülés hosszadalmas volt mondta Jézsó Éva. - Tavaly szeptemberben kezdtük el és nagyon kemény volt,
de azt gondolom, hogy sikerült jó munkát
végeznünk. Az első előadások alapján azt
mondhatom, hogy óriási a siker.
A társulat legközelebb május 6-án és 7-én
mutatja be a darabot a Tiszaszederkényi
Művelődési Házban.
borza

Önkormányzat

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete
2017. április 27-én, csütörtökön 10.00 órakor ülést tart
a Városháza III. emeleti tanácskozó termében.

Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat a 2015. évi „B” és a 2016. évi
„B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj továbbfolyósítására, illetve a folyósítás megszüntetésére
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői
megbízására vonatkozó vélemény kialakítására
4. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatalára
5. Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntésre
6. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérbeadására
7. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevé-

Pályázati felhívás

kenységéről, valamint javaslat a 2016. évi
mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére és a vezetői bér meghatározására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat a 2017. évi téli igazgatási szünetről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak módosítására
6. Javaslat az otthoni szakápolási tevékenység működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
7. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

8. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ 2016. évi tevékenységéről szóló
szakmai munkajelentés és teljesítményértékelés jóváhagyására, továbbá az intézmény működését érintő döntések meghozatalára
9.a. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
meghirdetett pályázat benyújtására
b. Javaslat az EFOP-2.2.19-17 kódszámú,
„Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” című pályázat benyújtására
10. Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntésekre
11. Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint
javaslat a 2016. évi mérleg és eredménykimutatás jóváhagyására, a kitűzött vezetői jutalomfeladat értékelésére és a vezetői bér meghatározására
12. Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 2016. évben végzett tevékenységéről
13. Egyebek
a.) Javaslat határidő módosítására
Kérdések

Felsőoktatási ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév
második félévére a tiszaújvárosi állandó
lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2016/2017-es tanév második félévére tanulmányi ösztöndíj biztosítása a
pályázati feltételekben közölt tanulmányi
eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve

6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el
a 2016/2017-es tanév első félévében, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan
igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2017. május 29. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfogadási időben az I.

emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
- pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
- a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2016/2017-es tanév első
félévi index másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
- 2016/2017-es tanév második félévére
szóló hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
A Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriuma

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK SZEDÉSE ÉS EBÉDJEGYOSZTÁS
2017. Május
www.tik.tiszaujvaros.hu

MÁJUS
02 kedd
03 szerda
08 hétfő
09 kedd

Helye
Gimnázium
Gimnázium
Hunyadi Iskola
Hunyadi Iskola
Tiszavirág Idősek Klubja

Ideje
7.30 - 14.00
7.30 - 11.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

10 szerda

Széchenyi Iskola
Őszirózsa Idősek Klubja
Őszirózsa Idősek Klubja
Kazinczy Ház I. em. 73/1.
Széchenyi Iskola
Tiszavirág Idősek Klubja
Tisza-parti Szabadidő Ház
Gondozóház
Központi Étterem
Központi Étterem
Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
7.30 - 8.00
10.30 - 12.00
7.00 - 16.30
7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30
9.00 - 12.00
11.00 - 12.00
10.00 - 11.00
9.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.30 - 12.00
7.00 - 16.30

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Hunyadi Iskola

7.30 - 11.00

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

29 hétfő

Széchenyi Iskola

7.30 - 11.00

30 kedd

Gondozóház
Gimnázium
Gimnázium

10.00 - 11.00
7.30 - 14.00
7.30- 14.00

11 csütörtök
15 hétfő
16 kedd
17 szerda
18 csütörtök
22 hétfő
24 szerda

25 csütörtök

31 szerda

Kinek a részére
Minden étkező
Minden étkező
Gyerek és alkalmazott befizetés
Gyerek és alkalmazott befizetés
Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
Gyerek és alkalmazott befizetés
"Esély" Napközi Otthon részére
Szociális étkezők
Óvodás gyerek és alkalmazott befizetés
Gyerek és alkalmazott befizetés
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Szociális étkezők
Óvodás gyerek és alkalmazott pótbefizetés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés
Pótbefizetés és alkalmazott étkezés
megrendelés
Szociális étkezők
Minden étkező
Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és
Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

2017. április 27.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr.

Juhos Szabolcs

jegyző
2017. május 3-án (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra
várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Áramszünet

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról,
hogy hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk
2017.05.02-án 07:00-tól 15:00-ig.
A munkavégzés időtartama alatt az alábbi vételezési helyeken a
villamos-energia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.
Tiszaújváros Panoráma I-II-III garázstömbök, MÉH telep, Tüzép telep környezete.
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Új kártyás kedvezmény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. május 1-jétől
tovább bővül a Tiszaújváros Kártya által kedvezményt nyújtó
szolgáltatók köre.
Az Expert Kereskedőház Kft. az általa működtetett Expert Műszaki Szaküzletben (3580 Tiszaújváros, Szent I. út 30.) a 2017.
május 1. – 2017. december 31. közötti időszakban a Tiszaújváros Kártya tulajdonosai részére az érvényes kártya felmutatása mellett 3%-os kedvezményt biztosít 50.000 Ft feletti vásárlás esetén, továbbá 5%-os kedvezményt biztosít minden kisháztartási gépre. Bármilyen tartozék és kiegészítő termék vásárlása esetén a kedvezmény mértéke 10%, valamint kedvezményes
hitellehetőséget is biztosít a Tiszaújváros Kártyával rendelkezők részére.
Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi
a szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Molnár István
a 8. sz. választókerület képviselője
2017. május 3-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2017. április 27.

Köszönőlevél

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzásegítettek mozgáskorlátozott járművem (Rehab Moped) beszerzéséhez, intézkedésükkel biztosították a lépcsőházba történő akadálytalan bejutásomat, tárolási lehetőséget nyújtottak számomra. Ezzel hozzásegítettek ahhoz, hogy mozgáskorlátozottságom
ellenére újra élhető életet élhessek.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatalnak, a lakásszövetkezet elnökének és munkatársainak, a TiszaSzolg dolgozóinak, háziorvosomnak Márczis Andreának, a Harmónia Gyógyászati Központ
vezetőjének, Sass Szabolcsné Margónak és munkatársainak, valamint a lakóközösségnek.
Varga Sándor, 91 éves tiszaújvárosi lakos

Orvosi ügyelet

Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától
másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Rendkívüli
nyitvatartás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának miskolci, központi ügyfélszolgálata a személyijövedelemadó-bevallás közelgő határidejére tekintettel május 2-től május 22-ig a rendes ügyfélfogadáson túl
az alábbi hosszabbított nyitvatartással fogadja az ügyfeleket:
Hétfő: 8.30 – 18.00
Kedd: 8.30 – 18.00
Szerda: 8.30 – 18.00
Csütörtök: 8.30 – 18.00
Péntek: 8.30 – 11.30
Május 19-én, pénteken az ügyfélfogadási idő 8.30-tól 18 óráig tart.
A rendkívüli nyitvatartás ideje alatt intézhető ügyek: bevalláshoz kapcsolódó ügyintézés, csekk-kiadás, tájékoztatás, bankkártyás befizetés és ügyfélkapu-regisztráció.
A 06-40-42-42-42-es számon hívható Általános Tájékoztató
Rendszer munkatársai május 2-től május 22-ig munkanapokon
8.30-tól 18.00 óráig, hétvégenként 8.30-tól 13.30-ig fogadják a
személyi jövedelemadóval kapcsolatos kérdéseket.
NAV

Pályázati kiírás

Az év praxisa

Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 2016 decemberében hirdette meg „Az év praxisa a Kárpát-medencében„ pályázatot, melyben keresik a tavalyi év legjobb, a betegeivel legtöbbet törődő háziorvosát, nővérét, egyszóval praxisát.
A díjat 10-10 háziorvos nyerheti el - munkatársaival, a nővérekkel együtt - határon innen, és határon túl. Idén is, csakúgy,
mint tavaly, a hazai családorvosok mellett a felvidéki, a kárpátaljai, az erdélyi, és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek
a díjazottak közé. Elsősorban a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, 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 található, ahol a pályázat indulása óta beérkezett történeteket is elolvashatják.

Kukucska nap

A Hunyadi iskolában hagyomány, hogy tavasszal nyílt tanítási napokat szervezünk. A szülők betekintést nyerhetnek az iskolai élet mindennapjaiba, képet kaphatnak a tanítási órákon folyó
munkáról, a gyerekek pedig megmutathatják, mi mindent tudnak már. Nagyon népszerű volt a programunk, hiszen a három
tanítási napon 728 érdeklődő vett részt a meghirdetett tanítási
órákon. A látogatók rendkívül magas száma mutatja, hogy igény
van az iskola és a szülők közötti kapcsolattartás ezen formájára
is, melynek mi évről-évre kívánunk megfelelni.
Szintén hagyomány, hogy a nagycsoportos óvodásokat is meghívjuk egy délelőttre az iskolába. Ettől a tanévtől ennek új formáját vezettük be. A gyerekek részt vettek angol foglalkozáson,
alkottak a kézműves műhelyben, küzdöttek a játékos sportvetélkedőn és részesei voltak egy hangulatos táncháznak. Közel
nyolcvan leendő első osztályosnak szereztünk - reményeink szerint - felejthetetlen délelőttöt. Kívánjuk, hogy az iskolai tanulmányaik alatt is érezzék olyan felhőtlenül magukat, mint ahogyan ezen a napon!
Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó
intézményvezető-helyettes

Mindenes

Klímatelepítés engedélyezése

Az építési engedélyhez nem
kötött építési tevékenységet, a
rendeltetésváltozást, illetve a
reklámelhelyezést csak a polgármester által kiadott igazolás alapján lehet megkezdeni,
településképi bejelentési eljárás lefolytatásával.
A helyi rendeletben felsorolt engedélyhez
nem kötött építési tevékenységek között
szerepel a klímaberendezés közterületről
látható felületen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni.
A bejelentési eljárás lefolytatásához a kérelmező (építtető) kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon /az adatlap letölthető: http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu internetes címről/, papíralapon nyújtja be. A bejelentéshez két példány papíralapú építészeti-műszaki tervdokumentációt kell mellékelni. A tervdokumentációt oly módon kell elkészíteni,
hogy annak tartalma áttekinthető, egyértelmű legyen.
A dokumentációnak - a kérelem tárgyának megfelelően - a következő munkarészeket kell tartalmaznia:
1. műszaki leírást a telepítésről,
2. helyszínrajzot a szomszédos építmények feltüntetésével,
3. alaprajzot
4. homlokzatot
5. utcakép vázlatot, színtervet, látványtervet.
Az elhelyezésnél törekedni kell arra, hogy
a berendezések szekciónként ugyanarra a
helyre kerüljenek, a már esetlegesen meglévő kihelyezett klímákkal összhangban.
Kerülni kell a nyílászárók alá történő elhelyezést, a légkondicionálókat lehetőleg az ablakok mellé kell felszerelni, mivel ebben az esetben a beltéri egység kondenzvize az alsóbb szintek lakásainak ab-
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A légkondikat az erkélyen kell elhelyezni.
lakaiba nem folyik be. Azon lakások esetében, melyek erkéllyel, illetve loggiával
rendelkeznek, a készülékek kizárólag ott
helyezhetők el.
Az eljárás lefolytatása, illetve a dokumentáció elkészítése előtt ajánlott egyeztetést kérni a városi főépítésztől.
/Durbák György, városi főépítész, (49)
548-084, II. em. 224. szoba, szerda 14-18
óra között, durbak@tujvaros.hu /
Az adatlapot és mellékleteit az I. fokú
építési hatósághoz kell benyújtani
/Jászovics Miklós építéshatósági munkatárs, (49) 548 057, I. emelet 108/2. szoba, e-mail: jaszovics@tujvaros.hu, Kemény Kálmán építéshatósági csoportvezető, (49) 548-017, I. em. 108. szoba, e-mail: kkalman@tujvaros.hu, Szalai Zita építéshatósági munkatárs, (49)
548-082, I. em. 108/1. szoba, e-mail: szalai@tujvaros.hu/ ügyfélfogadási időben.
Az eljárásért 10.000 Ft igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni.
A díjat Tiszaújváros Város Önkormányzata 11734114-15350064 számú számlá-

jára kell átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással megfizetni.
A díj befizetésének tényét igazoló bizonylatot a bejelentéshez mellékelni kell, ennek hiányában a polgármester a bejelentés tudomásulvételét megtagadja.
A településképi bejelentésről az igazolást a főépítész szakmai álláspontja alapján a polgármester a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül adja ki. A polgármester a bejelentést - kikötéssel vagy
a nélkül - tudomásul veszi és erről a bejelentőt igazolás megküldésével értesíti.
A polgármester megtiltja az építési, reklámelhelyezési, rendeltetésváltozási tevékenységet, ha a bejelentés nem felel meg
a követelményeknek, illetve nem illeszkedik a településképbe.
Amennyiben településképi bejelentési eljáráshoz kötött építési tevékenységet bejelentés nélkül, vagy a bejelentéstől eltérő tartalommal valósítanak meg, e magatartás elkövetőjével szemben 50.000 Ft-ig
terjedő pénzbírság szabható ki.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

kronika@tiszatv.hu

Az év táncai, az év táncosai

Április 22-én a Fitt-Dance
tánccsapat részt vett Debrecenben Az év tánca országos
minősítő és díjkiosztó versenyen, ahonnan nagyon szép
eredményekkel tért haza.
Nagyon sok akadályt, sérüléseket leküzdve, a rengetek edzés és verejtékezés, meghozta a gyümölcsét. Bucsi Vivien junior hip-hop szóló kategóriában, illetve Stefán Zoé Hanna és Peszlen Genovéva junior hip-hop duó kategóriában
ezüst minősítést kapott koreográfiájára.
Formációban az Emerging Team csoport
bronz minősítést ért el az Ambitions című
produkcióval. Tóth Panna, Nagy Enikő és
Katlan Judit felnőtt hip-hop kategóriában
arany minősítésben részesült. Bócsi Attila
felnőtt profi hip-hop kategóriában arany
minősítést ért el, illetve megkapta az Év
táncosa díjat is. A Gold Team csoport
Weapon és a RETRÓ időutazás című koreográfiáit a zsűri tagjai arany minősítésre értékelték, és kiérdemelték előadásuk-

kal az Év tánca és az Év táncosai díjakat.
A tánccsapat vezetői, Katlan Judit és Bócsi Attila táncoktatói különdíjban részesültek.

Évadnyitó horgászverseny

Peches pecások

A Zabos Géza Horgász Egyesület április 22-én az Erdészeti és a
Tolnai tavon rendezte meg évadnyitó horgászversenyét.
Az előző napok zord időjárása nem kedvezett a 93 benevezett
versenyzőnek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ezúttal a halak kifogtak a horgászokon.
A nők versenyében Bán Szilvia (340 g) diadalmaskodott, az
ifjúságiaknál Palkó Richárd (360 g) volt a legjobb. A férfi úszós
kategóriát Csengeri László (1340 g), a férfi fenekezős kategóriát
Mészáros István (4860 g) nyerte, és övé lett a legnagyobb halért
(3800 g) járó különdíj is. (Lásd képünkön.)
A hoppon maradt horgászok a tombolasorsoláson vigasztalódhattak s nyerhettek értékes horgászcikkeket.

„A Fitt-Dance nem csak egy csapat, hanem egy összetartó család, hisz mindenkiben van egy közös, a tánc szeretete!”
Katlan Judit

Hirdetés/Rendezvények
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FÖLDÜNK ÉS VIZÜNK…

Kedves Vendégeink!
2017. április 28. és 2017. május 1-je között a
TIFIT SC zárva tart.
Az edzéseidet azonban nem kell kihagynod
ezeken a napokon sem, mert a Sportcentrumban működő terem ezeken a napokon is NYITVA tart!
Találkozunk 2017. május 2-án új helyünkön, a
Világ Virága Oktatási Központ épületében.
TIFIT SC

Egy amerikai egyetemista által 1970-ben elindított, majd 1990-ben
világkezdeményezéssé vált április 22-i Föld Napjához az elsők között csatlakozott Magyarország. Hazánk négy megyéjében víziközmű-szolgáltatást végző Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. kiemelt hangsúlyt fektet a környezet, így a Föld és a
Víz védelmére. Hiszen ezek a felbecsülhetetlen értékű természeti
erőforrások pótolhatatlanok. A Naprendszerünk csillagától harmadikként keringő kék planéta az otthonunk. Az élet helye, az éltető
víz forrása - a víz pedig elengedhetetlen feltétele az életnek.
Magyarország vízrajzának kialakulásáért elsősorban az a földrajzi sajátosság felelős, hogy a Kárpátok hegygerince által körbevett medencében található. Ebből
adódódik, hogy un. alvízi ország vagyunk, azaz a hazánk területén található vízmennyiség döntő része – mintegy 90%-a – határainkon kívülről érkezik, és csak mintegy 10% származik csapadékból, vagy keletkezik hazánk területén. Országunk a csapadékszegény országok közé sorolható az évi 1000 köbméter/fő alatti csapadékmennyiség miatt. Vízbázisaink védelme, felelős
gazdaként való kezelése mindezért elsőrendű feladat.
Társaságunk számára a legfontosabb, hogy az év valamennyi napján kiváló minőségű és elegendő ivóvízzel lássuk el a lakosságot. Az ország egyetlen szolgáltatójaként 6 felszíni víztározót üzemeltetünk, amelyek a területünkön kialakított 9 regionális vízmű-rendszer összekapcsolásával lehetővé teszik a megbízható szolgáltatást. Ivóvízhálózatunk mára már meghaladja az 5
000 kilométert, melynek segítségével közel 300 település lakóinak biztosítjuk az ivóvizet. Magas minőségű technológiák alkalmazásával érjük el a kifogástalan vízminőséget, ugyanakkor további garanciát jelent minden felhasználónk számára, hogy a legmodernebb gépparkkal felszerelt laboratóriumunkban rendszeresen, szigorú ellenőrzésnek vetjük alá a csapvizet.
Természeti erőforrásaink megóvását kitűnően példázza, hogy úgy üzemeltetünk közel 3 500 kilométernyi szennyvízhálózatot, hogy mindegyik tisztítótelepünkön a legkorszerűbb technikát alkalmazzuk. Innovatív beruházásként Kazincbarcika-Berentén megépítettük a térség első szen�nyvíziszap-komposztálóját, ahol műtrágya kiváltására tökéletesen alkalmas terméket állítunk
elő.
A mai fogyasztók környezettudatos szemléletének megerősítése a holnap ivóvízkészletének a
kulcsa. A vízbázisok megóvása mindannyiunk közös érdeke, melyben sokat segíthet a fenntartható fejlődés alapelveit képviselő felnövekvő nemzedék. Fontos, hogy tudatosan és józan belátással használjuk a vizet. A műanyag palackokba zárt ásványvizek helyett például igyunk kiváló minőségű csapvizet! Nem csak az indokolatlanul sok, ráadásul lassan lebomló hulladék keletkezésétől óvjuk meg környezetünket, de védjük a pénztárcánkat is, hiszen amíg egy ásványvíz
átlagosan 50-200 forint/liter áron férhető hozzá, a csapvíz literje nagyságrendileg 30 fillér körül
mozog. Egy ásványvíz árán tehát nagyjából 150 liter csapi ivóvizet ihatunk. És ez az ökológiailag fontos első lépés csak egy csepp a tengerben…
„Az ész az embernek nem azért adatott, hogy a természet felett uralkodjék, hanem, hogy azt követni s annak engedelmeskedni tanuljon” – mondta Eötvös József író és miniszter. Az ÉRV Zrt.
követi a természet szavát. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Hajdú-Bihar megyében
több mint 700 000 embernek úgy biztosít ma egészséges ivóvizet, hogy a holnapra is jusson.
Természetesen. Tisztán. Tudatosan. Mint ahogy a Föld kering a Nap körül, s ahogy a víz dajkálja az életet.

A fődíj egy bikaborjú

Pásztorételfőző viadal

A kesznyéteni Szamárháti Látogatóközpontban április 29-én, szombaton rendezik meg az
V. Szamárháti Pásztorételfőző Viadalt. A versenyre olyan kétfős csapatok jelentkezését
várják, akik egy szabadon választott pásztorételt készítenek majd el. A fődíj egy magyar
szürke bikaborjú. Nem csak főzés lesz ezen a
napon, kézműves mesterek is bemutatkoznak,
kirándulást is szerveznek lóvontatású pusztabusszal, és az őshonos háziállatfajtákkal is
meg lehet ismerkedni. Ezen kívül pásztorjátékokkal és íjászattal is várják az érdeklődőket.
Belépődíj nincs, viszont a részvételhez regisztrálni szükséges: tiszatajkozalapitvany.hu/pasztoretel.html

Kutyamorgó
kutyaszépségverseny

Helyszín: Városháztér - Majális
Ideje: 2017. május 1. (hétfő) 17.30 óra
Nevezés: a helyszínen 14.00-16.00 óráig
A zsűri tagjai:
Csáki Eszter
Dr. Kovács Júlia
Kőszegi Erika
Szeretettel várunk minden versenyzőt és érdeklődőt!

Ünnepi közlekedés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. május 1-jén
városunkban megrendezik a hagyományos Majálist és kirakodóvásárt.
A vásár helyszíne:
- Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla úti szakasza),
- Széchenyi út (Kazinczy út - Béke úti szakasza),
- Ifjúsági Park, Bartók Béla úti garázssor mögötti terület.
Kérjük, hogy 2017. április 30-án az esti óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük az utazókat,
hogy május 1-jén az autóbusz közlekedés az alábbiak szerint
történik:
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 26. sz. alatti
megállóhelyet lezárják.
Helyközi járatok:
Mezőcsát - Polgár irányába, illetve irányából: Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Szederkényi úti körforgalom útvonalon
közlekednek. A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) Tiszaújváros, Művelődési Ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
MOL aut. vt. irányába, illetve irányából: Autóbusz-állomás 35. sz. főút - Tűzoltó utca útvonalon közlekednek. A járatok a
Széchenyi úti (Üzletsor) Tiszaújváros, Művelődési Ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.

Helyi és szerződéses járatok:
1-es és 1A jelzésű járatok. Odafelé irányban: Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út -Rózsa út - Szederkényi
út - Tiszaszederkény.
Visszafelé irányban: Tiszaszederkény - Szederkényi út - Rózsa
út - Bethlen G. út- Bartók Béla út- Autóbusz állomás.
Az autóbuszjáratok visszafelé irányban a Kazinczy u. elnevezésű megállóhelyet nem érintik, helyette a Bethlen Gábor úti
helyi járati megállóhellyel szemben, az ideiglenesen kiépített
megállóhelyen történik a le- és a felszállás.
2-es jelzésű helyi, és a Széchenyi úton közlekedő szerződéses járatok: Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Szederkényi úti
körforgalom útvonalon közlekednek. A járatok a Széchenyi úti
(Üzletsor) Tiszaújváros, Művelődési Ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
3-as jelzésű járatok. Odafelé irányban: Autóbusz-állomás Bartók Béla út - Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út - Tisza út - Jabil.
Visszafelé irányban: Jabil -Tisza út - Szederkényi út - Rózsa út
- Bethlen G. út - Bartók Béla út - Autóbusz állomás. A járatok
a Széchenyi úti (Üzletsor) Tiszaújváros, Művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
Rendezőség

Sport
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Röplabda

Ismét az elitben

Lezajlott az V. - VI. korcsoportos lány röplabda diákolimpiai
döntő Kecskeméten. A háromnapos viadalon az Eötvös lányai 7
mérkőzést játszottak és éppen csak lemaradtak a négyes döntőről, ahová olyan csapatok is bekerültek, melyeket korábban már
legyőzött a Tiszaújváros. A lányok végül a tavalyi döntőhöz hasonlóan az ötödik helyen végeztek.

Kosárlabda

Élen az Eötvös

Nyolc csapat vett részt a 31. Kamarás Kupán a Diósgyőri Gimnáziumban, ahol középiskolás lányok és fiúk mérték össze tehetségüket. A fiúk mezőnyében tiszaújvárosi érdekeltség is volt hiszen az Eötvös középiskola csapata is megmérte magát. Olyan�nyira, hogy a Földes Ferenc Gimnáziumot 95-28-ra, a Diósgyőri
Gimnáziumot 74-43-ra, míg a Herman Ottó Gimnáziumot 9856-ra múlták felül, így teljesen megérdemelten elhozták a trófeát.
A csapat két tagja különdíjas lett. A torna legjobb játékosa
Mayer Ákos, a legjobb pontszerző játékos 114 ponttal, Orosz
Dominik lett.

Asztalitenisz

Verítékes döntetlen

A megyei bajnokság „A” csoportjában vitézkedő TSC II. csapata nem bírt ellenfelével, igaz nem is kapott ki.
TSC II. - Boldva KSE 9-9
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 3, Fóti 1 és a Kavicsánszki-Mag páros.
A megyei bajnokságból még két forduló van hátra, a TSC vezeti
a tabellát. Az ugyancsak itt szereplő Brassai DSE a 4. helyen áll.

Hosszútávfutás

Százhúsz felett

Pap-Csákvári Judit, aki legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet sportberkekben, hogy körbefutotta a Balatont, most ismét
nagyot futott. A 16. Sárvár 6/12/24 órás futóverseny 12 órás versenyszámában nem kevesebb, mint 121,4 km-t teljesített. Ezzel
az eredménnyel a nők mezőnyében az abszolút 5., míg korcsoportjában a 2. helyet szerezte meg.

Tisztelt Vendégeink!
Értesítjük Önöket, hogy
a Sportcentrum uszodája
2017. május 01- én zárva tart.
A továbbiakban a szokásos nyitvatartással várjuk
Kedves Vendégeinket!
Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.

A Sportcentrum eseményei

Április 28. (péntek)
Kosárlabda
18.30 Phoenix KK- Nagykőrösi Sólymok KE
bajnoki mérkőzés
Játékcsarnok
Április 29. (szombat)
10.00

Atlétikai Világnap, Nemzetközi Atlétika Verseny
Atlétikapálya

10.00

XI. Show Tánc Fesztivál

Labdarúgás
10.00 U13 Bozsik torna
10.00

U11 Bozsik torna

Játékcsarnok

Műfüves pálya
Füves pálya

Labdarúgás

Nagy Hazard-írozás

A bajnokság 28. fordulójában egy pontot szerzett csapatunk az Újpest II. együttese ellen.
TFC Tiszaújváros - Újpest II 2-2 (0-0)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Horváth. (Kulcsár, Szarvas)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.
– Fodor, Viscsák (Farkas), Bussy (Kerekes), Nagy D., Hussein, Orosz, Molnár F.,
Fabu, Kristófi, Somogyi (Lukács).
Újpest II.: Drávucz – Tóth P. (Tóth R.),
Knap, Molnár, Fék, Gere, Pávkovics, Hazard, Sankovic, Bauer (Ferkel), Sallay
(Sándli).
50. perc: Bal oldalon, a középpályán a
vendégek elcsíptek egy labdát, mellyel
azonnal indították az UTE NB I-es csapatától erre a mérkőzésre kölcsönvett Hazardot, aki két védő között kiugorva vezette rá Tóthra a játékszert és mellette
magabiztosan gurított a hálóba. (0-1)
60. perc: A jobb oldalon Kristófi játszott
be a 16-oson belülre Viscsáknak, aki keresztbe lőtte a labdát, és a kapu előterében
egyedül álló Nagynak már csak be kellett
azt segíteni a hálóba. (1-1)
62. perc: A jobb oldalon megiramodó
Viscsák ugratta ki Kristófit, aki átívelte a
kapu előtt a labdát, ami ismét szabadon
találta Nagyot, aki ezúttal fejjel juttatta a
hálóba a játékszert. (2-1)
79. perc: Megismétlődött az első gól forgatókönyve. Ismét a félpályán vesztettük
el a labdát. A hosszan kiugratott Hazard
a védők mögé kerülve védhetetlenül lőtt a
hálóba (2-2)
Szokatlan időpontban, vasárnap délelőtt
11 órakor láttuk vendégül az Újpest második csapatát. Az első félidőben, bár mezőnyfölényben játszottunk, nem sok lehetőség nyílt a gólszerzésre. A félidő talán
legnagyobb lehetősége egy Bussy szabadrúgás volt, melyet az Újpest egyik védője a gólvonalról fejelt ki. A kontrákra
építő Újpestnek is volt néhány veszélyes
helyzete.
A második félidő elején hidegzuhanyként
ért minket Hazard találata. Gerliczki Máté
azonnal kettős cserét rendelt el, és átalakította a csapat szerkezetét is. Ezzel a húzással ritmust tudtunk váltani és két percen belül sikerült is megfordítani a mec�cset. Ebben az időszakban több lehetőség
is adódott előttünk, és úgy tűnt, hogy nö-

Duatlon
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Nagy Dávid saját, és csapata második gólját szerzi.
velni is tudjuk előnyünket. Sajnos nem sikerült újra betalálnunk, a lila-fehérek viszont az első góljukhoz hasonlóan újra kiugratták Hazardot, aki most sem hibázott.
Gerliczki Máté: Köszönjük szépen fantasztikus szurkolóinknak, hogy végig buzdították csapatunkat, nem rajtuk múlott,
hogy elmaradt a győzelem. Azoknak, akik
úgy gondolják, hogy nem igazságos, hogy
ebben az osztályban Hazardhoz hasonló játékosok pályára léphetnek, csak an�nyit mondhatok: ki mondta, hogy a futball
igazságos játék.
Szabó György: A mai napon sikerült felnőnünk a feladathoz. Meg tudtuk szerezni
a vezetést, bár ezután a hazaiak ritmust és
szerkezetet váltottak és gyorsan megfordították a mérkőzést. Félő volt, hogy beleszaladunk egy nagyobb arányú vereségbe, de ezt az időszakot szerencsére átvészeltük, és végül sikerült az egyenlítés is.
További eredmények
Putnok - BKV Előre 2-0
Jászberény - Salgótarján 1-1
Tállya - Nyírbátor 1-1
Hajdúböszörmény - KBSC 0-2
ESMTK - Monor 0-1
MTK II. - Hatvan 1-1
DVSC-DEAC II. - Rákosmente 8-3
REAC - DVTK II. 0-2
Következik a 29. forduló
2017.04.29., szombat, 17:00
Salgótarján - Tiszaújváros
Monor - Putnok

Rákosmente - ESMTK
Hatvan - Hajdúböszörmény
REAC - Tállya
2017.04.30., vasárnap, 11:00
DVTK II. - Újpest II.
2017.04.30., vasárnap, 17:00
BKV Előre - Jászberény
KBSC - DVSC-DEAC II.
Nyírbátor - MTK II.

Négyből kettő
A hétvégi utánpótlás bajnokságban csapataink a Mátészalka és a Balmazújváros
együttesei ellen léptek pályára felemás sikerrel. Míg az U19 és az U15 győzni tudott, addig az U17 és az U 14 pont nélkül
hagyta el a pályát.
U19
Mátészalka - TFCT 1-5 (0-2)
Gól: Kovács Á. 2, Molcsányi L., Balog
D., Demkó B.
U17
Mátészalka - TFCT 3-2 (2-1)
Gól: Száraz Á., Balogh A.
U15
TFCT - Balmazújváros 4-1 (1-1)
Gól: Kiss P., Tóth S., Balogh G., Magyar
B.
U14
TFCT - Balmazújváros 1-6 (0-5)
Gól: Illés R.

Tizennégy érem Balatonboglárról

Alaposan kitettek magukért
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub
versenyzői az idei szezon első nagy megmérettetésén, a
Balatonbogláron megrendezett duatlon országos bajnokságon 5 arany-, 6 ezüst- és 3
bronzérmet „termeltek”.
A férfi abszolút versenyben csak a pécsiek U23-as világbajnoki bronzérmese, Bicsák Bence tudta megelőzni a Lehmann-fivéreket, akik közül Bence ezüstérmes lett, Csongor pedig bajnoki címet
érdemelt ki a junioroknál. A junior lányoknál a második Putnóczki Dorka és a
harmadik Molnár Sára mögött is két klubtársuk érkezett célba.
A duatlon ob második versenynapján a
mix-váltók vetélkedtek. Az újvárosiak az
öt kategóriából háromban is a legjobbnak
bizonyultak, miközben a felnőttek az abszolút elsőséget is kiérdemelték.
Eredmények
Férfi abszolút: 2. Lehmann Bence, 3. Lehmann Csongor, 4. Hankó Dávid, …6.
Balogh Bence. Férfi U23-as kcs.: 2. Lehmann Bence. Felnőtt 2-es kategória (2529 évesek): 1. Hankó 2. Balogh Bence.
Junior k.cs., leányok: 2. Putnóczki Dorka,
3. Molnár Sára, 4. Jakab Ilka, 5. Mátyus
Lili. Junior k.cs., fiúk: 1. Lehmann Csongor. Ifjúsági k.cs., leányok: 4. Tóth An-

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub képünkön látható ötösfogata négy arany, három
ezüst- és egy bronzérem megszerzésében jeleskedett, és egy-egy negyedik és
hatodik hely is jutott nekik.
na. Ifjúsági k.cs., fiúk: 2. Berencsi Ádám.
Serdülő k.cs., leányok: 3. Bóna Kinga.
Serdülő k.cs., fiúk: 2. Sánta Ármin.
Mix-váltó, abszolút.: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub (Putnóczki Dorka, Balogh
Bence, Jakab Ilka, Lehmann Bence). UP2 kategória: 1. Tiszaújvárosi TK (Molnár Sára, Lehmann Csongor, Mátyus Lili,

Fróna Ákos. Serdülő k.cs.: 1. Tiszaújvárosi TK (Bóna Kinga, Sánta Ármin, Szabolcs Regina, Vágási Zoltán). Gyermek
k.cs.: 4. Tiszaújvárosi TK (Berencsi Lili,
Hajdú Máté, Füzér Zsuzsanna, Szabolcsi
Bálint). Újonc k.cs.: 5. Tiszaújvárosi TK
(Bán Lilla, Varga Martin, Filep Zóra, Bagi Zoltán).
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Rendezvények

2017. április 27.

