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Lecsaptak a nyomozók

Fesztiváljegyek
Kedves Közönségünk!
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Tavaszi 
Fesztivál belépődíjas rendezvényeire lefoglalt jegyeiket leg-
később április 30-ig szíveskedjenek átvenni.          
A megadott időpontig át nem vett belépőjegyeket értékesít-
jük.
A 2019. május 13-ai Zorán koncertre minden jegy elkelt!
A jegyárusítás kezdetekor keletkezett fennakadásért elnézé-
süket kérjük.

Derkovits Művelődési Központ

Egy hét leállás

Fürdőkarbantartás
A strandszezont megelőzően a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdőben megkezdődtek a tavaszi karbantartási 
munkálatok. A strand május 25-én nyit majd, a kültéri rész 
nagyobb felújításai majd májusban várhatók. A gyógy-
fürdő részleget viszont most egy hétre bezárták, hogy az 
ilyenkor szokásos munkálatokat meg tudják csinálni. 
- Április 23-ától április 30-ig végezzük el azokat a felújítá-
sokat, amit a fürdő üzemelése közben nem tudunk megcsi-
nálni. Ez magába foglalja a vízgépészeti javításokat, épü-
letkarbantartásokat, ide értendők a burkolat- és szigete-
lésjavítások, valamint a tisztasági festések. A munkák vé-
geztével egy általános nagytakarítással zárunk majd - tud-
tuk meg Szénégető Istvántól, a Tiszaújvárosi Gyógy- és 
Strandfürdő üzemvezetőjétől.     
A felújítás most kifejezetten a gyógyfürdő területét érin-
ti, amely május 1-jén újra kinyit és várja kikapcsolódni vá-
gyó vendégeit. 

Szabadidősport

Rajtol 
a Jabil 3Próba

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub idén is megrende-
zi a  nagy népszerűségnek örvendő JABIL 3Pró-
ba elnevezésű szabadidősport eseménysorozatát. A 
sportbarátok ezúttal is kerékpározás, úszás és fu-
tás során gyűjtögethetik a teljesítésért járó egye-
di ajándékokat, és a sorsoláson értékes nyeremé-
nyekre esélyt kínáló pontokat.

Az első próbázási és pontgyűjtési lehetőséget jelentő május 
5-én, vasárnap megrendezendő kerékpározás versenyközpont-
ja ezúttal is JABIL Circuit Magyarország Kft. parkolója (Hu-
szár Andor u. 1) . A sportbarátok 15 és 40 km teljesítése közül 
választhatnak.
A folytatást jelentő úszópróba június 16-án, vasárnap lesz a Ti-
szaújvárosi Sportcentrum uszodájában, ahol 400 m és 1000 m 
vár a résztvevőkre. 
A futáspróba ideje július 12., péntek, helye Tiszaújváros cent-
ruma. A kispróba 3,5 km, a közepes próba 7 km, míg a nagy-
próba 14 km. A leghosszabb távot négytagú váltóban is teljesí-
teni lehet.
Az idei sorozat után, július 13-án, szombaton a 12 pontot, vagy 
annál többet teljesítők között értékes sportszer ajándékcsoma-
gokat sorsolnak ki. A legalább 15 pontot begyűjtők között két 
fődíj - egy a Jabil-es dolgozók és egy az összes többi résztvevő 
közül - talál gazdára.  A fődíj 2 személyre szóló Wellness-hétvé-
ge, félpanziós ellátással.
További információ kérhető: Tiszaújvárosi Triatlon Klub, e-ma-
il: tiszaujvaros@triatlon.t-online.hu, telefon: 49/540-094 és  30-
645-2746 web: www.tiszatriatlon.hu
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Olasz Gyula padlót fogott. Örömében tette ezt, mert röplabdás tanítványai fantasztikus eredménnyel zárták az országos 
diákolimpiai döntőt. Az Eötvös középiskola leány csapata az első, a fiúk a harmadik helyen végeztek. Az edző írása a 7. ol-
dalon. 

Arany és bronz az országos döntőben

Egy röplabdás álom vált valóra
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Egyházi hírek
Római katolikus

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Templomban 
kedd, csütörtök, pénteki és szombati napokon a szentmisék 
18.00 órakor, szerdán 08.30 órakor kezdődnek.  A vasárnapi 
szentmise kezdete 11.00 óra. 
Április 30-án, kedden 17.00 órakor a keresztelkedésre, első ál-
dozásra és bérmálkozásra készülők szüleinek szülői értekez-
let a templomban.
Május 1-jén 8.00 órakor ünnepélyes májusi litánia a plébá-
niaudvaron lévő Mária szobor előtt. 8.30 órakor szentmise a 
templomban.
Május 4-én, szombaton este 19.00 órakor ifjúsági hittan a plé-
bánián.
Szentségi felkészítők minden pénteken: elsőáldozók - 15.00 
óra, bérmálkozók - 16.00 óra, helyszíne a templom. 
A plébániairoda nyitvatartása: Hétfő: 09.00-11.00, Kedd: 
09.00 – 13.00, Csütörtök: 15.30 – 17.30, Péntek: 15.30 – 
17.30. Május 1-jén a plébánia zárva.

Református
Tiszaújváros
Április 25-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra kezdődik.
Április 28-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz, ahol 
a Koltói Református Énekkar is szolgál. Az alkalommal pár-
huzamosan az imateremben a gyermekek számára foglalko-
zást tartunk.
Tiszaszederkény
Április 28-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentiszte-
let. 

Görögkatolikus
Csütörtökön és pénteken 17.30 vecsernye. Szombaton 7.45 
reggeli istentisztelet, 8.30 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Va-
sárnap 11.00 Szent Liturgia. Szerdán 8.00 Szent Liturgia.

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Édesapám, szÉnási Lajos emLÉkÉre!

A múltba révedek, és rád-rátok 
emlékezek.

Négy éve már, hogy elmentél, 
anyuval az égben megpihentél.

Legyetek boldogok ott fent az égben,
de ne feledjétek, szerető szép család 

voltunk egyszer régen!
Fiad: Mazsi

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot április 28-ig (vasárnapig) az 
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688), 
majd április 29-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. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Végre megérkezett. Vártuk már pezsgését, vidámságát, foly-
ton nyüzsgését, mérgét, haragját is. Vártuk megannyi élette-
li színét, a virág rózsaszínjét, a napsugarak ragyogását, a fű 
zöldjét, a víz kékjét.  Végre itt a jó idő, s az elmúlt hétvégén 
legszebb arcát mutatta meg nekünk. Mi pedig hálásan kö-
szöntük meg, sok-sok mozgással, mosollyal, nevetéssel. 
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Liliom
Ezzel a rejtvénnyel véget ér áprilisi so-

rozatunk. A megfejtéseket április 30-ig 

egyben várjuk e-mailben a kronika@

tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 

3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 

címre.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

Fekete józseF
(a Petrolszolg Kft. volt dolgozója, 
a Sajó Garázsszövetkezet elnöke)

69 éves korában elhunyt. Hamvasztás
 utáni temetése 2019. április 26-án, 

               pénteken 14.00 órakor lesz 
              a sajószögedi városi temetőben. 

A gyászoló család



Húsvéti egyházi szertartások

A kereszténység legnagyobb ünnepén

A húsvét a kereszténység leg-
nagyobb ünnepe. A Biblia 
szerint Jézus - pénteki ke-
resztre feszítése után - a har-
madik napon, vasárnap feltá-
madt. Kereszthalálával nem 
szabadította meg a világot a 
szenvedéstől, de megváltot-
ta minden ember bűnét, fel-
támadásával pedig győzelmet 
aratott a halál felett. 

Nagypénteken, a 90. zsoltár éneklésével 
kezdődött a református istentisztelet. Dr. 
Varga István református lelkész igehirde-
tésében a fizikai és erkölcsi világ törvé-
nyeiről szólt. Utóbbiról elmondta: mind-
annyian bűnben élünk, a nagypéntek üze-
nete pedig az, hogy a bűn és büntetés kö-
zött van az áldozat, a megváltás. Isten tör-
vénye, hogy minden bűn büntetést kíván. 
- Nagypénteken minden csendes, mert 
meghalt valaki - mondta Dr. Varga István. 
- Meghalt Jézus, és ilyenkor el kell gon-
dolkodnunk a megváltás szent titkán. Ho-
vá is tegyük Jézust, ki volt ő? Egy példa-
adó, nagyszerű ember, aki eljött a mi vi-
lágunkba? Jézus valaki más. Jézus egész 
élete a Golgota felé irányul, a koponyák 
hegyére, ahol Jézust megfeszítették. Jé-
zus életének a küldetése az az egy pont 
volt, ott kellett neki meghalnia. Ezért nem 
volt számára hely, amikor ebbe a világba 
született. Jézust valahogy nem tudták ho-
va tenni, látták, csodálták őt, tapasztalták 
az ő erejét. De valójában nem tudtak ve-
le mit kezdeni - mondta a református lel-
kész. 
Jeviczki Ferenc görögkatolikus parókus 
Szent Márk evangéliumából olvasott fel. 
„Amikor elmúlt a szombat, Mária Mag-
dolna, Mária, Jakab anyja, és Szalome il-
latszereket vásároltak, s elmentek, hogy 

bebalzsamozzák. A hét első napján ko-
ra reggel napkeltekor kimentek a sírhoz. 
Egymás közt így beszélgettek: „Ki fogja 
elhengeríteni a követ a sír bejárata elől?” 
De amikor odanéztek, látták, hogy a kő el 
van hengerítve, jóllehet, igen nagy volt. 
Amint bementek a sírba, jobbról egy fe-
hér ruhába öltözött ifjút láttak, amint ott 
ült. Megrémültek. De az megszólította 
őket: „Ne féljetek. Ti a keresztre feszí-
tett názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, 
nincs itt! Nézzétek, itt a hely ahová tet-
ték!”
Krisztus feltámadásáról, a húsvéti ünnep 
jelentőségéről szólt Pásztor Pascal római 
katolikus plébános. 
- Húsvét ünnepe és Krisztus halála el-
választhatatlan egymástól. Mégis an-
nak a veszélye, hogy az ünnep felhígul, 
gyakran még a hitét gyakorló keresz-
tény embert sem kerüli el. Nem csak a 

pogány szimbólumok, hanem sokszor 
a maguk helyén rendben lévő népszo-
kások is észrevétlenül, ártatlannak tű-
nő módon belekeverednek a keresztény 
ünnepekbe. Így mosódik össze halot-
tak és mindenszentek ünnepe a hallo-
ween vigyorgó fényével, így lesz a ka-
rácsonyból, Jézus születésnapjából fél-
reértelmezett szeretet ünnepe, és a hús-
vétból, a feltámadás ünnepéből csupán 
tavaszváró, tojásfestő, kisnyúlsimogató 
hosszú hétvége. A Krisztus feltámadá-
sát hirdető húsvét fénye az, amely Isten 
ember iránti szeretetével tölti be a vilá-
got és megvilágítja mindennek az értel-
mét. Húsvét ünnepe átfogja az üdvös-
ség titkának egészét. A szenvedés, a ha-
lál és a feltámadás egységét - mondta 
Pásztor Pascal. 

Fodor Petra

Színesebbé tették a várost

Hímes tojások 
a fákon

Hagyomány már, hogy a Remény Klub tagjai év-
ről-évre hímes tojásokkal díszítik fel a házasság-
kötő terem melletti fát, fákat. Idén sem volt ez 
másként, a tavaszi napsütésben nem csak a kel-
lemes idő fogadta csütörtök délután a fadíszítés-
re érkezőket.

 Kis kosárkákban érkeztek a tojások, volt, aki süteményt is sü-
tött, és a zeneszó sem maradt el. Béla bácsi szolgáltatta a zenei 
aláfestést szájharmonikájával a fák alatt sétálgatva, néha egy-
egy mosollyal köszöntve a gyerekeket, idősebbeket. 
- Már tavaly is itt voltam, alig egy hónap telt csak el azóta - 
mondta nevetve -, gondoltam, muzsikálok már egy kicsit. A lé-
nyeg, hogy ami a fülemben van, az megy a szájharmonikával 
is. Csak épp félhangok nincsenek. Hogy mi a siker titka? Tudni 
azt, amit más nem tud, na ez a siker titka - mutatott hangszerére. 
Sok gyerek, szülő, nagyszülő is eljött ezen a napon. 
- Mi csak fél évvel ezelőtt költöztünk Tiszaújvárosba - mondta 
Szepesi Józsefné -, a Krónikában olvastuk, hogy lesz egy ilyen 
fadíszítés, ezért jöttünk el. Kihasználjuk a tavaszi szünetet és ké-
szülünk az ünnepre. 
Sokan voltak most is, a Remény Klubhoz az évek során csatla-
kozott a Lisztérzékenyek csoportja, az Esély Napközi Otthon és 
a Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör is. 
- Mindenki elhozza a hímes tojásait - mondta Szabó Andrásné, 
a Remény Klub vezetője -, és igyekszünk ezeket felrakni a fá-
ra. Szerencsénk van, hogy megúsztuk az esőt, és nagyon örü-
lünk annak, hogy szebbé tehetjük a várost. A Remény Klub na-
gyon aktív, nagyon lelkesek vagyunk, sok kirándulást szerve-
zünk éves programtervünk alapján. Nagyjából 15-20 fő az, aki 
tényleg minden rendezvényen, klubfoglalkozáson részt vesz. 
Nemrég például elmentünk Budapestre az orchideakiállításra, 
az is óriási élmény volt - tette hozzá. 

Fodor Petra

Húsvéti hétvége

Újabb szabadtéri programot szervezett a Tiszaújváros MOST! 
csoport. Nagyszombat délutánján egy közös családi programra 
várták a tiszaújvárosiakat, igazi húsvéti programokkal: volt itt 
nyuszikeresés, finom limonádé, aszfaltrajzolás, némi testmoz-
gás és sok-sok nevetés. 
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Sok gyerek, szülő, nagyszülő díszítette a fákat. 

Béla bácsi nem árulta el a vezetéknevét. Csak a siker titkát. 

A Tisza TV felvételről közvetítette a 
szertartásokat. 

Húsvét ünnepe és Krisztus halála elválaszthatatlan egymástól, mégis nagy a veszélye annak, hogy az ünnep felhígul - 
mondta Pásztor Pascal plébános. 

Jeviczki Ferenc parókus Szent Márk evangéliumából olvasott fel. 

Varga István lelkész a fizikai és erkölcsi világ törvényeiről szólt igehirdetésében. 



Tájékoztató a vízdíjkülönbözetről,
a vízórák hitelességéről

Tisztelt Tulajdonos!
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. törvény 2011. december 31-én  
lépett hatályba és kimondta, hogy 52. § 
(2) a bekötési vízmérő és a mellékvízmé-
rők mérési különbözetéből megállapított 
különbözetet a bekötési vízmérő szerin-
ti felhasználó fizeti meg a szolgáltatónak.
Tv. 52. § (1): Közműves ivóvízellátás 
esetében az elszámolás a bekötési víz-
mérő mérési adatain alapul. (2) A bekö-
tési vízmérő és a mellékvízmérők méré-
si különbözeteként megállapított vízfo-
gyasztás utáni víziközmű-szolgáltatási 
díjat a bekötési vízmérő szerinti felhasz-
náló fizeti meg a víziközmű-szolgáltató-
nak. (2a) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérő-
en a víziközmű-szolgáltatási díj elszámo-
lásának alapja a mellékvízmérőkön mért 
fogyasztás, ha a) valamennyi elkülönített 
vízhasználói hely hatályos mellékszol-
gáltatási szerződéssel rendelkezik és az 
ivóvízvételi helyek fogyasztását kizáró-
lag hiteles, plombával vagy záró- bélyeg-
gel ellátott mellékvízmérőkkel mérik, és 
b) a mellékvízmérőkön és a bekötési víz-
mérőn mért fogyasztási adatok, valamint 
a helyszíni ellenőrzés alapján a csatlako-
zó hálózati szakaszon a karbantartás el-
maradására visszavezethető vízveszteség 
vagy az elszámolatlan vízvétel lehetősé-
ge kizárható. 
A Tiszaújvárosban működő tulajdonkö-
zösségek esetében az eddigi tapasztalatok 
alapján kevés esetben volt vízdíj-külön-
bözet kiszámlázás az utóbbi években. A 
vízmérő órák hitelessége 8 évente jár le, 
melyről a szolgáltató értesítést küld a tu-
lajdonosnak és annak hitelesítése a tulaj-
donos feladata és költsége. ( A szolgálta-
tótól megkapott tájékoztató alapján a tár-
sasházak, lakásszövetkezetek a gyorsabb 
és egyszerűbb ügyintézés érdekében jel-
zik a vízóracserét végző cégnek, hogy az 
adott épületben ütemezze és végezze el a 
vízmérő órák cseréjét.)
Abban az esetben, ha valamely tulajdo-
nos nem végezteti el a vízmérő hitelesí-
tését, vagy nem fizeti a vízdíjat, az épület 
kikerül a teljes körűen mérősített épüle-
tek közül. Ebben az esetben a főmérő és a 
mellékmérők közötti különbözet a társas-
házat terheli. A mellékmérős elszámolá-
si módra való visszatérést az 58/2013. 02. 
27 kormányrendelet 62. § szabályozza az 

alábbiak szerint:
(5) A Vksztv. 52. § (2a) bekezdése szerin-
ti elszámolási módra való áttérést az érin-
tett mellékszolgáltatási szerződéssel ren-
delkező elkülönített vízhasználók kérhe-
tik, amit a víziközmű-szolgáltató a jog-
szabályi feltételek fennállása esetén tel-
jesít. (6) Az (5) bekezdés szerinti kére-
lemben: a) egy adott bekötési vízmérőhöz 
tartozó, mellékszolgáltatási szerződéssel 
rendelkező elkülönített vízhasználók tel-
jes bizonyító erejű magánokiratban köz-
lik a víziközmű-szolgáltatóval a képvise-
letükben eljáró személy nevét, ha az nem 
a bekötési vízmérő szerinti felhasználó, 
b) az a) pontban meghatározott képvise-
lő a csatlakozó hálózati szakasz megvaló-
sulási állapotáról készített épületgépésze-
ti tervet az üzletszabályzatban meghatá-
rozott tartalommal és formában a víziköz-
mű-szolgáltató rendelkezésére bocsát-
ja, c) az a) pontban meghatározott képvi-
selő közli a víziközmű-szolgáltatóval az 
arra vonatkozó megállapodásukat, hogy 
a mellékvízmérők és a bekötési vízmérő 
egyidejű leolvasása - a víziközmű-szol-
gáltató gyakorlatával összhangban - rend-
szeresen mely időpontban történjen.
Az épületgépészeti terv elkészítésének dí-
ja az eddig beérkezett árajánlatok alapján 
350.000.- Ft és 850.000.- Ft-ba kerülne az 
épület nagyságától függően.
A vízdíj-különbözet szinte valamennyi 
tulajdonközösséget érinti városunkban 
és ennek oka az egyes tulajdonosok nem 
megfelelő odafigyelése a vízóracserére.
2019. március 20-án egyeztetést kezde-
ményeztünk az ÉRV Zrt. képviselőivel, 
melyben segítségünkre volt Tiszaújvá-
ros jegyzője. A megbeszélésen tisztázod-
tak a jogszabályi feltételekből adódó kö-
telezettségek és ezek alapján az ÉRV Zrt. 
képviselői engedményt tettek az épület-
gépészeti terv elkészítésével kapcsolat-
ban. Megállapodás született arról, hogy 
amennyiben a tulajdonközösség 2019. 
október 31-ig rendezi az egyes tulajdono-
sokon keresztül a vízdíjtartozást, illetve 
a saját tulajdonban lévő vízóra hitelessé-
gét, akkor egy, „Az igénybe vett víziköz-
mű-szolgáltatás mellékvízmérőkön mért 
fogyasztás alapulvételével történő elszá-
molásra való áttérésre” című kérelmet 
kell kitölteni, mely alapján a szolgáltató 
ellenőriz minden bekötési almérőt, nyilat-
koztatja a közös képviselőt, a szövetkezet 
elnökét, hogy nincs az épületben méretlen 
vízfogyasztás, illetve vízelfolyás.
Ezt egy adott időpontban kell megtenni, 
mely napon minden lakásba be kell jutni, 
lefényképezni a vízórát, illetve megtenni 
a már fentebb említett nyilatkozatot.

Amennyiben a jelzett időpontban a hely-
színi ellenőrzést vagy a nyilatkozatokat  
nem tudjuk biztosítani, akkor továbbra 
is marad a főmérő és mellékmérők kö-
zötti vízdíj-különbözet, ami a társashá-
zat terheli.  A társasház közgyűlése hatá-
rozhat úgy, hogy azon tulajdonosokat ter-
heli a vízdíj-különbözet, illetve az épület-
gépészeti terv költsége, akik nem végez-
ték el a vízmérő órák hitelesítését, illetve, 
akik miatt nem tud visszakerülni a társas-
ház a teljes körű mérősítésbe, mert akadá-
lyozzák a lakásba való bejutást a mega-
dott időpontban.
Felhívjuk a Tisztelt Tulajdonosok figyel-
mét, hogy melegvízmérő-órák hitelesíté-
sével kapcsolatban is körültekintően jár-
janak el, mert Tiszaújváros  Önkormány-
zata Képviselő Testületének 18/2014. 
(VIII.29.) önkormányzati rendelete a táv-
hőszolgáltatásról 19. § (4) bekezdése ér-
telmében a használati melegvíz-költsé-
gosztó meghibásodása, lejárt hitelessége, 
illetve hiánya esetén (szabálytalan vétele-
zés) a melegvíz-szolgáltatást a rendelet 2. 
sz. melléklete alapján kell elszámolni.
A díjfizetés alapjául szolgáló meleg-
víz-mennyiség megállapítása használati 
melegvíz-költségosztó (lakásvízmérő) hi-
ányában:
A lakás alapterülete (m2) 

Használati melegvíz (m3/hónap)
    -28   6,0
28-35   9,0
35-44   10,5
44-53   13,5
53-62   16,5
62-70   19,5
70-85   22,5
85-   27,0
Összegezve a fentieket, kérjük a tulajdo-
nosokat, hogy kellő körültekintéssel és 
felelősséggel járjanak el a vízmérő órák 
hitelesítésével kapcsolatban, mert akkor 
további kellemetlenségektől és jelentős 
költségtöbblettől óvják meg a tulajdonkö-
zösséget.

Társasházak, Lakásszövetkezetek
és Egyedi Lakástulajdonosok

Érdekvédelmi Egyesülete

kronika@tiszatv.hu
„Magyar csak addig lehetsz, 

amíg nyelvedet őrzöd”
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola az idén is meg-
rendezte a Református Nyelvelők című regionális versenyt ver-
smondás, anyanyelvi ismeretek és olvasás kategóriában. A meg-
mérettetés célja a magyar nyelv ápolása, őrzése, a nyelv iránti 
tisztelet kialakítása már kisiskolás korban. Nem véletlen, hogy 
ez a versengés hagyományosan április 11-én, a költészet napján 
van. Az idén 7 iskola közel 50 diákja szavalt, nyelvészkedett és 
tartott felolvasást. Iskolánk tanulói a következő eredményeket 
érték el. 4. osztályosok: Versmondás: II. helyezett Kovács Ágota 
4.b felkészítő: Papp Zsuzsanna,  3. osztályosok: Versmondás: I. 
helyezés: Kádár Anna 3.a, III. helyezés: Orosz Eszter 3.a, felké-
szítőjük Tibáné Mészáros Éva. Anyanyelvi ismeretek: I. helye-
zés: Poór Mira 3.b felkészítő: Bodnárné Bali Krisztina. Olvasás: 
III. helyezés: Kiss Bence 3.a, felkészítő Tibáné Mészáros Éva.  
Iskolánk negyedik évfolyamos diákjai a Versmaraton döntőjé-
re kaptak meghívást. Következzék most tanulóink élménybeszá-
molója:
„Vajon mit érezhet az emberfia, aki egy aranyló sugarakkal át-
szőtt áprilisi napon Budapest egyik macskaköves utcáján önfe-
ledt beszélgetésbe kezd egy IGAZI, élő költővel? Talán először 
el sem akarja hinni, majd a gondolatok szárnyán továbbrepülve 
azt érzi, hogy ő bizony most a történelem részesévé vált. Igen! 
Valahogy így kezdhették Petőfiék is! Időközben találkozik más 
költőkkel, hazai ismert színészekkel is. Kapkodja a fejét és bol-
dog, mert ezen a napon mindenki verset mond. Ez a Versmara-
ton. Még mindig süt a Nap! (Mázlista!…pedig esőt mondtak.) 
A budapesti Egyetem tér megtelt verset mondó és őket hallgat-
ni vágyó emberekkel. Április 11. van, a Magyar Költészet Nap-
ja, amikor József Attila születésnapját ünnepeljük. A főváros-
ban a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 4.a és 4.b 
osztálya hallatja hangját ezen a jeles napon. Közösen monda-
nak verset, strófáikat a lágy szellő szerteröpteti azokon az utcá-
kon ahol Ady vagy Kosztolányi sétálhatott egykor. A hatalmas 
élménytől vezérelve az emberfia ellátogat Petőfi lépcsőihez és 
a Duna-partra is. Majd élményekkel telepakolt zsákjával a há-
tán megpihen egy kicsit. Azt gondolja, hogy érdemes volt. Igen! 
Nagyon megérte elindulni azon az országos pályázaton, aminek 
Szaval a suli! volt a címe. Határtalan az öröme, mert társaival 
együtt 3. helyezést ért el, és lelkében szárnyal, mert jutalomképp 
együtt ünnepelhetett kortárs költőinkkel a Petőfi Irodalmi Mú-
zeumban. Hazaérkezvén fáradtan csüng szüleje nyakában, és tit-
kos üzenetet súg a fülébe: Holnaptól én is írok verseket! 

A 4.a és 4.b osztály tanulói

Mottó: Ha akaratlanul teszünk rosszat, még, ha egy kiscsib-
ével is, gyermeki lelkünknek pont akkora fájdalom és lelkiis-
meretfurdalás, mint felnőttként elkövetett hibáink. Óvatosság-
ra tanít.
Nagyapámnál nyaraltam, úgy négyéves lehettem. Meleg nyári 
napok voltak akkor is, édesanyámmal épp friss vizet vittünk 
a baromfiudvarba, amikor észrevettük, hogy az egyik csibének 
tüdőgyulladása van. Nagyon pihegett, nehezen vette kis csőrén 
a levegőt.
Ott tanakodtunk hozzáhajolva, hogyan enyhíthetnénk baján. 
Hirtelen megoldást találva, azt tanácsoltam, ha nekem is a vi-
zes lepedő vitte le a lázam, ő is kapjon hasonló terápiát.
Így lett nedves zsebkendőbe csavarva, és mivel épp ebéd utáni szi-
eszta következett, együtt feküdtem le kis betegemmel. Magam 
mellé véve, reméltem, mire felébredek, meg is gyógyul szegény pára.
 Igen ám, de álmomban forgolódhattam, és a kezemben gyógyuló 
kiscsibére sikerült ráfeküdnöm. Félve bontottam ki a már meg-
száradt zsebkendőből, éreztem nagy a baj.
A látvány dermesztő volt. Akkor találkoztam először az el-
múlással. Még most is látom magam előtt. Kis szemecskéje és le-
vegőért kapkodó csőre nyitott, és már nem volt láza… 

Aludta örök álmát a kis drága. Én meg vádoltam magam, si-
rattam. Be kellett látnom, már akkor sem mindig úgy sikerül-
nek a dolgok, ahogyan szeretnénk. Jót akartam és rossz vé-
ge lett.
Puha levélkébe csavarva, virágokkal meghintve temettük el. 
Azóta nagyobb lettem, sőt annyira nagy, hogy ha utamat jár-
va télen egy megfagyott varjúval találkozom, szomorúan, de ki-
kerülöm.... 
Felnőttem?!

Gál T Olgi

kronika@tiszatv.hu

Emlékem egy kiscsibéről
Tehetségprogram

Szakmai délután 
a Tündérkertben

Óvodások műsorával kezdődött a közelmúltban a szakmai dél-
után a Tündérkert óvodában. A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos 
Óvoda 10 éve működik tehetségpontként, ahol különböző te-
hetségműhelyekben fejlesztik a gyerekeket. A mostani szakmai 
délutánra a városi és a környékbeli óvodákból érkeztek a műhe-
lyeket vezető óvodapedagógusok, hogy tapasztalatokat cserél-
jenek, és  beszámoljanak eddigi munkájukról, eredményeikről. 

4. oldal 2019. április 25.Mindenes

A Kazinczy 4.a és 4.b osztálya Lázár Balázs költővel.

Az óvodások műsorával kezdődött a szakmai délután. 

Az órák 8 évig hitelesek. 



Síró Lajos „ÖTVENÖT”

A kézműves fotográfus
Közel a barakkokhoz, a város első 
kocka házai alatt óvóhelyek épül-
tek annak idején. Ma már pincé-
nek, tárolónak használják a ka-
nyargós földalatti rendszert. A va-
sajtók egyike mögött dolgozik mű-
helyében Síró Lajos képzőművész.

Lajos az Eötvös középiskolában rajzot tanít, 
ezer éve ismerem, mégis sok mindent nem tud-
tam róla. Hogy a művésztanárnak Orosz Csa-
ba, a másik művésztanár az unokatestvére, 
hogy a zeneiskola mindenféle rendezvényén 
fellépő Síró-fiúk, nem az ő fiai, hanem a testvé-
re gyermekei, pedig megszólalásig hasonlíta-
nak rá, és hogy a forró vízben megmártózó teái 
egyenesen Tibetből és Kínából utaznak haza az 
Új-Zélandon élő húga poggyászában. Ez volt a 
belépőm Lajos műhelyébe, egy jó erős fekete. 
Egy másik érzékszervemet egészen más kötöt-
te le, a kézműves fotográfiái. 
- Elsőre valahogy nekem a grafikus ugrik be, ha 
Síró Lajost említik. Régóta fotózol? 
- Régen is fotóztam, de valójában a főiskola el-
végzése után nagyon sokáig szinte csak grafi-
kával foglalkoztam. Sok helyen, jó kiállításo-
kon külföldön és belföldön is szerepeltek mun-
káim. 6 -7 éve, 50 éves korom előtt átfutott a 
fejemen, hogy vannak emberek, tárgyak, he-
lyek, amik fontosak számomra és ezeket vé-
gigfotózom. Tudod ez olyan, mint amikor meg-
állsz, körbe nézel és mindent a helyére raksz, 
szóval egy ilyen rendrakós időszak tört rám.
- Kiket, miket teremtesz bele ebbe a rendbe?
- Alapvetően kevés olyan képet csinálok, amit 
meglátok és kattintok. Én általában oda me-
gyek, ami valamiért fontos nekem és azt fotó-
zom, meg azokat, akikhez a múltban volt kö-
zöm, személyes kapcsolatom. Tulajdonképpen 
egy privát univerzum, amit csinálok, de ugyan-
ez jellemző rám, ha a festményeimet vagy a 
grafikáimat nézzük.
- Szenvedéllyel beszélsz róla, most csak ez tölti 
ki a művészléted? 
- Az elmúlt hét évben szinte csak fotózom, fa-
natikus módon gyűjtök mindenféle tárgyakat. 
A tárgyakból valahol mindig ki akartam kerül-
ni mindent, ami az esztétizálás, történetmesé-
lés, bár a fotográfiának alapja, hogy megnyitja 
az elmét a múltra, de nekem sokkal fontosabb 
a minimalizmus, a tárgyak tiszta esztétikája, 
anélkül, hogy bármiféle helyzetbe beraknám.
- És ezek a négyzetformájú kompozíciók? Itt 
minden egyforma, mégis más, minden egy 
négyzetbe van sűrítve!
- Ezek egy szürke lapra rakott négyzetben lé-
vő formák 30-szor 30-as méretben. Ezt úgy 
képzeltem el, hogy méterszer méteres felüle-
tet szórok tele például összetört mogyoróhéj-
jal, pezsgős dugókkal, szivarhamuval, levágott 
szakállszőrrel. Már most tudatosan gyűjtögetek 
mindent, ami belefér a négyzetbe, mint például 
itt a lemosott, szárított halpikkely vagy ez a só-
kupac. Itt most a 30-szor 30-as méretben más-
képp hat, mint nagyban. Az album neve egyéb-
ként Négyzetek.
- Különlegesek. Egy ilyet szívesen akasztanék a 
szobám a falára. 
- Eredendő szándékom az volt, ha ránézel egy 
ilyen nagy képre, látsz egy absztrakt képet, és 
ha közel mész, látod, hogy valójában mennyi-
re valóságos. Ezek inkább ilyen intellektuáli-
sok lennének. Képzeld el a szivarhamut, vagy 
a csonkját, ami önmagában csak egy csonk, 
ám ha nagyban látod, ez egy absztrakt kép, s 
ha közel mész hozzá, akkor válik valóságossá. 
Adott nézőpontból az absztrakt nagyon is reá-
lis, egy másik nézőpontból a valós formák na-
gyon absztraktak. 
- Fotósként jegyzed magad a művészvilágban, 
vagy fotóművészként, fotográfusként?
- Ha csak a papírokat nézzük, tagja vagyok a 
Grafikus Művészek Szövetségének, a Magyar 
Művészeti Alapnak, mint grafikusművész va-
gyok a tagja, de a Fotóművészek Szövetségé-
nek is tagja vagyok. Én a képzőművészet olda-
láról közelítek a fotográfiához, a képeim nem 
klasszikus fotográfiák, hanem a fotográfia és a 
képzőművészet határterületén helyezkednek el. 
- Nyolctól négyig rajzot tanítasz az Eötvösben, 
utána estig itt a műhelyben folytatod. A tanár 
és a művész között hol van a határ? Kell, hogy 
egyáltalán legyen valami ilyesféle?
-  Jelenleg tanítok az Eötvösben, ahol részt ve-

szek a tehetséggondozásban. Az utóbbi időben 
nagyon szerencsésnek vallom magam, mert na-
gyon sok tanítványom került oda, ahol a helye 
van. Egy régebbi növendékem, Papp Anita el-
sős a Képzőművészeti Akadémián festőszakon, 
Pisák Emese is a saját útjára került, most Bu-
dapesten a kisképzőben festőszakon van, de 
régebben is voltak ilyenek, például Koleszár 
Adél, aki Mexikóban él és fotóművészkedik. 
Innen rengeteg gyerek került az iparművésze-
ti és a képzőművészeti egyetemre, hiszem, ha 
csak egy embert megmentesz, már nem vol-
tál hiába, és ez csak az egyik része a dolognak, 
emellett még ott van az ember saját munkája. 
- A rajz készségtantárgy, sokan nem is veszik 
komolyan. De te igen? 
- Igen, mint minden kollégám, komolyan ve-
szem a saját tantárgyamat, hiszen meg lehet 
tanítani a művészettörténetet, az is egy tudo-
mány. Rajzolni nem mindenki tud olyan szin-
ten, de megpróbálja az ember minden tudását 
átadni a diákjainak. Visszatérve a napi munká-
ra, suli után ide jövök a műhelybe, este 9-ig itt 
vagyok, az a csoda, hogy a feleségem nem zár-
ja lakatra az ajtót, amikor hazamegyek. Ehhez 
kell a másik oldalról a tolerancia, ezt nem lehet 
úgy csinálni, hogy csak néha ezzel foglalkozol, 
ezt csak úgy lehet, hogy ha ezt csinálod, akkor 
tényleg ezzel foglalkozz. 
- Emlékszel még mikor kezdődött ez az egész?
- A hármas iskolában kezdtem a sulit, majd az 
ötös iskolába jártam nyolcadikig, utána jött a 
Kun Béla gimnázium. A gimi végéig még csak 
kapcsolatom sem volt képzőművészettel, nem 
csináltam semmit. Annak idején Miskolcra jár-
tam sziklát mászni, egy ott megismert kedves 
barátnőm vett rá, hogy menjek el vele a miskol-
ci rajzkörbe. Elvitt egy öreg mesterhez, Seres 
Jánoshoz, aki Egerben volt tanszékvezető és a 
diósgyőri rajzkörben tartott felkészítőt, én le-
ültem és figyeltem. A lány rajzolgatott, én né-
zegettem, a mester odajött hozzám és behívott 
rajzolni. Két helyiségben voltak bent a diákok, 
volt egy csendéletes szekció, de a kinti részben 
évekig kellett rajzolni, amíg valaki bemehetett. 
Én csináltam egy ceruzarajzot, legközelebb azt 
mondta, fessen már valamit, a harmadik alka-
lommal mondta, menjen be Lajos, nézzük meg 
milyen portrét tud rajzolni. Akkor még fel sem 
fogtam, magam sem vettem észre, hogy egy-
szer csak a mindennapjaim részévé vált. 
- Szerencsés csillagzat alatt születtél.
- Igen, én is azt hiszem. Hiszek a sorsszerűség-
ben, hogy a párkák megfonják a fonalat, az em-
bernek pedig meg kell élnie a saját életét, hi-
szek benne, hogy azt kell megélni, ami a mi-
énk. A Nyíregyházi Főiskolán jó csoporttáraim 
voltak, nagyon inspiráló közegben voltam. Ez 
a város, Tiszaújváros gyerekkorunkban is egy 
nagyon jó város volt, csak nem vettük észre, hi-
szen mindenki a nagyvilágot akarta meghódíta-
ni. Végiggondoltam, ha hazajövök, lesz laká-
som, ám ezzel a röghöz kötést vállaltam. Hogy 
melyik lett volna a szerencsés? A lakás nagy 
csábítás volt, emiatt hazajöttünk. A Kazinczy-
ban tanítottam először, ahol nagyon élveztem 
a tanítást, hihetetlen energia volt bennem, majd 
a Lorántffyba mentem, az iskolaátszervezések 
után pedig a gimibe kerültem, egy nagyon jó 
tantestületbe, s közben festettem, rajzoltam, fo-
tóztam. 
- Emlékszel még az első kiállításodra?
- Igen, életem első kiállítása a TVK klubban 
volt, a Kék szalonban voltak kirakva az akva-
relljeim és a rajzaim, még a főiskolai felvéte-
li előtt, akkor már jártam Miskolcra rajzolgat-
ni. Unokatestvéremmel Orosz Csabával is so-
kat dolgoztunk együtt, a főiskolára is együtt 
jártunk, a diploma megszerzése után hazaköl-
töztünk és együtt bementünk a Derkovitsba, el-
mondtuk az akkori igazgatónak, Erdei Pistá-
nak, hogy mit szeretnénk, és ingyen, bérment-
ve megkaptuk a „kisderkót” - a Hamvas-barak-
koknál - műteremnek. Se víz-, se villanyszám-
lát, se bérleti díjat nem kellett fizetnünk. Ez egy 
történelmi szegmens volt a városban, hiszen 
rajtunk kívül rockzenekarok is próbáltak ott, 
szóval volt egy hely, ahol volt alkalom és le-
hetőség a munkára, ami nagyon jó indulás volt. 
Frissen végzett diplomások hazaérkeztünk, fű-
tött minket a lendület, nagyon sok hazai és kül-
földi kiállításon szerepeltünk képeinkkel, ami-
re a mai napig büszke vagyok. Például a fotóim 

2002-ben eljutottak New Yorkba, egy kollektív 
kiállításra. Önálló kiállításom kevés volt, de én 
mindig is imádtam a nagy szakmai megméret-
tetéseket, ahol komoly zsűri komoly munkákat 
választ és a nagyokkal ott van együtt az ember. 
- Büszkeségeid?
- Ifjú koromban iszonyúan sokat állítottam 
ki, csoportos kiállításokon szerepeltek képe-
im több országban is, Macedónia, Japán, Hol-
landia, Spanyolország, Lengyelország, Olasz-
ország, Egyiptom, New York. Ez utóbbi kiál-
lítás kapcsán bekerültem az egyik legnagyobb 
fotográfiai szakíró, Lyle Rexer könyvébe is, - 
aki a New York-i egyetemen tanít, - az ő köny-
vébe bekerülni, olyan mesterek közé, akikről 
én most tanítok, na az nem piskóta. Vagy volt 
a „Magyar tekintet”, a magyar fotográfia fran-
ciaországi bemutatására, amibe én is bekerül-
tem kortárs magyar fotósként. Én mindig is fo-
tóztam, de most száz százalékban ez teszi ki az 
életemet. Pályám elején állandóan grafikával 
foglalkoztam, vettek képet tőlem pesti kiállítá-
sok sokszor, és kaptam ilyen-olyan díjakat, el-
ismeréseket is. Az elsőt 1996-ban, az Esztergo-
mi Fotóbiennálén kaptam, a Magyar Fotómű-
vészek Szövetsége különdíját, aztán 1998-ban 
megkaptam a Pécsi József fotóművészeti ösz-
töndíjat, ami olyan, mint a Munkácsy díj, szó-
val van jó néhány.
- Mit mutatsz meg magadból ősszel, az önálló 
tiszaújvárosi jubileumi  kiállításodon?
- Gyakorlatilag 55x55 centiméteres keretben 
lesznek a képek, valamennyi alternatív fo-
tográfiai technikával készül. Ezek több mint 
100 éves technikák, a fotótörténet legkorábbi 
szakaszából, amikor nagyon erős volt a kapcso-
lat a képzőművészet és a fotográfia között. Fo-
tópapír helyett rézkarc és akvarell papírra ké-
szülnek a képek. A papírt először keményítőol-
dattal kell impregnálni és később erre a felü-
letre kell felkenni a fényérzékeny emulziót. Ez 
különböző fémsók és ezüst-nitrát keverékéből 
áll. Szárítás után erre a papírra kontaktolással 
kerül rá a kép. A technika miatt mindenképpen 
egyedi, hiszen két tökéletesen egyforma pél-
dányt sem lehet készíteni belőle. 
Nincs két egyforma, ebben benne van a kézmű-
ves, az ember, mint alkotó. Ezek egy-két pél-
dányos képek, bár megjegyzem, hogy én grafi-
kából is öt darabtól nem nyomtattam többet 
semmiből. Van, aki 200-at is, de nekem elvem, 
hogy nem vagyok gyár, ha sok van valamiből, 
az értéktelenebb. Ezekből a kézművesekből is 
maximum hármat csinálok, egyet nekem, egyet 
sokszor a portré modelljének adok, egy meg 
marad a kiállításokra. 
- Milyen képekkel készülsz a kiállításodra?
- Tulajdonképpen három kiállítás lesz. Szep-
tember 20-ától október 19-ig Debrecenben a 
B24 Galériában, október 22-től november 29-
ig Tiszaújvárosban, a Városi Kiállítóteremben, 
és november 20-ától december 31-ig a Miskol-
ci Galériában. A képek három nagy csoportra 
oszthatók: portrék, tárgyak és helyek az éle-
temből. A kiállításhoz terveim szerit egy könyv 
is készül.
- Könyv? Mint a kiállítás lenyomata?
- Tulajdonképpen igen. 55 kép lesz benne, ami 
a kiállítás képanyaga. A könyv angol-magyar 
nyelvű lesz. A képekhez három ember írt aján-
lást, a végén pedig az életrajzom. Olyan, mint-
ha a kiállításhoz készült katalógus lenne, de al-
bum formában.

- És a portréid főszereplői?
- A portrék a fontosabb személyes kapcsolata-
imról szólnak, például az apámról, a lányom-
ról, művészbarátokról, csupa-csupa olyan sze-
mély, aki meghatározó az életemben. Minden 
személyes. Tárgyak, emberek, helyek. Az el-
múlt hét évben szisztematikusan körbejártam a 
képeket és a témákat. Napi 24 órában tudnék 
dolgozni, hiszen a munkám a szerelmem és a 
feleségem. 
- Milyen technikát használsz?
- A kisfilmtől a nagy formátumig mindenfé-
le analóg technikát használok, minden képet 
filmre  készítek. Olyan kamerákkal dolgozom, 
amikről ifjúkoromban csak álmodni mertem. 
Olyanok ezek, mint az autók között a Rolls 
Royce vagy a Lamborgini. 
- A digitális fotó egy egészen másik út, az nem 
a te utad.
- Nem. Furcsa, mert ma szinte mindenki digi-
tálisan fotózik. Egy rövid időre engem is meg-
érintett a digitális fotó, de nem fotózok így 
semmit, az az igazság.
- Akkor te, mint fotográfus, nem sétálsz be egy 
digitális technikával készült fotókiállításra?
- De megnézem, mert ezek között is vannak 
jók, de engem ezek nem igazán érintenek meg, 
bár lehet, hogy bennem van a hiba. Igazából az 
zavar benne, hogy ott a kamera csinálja képet, 
én pedig szeretem, ha benne van az ember, aki 
csinálja. Én is benne vagyok a képeimben, nem 
pedig egy program csinálja, mert megnyomtad 
a gombot. Két dolog is van, ami miatt a kézmű-
ves fotográfia nagy jelentőséggel bír, az egyik a 
személyes kontaktus benne, a másik, hogy mi-
vel én egyébként is képzőművészettel foglalko-
zom, ez szorosan rokonítható vele. A festészet-
tel, a grafikával és a fotográfiával eltöltött idők 
a szerint változnak, hogy éppen milyen projek-
teken dolgozom, mi az, ami foglalkoztat. Addig 
érdekel a képkészítés, amíg számomra örömet 
okoz. Fiatalabb koromban nagyon fontos volt 
számomra a kiállításokon való megjelenés, az 
elmúlt időben inkább a képekkel való munka a 
fontos, és nyilván vannak olyan fordulópontok, 
dátumok, amikor érdemes megállnia az ember-
nek és bemutatni, hogy mit is csinált a csen-
des időszakokban. Most minden időmet lekö-
ti, hogy az őszi kiállításokra mindent tökélete-
sen előkészítsek. 

berta
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A tervezett könyv borítója. 

A kiállítás képei 55x55 centiméteres keretben lesznek, és valamennyi alternatív fotográfi-
ai technikával készül. 



Hagyományőrzés lóháton

Szeretettel, egymásra hangolva
Vidám csapat fogad bennünket Tiszaszederkény 
egyik portáján. Csodaszép lovak sorakoznak a ke-
rítésnél, a felújítás alatt álló parasztház már kez-
di megmutatni maga valóját, itt egy nyuszi, ami-
nek az egyik szeme kék, csak pislogunk körbe-kör-
be, és beszélgetünk. Hagyományőrzésről, lovakról, 
tervekről, álmokról. 

A csapat nemrég érkezett haza a Tavaszi Emlékhadjáratról, ami 
az 1849-es tavaszi hadjárat útját követi végig. Háromszáz kilo-
métert mentek egy hét alatt, több huszárcsapattal lovagolták vé-
gig az egész hetet. Ez adta beszélgetésünk apropóját. Gondol-
tuk, de valahogy mégis el-elkalandoztunk. A lovakhoz, szabad-
sághoz, a természethez. Nánási Ilona a házigazdánk, három éve 
vette meg ezt a portát a temetővel szemben. Itt mindig is tehene-
ket, birkákat tartottak, állattartásra használták. Két lóval kezd-
tek, ma már öten élnek itt: Zafira, Fegyenc, Bandi, Hanza, és a 
gyerekek nagy kedvence, Csillag, a póniló. 
- Először csak hobbiszinten lovagoltunk - mondja Ilona -, a pol-
gári hagyományőrző egyesület tagjaként. A lányommal már tíz 
éve együtt lovagoltunk. Huszárbemutatókat, betyárbemutató-
kat csináltunk, de aztán úgy gondoltuk, többet szeretnénk lo-
vagolni, és így alakult ki. Aztán jöttek a többiek, és most vég-
re a harmadik évben úgy gondolom, hogy beért a csapat, mos-
tantól egyesületként szeretnénk majd működni, lovas polgárőr-
séget csinálni, lovastábort szervezni. Júniustól augusztusig ter-
vezzük, kevés fővel, mivel még nem vagyunk ebben tapasztal-
tak. A kapunk mindenki előtt nyitva áll, sokan megállnak itt, be-
hívom őket, felnyergelem a lovat, és már lehet is lovagolni. Na-
gyon sok gyerek szereti a lovakat, és ez nemcsak nekik, nekünk 
is boldogságot okoz, hisz jó látni, ha valaki lóra termett. Van, aki 
nagyon könnyen veszi az akadályokat, de aki nehezebben, az is 
meg tud tanulni lovagolni, mindehhez kitartás kell. Egy idő után 
pedig már hiányzik a lovaglás, én ugyan minden nap itt vagyok, 
de két-három nap után már nagyon hiányzik, ha nem ülök lóra. 
Így vannak ezzel mindnyájan, Ilona lánya, Gabriella is, aki épp 
Hanzán, a kilencéves kancán lovagol. 
- Tizenöt éve kezdtem el lovagolni - mondja Oláh Gabriella -, már 
nem is tudnám abbahagyni. Az én lovam még nem olyan régóta van 
itt nálunk, nagyon bevált, nagyon szeretik. Szeretetreméltó, okos, 
engedelmes, azt várjuk tőle, hogy mindenkivel jól bánjon. 
- Lehet azt elsőre látni, hogy milyen a természete?
- Lehet, de inkább az egészségi állapotát mérjük fel először, 
meg hogy hogyan viszonyul az emberhez. Kipróbálás után dől 
el minden, de általában be szokott jönni a megérzés. 

- A lovak akaratosak, makacsok? 
- Igen - mondja nevetve -, ő kimondottan makacs, de azt mond-
ják, olyan a ló, mint a gazdája. Lehet, hogy ez is benne van, de 
azért erről is le lehet szoktatni. A lovak egyébként okosak, köny-
nyen tanulnak. Tényleg a kutyához lehet őket hasonlítani, na-
gyon meg lehet őket szeretni, látszik, hogy szeretnének együtt 
dolgozni velünk, ezt nagyon jó látni. 
- Sokszor láttunk már benneteket itt a parkban augusztus 20-án. 
A lovak megszokják a nézősereget, a gyerekzsivalyt? 
- Szerintem ezt a legnehezebb megtanítani, hogy ezt megszok-
ják. A lovaknak nem ez a természetes közege, ehhez gyakorlás 
kell. Azért visszük mi is őket emberek közé, hogy egy idő után 
megszokják, természetessé váljon, hogy például elmegy egy au-
tó mellettük, vagy gyerekek zsibonganak. 
Bőven volt ilyen az utóbbi időszakban is. A hagyományőrző 
csoport ugyanis részt vett a Hatvan-Buda közti Tavaszi Emlék-
hadjáraton. Szabó Szilvia Zafira nevű lovával indult, s gyűjtöt-
te az élményeket. 
- Három-négyéves lehettem, amikor először ültem lovon - 
mondja Szilvi -, szerelem volt első látásra. Gyerekkoromban 
nagyon sok lovas filmet néztem és az volt a vágyam, hogy úgy 
tudjak vágtázni, mint a Tenkes kapitánya. Az élet sodrása ugyan 
másfelé vitt, de bő 12 éve újra elkezdtem lovagolni, most már 
ez az életformán. 
- Hogy jutottatok el a Tavaszi Emlékhadjáratra? 
- Évek óta részt veszünk már rajta. Ez egy egyhetes hagyományőr-
ző túra, ahol az 1849-es szabadságharc útvonalát járjuk be lovak-
kal. Hatvanig lószállítóval megyünk, onnan pedig már csak lóhá-
ton, közel 300 kilométert egy hét alatt. Az országból több huszár-
csapattal, hagyományőrző csapattal lovagoljuk végig ezt a hetet, 
ez nagyon nagy élmény, és nagyon jó érzés, hogy részt vehetünk 
rajta. Az isaszegi, a tápióbicskei és a boldogi csatában szoktunk 
részt venni, és azt egy élő történelemórán eljátsszuk. 
Miközben beszélgetünk, Szilvi lova, Zafira hol az egyik, hogy 
a másik kezemet nyalogatja, hogy figyeljünk már rá is. Így te-
szünk.
- Zafira novembertől van nálam. Ő egy lipicai félvér, nagyon jó 
tulajdonságai vannak, nyugodt és intelligens ló. Amikor elmen-

tem megnézni, akkor voltak róla negatív és pozitív informáci-
óim is. Az egyik negatív az volt, hogy a régi gazdáját nem tűr-
te meg. Amikor odamentem, akkor velem olyan volt, mint most. 
Odabújt, nyalogatott, rögtön éreztem, hogy megvan a harmónia 
köztünk, és ez azóta is így van. Ezen a hadjáraton pedig teljes 
társammá vált. Ahonnan hoztam, ott másfél évig nem használ-
ták, így az első közös hónap igen nagy kihívásokkal telt, nekem 
is, neki is. De utána már elfogadta, hogy ki a gazda. 
Lováról, a lovak természetéről beszélgetek Balaton Eszterrel is, 
aki gyerekkora óta vágyott már arra, hogy lóháton üljön. Tizenöt 
éve már meg is teszi, három éve pedig saját lova van, Fegyenc. 
- Büszke vagyok, jó érzés lovagolni - mondja Eszter -, nagyon 
fel tud tölteni egy rosszabb hét után, ha hazajövök, már alig vá-
rom, hogy kijöhessek ide. Ez az egész egy nagyon bizalmi do-
log, ló és lovas egymásra van hangolva, utalva nagyon sok-
szor. Nagyon erős kapcsolatnak kell lennie ló és lovas között, ha 
nincs meg ez a kapcsolat, akkor az nem egy jó páros. 
- Ehhez sok idő kell?
- Igen, van, hogy egy-két perc kell csak, hogy egymásra hango-
lódjanak, de van, amikor kicsit több. Ez attól függ, hogy be ad-
ja-e magát a ló. 
- A ló vagy a lovas érzi azt, ha a másiknak rossz kedve van? 
- Nagyon szokták érezni. Annyiból nekem szerencsém van, hogy 
ha ideges vagy türelmetlen vagyok, akkor ő igazodik hozzám, na-
gyon jól tudja kezelni a dolgokat. Akkor csak áll, nem piszkál, nem 
szórakozik velem, akkor csak felnyergelem és megyünk kifelé. 
- Sokat lovagoltok a környéken, most pedig a lovas polgárőr 
szolgálatot tervezitek. 
- Úgy gondoltuk, hogy ha már itt vagyunk, és még ilyen nincsen, 
mi lenne, ha ezt megcsinálnánk. Úgyis a város és a környező fal-
vak határait járjuk, így nagyon sokat besegíthetnénk a rendőr-
ségnek, polgárőrségnek is, hiszen sok olyan hely lehet, ahová ők 
esetleg nem tudnak bemenni. 
- Mi szükséges ahhoz, hogy elkezdjétek? 
- A lovasnak és a lónak is kell egy vizsgát tennie, ezt majd Miskolcon 
tudjuk megcsinálni egy lovardában, egy háromnapos képzés során. 
Sándor az egyetlen fiú itt, de nem csak ezért „lóg ki” a csapat-
ból, hisz ő nem gyerekként, hanem már felnőttfejjel kezdett el 
lovagolni. 
- Négy-öt alkalom kellett ahhoz, hogy magabiztosan tudjak a 
nyeregben ülni - mondja Kiss Sándor -, és ne kelljen ügyelni ar-
ra, hogyan tartom a lábamat, a hátamat, hogy hogyan mozdulok. 
Felszabadító egyébként a lovaglás, úgymond a városi élet során 
ritkán jut az ember ilyen ingergazdag környezetbe. Én nagyon 
élvezem, bár viszonylag ritkán, hetente-kéthetente ülök lóra. 
- Könnyű megtanulni, megtanítani, hogy ki a főnök?
- Ezt már a legelejétől éreztetni kell, hogy ki az úr, különben 
eléggé el tudnak kanászodni, de én úgy gondolom, a lányok kéz-
ben tartják őket, úgyhogy ilyen probléma nincsen. Nagyon fon-
tos, hogy hogyan viszonyulunk a lovakhoz, érzik, ha valaki fél 
tőlük, és azt is megérzik, ha nem őszinte szeretettel közelítünk 
feléjük. Fontos az állatok szeretete - foglalja össze a lényeget. 

Fodor Petra
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Szilvia és Zafira, aki a kezdetektől bújós ló. 

Két-három nap után már hiányzik a lovaglás - vallja Ilona. 

A Tavaszi Emlékhadjáraton. Egy hét alatt háromszáz kilométert tettek meg lóháton. 

Összhangban a lovasok és lovaik: Gabriella és Hanza, Szilvia és Zafira, Eszter és Fegyenc. 



Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Április 25. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea
Találd meg a stílusod és légy magabiztos!
Vendég: Kozma Rita stílustanácsadó és önbizalomtréner
Április 26. (péntek) 18.00 óra
A tánc világnapja
Közreműködnek: Derkovits Majorette Csoport, Jégvirág Ma-
jorette Csoport, Tiszaújvárosi Gyermek Majorettek, Derko-
vits Fúvószenekar
A belépődíj egységesen: 700 Ft
Derko MiniGaléria
Megay Adrienne Éva „TÁJ-KÉP” című kiállítása
Látogatható: május 25-ig

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM
Korbely István festőművész kiállítása
Látogatható: május 3-ig

TISZASZEDERKÉNYI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Óvárosi KULT Galéria
Kiállítás a Szederkényi Ki Mit Tud? alkotásaiból
Látogatható: április 27-ig
Április 30. (kedd) 17.00 óra 
B. Gulyás Erika „Bohóckodásaim” - velencei karneváli baba-
kiállítás megnyitója
Látogatható: június 15-ig

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR
A hétköznapi Ady
kamarakiállítás
A kiállítás látogatható: május 18-ig
Május 7. (kedd) 17.00 óra
Családi mesedélután
A költői verseny -  A Négyszögletű Kerek Erdő
Lázár Ervin meséjének feldolgozása a kesznyéteni Komédiás 
Színjátszókör előadásában
Május 8. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Május 8. (szerda) 17.30 óra
Test és lélek kapcsolata
Civilizációs betegségeink megelőzése - Hogyan lehet az im-
munrendszerünket és az idegrendszerünket megerősíteni a 
vegán étrenddel?
Előadó: Kecskeméti János, a Sola vallási és kulturális rádió 
szerkesztő műsorvezetője 
Belépődíj: 300 Ft
Május 9. (csütörtök) 17.00 óra
ÖkoKalauz
Az öko kertészkedés alapjai - A kerti javak feldolgozása
Előadó: F. Nagy Zsuzsanna, az Ökológiai Intézet munkatársa

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR
Május 3. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai já-
tékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros
Május 7. (kedd) 16.00 óra
„Amigurumi kedvelők” klubja
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit

A Tisza TV műsora
Április 25., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése élőben
Utána: 

Héthatár: Ünnepi szertartások - Tojásfát díszítettek - Für-
dő karbantartás - EP-választási rajt - Biztonság napja előtt - 

Labdarúgás
Hétről-Hétre: PKDSZ-tervek - Közelmúlt - Lányok a leve-
gőben - Hagyományőrzés lóháton - R. Kárpáti Péterrel be-

szélgettünk - Sport 
Egészség(L)esen (A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
Április 29., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK - Alba Fehérvár kosárlabda 
mérkőzés közvetítése felvételről

Május 1., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - A munka ün-
nepe - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - A tánc világnap-

ja - Sport  
18:15 Hétről-Hétre: Biztonság napja - Közelmúlt - Sport  

Május 2., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

A Tiszaújváros Települési Értéktár
FELHÍVÁSA

Kreatív értéktár
Mutassa meg kreativitását! Válasszon ki egy helyi értéket az 
értéktár honlapján található listából!
Várjuk azokat az alkotásokat, amelyek az értéktár egy-egy ele-
mét jelenítik meg kreatív formában (fotó, rajz, montázs, számí-
tógépes grafika, plakát, kézműves munka, stb.).

Az elkészült pályaművek az értéktár májusi kiállításán lesz-
nek láthatók.
A pályázaton való részvétel ingyenes.
A pályázat leadási határideje: 2019. május 3.
Helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár (Széchenyi u. 37.)
A részletes pályázati kiírás elérhető nyomtatott formában a 
könyvtár épületében, valamint az értéktár honlapján: www.er-
tektar.tiszaujvaros.hu
A pályázattal kapcsolatban Kitka Zsuzsa, a Tiszaújváros Tele-
pülési Értéktár Testület titkára nyújt felvilágosítást a 452-007-
es telefonszámon, illetve e-mailben az ertektar@tujvaros.hu 
címen.

Diáksport

Egy röplabdás álom vált valóra…
Április 11-14. között Debrecen-
ben rendezték meg a röplabda 
országos diákolimpiai döntőt. 
A küzdelmek 20 csapat rész-
vételével zajlottak. A Tiszaúj-
városi Eötvös József Gimná-
zium, Szakgimnázium és Kol-
légium két csapattal képvisel-
tette magát, mind a fiúk, mind 
a lányok veretlenül nyerték a 
megyei bajnokságot, így isko-
lánk képviselte Borsod megyét 
az országos döntőben.

A sorsolás után négy csoportot alakítot-
tak ki a szervezők, amelyben 5-5 csapat 
került szembe egymással. A csoportmér-
kőzéseken jó játékkal, vereség nélkül a fi-
úk és a lányok is csoportelsőként jutottak 
a legjobb 8 közé.
A lányoknak a legjobb 4 közé jutásért a 
debreceni Svetits Katolikus Gimnázium 
csapata volt az ellenfelük. Az Eötvös lá-
nyok fegyelmezett játékkal 2:0-ra nyerték 
a mérkőzést.
A fiúk ellenfele a Mosonmagyaróvári 
Kossuth Lajos Gimnázium volt. Ők is si-
keresen vették az akadályt, és bekerültek 
a legjobb 4 közé.
Szombaton este a lányokra nagy fela-
dat várt, mert a döntőbe jutásért kellett 
harcolniuk a veszprémi Lovassy László 
Gimnázium ellen. A mérkőzés nagy csa-
tát hozott, de lányaink óriási küzdeni tu-
dásukról tettek tanúbizonyságot és 2:0-
ra nyerték a párharcot, így újra, csakúgy, 

mint tavaly, vasárnap az aranyéremért 
szállhattak harcba.
Eközben fiú csapatunkra a Kecskeméti 
Katona József Gimnázium várt. A mérkő-
zés nagy izgalmakat és óriási küzdelmet 
hozott, de sajnos nem sikerült a bravúr, 
így a fiúk vasárnap a bronzéremért száll-
hattak harcba. Kicsit csalódottak voltak 
az eredmény miatt, mert titkon abban re-
ménykedtek, hogy ők is a döntőbe juthat-
nak.
A vasárnapi döntőt nagy izgalommal vár-
tuk. A fiú csapatunk az Ibrányi Móricz 
Zsigmond Gimnáziummal harcolt a do-
bogó 3. helyéért. Kitűnő játékkal 3:1-re 
nyertük a mérkőzést, így a fiúk a dobo-
gó 3. helyét foglalhatták el, és egy kicsit 

az érem kárpótolta őket az előző napi ve-
reségért.
Nagy örömet okozott, hogy a fiúk közül 
egy különdíjasunk is lett Kapusi Zoltán 
személyében, aki az országos döntő leg-
technikásabb játékosa címet nyerte el.
A lányok ellenfele a másik ágon veretlen 
budapesti bajnok, a Békásmegyeri Veres 
Péter Gimnázium volt. A csarnok meg-

telt szurkolókkal, óriási volt a hangulat. 
Barátok, szülők, ismerősök és más csapa-
tok szimpatizánsai biztatták a lányokat. 
A döntő jól kezdődött számunkra, az el-
ső szettet könnyedén megnyertük. A má-
sodik szett már több izgalmat hozott, mert 
a két csapat fej-fej mellett haladt, de lá-
nyaink a végjátékban jobban koncentrál-
tak, így már 2:0-ra vezettünk. A harma-
dik szettben úgy nézett ki, hogy minden a 
mi akaratunk szerint történik, hiszen négy 
mérkőzés- és egyben bajnoki labdánk is 
volt, de Fortuna nem állt mellettünk, ezt 
a szettet elveszítettük, 2:1. Jött a negye-
dik játék, a lányok újra összeszedték ma-
gukat, és stabil játékkal megnyerték a ne-
gyedik szettet, az eredmény 3:1 lett, így 
az Eötvös József Gimnázium lány csapata 
országos diákolimpiai bajnok lett. 
Egy álom vált valóra, mert a tavalyi ezüst-
érem után a lányok aranyat nyertek, a fi-
úk, akik pedig először szerepeltek orszá-
gos döntőben, az előkelő 3. helyen végez-
tek.
Végezetül ezúton is szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik segítséget 
nyújtottak abban, hogy ez a fantasztikus 
siker megvalósulhatott. Külön köszönet 
Koncz Györgynek, Veréb Gábornak és 
Daragó Tamásnak.

Olasz Gyula
  edző

7. oldal2019. április 25. Sport/Kultúra

Felemelt kezek. A röplabdában ez nem a megadás jele. Ellenkezőleg. 
Fotók: Tóth László

A bajnokcsapat, álló sor (balról): Ragályi Petra, Sereg Kamilla, Orvos Réka, Olasz 
Gyula, Tóth Vivien, Flaskó Petra, Orosz Eszter, Tóth Réka. Elől (balról): Sebe 
Anett, Kónya Lili, Brunyánszky Réka, Szobonya Klaudia, Rácz Boglárka

A bronzfiúk, álló sor (balról): Veréb Gábor, Tóth Tibor, Várszegi Tamás, Kapu-
si Zoltán, Lovász Martin, Tóth Balázs, Garbacz Dávid, Tóth Marcell, Sipos Ákos, 
Olasz Gyula, Daragó Tamás.  Elől (balról): Gere Áron, Oláh Mózes, Kundrák Mi-
lán, Derecskei Kristóf



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2019. május 02-án (csütörtökön) 
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

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

2019. április 29-én (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentkezés alapján történik, negyedórás beosztással.

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

     Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-
ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-
mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, 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 rögzí-
tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

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
Tisztelt Lakosság!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-

intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 

internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/

szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2019. 
áprlils 25-én, csütörtökön 10 
órától ülést tart a Városháza II. 
emeleti tanácskozótermében.

Napirendi javaslat: 
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
2. Beszámoló a Tisza Média Kft. tevé-
kenységéről, valamint javaslat a 2018. 
évi mérleg és eredménykimutatás jóváha-

gyására, a vezetői jutalom mértékének a 
meghatározására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat bírósági ülnökök megválasz-
tására
2. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ és a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ Alapító Okira-
tának módosítására
3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
4.Javaslat a Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár magasabb vezetői 

(igazgatóhelyettesi) beosztás megbízás-
sal történő ellátásához kapcsolódó döntés 
meghozatalára
5.Beszámoló a Tiszaújvárosi Sport-Park 
Nonprofit Kft. tevékenységéről, valamint 
javaslat a 2018. évi mérleg és eredmény-
kimutatás jóváhagyására, a vezetői juta-
lom mértékének a meghatározására 
6.Tájékoztató a Vízirendészeti Rendőr-
őrs Tokaj 2018. évben végzett tevékeny-
ségéről
Kérdések

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. május

MÁJUS Helye Ideje Kinek a részére
02. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
03. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
08. szerda Hunyadi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
09. csütörtök Széchenyi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
13. hétfő Hunyadi iskola 7.30-10.00 és 14.00-16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszaparti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
14. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
15. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klub 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi otthon
Őszirózsa Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

16. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
22. szerda Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők
23. csütörtök Központi Étterem 10.00- 12.00 Szociális étkezők
28. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
29. szerda Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delés
Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 

gyermek és alkalmazott pótbefizetés
Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazotti étkezés megrendelés

30. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
31. péntek Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Bőrgyógyász szakorvos munkakör
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alap-
ján pályázatot hirdet bőrgyógyász szakor-
vos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros 
Városi Rendelőintézet, Borsod-Aba-
új-Zemplén megye, 3580 Tiszaújváros, 
Bethlen Gábor út 11-13. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok:
Szakrendelés és gondozás szakorvosi fel-
adatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendel-

kezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• egyetem, bőrgyógyász szakorvos 
• büntetlen előélet, egészségügyi alkal-
masság 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány 
• végzettséget igazoló okiratok másolata 
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 
pályázat tartalmát a bíráló bizottság min-
den tagja megismerheti 
A munkakör betölthetőségének időpont-
ja:
A munkakör legkorábban 2019. május 13. 
napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. május 9.
A szakorvosi feladatok ellátása vállalko-

zói szerződés keretében is lehetséges.
Ebben az esetben a tájékoztató az alábbi 
linken érhető el: 
http://www.tiszaujvaros.hu/index.php/be-
ruhazasok-palyazatok-archivum/listid-
14-egyeb 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információ a 49/544-600-as telefonszá-
mon kérhető.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Tiszaújvá-
ros Városi Rendelőintézet címére történő 
megküldésével (3580 Tiszaújváros, Beth-
len Gábor út 11-13.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 50114/2019. va-
lamint a munkakör megnevezését: bőr-
gyógyász szakorvos.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
május 10.

A Polgármesteri Hivatal értesíti az ebtu-
lajdonosokat, hogy az ebek évenként kö-
telező veszettség elleni szervezett védőol-
tása és a még végre nem hajtott mikrochip 
beültetés 2019-ben az alábbiak szerint 
történik:
Oltások időpontjai és helyszínei: 
Tiszaújvárosban
2019. április 25-én (csütörtök) - 16.00-
18.00 között, helyszíne a Tisza úti vásár 
területe.

Tiszaszederkény városrészben
2019. április 27 (szombat) és 28-ai (va-
sárnap) napokon, helyszíne utcánként, 
külön értesítés szerint 8.30-tól.
A veszettség elleni oltás tulajdonost ter-
helő költsége: 4 000.-Ft/eb
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy a 
hatályos állategészségügyi jogszabály 
szerint veszettség elleni védőoltás az eb 
3 hónapos korától, az azonosító chip be-
ültetése 4 hónapos kortól kötelező. Ve-

szettség ellen csak azonosító chippel el-
látott ebek olthatók be. Azon ebek, ame-
lyek még nem rendelkeznek azonosító 
chippel, a chip behelyezését 3 500.-Ft/eb 
áron a veszettség elleni oltás alkalmával 
kell végrehajtani. Elveszett oltási könyv 
pótlásának díja 500.-Ft.
A veszettség elleni oltás és a chip beülte-
tés bármely hivatalos állatorvosi praxissal 
rendelkező állatorvosnál elvégeztethető.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Veszettség elleni eboltás

8. oldal 2019. április 25.Közlemények



Biztonság napja

Parkoló- és útlezárások
2019. április 27-én (szombaton) rendezik a Tiszaújvárosi Mű-
velődési Központ és Könyvtár szervezésében  A biztonság 
napja városi nagyrendezvényt. A programok zavartalan lebo-
nyolítása érdekében az alábbi parkoló- és útlezárások lesz-
nek:
2019. április 25-én (csütörtök) 18.00 órától április 29. (hétfő) 
14.00 óráig a Főnix parkoló Építők útja felé eső része, vala-
mint az Építők útja Kazinczy Ferenc és Bethlen Gábor út kö-
zötti szakasza.
2019. április 26-án (péntek) 18.00 órától április 27. (szom-
bat) 19.00 óráig a Főnix parkoló teljes területe, a Polgármes-
teri Hivatal parkolója.
2019. április 27-én (szombat) 10.00 - 19.00 óráig, a Bethlen 
Gábor út Polgármesteri Hivatal parkoló- kijárata és a Rózsa 
út közötti szakasza.
15.00 - 18.00 óra között - a Szent István út a Tisza ABC par-
kolójának bejárata és a József Attila út közötti szakasza. 8.00 
- 19.00 óra között - a közös bemutató miatt - a Szent István út 
ezen szakaszának mindkét oldalán tilos megállni, és ez vonat-
kozik a parkolókra is. 
Emellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bemutatók ideje 
alatt erős hanghatások (fegyverzaj, sziréna, stb.) lesznek.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A szervezők

Autóbuszok másképp
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. május 1-jén városunkban megrendezik a ha-
gyományos Majális rendezvényt, 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 területe

Kérjük, hogy 2019. április 30-án az esti óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkoljanak. To-
vábbá értesítjük az utazókat, hogy május 1-jén az autóbusz-közlekedés az alábbiak szerint tör-
ténik:

A rendezvény időtartama alatt a Tiszaújváros, művelődési ház és a Tiszaújváros Kazinczy u. 
elnevezésű megállóhelyeket az autóbusz-járatok nem érintik, az alábbi kerülő útvonalakon 
közlekednek.

Helyközi járatok: 
Mezőcsát, Sajólád, illetve Polgár irányába és irányából:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Óvárosi elágazás útvonal. A járatok a Széchenyi úti (üzletsor) 
Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelyeket nem érintik. 
MOL autóbusz-váróterem irányába, és irányából:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Tűzoltó utca útvonal. A járatok a Széchenyi úti (üzletsor) Ti-
szaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelyeket nem érintik. 

Helyi járatok:
1-es jelzésű járatok Tiszaszederkény irányába és irányából:
Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út - Tiszaszeder-
kény ,Kossuth Lajos u. útvonalon közlekednek.
Az autóbusz-járatok visszafelé a Kazinczy u. elnevezésű megállóhelyet nem érintik, helyette 
a Bethlen Gábor úti helyi járati megállóhellyel szemben, az ideiglenesen kiépített megállóhe-
lyen történik a le- és a felszállás.

2-es jelzésű járatok Tisza-part városrész irányába és irányából:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Óvárosi elágazás útvonalon közlekednek.
A járatok a Széchenyi úti (üzletsor) Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelye-
ket nem érintik. 
3-as jelzésű járatok JABIL irányába és irányából:
Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G út - Rózsa út - Szederkényi út - Tisza út - Ja-
bil útvonalon közlekednek.
A járatok a Széchenyi úti (üzletsor) Tiszaújváros, művelődési ház elnevezésű megállóhelye-
ket nem érintik, helyette mindkét irányban a Bethlen Gábor úti megállóhelyeken történik a le- 
és a felszállítás.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 

       A rendezőség

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS 
CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ 

MUNKAKÖR 
betöltésére 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan idő-

re szóló munkaszerződéssel.

Munkaköri feladatok: a munkahelyi vezető iránymutatása 
alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, 
hőfogadó állomások, primer- és szekunder vezetékhálózatok 
felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasháza-
kat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl. légte-
lenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• központifűtés- és csőhálózat-szerelői végzettség (szakmun-
kás végzettség)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:  
• tiszaújvárosi lakhely

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 7.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „központifűtés- és csőhálózat-szerelő” fel-
tüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2019. május 22. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Fakó Barnabás távhő üzemvezető 70/333-7571

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet:

VÍZVEZETÉK-SZERELŐ 
MUNKAKÖR 

betöltésére 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan idő-
re szóló munkaszerződéssel.

Munkaköri feladatok: a TiszaSzolg 2004. Kft-vel karbantartá-
si szerződést kötött társasházakban víz-, szennyvíz-, csapadék-
víz-hálózat karbantartása, javítása, vízóracserék elvégzése.
Készenléti feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• vízvezeték-szerelői végzettség (szakmunkás végzettség)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
Előnyt jelent:  
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell: 
• szakmai, fényképes önéletrajz

• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy 
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vál-
lalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés 
megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 7.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F. vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14 
óráig vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küld-
ve, a tárgy rovatban „vízvezeték-szerelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 17.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2019. május 22. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Bátori Imre karbantartási csoportvezető 70/333-7484

Vigyázat, vadászat!
Ezúton értesítjük a Tiszaújvárosban és környékén élőket, 

hogy 2019. április 15-étől a Tisza és a Sajó árterében foko-
zott vadászati tevékenységet folytatunk. Felhívjuk a tisz-

telt lakosság figyelmét, hogy a hajnali és esti szürkületben 
a közlekedés ezeken a területeken fokozott balesetveszély-

lyel jár. Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében 2019. 
május 31-ig vegyék figyelembe a fentieket. 

Koleszár Péter 
hivatásos vadász
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Az Inno-Comp Kft.
multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres

Munkakezdés: Akár azonnal
A termékmérnöki munkakör célja cégünk termékstruktúrájának piaci igényekhez való alakítása. A 
sikeres pályázó termékfejlesztési projektekben vesz részt, munkájával segíti az új termékek beve-
zetését.
A pozíció elnyerésére esélyes pályázó:
• felsőfokú végzettségű 
• tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudással rendelkezik
• kiváló kommunikációs készségekkel bír
• önálló és pontos munkavégzés jellemzi
• B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
Előny:
• műanyagiparban, hasonló területen szerzett ismeretekkel rendelkezik
Amit az új kollégának kínálni tudunk:
• folyamatos szakmai fejlődés egy nemzetközi csapatban
• versenyképes jövedelem 
• egyéb béren kívüli juttatások
• nyelvtanulási és más képzési lehetőségek 
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és Ön megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el 
magyar és/vagy angol nyelvű önéletrajzát, motivációs levelét a következő postacímre vagy e-ma-
il címre: 
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36 (49) 542-084 /121 mellék.

Jelentkezési határidő: 2019. április 30.

TERMÉKMÉRNÖK MUNKATÁRSAT

Ünnepi hulladékszállítás
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a május 1-jei ünnepnapon. 
A hulladékot változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 órá-
ig szíveskedjenek kihelyezni.

2019. május 1-jén (szerdán) az ügyfélszolgálati irodáink 
és a hulladékudvarok ZÁRVA tartanak. 

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Hölgy, ápolói végzettséggel és 
nagy tapasztalattal idősgondozást 
vállal Tiszaújváros és környékén. 
Telefonszám: +36 30 877 39 37

Miskolcon 73 nm-es jó állapot-
ban lévő 5. emeleti 3 szobás, erké-
lyes lakás, kiváló lakókörnyezet-

ben, csendes helyen eladó. Irányár: 
12 millió forint.

Érd.: 06-46/433-188
06-70/275-6511

Tiszaújvárosban a Bartók Béla 
úton II. emeleti, tehermenetes, 59 
nm-es, 2 szobás, tégla- építésű tár-
sasházi lakás felújított állapotban 

eladó.
Érd.: 06-20/773-0061

Mátyás király úti garázssoron ga-

rázs kiadó 2019. november 1-ig. 

Érd.: 06-70/341-9940

Amennyiben lehetősége van rá, és szeretné felajánlani a Tiszaújvárosi Mecénás 
Közalapítványnak a személyi jövedelemadója 1 %-át, úgy az erre vonatkozó ren-
delkező nyilatkozatot szükséges kitöltenie.
 

Adószám: 18412262-1-05
 
Köszönjük, hogy megtisztel bennünket felajánlásával!
 

a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány kuratóriuma
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Április 25., csütörtök 
Kosárlabda
17:00 Tiszaújvárosi Phoenix KK - Alba Fehérvár bajnoki mér-
kőzés	 	 	 Játékcsarnok

Április 27. (szombat)
10.00	XXI.	Showtánc	Fesztivál	 	 	 	
	 	 	 Játékcsarnok
11.00	Nemzetközi	Atlétika	Verseny	
	 	 	 Atlétikapálya

Sakk
10.00	TSC-	Miskolci	Kisbocsok	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 Zászlós	terem

Április 28. (vasárnap)
11.00	 Pepper	Gála	
	 	 	 Játékcsarnok

Április 29. (hétfő)
17.00	 Bozsik	torna	U11,	U13	csapatok	részére	 	
	 	 	 Füves	pályák

Labdarúgás

Két kapufa, két gól, három pont
A labdarúgó NB III Keleti 
csoportjának 24. fordulójá-
ban a kiesőjelölt Salgótarján 
látogatott Tiszaújvárosba. A 
hazaiak sok helyzetet kihagy-
tak, de végül itthon tartották 
a 3 pontot.

Tiszaújváros – Salgótarján
 2-0 (0-0)

Tiszaújváros,	300	néző.	V.:	Takács.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth	Cs.	–	
Bokros,	 Lippai,	 Nagy	D.,	 Pap	 (Lipusz),	
Fodor,	 Csicsek	 (Tóth	 S.),	 Hussein,	 Illés	
G.,	 Kertész	 (Orosz),	 Molnár	 M.	 Edző:	
Gerliczki	Máté.
Salgótarjáni BTC: Megyeri	–	Sárközi,	Nagy	
G.,	Kitl	(Simó),	Tarlósi	M.,	Czutor,	Grajzel,	
Magos	(Illés	E.),	Tóth	M.,	Benkő-Bíró,	Tar-
lósi	P.	Edző:	Rubint	Richárd.
Remekül	kezdte	a	találkozót	a	Tiszaújvá-
ros,	úgy,	ahogy	a	szurkolók	is	várták.	Már	
a	 4.	 percben	meg	 is	 szerezhette	 volna	 a	
vezetést,	ám	Kertész	lövése	a	felső	kapu-
fán	csattant.	Pár	pillanattal	később	újabb	
esélye	 volt	 a	 kék-sárgáknak	 a	 gólszer-
zésre,	 hiszen	 Molnár	 Mátét	 buktatták	 a	
16-oson	belül.	A	büntetőt	Nagy	Dávid	vé-
gezte	el,	de	a	kapufa	ezúttal	is	megmen-
tette	 a	 góltól	 a	 Salgótarjánt.	Az	 első	 fé-
lidőben	ezután	a	vendégek	előtt	adódtak	
ziccerek,	de	Tóth	mindegyiknél	a	helyén	
volt	és	bravúrral	hárított.
A	második	 45	 percre	 a	 hazai	 szakveze-
tő	Kertész	helyett	Oroszt	küldte	a	pályá-
ra.	A	csere	bejött,	mert	a	48.	percben	egy	
nagyszerű	kiugratás	végén	Orosz	a	kapus	
mellett	a	hálóba	lőtt	 ,1-0.	A	gól	után	ve-
szélyesebb	lett	a	Tiszaújváros,	bátrabban	
támadott,	 melynek	 meg	 is	 lett	 az	 ered-

ménye.	A	60.	percben	egy	szerzett	labda	
után	Molnár	kapott	nagyszerű	kiugratást	
a	jobb	oldalon,	beadása	a	kaputól	néhány	
lépésre	álló	Nagy Dávidot teljesen	egye-
dül	találta	meg,	az	újvárosi	támadó	pedig	
közelről	már	nem	hibázott,	vállal	a	hálóba	
juttatta	a	labdát,	2-0.	A	hátralévő	időszak-
ban	több	alkalommal	is	újabb	gólt	szerez-
hetett	volna	a	Tiszaújváros,	de	nem	sike-
rült	növelni	az	előnyt.	A	80.	percben	a	tar-
jániaktól	Benkő-Bírót	állította	ki	a	játék-
vezető,	 de	 az	 eredmény	már	 nem	 válto-
zott.	A	 2-0-ás	 győzelem	 után	 a	Tiszaúj-
város	35	pontos	és	előrelépett	a	8.	hely-
re.	Fodorék	legközelebb	április	28-án,	va-
sárnap	fél	öttől	a	Putnok	otthonában	lép-
nek	pályára.
Gerliczki Máté:	Nem	volt	egyszerű	meccs,	

de	a	labdarúgást	a	labdabirtoklás	és	a	hely-
zetek	száma	dönti	el,	és	mivel	mindkettő-
ben	felülmúltuk	ellenfelünket,	ezért	megér-
demelt	győzelmet	arattunk.	Ezúttal	az	ötö-
dik	percben	kihagyott	tizenegyes	is	belefért.
Rubint Richárd: Az	 első	 félidei	 teljesít-
ményünkkel	 elégedett	 vagyok.	A	 máso-
dikban	 bent	 maradtunk	 az	 öltözőben,	 a	
gyorsan	bekapott	gól	miatt	felborult,	amit	
elterveztünk.	Az	 ellenfél	 kihasználta	 hi-
báinkat,	ezért	megérdemelten	nyertek.
 A forduló további eredményei:

Putnok	-	Jászberény	2-1
Gyöngyös	-	Cigánd	3-0

Füzesgyarmat	-	ESMTK	1-3
Eger	-	DVTK	II.	2-3
DEAC	-	Szolnok	3-4

Nyírbátor	-	Sajóbábony	1-0
Sényő	-	Tállya	2-0	

Következik a 25. forduló 
2019. április 28., vasárnap
12:30	Tállya	-	Gyöngyös

16:30	Jászberény	-	Szolnok
DVTK	II.	-	DEAC
ESMTK	-	Eger

Cigánd	-	Füzesgyarmat
Sajóbábony	-	Sényő
SBTC	-	Nyírbátor	

Putnok - Tiszaújváros

Atlétika

Terepfutás

Benépesül a stadion

A 2. Lillafüred Trail elnevezésű terepfutóversenyt 
április 28-án rendezi meg a Miskolc Egészséges 
Ifjúságáért Alapítvány. Az eseményre a helyszínen 
is lehet nevezni.

A	házigazdák	három	távot	kínálnak	a	sportbarátok	számára.	A	
Miskolc	 turisztikai	értékeinek	 	népszerűsítését	 is	szolgáló	MC	
Félmaraton	Tour	első	állomását	jelentő	16.8	km-es	Joyson	fél-
maraton	mellett,	a	NOMÁD	kismaraton	(8,4	km)	és	a	3-12	éves	
gyermekeknek	szánt	minimaraton	(1,4	km)	szerepel	a	program-
ban.	A	két	hosszabb	távon	női,	férfi	abszolút	és	korcsoportos	ér-
tékelést	is	tartanak	majd.
A	verseny	napján	a	Lillafüredi	Kalandparknál	(Erzsébet	sétány)	
kijelölt	 versenyközpontban,	 a	 helyszínen	 is	 lehet	majd	 jelent-
kezni	a	futásra.	
Ami	 a	 rajtokat	 illeti,	 elsőként	 10	 órakor	 a	 félmaraton,	 majd	
10.15	órakor	a	minimaraton,	11	órakor	pedig	a	kismaraton	me-
zőnye	kezdi	meg	a	választott	táv	teljesítését.
A	verseny	napján	és	helyszínén	tartja	éves	PH	világnapi	rendez-
vényét	aTüdőér	Egylet.	A	 rendezvényen	 jelen	 lesznek	a	beteg	
gyerekek,	akiknek	a	szervezők	segíteni	szeretnének.	A	résztve-
vőktől,	kísérőktől,	érdeklődőktől	azt	kérik,	hogy	vigyékk	el	és	a	
Tüdőér	Egylet	sátránál	adják	le	megunt,	nem	használt	sportesz-
közeiket,	 játékaikat,	 kifestőket,	 továbbá	 színes	 ceruzákat,	 há-
tizsákot,	övtáskát,	túrabotot,	könyveket,	vagy	bármit,	ami	köny-
nyebbé,	komfortosabbá	tudja	tenni	a	beteg	gyermekek	mozgá-
sát,	kirándulását,	kórházban	eltöltendő	idejüket.	Ez	a	nap	tehát	
nem	csak	a	futásról	fog	szólni,	hanem	a	segítségről	is.
Valamennyi	 célba	 érkező	 egyedi	 befutóérmet	 kap,	 és	minden	
résztvevő	kedvezményes	veheti	 igénybe	a	Lillafüredi	Kaland-
park	szolgáltatásait.
További	információ:www.maratonclubmiskolc.hu
Facebook:	 Marathon	 Club	 Miskolc	 |	 https://www.facebook.
com/miskolcmaraton/
Tel:	30/7212-403;	70/391-9136;

Lillafüred Trail

Tiszaújváros	április	27-én,	szombaton	rendezendő	XIX.	Nem-
zetközi	Atlétikai	Versenyére	mintegy	 600	 nevezés	 érkezett	 az	
ország	területéről	és	Szlovákiából	(70	nevezés).	Az	idén	nagyon	
népszerűek	a	sprint	-	100,	200,	300	méteres	-	futószámok.	A	Ti-
szaújvárosi	Sport	Club	atlétái	is	indulnak	a	rangos	eseményen,	
9	versenyzővel	neveztek	13	versenyszámban,	egy	nagyon	erős	
mezőnyben.	Remélhetőleg	az	időjárás	kedvező	lesz	a	kiemelke-
dő	eredmények	eléréséhez.	Az	első	versenyszám	11	órakor	kez-
dődik	és	17:35	órakor	zárul	a	viadal.	A	szervezők	szeretettel	vár-
nak	minden	érdeklődőt.

Az NB III. Keleti csoport állása:
1.	Szolnok		 	 24	 17	 2	 5	 50-25	 53
2.	Jászberény	 	 24	 17	 1	 6	 61-26	 52
3.	ESMTK	 	 24	 16	 4	 4	 38-18	 52
4.	Füzesgyarmat	 	 24	 13	 4	 7	 45-22	 43
5.	Putnok	 	 24	 13	 3	 8	 39-33	 42
6.	Nyírbátor	 	 24	 12	 4	 8	 31-28	 40
7.	Sényő		 	 24	 11	 6	 7	 40-34	 39
8. Tiszaújváros  24 10 5 9 42-30 35
9.	DEAC	 	 24	 10	 3	 11	 41-46	 33
10.	DVTK	II.	 	 24	 8	 2	 14	 27-44	 26
11.	Tállya	 	 24	 7	 5	 12	 23-33	 26
12.	Eger		 	 24	 7	 5	 12	 24-36	 26
13.	Gyöngyös	 	 24	 6	 4	 14	 33-45	 22
14.	Sajóbábony	 	 24	 6	 3	 15	 20-47	 21
15.	SBTC	 	 24	 5	 4	 15	 23-51	 19
16.	Cigánd	 	 24	 5	 3	 16	 25-44	 18

Nem termett babér

Az	utánpótlás	csapatok	a	hétvégén	és	
hét	közben	is	pályára	léptek,	a	Balmaz	
FC	Olasz	Focisuli	és	a	Felsőzsolca	el-
len,	 s	mindannyiszor	 vesztesen	 hagy-
ták	el	a	pályát.

U19
 Balmaz - Tiszaújváros 

2-1	(2-1)
Gól:	Bányász	J.

	Tiszaújváros	-		Felsőzsolca	
1-5	(0-2)

Gól:	Molnár	M.
U17

 Balmaz - Tiszaújváros
	7-1	(5-1)

Gól:	Váradi	L.	(öngól)
	Tiszaújváros	-	Felsőzsolca

	1-3	(1-3)
Gól:	Kovács	K.

U15
Tiszaújváros - Balmaz

	1-3	(1-2)
Gól:	Tarnóczi	B.

U14
Tiszaújváros - Balmaz

	0-7	(0-5)

11. oldal2019. április 25. Sport

Tóth Csabának bőven akadt dolga az első félidőben. El is végezte. 

Orosz gólja szárnyakat adott Fodornak (10). 

A Sportcentrum eseményei   



12. oldal 2019. április 25.Rendezvények
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