
Az MSZP tiszaújvárosi szervezetének ven-
dége volt Mesterházy Attila, korábbi párt-
elnök.
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Varsányi Emília grafi-
kusművész alkotásai-
ból nyílt kiállítás a
Városi Kiállítóterem-
ben.
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Nyitás,
keményebb hang

Ülésezett az önkormányzat
Kiállítás
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Nőnapra, virág mellé
Minden a születéssel kezdődik. A szülés kínja, csodája, öröme köz-
ben, után találkozunk az első NŐ-vel, az édesanyánkkal. Kapunk
az élettől egy örök szövetségest, védelmezőt, aki feltétel nélkül szeret
minket. Ő életünk alfája és omegája, nevel, aggódik, gondoz, amíg
kell. Meztelen alkarral nézi meg a fürdővizet, hogy elég meleg e, ar-
cához érinti a cumisüveget, hogy nem túl meleg-e?
Az érintés varázsát is tőle tanuljuk, mert simogat, megölel. Mi is azt
kívánjuk tenni azzal, akit szeretünk vagy tisztelünk az életben.
Aztán jönnek az óvó-NŐK, tanár-NŐK, dicséretek, buksisimoga-
tások élményei. Na és persze a lányok, csoporttársak, osztálytársak
és már van kiválasztottunk. És jön-jön újra a NŐ, csak más vo-
natkozásban. A csak Téged akarlak, és mindig akarlak, az álmo-
dozások és a „föld felett járás” ideje, kora. Az a feledhetetlen első
szerelem, a varázslatos első csókok, az első testi szerelem áramütés-
szerű élménye, gyönyöre. Bálványunk, szerelmünk, a NŐ!
Azok a bájos mozdulatok, ahogy egy oldalpillantással megnézik ma-
gukat a kirakatüvegben, ahogy könyékig kotorásznak a táskában,
mert mindig alul van, ami kell. A kismamák önkéntelen kéztartása
a pocijukon utánozhatatlanul nőies. Ők ápolnak, ha fáj, hozzák a
borogatást, meg a tablettákat. Szülik, nevelik, terelgetik gyermeke-
inket, unokáinkat, őrzik a családot akkor is, ha „a csókok íze hol
méz, hol áfonya”. A bölcsőtől a sírig kísérnek, megsiratnak, fehér ró-
zsát tesznek a sírunkra. Megemlékeznek. Fogadjuk el és be azt a
sok jót, amit kapunk tőlük. Rám mosolyog és nevemen szólít a bol-
tos, a patikus, nyílt utcán megölel és örül nekem az unokám óvónője.
Segítséget és süti kóstolót kapok a szomszédasszonyoktól, jutalom
mosolyt a kétéves Dóritól. Mind-mind ajándék, és „csak” tisztelettel,
szeretettel kell honorálni. Milyen szép emlék nekünk, a mai manók-
nak meg óriási élmény a drága nagymamák aszalt szilva és piskóta-
illatú vidéki háza, az ott töltött nyarak és a gondoskodás. Köszönet
és tisztelet a Nőknek. Kedveseik ölelése, a család szeretete, gyerekek,
unokák maszatos puszija tegye szebbé ezt a napot számukra. A két-
éves bugyistól az ápolt nyolcvanasig. Köszönet és tisztelet a nőknek a
virág mellé.

K. Tóth Imre

„Második olvasatban” tárgyalta, és csaknem 8 milliárdos főösszeggel fogadta
el Tiszaújváros képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetését.
A február 26-án tartott ülésen a testület elfogadta a közrend, közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót, és új rendeletet alkotott a szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. /3. oldal

Nagyon sok társasház jelezte, hogy részt kíván venni az Otthon Melege Programban.

Javában zajlanak a munkálatok.

Írások, képek 2014-ből

Készül Tiszaújváros évkönyve
Már javában zajlanak Tiszaújváros
2014-es évkönyvének nyomdai munká-
latai.

„Ha tiszaújvárosi, élje át újra a történéseket. Ha nem
városunk lakója, akkor ismerje meg településünk éle-
tének 2014-es keresztmetszetét, ismerje meg a tiszaúj-
városiakat.” - fogalmaz az előszóban Bráz György
polgármester. Az évkönyv a Tiszaújvárosi Krónikában
megjelent írásokon, fotókon keresztül mutatja be vá-
rosunk tavalyi évének legfontosabb történéseit, emellett
különböző táblázatok segítségével mutatja be a város,
az önkormányzat munkáját. Az évkönyv a tavaly ki-
tüntetést kapott személyeket, csoportokat, az ösztöndí-
jasokat bemutató résszel zárul.
Kalicz Magdolna, az előkészítést és nyomdai munká-
latokat végző GraFol Print Kft. ügyvezető igazgatója
elmondta, a hagyományoknak megfelelően ezer pél-
dányban készül az évkönyv (200 kemény- és 800 pu-
hakötésű). Mint ahogy az elmúlt évben, idén is színes
oldalakkal jelenik meg a kiadvány. Tiszaújváros
2014-es évkönyvét elsőként március 15-én a kitünte-
tettek és a sajtónap vendégei kapják meg.

Lakástulajdonosok közgyűlése

Az Otthon Melegére várva

Február 26-án tartotta éves be-
számoló közgyűlését a Társashá-
zak, Lakásszövetkezetek és E-
gyedi Lakástulajdonosok Érdek-
védelmi Egyesülete.

A 2014. évi tevékenységről szóló beszámoló
mellett az Épület-fenntartási Alap felhasználá-
sáról, valamint a 2015. évi pénzügyi tervről ta-
nácskoztak a megjelentek, és szó esett az Otthon
Melege elnevezésű „új panelprogramról is”.
Két új tisztségviselőt is választott az egyesület,
mert Vendlerné Polyák Ilona önkormányzati
képviselőségéből adódóan összeférhetetlenség,
Dukai József pedig idős kora miatt lemondott
tisztéről. A megüresedett helyekre Dobronyai
Józsefet és Kurovics Bélát választották meg az
egyesület tagjai.
- Az előző év gazdálkodása pozitív volt - érté-
kelt Csoma Bertalan, az egyesület elnöke. - Az
Épület-fenntartási Alapból megközelítőleg 7
millió forintot adtunk ki a társasházak részére.

Megtárgyaltuk az év legfontosabb feladatait is,
hiszen jelentős jogszabályváltozások következ-
tek be és továbbiak is várhatók, melyeket min-
denképpen meg kell ismertetnünk a társasházi
közös képviselőkkel. Gondolok itt a liftek mű-
szaki felülvizsgálatára, az azzal összefüggő
pénzügyi kötelezettségek teljesítésére, emellett
életbe lépett az új országos tűzvédelmi szabály-
zat. Ezzel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a
helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Tájé-
koztatót tartanak majd a fontosabb változások-
ról, és segítenek elkészíteni az épületek részére
a tűzvédelmi szabályzatot. Fontos még, hogy to-
vábbra is kezeljük az Épület-fenntartási Alapot,
ebben az évben a tervek szerint 18 millió fo-
rintra lehet pályázni. Tiszaújvárosban eddig 52
társasháznál tartottunk közgyűlést az Otthon
Melege Programmal kapcsolatban, több társas-
ház is jelezte, hogy részt kíván venni a prog-
ramban. Azt azért itt kiemelném, hogy a január
7-én meghirdetett pályázat és a most, február

23-án megjelentetett útmutató között ellent-
mondások tapasztalhatók, és olyan feltételek ke-
rültek bele, melyek az előző kiírásban nem
voltak. Ezért újra meg kell keresnünk a társas-
házakat, tulajdonközösségeket, hogy az új felté-
tek mellett is tudják-e vállalni a pályázatot.
Tiszaújváros önkormányzata az előző évekhez
hasonlóan idén is támogatni kívánja a korszerű-
sítéseket, felújításokat. Eredetileg mai (február
26.-i - a szerk.) ülésén alkotott volna erről ren-
deletet a testület, de ahogy az előzőekben emlí-
tettem, az útmutató február 23-án jelent meg, és
ezért át kell dolgozni a tervezetet. Vélhetően a
márciusi ülésen tárgyalják meg a képviselők,
hogy milyen mértékben és módon tudja támo-
gatni az önkormányzat a programot.
A korábbi nyilatkozatok szerint az önkor-
mányzat minden olyan pályázatot támogatna,
melynek megítélték az állami támogatást. En-
nek mértéke a korábbiakkal megegyezően ma-
ximum lakásonként 500 ezer forint lenne.

Folytatódik
a kerékpárjelölő program

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros önkormány-
zatának támogatásával folytatódik a kerékpárjelölő program a helyi
kerékpár-tulajdonosok részére.
A jelölés következő időpontja: 2015. március 06. (péntek) 10.00 óra
és 12.00 óra között. Helye:Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tisza-
újváros, Tisza út 2.).
Kérjük, hozza magával személyigazolványát és lakcímkártyáját, ke-
rékpárját, továbbá annak papírjait. Utóbbiak hiányában a helyszínen
kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
A további jelölési időpontokról a média útján tájékoztatjuk az ál-
lampolgárokat.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
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Egyházi hírek
Római katolikus
A hétköznapi szentmisék továbbra is a téli kápolnában lesznek 17:30-kor.
Szombaton 17:30-kor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a szentmise
templomunkban.
Nagyböjti időben minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk a
templomban 16:45-től. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket.
A keresztútjárás segít bennünket, hogy egyre jobban elmélyedjünk a
megváltás misztériumában. Hiszen ha ezt megértjük, akkor minden-
napi áldozatainkat, életünket is könnyebben tudjuk Jézus Krisztushoz
kapcsolni, terheinket hordozni.
Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata március 21-én - szomba-
ton - 14 órától lesz, „Ahol Isten lelke, ott a szabadság” címmel. Az elő-
adó Klára nővér lesz (Szent Ferenc Kisnővérei, Bükkszentkereszt).
Jelentkezni lehet a plébánián március 9-ig.

Görög katolikus
Pénteken 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton el-
hunyt szeretteinkre emlékezünk, 11:00 Szent Liturgia. 17:00 vecser-
nye. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden,
11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden 17:30 ve-
csernye. Szerdán 17:30 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
„Az ember lelkiállapotáért nagyrészt családja felelős. A gyermekek ne-
velése fogantatásuk pillanatában kezdődik.” (Szentéletű Áthoszi
Porfíriosz atya)

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 17:00 órától bibliaóra lesz. Pénteken
Tiszaszederkényben 18:00 órától istentisztelet. Vasárnap
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órá-
tól lesz istentisztelet. 11:00 órától a városban az istentisztelet ideje alatt
- az imaházban -, gyermek istentiszteletet tartunk. Ugyanezen a napon
a délutáni istentiszteletet követően az imaházban konfirmációi oktatás
lesz.

Vallomás
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik márciusu so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap végén

egyben, e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580

Tiszaújváros, Szent István út 16. címre vár-

juk.

A Tiszaújvárosi Krónika
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, +36 49 341-844.
Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KOCSIS LAJOS

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély

gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

PETRÉNYI JÓZSEF

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyá-
szunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot március 8-ig (vasárnapig) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688), majd március 9-től (hétfőtől) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 49/540-318) 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 8-20 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 8-19

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.

Gombászkalauz 6.

Újabb praktikumok, tölcsérgomba
Folytatjuk a gombaszedői prak-
tikumok ismertetését. Valahol
ott hagytuk abba, hogy tudato-
san keressünk magunknak lelő-
helyet, és ne csak úgy ad hoc
módon szálljunk ki a legköze-
lebbi erdő mellett.

Csak hangsúlyozni tudom: ismerjük az alap-
vető fa- és növényfajtákat, mert a gombák so-
hasem önmagukban, hanem egy életközösség
részeként jelennek meg. Ennek megfelelően
legalább olyan fontosak számunkra az élő kör-
nyezeti tényezők, mint az élettelenek. Ezek
közül előfordulásukat legjobban a környeze-
tükre jellemző növényzet, vagyis a vegetáció
típusa befolyásolja, amelyet a földrajzi, éghaj-
lati, kőzet- és talajadottsági tényezők szabnak
meg.

Segít a növényzet

Például a császárgalóca a savanyú, a piros ti-
nóru a meszes, a sziki csiperke pedig a szikes
talajt szereti. Természetesen nem kell talaj-
mérnöknek lennünk ahhoz, hogy megállapít-
suk a talaj kémhatását. Megint csak a növé-
nyeket hívjuk segítségül. A savanyú talaj leg-
főbb indikátora a fenyő (például a kéttűsök: fe-
kete és erdei), de az aljnövényzet is árulkodó
lehet: fehér perjeszittyó, csarab, mohák, áfo-
nyák. Ezek mind-mind a savanyú talajt kedve-
lik. Ilyen helyeken nem fogunk például
sátántinóruba botlani, amely tipikusan meszes
talajon nő. Utóbbi indikátorai: som, akác, gyer-
tyán, nyír, berkenye, stb. Szikes területeken
sótűrő növények élnek: sovány csenkesz, ta-

mariska, vadkörte, sziki ballagófű, stb.
A kinézett erdő semmiképpen se legyen szeny-
nyezett vagy bolygatott. Ha azt tapasztaljuk,
hogy az erdészek nem rég jártak itt, akkor fe-
lesleges szétnézni. Ha úgy tippeljük, hogy az
erdészek egy-másfél hónapja ügyködtek, akkor
érdemes megvizsgálni az elhalóban lévő cson-
kokat, tuskókat. A gomba szerves anyagból
szervetlent állít elő, vagyis lebont, ami azt je-
lenti, hogy a bomló, korhadó faanyagon nagy
eséllyel találhatunk valamilyen fajt. Ilyen far-
ontó gomba lehet a rákellenes hatású, májvédő,
vércukor- és vérnyomás-szabályozó bükkfa-
tapló, vagy a cukorbetegség leküzdésében
rendkívül hatékony pecsétviaszgomba (mind-
kettőt teának készítsük el). Figyeljünk a fény-
viszonyokra is. Nagyon sűrű erdőben (sok
ilyen telepített fenyves van a Bükkben) ne ke-
resgéljünk, mivel a fényhiányt sem a gombák,
sem pedig az aljnövények nem tűrik.
A vegetációtípus tehát igen különböző lehet, és
külön gombaegyüttesekkel jellemezhetők. A
magasabb hegyvidékek hűvös fenyveseiben
vagy bükköseiben az avarbontók (lila pe-

reszke) mellett a fenyők és bükkök mikorrhizás
gombái élnek (légyölő galóca, fenyőpereszke,
barna gyűrűstinóru). A tölgyesek és a vegyes
erdők jellemző gombái a gyilkos galóca, az íz-
letes vargánya, a nagy őzlábgomba, és számos
galambgomba. Akácosokban terem az akácpe-
reszke, nyárligetekben a vörös érdestinóru,
gyertyánosban a kucsmagombák, kaszálókon a
nedűgombák, a mezei szegfűgomba, az óriás
pöfeteg vagy az ördögszekér laskagomba. Máj-
gombát idősebb csertölgyek odvaiban találha-
tunk, pecsétviaszgombát elhalt tölgy tuskóján,
sárga gyűrűs tinórut csakis vörösfenyő közelé-
ben.

Heti faj:
mezei tölcsérgomba

A mezei tölcsérgomba kalapja 1-7 cm átmé-
rőjű, fiatalon domború, majd kiterül és benyo-
mottá válik. Széle gyakran hullámos, kajla,
fehéres, idővel szürkéssé vagy sárgássá válhat,
felülete selymesen fénylő, lemezei kissé lefu-
tók, sűrűn állók, fehéresek, fakó krémszínűek.
Tönkje gyakran görbült, lefelé elvékonyodó,
üregesedő, fehér színű. Húsa a kalapban puha,
a tönkben rostos, szálas, fehér, sárgásfehér,
lisztszagú- és ízű. Májustól novemberig füves
helyen növő, gyakori faj. Nagyon vigyázzunk
vele, mivel a mezei szegfűgomba közelében
nő, és súlyos mérgezéseket tud okozni. Méreg-
anyaga a muszkarin. A következő alkalommal
„feldolgozzuk” a szedett gombát. Heti faj: gyű-
rűs tuskógomba.

Dr. Kákóczki Balázs

A mezei tölcsérgomba gyakori faj.

Búcsú
Kocsis Lajostól
Családja, barátai, ismerősei, egykori kollé-

gái kísérték utolsó útjára a 76 éves korában

elhunyt Kocsis Lajost. A városi televízió

egyik alapítója, első operatőre egész életé-

ben a filmezésnek, fotózásnak élt, megörö-

kítette a városépítés szinte minden pilla-

natát. Több évtizedes munkásságát az ön-

kormányzat Tiszaújváros Közművelődésé-

ért Életműdíj kitüntetéssel ismerte el.
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Tiszaújvárosban 16 szociális- és 18 szolgálati bérlakás van.

Bérlakás-rendelet
A képviselő-testület egységes rendeletet alkotott az önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegeníté-
séről. Az önkormányzati lakások hasznosítása alapvetően szociális és
szolgálati jelleggel történik. Előbbiből 16, utóbbiból 18 van jelenleg.
Úgynevezett költségelven történő hasznosítás csak kivételes esetekben
történhet. A szolgálati lakások hasznosításával kapcsolatos feladatokat
a jövőben a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ végzi.
A 2007 óta változatlan lakbérek július 15-től 5%-kal emelkednek. A szo-
ciális jelleggel bérbe adott összkomfortos liftes lakásokért 170, a nem
liftesekért 150 forintot kell fizetni négyzetméterenként havonta. A szol-
gálati lakások díja 210, illetve 190 forint lesz.

Kitüntetések
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” néven új önkormányzati kitüntetést ala-
pított a képviselő-testület az önkormányzati érdekszférából öregségi
nyugdíjba vonuló személyek munkájának elismerésére. A kitüntetés
annak adományozható, aki legalább 25 évig dolgozott az említett kör-
ben. A kitüntetéssel - melyet a nyugellátás megkezdését követő testületi
ülésen ad át a polgármester - anyagi elismeréssel jár. Ennek összege
bruttó 150 ezer forint, de nem haladhatja meg a dolgozó 1 havi bruttó
bérét. A testület zárt ülésen határozott az idei ágazati kitüntetések ado-
mányozásáról. Egyelőre 14 személynek és egy közösségnek ítélete meg
az elismerést a grémium, a „Tiszaújváros Közneveléséért” kitüntetés-
nél ugyanis módosult a kitüntethetők köre. Mostantól közösség is meg-
kaphatja ezt az elismerést. Hogy 2015-ben ki, illetve kik részesülnek e
kitüntetésben, arról lapzártánk után tartott rendkívüli ülésén döntött a
testület.

Mecénás kuratórium
2015. március 31-én lejár a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány ku-
ratóriumának és felügyelő szervének megbízatása, ezért a testület új
tisztségviselőket választott. A kuratórium elnöke Makrai Marianna, tit-
kára Bozsó Gyuláné, tagjai: Bogdán Magdolna, Dr. Pető Gabriella, Dr.
Vágó Emese, Fodorné Szabó Valéria.
A felügyelő szerv tagjai: Ódor Istvánné, Ráczné Kocsis Ilona és Fekete
Anikó.
A megbízatások 2015. április 1-től 2009. december 31-ig szólnak.

Rendezvények támogatása
A képviselő-testület Tiszaújváros 2015. évi rendezvényeinek támogatá-
sára 35 millió forintos keretösszeget hagyott jóvá és döntött annak fel-
osztásáról is. Huszonöt rendezvény részesült összesen 32.029 ezer forint
támogatásban, a városi programfüzet kiadásához nyújtott támogatás 551
ezer forint, 2.420 ezer forint a tartalék.

Egy órával „több” Derkovits

A kulturális normatíva (1.140 forint/fő/év) jogszerű felhasználása érde-
kében március 1-jétől a Derkovits Kulturális Központ nyitvatartási ideje
szerdai napokon 8-tól 20 óráig helyett 8-tól 21 órára módosult a képvi-
selő-testület döntése nyomán.
A testület továbbá felhatalmazta a kulturális központ igazgatóját, hogy
aláírja a környező települések könyvtári ellátására vonatkozó szereződés
módosítását.
A Derkovits Kulturális Központ igazgatójának minősítéséről is tárgyal-
tak a képviselők. Mátyás Zoltán tevékenyégét kiválóra minősítették.

Felnőtt étkezési díj
Nem változik az önkormányzati intézményekben, állami fenntartású in-
tézményekben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők intézményi
étkezésének bruttó 660 forint/adag térítési díja. A nyugdíjas közalkal-
mazottak, köztisztviselők, a közfeladatot ellátó intézmények és az ön-
kormányzati tulajdonú gazdasági társaságok dolgozói - a szabad
kapacitás függvényében - ugyancsak 660 forintért étkezhetnek.
2015-től lehetőség van vendégebéd igénybevételére is az önkormányzat,
az intézmények, gazdasági társaságok azon vendégei részére, akik a mű-
ködéshez, a szakmai feladat ellátásához kötődően tartózkodnak az adott
szervezetnél. Ennek díja is 660 forint.
A térítési díj egyébként így „áll össze”: 217 forint nyersanyagnorma,
303 forint rezsi, 140 forint áfa.

F.L.

Döntésekről röviden

Lakásoktól
étkezési díjig „Második olvasatban” tárgyalta,

és csaknem 8 milliárdos főösz-
szeggel fogadta el Tiszaújváros
képviselő-testülete az önkor-
mányzat 2015. évi költségve-
tését. A február 26-án tartott
ülésen a testület elfogadta a köz-
rend, közbiztonság helyzetéről
szóló beszámolót, és új rendele-
tet alkotott a szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli és ter-
mészetben nyújtott szociális el-
látásokról.

Közbiztonság

2014-ben a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság il-
letékességi területén az előző évhez képest
1.387-ről 1.175-re, Tiszaújvárosban 632-től
421-re csökkent a regisztrált bűncselekmények
száma - állt a közrend, közbiztonság helyzeté-
ről készített beszámolóban. A 15,28%-os, illetve
33,38%-os csökkenés mellett megnyugtató,
hogy a lakosság biztonságérzetét súlyosan sértő,
élet elleni vagy leszámolásos jellegű bűncselek-
mény nem történt városunkban.
A lopások száma 276-ról 200-ra csökkent, ami
elsősorban a kerékpárjelölő program bevezeté-
sének köszönhető - mondta Kalapos István, a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője. A ga-
rázda bűncselekmények 17,3%-os csökkenése
(52-ről 43-ra) pedig a térfigyelő kamerarendszer
fejlesztésének eredménye. A rendőrkapitány vé-
leménye szerint a rendszer teljes kiépítését kö-
vetően a bűncselekmények, szabálysértések
száma akár 20-30%-kal is csökkenhet.
Ugyanakkor jelentősen, 4-ről 32-re nőtt a ki-
szűrt ittas vezetők száma. A beszámoló ezt
azzal magyarázza, hogy tavaly kiemelt feladata
volt a rendőrségnek e terület ellenőrzése, így
ez a magas érték a fokozott rendőri aktivitás-
nak is köszönhető.

A beszámoló tárgyalása során mind a rendőri
vezetők, mind a képviselők hangsúlyosan fog-
lalkoztak a kábítószerrel. Tiszaújvárosban ká-
bítószerrel kapcsolatos bűncselekményt, illetve
pszichoaktív anyaggal visszaélés bűncselek-
ményt 6-6 esetben regisztráltak. Eljárást vi-
szont 11, illetve 44 esetben indított a rendőr-
ség. A kábítószerrel való visszaélések száma
csökkent ugyan, de ez az új pszichoaktív anya-
gok elterjedésének tudható be. Ez utóbbiak fo-
gyasztása ugyanis nem büntethető. Ahogy
Vereckei Csaba megyei rendőr-főkapitány ki-
tért rá, az úgynevezett kábítószer-bűnözés
mintegy 80%-a pszichoaktív anyagokkal kap-
csolatos. A főkapitány hangsúlyozta, hogy csu-
pán rendészeti eszközökkel nem lehet haté-
konyan fellépni a kábítószerfogyasztás ellen,
ebben kiemelt szerepe kell, hogy legyen a csa-
ládnak, a szülőknek, a pedagógusoknak.
A tapasztalatok szerint egyébként - ahogy több
egyéb bűncselekmény esetében is - a „kábító-
szer fronton” az elkövetők elsősorban a kör-
nyező települések fiataljai, a tiszaújvárosiak
aránya „csak” mintegy 10%. (A témára ké-
sőbbi számainkban visszatérünk - a szerk.)

Költségvetés

Balla Gergő (Jobbik) és Tóth Sándor (Fidesz-
KDNP) ellenszavazata mellett a képviselő-tes-
tület 8 igen szavazattal fogadta el Tiszaújváros
2015. évi költségvetését. A két képviselő azzal
magyarázta ellenszavazatát, hogy a pénzügyi
terv első tárgyalásakor megfogalmazott javas-
lataik nem épültek be a büdzsébe.
A költségvetés legfontosabb ismérveivel, ada-
taival korábban már foglalkoztunk (Stabil mű-
ködés, fejlesztések, biztonságos tartalék -

Tiszaújvárosi Krónika, 2015. február 19.)
ehhez képest nem történt jelentős változás. Az
apróbb változások egyike, hogy Kébel Zsolt ja-
vaslatára az önkormányzati intézményekben
dolgozó közalkalmazottak a cafetéria terhére
adómentes lakáscélú munkáltatói támogatás-
ban részesülhetnek.
Ahogy arról beszámoltunk, a költségvetés fő-
összege 7.927.444 ezer forint, ami 8%-kal több
a 2014. évi eredeti előirányzatnál. Bevételi ol-
dalon a közhatalmi bevételek a legnagyobb
tétel 4.480.460 ezer forinttal. Ezen belül az
iparűzési adóbevétel tervszáma - az adómérték
0,1%-os csökkentése ellenére - meghaladja a
3,8 milliárd forintot.
Kiadási oldalon mintegy 5 milliárd forintos
működési kiadást irányoz elő a pénzügyi terv.
Felhalmozási kiadásként 2.244.806 ezer forint
szerepel a költségvetésben, ebből a beruházá-
sok előirányzata 1.162.136 ezer forint.
A távhő-rekonstrukció folytatására, a strand-
fürdő fejlesztésére 100, illetve 50 millió forin-
tot szán a testület a TiszaSzolg 2004. Kft.
jegyzett tőkéjének megemelésével.
A további megvalósítandó beruházások között
szerepel egyebek mellett a Barcsay tér re-
konstrukciója, a térfelügyeleti rendszer bőví-
tése, parkoló- és járdaépítés a város több
pontján. Megvalósítandó felújításként szerepel
a költségvetésben többek között a Tisza út 2.
sz. alatti épület teljes körű felújítása, a
Széchenyi iskola udvarának rekonstrukciója, a
központi étterem előtti terület rekonstrukciója
a Bajcsy-Zsilinszky út, a Bethlen Gábor út
kertvárosi szakaszának felújítása.

Szociális ellátások

Törvényváltozás miatt a képviselő-testület új
rendeletet alkotott a szociális ellátásokról.
Március 1-jétől az aktív korúak ellátásának
(foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rend-
szeres szociális segély) megállapítása már nem
a jegyző, hanem a járási hivatal hatáskörébe
tartozik. Az egyéb támogatások biztosításról a
települési önkormányzatok döntenek.
Tiszaújváros képviselő-testülete úgy foglalt ál-
lást, hogy minden eddigi támogatási formát
megtart települési támogatás néven. (A szociá-
lis törvény egyetlen kötelezettséget ír elő, az
úgynevezett rendkívüli települési támogatás
nyújtását.)
A támogatások jövedelemhatárai a lakhatási tá-
mogatás kivételével nem változtak, s ott is úgy,
hogy a korábban normatív támogatásban ré-
szesülők támogathatósága a legrászorultabb
háztartások esetében megmaradjon. Ugyan-
csak e támogatásnál változott a támogatás mér-
téke, az eddigi, átlagosan 4.100 forinttal szem-
ben egységesen havi 4.500 forint a támogatás.
Egyes támogatásoknál - a hosszabb ideje a vá-
rosban élők érdekeinek védelme okán - szigo-
rodott a feltételrendszer. A lakhatási támogatás,
az adósságcsökkentési támogatás, a 18. élet-
évét betöltött hozzátartozóját ápoló személy-
nek nyújtott támogatás, a hulladékszállítási és
tévé-előfizetési díjtámogatás, az év végi támo-
gatás igénybevételének feltétele, hogy a kérel-
mező 2013. december 31. óta életvitelszerű
tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezzen.
/E témával kapcsolatban lásd még a közlemé-
nyeket a 3. és az 5. oldalon!/

Ferenczi László

2015. március 1-jétől módosultak a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény egyes rendelkezései, melynek követ-
keztében a pénzbeli és természetbeni szociá-
lis ellátások rendszere jelentős mértékben
átalakult. A jogszabályváltozás értelmében
2015. február 28-ai hatállyal megszűnt a la-
kásfenntartási támogatás, az adósságkezelési
szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellá-
tás, a méltányossági ápolási díj és az önkor-
mányzati segély.
Ezen ellátások helyett 2015. március 1-jétől
rendkívüli település támogatás, illetve tele-
pülési támogatás kérelmezhető.
A törvény szerint rendkívüli települési támo-
gatásban elsősorban azokat a személyeket in-
dokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve
családjuk létfenntartásáról más módon nem
tudnak gondoskodni vagy alkalmanként je-
lentkező többletkiadások - így különösen be-
tegséghez, halálesethez, elemi kár elhá-
rításához, a válsághelyzetben lévő várandós
anya gyermekének megtartásához, iskolázta-
táshoz, a gyermek fogadásának előkészítésé-
hez, a nevelésbe vett gyermek családjával
való kapcsolattartásához, a gyermek családba
való visszakerülésének elősegítéséhez kap-
csolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
Rendkívüli települési támogatás (korábbi ön-
kormányzati segély) eseti jelleggel, meghatá-
rozott időszakra, havi rendszerességgel,
gyógyszerkiadások viseléséhez, gyógyászati

segédeszköz beszerzése miatt, elhunyt sze-
mély eltemettetésének költségeihez való hoz-
zájárulás céljából, valamint gyermekvédelmi
támogatásként kérelmezhető.
Települési támogatás keretében a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
nyújtott települési lakhatási támogatás (ko-
rábbi lakásfenntartási támogatás), a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhal-
mozó személyek részére nyújtott adósság-
csökkentési települési támogatás (korábbi
adósságkezelési szolgáltatás), valamint a 18.
életévét betöltött tartósan beteg hozzátarto-
zójának az ápolását, gondozását végző sze-
mély részére nyújtott települési támogatás
(korábbi méltányossági ápolási díj) igénylé-
sére van lehetőség.
A rendkívüli települési támogatásról, illetve
a települési támogatásról a polgármester 21
napon belül dönt.
A támogatások jogosultsági feltételeiről, va-
lamint a kérelem elbírásához szükséges do-
kumentumok köréről az Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztály Szociális cso-
portjának munkatársai ügyfélfogadási időben
készséggel adnak tájékoztatást.
A támogatások igényléséhez szükséges for-
manyomtatványok beszerezhetők a polgár-
mesteri hivatalban, valamint letölthetők
Tiszaújváros honlapjáról www.ugyfeltermi-
nal.tiszaujvaros.hu.

Bráz György
polgármester

Települési támogatás

Ülésezett az önkormányzat

Költségvetés, közbiztonság, támogatások

Csaknem nyolcmilliárd forintos főösszeggel fogadta el a testület a költségvetést.

Vereckei Csaba dandártábornok, megyei
rendőr-főkapitány.
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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 szük-

séges intézkedéseket.

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 hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

HOK CSABA
a 7. sz. választókerület képviselője

2015. március 11-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2015. március 11-én (szerdán) 13.00 órától
15.00 óráig ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri Hi-
vatal I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelen-
tés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-

es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester

2015. március 9-én (hétfőn) 13.00 órától
15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I.

emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-
lentés alapján történik, negyedórás beosz-

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

Polgármesteri Hivatal

Pályázati felhívás

Személyzeti-munkaügyi munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
pályázatot hirdet 1 fő személyzeti-munkaügyi
előadó munkakör betöltésére, határozott időre
szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakirányú felsőfokú végzettség, vagy
• egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és
munkaügyi, társadalombiztosítási, személy-
ügyi, személyzeti szakképesítés,
• számítógép felhasználói szintű ismerete,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• KIR3 program használatában szerzett gya-
korlat.

Feladatok:
• Az alkalmazottakkal kapcsolatos személy-és
munkaügyi feladatok ellátása.
• A munkaviszony létesítésével, módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellá-
tása.
• Álláshelyek, bérelőirányzatok nyilvántartása.
•Adatszolgáltatás a költségvetéshez, beszámoló-
hoz, információnyújtás más szervek felé (KSH,
MÁK).
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

• bizonyítvány másolatokat
• a borítékon fel kell tüntetni a 1024-5/2015.
iktatószámot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015.03.09
A pályázat elbírálásának határideje:
2015.03.16
Az állás az elbírálást követően betölthető.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon, a pályá-
zatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ címére postai úton, vagy
személyesen lehet.

Telefon: 06-49-548-308
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati ren-
delete alapján természetbeni ellátáskánt táboroztatási támogatásban ré-
szesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve
tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött
nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él és Tiszaújváros köz-
igazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- és közép-
fokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város
Önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami és egyházi köz-
nevelési intézmény által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csa-
tolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mér-
téke:

Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre Támogatás mértéke a
jutó havi jövedelem táborozási költség
0 – 35.700 Ft 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 Ft 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 – 48.000 Ft 30%-a, maximum 10.000 Ft

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
A családban az egy főre Támogatás mértéke a
jutó havi jövedelem táborozási költség
0 – 38.500 Ft 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 Ft 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 –57.000 Ft 30%-a, maximum 10.000 Ft

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium ( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola ( Tiszaújváros, Rózsa
út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ( Tiszaújváros,
Munkácsy M. út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola ( Tiszaújváros,
Rózsa út 12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata
( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2015. március 2-től 2015. március
31-ig.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő je-
lentkezést követően nyújtható be.

A kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztató helyiségében munkanapokon, valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Felhívás

Táboroztatási támogatás

Változik az óvodakötelezettség kezdete
Kedves Szülők, Gondviselők!
A családok életében a legjelentősebb esemé-
nyek egyike, amikor a gyermek óvodába lép.
Az ellátás igénybevételének hároméves kortól
nyitva álló lehetősége mellett az óvodakötele-
zettség mindeddig csak a gyermek ötéves ko-
rától volt előírt.
2015 szeptemberétől azonban jelentős változás
áll be az óvodakötelezettség teljesítésében. A
jogszabályváltozások miatt a gyermek óvoda-
kötelezettsége megkezdődik abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti.
Ennek megfelelően a 2015/2016. nevelési év
kezdő napjától, azaz 2015. szeptember 1-jétől
legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
sokon köteles részt venni valamennyi 2012.
szeptember 1-je előtt született óvodaköteles
gyermek.

A szülő, az óvodaköteles gyermekét a fenntartó
által közzétett hirdetményben meghatározott
időpontban köteles beíratni az óvodába.
Ez a kötelezettség azokra a gyermekekre vo-
natkozik, akik 2015. augusztus 31-ig töltik be
a 3. életévüket, illetve azokra a gyermekekre,
akik ugyan már korábban betöltötték a 3. élet-
évüket, (4, illetve 5 évesek) de óvodába mind-
eddig nem jártak.
A már óvodába járó óvodaköteles gyermeke-
ket természetesen nem kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának köte-
lezettsége alól annak az óvodaköteles gyer-
meknek a gondviselője, amely gyermek böl-
csődében marad és ellátását a bölcsőde veze-
tője, illetve családi napköziben való ellátás ese-
tén a családi napközi fenntartója a jegyző felé
lejelentette.
A jegyző - az egyházi- és magánfenntartású in-

tézmények esetében a fenntartó - a szülő ké-
relmére és az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem
előtt tartva az ötödik életév betöltéséig fel-
mentést adhat az óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos hely-
zete indokolja.
A fentiek szerinti felmentéssel kapcsolatos el-
járásra vonatkozó tájékoztatás a központi sza-
bályozás megjelenését követően történik.
Az óvodai beiratkozással kapcsolatos részletes
információkat az óvodai felvétel rendjéről ki-
adott közleményből ismerhetik meg.
Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres
és eredményes óvodaválasztást kívánunk.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Közlemény

Temetői járatok
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot,
hogy a térítés-mentesen igénybe vehető TEMETŐI AUTÓBUSZJÁ-
RATOK 2015. március 3-tól 2015. október 30-ig keddi és pénteki na-
pokon az alábbi menetrend szerint közleked-nek:

Oda Megálló Vissza
16.45 Tisza-part városrész 18.25
16.55 Tiszaszederkény, Kossuth út 18.20
16.56 Bajcsy Zs. E. út 67. 18.19

16.57 Bajcsy Zs. E. út 37. 18.18
16.58 Bocskai I. út 18.17

16.59 Bocskai I. úti iskola 18.15
17.02 Szederkényi út 18.13
17.03 Rózsa út (szakképző iskola) 18.12
17.04 Kazinczy út (hotel) -
- Bethlen G. út 18.11
17.05 Autóbusz-pályaudvar 18.10
17.15 Városi Temető főbejárata 18.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Álláspályázat

Aljegyzői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának pol-
gármestere pályázatot hirdet Tiszaújváros
Város Önkormányzata aljegyzői munkakör-
ének betöltésére, határozatlan időre szóló ki-
nevezéssel, 6 hónap próbaidő kikötésével.
Ellátandó feladatok: A 2011. évi CLXXXIX.
tv. 81.§ (2) bekezdésében meghatáro-zottak
szerint.
Pályázati feltételek:
- állam- és jogtudományi doktori képesítés,
vagy igazgatásszervezői képesítés, vagy okle-
veles közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által
a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minő-
sített tudományos fokozat alapján adott men-
tesítés,
- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet, illetve nem áll köztisztvise-
lői foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- cselekvőképesség,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
- közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat,
- jó szervező és kommunikációs készség.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Tiszaújvá-
ros Város Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának Közszolgálati Szabályzata, a 9/2014.
(III.28.) helyi rendelet rendelkezései az irány-
adók.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági er-

kölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv.
42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait,
- az aljegyzői feladatok ellátására vonatkozó
elképzeléseket.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
május 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015.
május 31.
Az állás 2015. június 1-től tölthető be.
A pályázati eljárás és a pályázat elbírálásának
módja:
A 2011. évi CLXXXIX. tv. 82.§ (1) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelően.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani Tisza-
újváros polgármesterénél lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Telefon: 49-548-010; Fax: 49-548-011

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságra álellenőrökről érkezett bejelentés,
akik a katasztrófavédelem munkatársainak adják ki magukat, majd a
gázkészülékek flexibilis csövének felülvizsgálata, cseréje kapcsán pró-
bálnak pénzt kicsalni a gyanútlan lakosoktól.
A katasztrófavédelem ügyintézői minden esetben egyenruhában, szol-
gálati igazolványuk felmutatását követően hajtják végre a szükséges el-
lenőrzéseket, melyek alkalmával készpénz átvételére nem jogosultak.
Gázkészülék csatlakozók felülvizsgálatával, cseréjével, csatlakozók áru-
sításával kapcsolatos tevékenységet a katasztrófavédelem nem végez!
A csalók tevékenységüket jogosulatlanul, anyagi haszonszerzés céljá-
ból végzik. Amennyiben az ellenőrzést végrehajtó személy önmagát elő-
zetesen nem igazolja, kérjék tőle a szolgálati igazolvány felmutatását.
Abban az esetben, ha az illető hatósági személyazonosságára, szerve-
zeti állományba tartozására nézve kétség merülne fel, haladéktalanul ér-
tesítsék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon.

Legyen elővigyázatos,
ne dőljön be a csalóknak!



5. oldal2015. március 5. Mindenes

március Helye Ideje Kinek a részére

9. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaszederkényi Művelődési Ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

10. kedd Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

11. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére
,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

12. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. március

Odafigyelni az idősekre

Szorosabb klubkapcsolatok
Amint arról egy hete beszámol-
tunk, tisztújító közgyűlést tartott
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok E-
gyesülete. Az új vezetőség meg-
választása után Sóvágó Gábor
elnököt kérdeztük céljairól, ter-
veiről.

- 1963-tól élek Tiszaújvárosban - mondta Só-
vágó Gábor -, 33 évig dolgoztam a TVK-nál.
Villanyszerelőként kezdtem, majd a villamos
főosztály üzemvezetőjeként vonultam vissza.
Miután nyugdíjba mentem, tagja lettem a
nyugdíjas klubnak, 2009-ben pedig létrehoz-
tuk a TVK Nyugdíjasok Baráti Körét, ahol el-
nökként tevékenykedem.
- Ettől a posztjától az egyesületnél betöltött
elnöki funkciója miatt megválik?
- Nem tervezem. Párhuzamosan fogom ellátni
a két feladatkört. Nem lesz könnyű dolog, mert
hamarosan 74 éves leszek, de a többiek segít-
ségével, összefogással menni fog a munka. Azt
hiszem az elmúlt hosszú évek során a közös-
ségszervezés minden csínját-bínját kitanultam,
amiért külön köszönet illeti többek között a
néhai Danhauser Sanyi bácsit, Fehér Csabáné
Jolikát, Somogyiné Ildikót. 2011 óta, amióta
Boros Józsefet elnöknek választották, vezető-
ségi tagként dolgoztam a nyugdíjas egyesület-
ben. Az a tapasztalatom, hogy idős korban
inkább emlékeznek, mint tervezgetnek az em-
berek, szeretnek összejönni a barátokkal, „ha-
verokkal”, s jókat beszélgetni. Ezért is tartom
nagyon fontosnak, hogy az egyes klubok kö-
zött szorosabbá váljon a kapcsolat. Egy kisebb
klub el sem tud menni például kirándulni, hisz
meg sem töltenének egy buszt, viszont, ha 2-3
csapat összefog, máris megvan a megoldás.

Célom az, hogy amit egy-egy klub kitalál,
annak megvalósítását az egyesület minden ere-
jével segítse megvalósítani. Többek között
ezért lesz egy a klubok közötti szervezőnk, ko-
ordinátorunk. Hiszem, hogy ha kétszer jó sike-
rül valami, harmadszor már nem kell agitálni
a résztvevőket. S ha maguktól állnak elő egy-
egy ötlettel, az egyesület részéről pedig támo-
gatást kapnak, önként, teljes gőzzel vetik bele
magukat a szervezésbe.
- A TVK-s nyugdíjas klubból szeretne-e va-
lamit átültetni az egyesület életébe is?
- Talán a fokozott odafigyelést az idősekre. A
nyugdíjasok nagyon érzékenyek. Mi a TVK-s
klubnál minden hónapban megünnepeljük az
esedékes névnapokat, születésnapokat, s a tag-

jainknak nagyon jólesik, hogy nem feledke-
zünk el róluk.
- Más településekhez viszonyítva a tiszaúj-
városi nyugdíjasok ugyancsak előnyös hely-
zetben vannak.
- Ez így igaz, s ezért nem győzünk köszönetet
mondani a helyi önkormányzatnak. Az alap-
szabályunk viszont lehetővé teszi, hogy más tá-
mogatóink is legyenek, s azt hiszem ebbe az
irányba is nyitnunk kellene.

*
Múlt heti számunkban tévesen közöltük az
egyik vezetőségi tag nevét. A megválasztott
személy nem Báthori Ilona, hanem Várkonyi
Ilona.

T. M.

Sóvágó Gábor

Átalakult a szociális
ellátások rendszere

Tisztelt Ügyfeleink!
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015-ben je-
lentős mértékben átalakul. Az átalakítást érintő fő szabályozási elemek
2015. március 1-jén léptek hatályba.
A segélyezési rendszer 2015. március 1-jei átalakításával összefüggés-
ben az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás a szociá-
lis ellátások biztosítása területén átalakult:
A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megálla-
pítása a járási hivatal hatáskörébe kerül. Az aktív korúak ellátása kere-
tében kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (új ellátás, a
korábban rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik
jogosulttá).
A februári járandóságot március elején még az önkormányzatok fizetik
a helyben szokásos módon.
A változás többek között azzal is jár, hogy áprilistól a támogatást nem
kaphatják az önkormányzati házipénztárakból, hanem az összeg átuta-
lással vagy postai pénzküldeményként kerül folyósításra. Akik már ren-
delkeznek folyószámlával, azoknak nincs teendőjük. Bankszámla hiá-
nyában a pénzküldemény postán kerül kézbesítésre.
2015. március 1-jétől a fenti támogatásokban bármilyen jellegű ügyin-
tézést csak a járási hivatal intézhet. Önök a változásról 60 napon belül
hivatalos tájékoztatást kapnak.
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív korúak ellátásán
túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügy-
körök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre te-
kintettel megállapított emelt összegű, valamint a kiemelt ápolási díj),
- időskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott szociális ellátásokon túl
más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok
döntenek az úgynevezett települési, illetve rendkívüli települési támo-
gatás keretében. Kérjük ennek részleteiről a lakóhelyük szerint illetékes
települési önkormányzat munkatársainál érdeklődjenek.
A szociális ellátásokkal kapcsolatosan a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Ha-
tósági Osztályának ügyintézői járnak el.
Ügyfélfogadás helye: Tiszaújvárosi Járási Hivatal (3580, Tiszaújváros,
Kazinczy út 3. I. em.)
Ügyfélfogadási idő: hétfői napokon 13,00 órától 16,00 óráig,
szerdai napokon 8,00 órától 12,00 óráig és 13,00 órától 16,00 óráig,
pénteki napokon 8,00 órától 12,00 óráig.
A járás minden településén - a fenti ügyintézési helyen és ügyfélfogadási
időn túlmenően - a jelenleg is működő települési ügysegédek a meg-
szokott ügyfélfogadási rendben és helyszínen látják el a szociális ellá-
tásokkal kapcsolatos feladatokat.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Mesterházy-látogatás

Nyitás, keményebb hang
Az MSZP tiszaújvárosi szerveze-
tének vendége volt Mesterházy
Attila, korábbi pártelnök. A Pap
Zsolt meghívására érkezett ven-
dég aktuálpolitikai kérdésekről,
a parlamenti hangulatról és a
párt feladatairól tartott ismerte-
tőt a tagságnak.

- Nem lehet megkerülni a veszprémi ered-
ményt, hogyan értékeli Kész Zoltán győzel-
mét?
- Mindenféleképpen fantasztikus, lelkesítő
eredmény született. Egy független jelöltnek si-
került legyőznie a kétharmadot. Álltak mögötte
politikai pártok - mi is -, így egészen biztosan
van részünk ebben a sikerben. A következő
lépés az Ajka-Tapolca választókörzet lesz,
szintén Veszprém megyében, azt gondolom,
hogy ez a körzet is nyerhető. Itt MSZP-s je-
lölttel indulunk.
- Ez fogja megmutatni, hogy jelenleg hol is
áll az MSZP?
- Egy-egy választókerületből nehéz országos
következtetéseket levonni, de egészen biztosan
azzal közelebb leszünk, hogy itt egy MSZP-s
és nem függetlenként induló jelölt lesz. Mind a
két eredmény fontos, hiszen ha mindkettő (a
veszprémi és a tapolcai – a szerk.) sikeres lesz,
akkor azt kell elérnünk, hogy ez a párt országos
támogatottságában is megjelenjék.
- Milyen most a hangulat a parlamentben?
- Éppen volt egy parlamenti vitanap tegnap, és
egészen más egy ilyen siker után vitázni, kriti-

zálni és javaslatot tenni a parlamentben. Ha
másodszor is sikerül győzni az ellenzéki olda-
lon, az még nagyobb töltetet tud majd adni.
Egészen biztosan az eredményben az is benne
van, hogy nagyon sok fideszes szavazó otthon
maradt és ezzel bűntette a saját pártját. Ma-
gyarul ezzel azt üzenték, hogy mindent ők sem
tolerálnak, amit Orbán Viktor csinál. Azt a sok
urizálást, korrupció gyanús ügyet, hatalommal
való visszaélést, amit itt az elmúlt hetekben
több televíziós csatorna és internetes fórum is
megírt.

- Mi most a feladata a Magyar Szocialista
Pártnak?
- Mindenféleképpen a kifelé nyitás, az emberek
hétköznapi problémáira kell megoldásokat ad-
nunk. Emellett a kommunikációs stílusunkban
egy kemény, kicsit támadóbb hangnem az, ami
eredményesebb tud lenni. Sok egyszerű üze-
nettel, amit sokszor kell ismételni. A kritika
mellé oda kell tenni a saját javaslatot is, hiszen
a választók akkor látják, hogy mi az, amit adott
esetben az MSZP tenne értük.

borza

Mesterházy Attila (jobbra) szerint az MSZP kommunikációs stílusán is változtatni kell.

kronika@tiszatv.hu

Lerágott csontok
Ez a hasonlat jutott eszembe a helyi televízió legutóbbi Fogadóóra c.
műsorát látva.
Sajnos a hozzászólások alapján sok újdonságról nem lehet beszámolni,
mert egyfajta bumerángként bizonyos témák újra és újra szóba kerül-
nek.
A posta akadálymentesítése c. „sorozat” már-már szappanopera hosz-
szúságúra nyúlt, és úgy látszik a kivitelezés befejezése után sem csilla-
podnak az indulatok. A magam részéről csak köszönetet mondok
mindenkinek, aki ez ügyben bármit is tett (beleértve a betonozó segéd-
munkást is), hiszen a szereplők közreműködése nélkül nem valósulha-
tott volna meg a lift..
A Magyar Posta azonban szeretné, ha a közeljövőben minél többen ven-
nék igénybe ezt a kiemelt szolgáltatást, hiszen a gyalogosfeljárók (lép-
cső) nagyon lestrapált állapotban vannak, töredezettek, repedezettek,
így könnyen előfordulhat, hogy postai ügyintézés helyett az ügyfél a
szemközt lévő sebészeten köt ki (ugye milyen jó, hogy szemben van...),
és később begipszelt lábbal már nyomhatja is a lift hívógombját.
A kerékpárutakkal kapcsolatban is oldalszámra érkeznek a hozzászólá-
sok, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy Magyarországon élünk,
nem pedig Ausztriában, vagy Svájcban, pedig önmagunkat magunkhoz
kell mérni. Tiszaújvárosban ugyanis az országos szintet meghaladóan
jó a kerékpárút ellátottság, erre álljon itt a teljesség igénye nélkül, (és ter-
jedelmi szempontokat is figyelembe véve) néhány példa. A 35-ös sz.
főút mellett az Örösi úttól egészen az ipari parkig. Az Örösi utat és a
Szent István utat összekötő három kerékpárút, melyek közül az egyik a
Munkácsy útig terjed. (Nyilván a gyalogátkelőhelyen le kell szállni, ez
ronthatja a komfortérzetet.) A Lévay úton az egyik bevásárlóközponttól
a másikig. Továbbá el lehet jutni Tiszaszederkénybe, a TVK ipartelepre,
Sajószögedre, stb.
Mindezek figyelembevételével városlakóként, (és hangsúlyozom: ci-

vilként) nem értem a panaszáradatot. Ha pedig valaki „sportosan”, 30
km-es sebességet meghaladóan szeretne közlekedni (amiről személy
szerint lebeszélném, mert roppant balesetveszélyes, és nem az utak ál-
lapota, hanem a reakcióidő megemelkedése miatt), bátran jelentkezzen
triatlonistának, hiszen ott valószínűleg kiélheti ez irányú vágyait, és fel-
világosítást is kaphat a további lehetőségekről.
Az autóbusz állomás ezúttal kimaradt a műsor „terítékéből”, ezért, mivel
a csontok egyelőre elfogytak, én is felállok az asztaltól.
További „Jó étvágyat”!

Török Gábor

Törvénymódosítás



6. oldal 2015. március 5.Iúság
kronika@tiszatv.hu

USA-nap az Eötvösben
2015. február 19-én idén először
rendeztük meg iskolánkban az
Amerika-napot, egy az Ameri-
kai Nagykövetség és az EMMI
által kiírt pályázat elnyerését
követően.

A tervezés, ötletelés, előkészítés és felkészülés
már tavaly november óta folyt. Nagy örömünk-
re nem pusztán a házigazda angol munkakö-
zösség tanárai, de számos más szakos kollé-
gánk is lelkesen, tevékenyen bekapcsolódott a
munkafolyamatokba és természetesen nagy-
mértékben építettünk és számítottunk tanuló-
ink aktív részvételére, hiszen ez a kezdemé-
nyezés elsősorban nekik, értük indult el és va-
lósult meg.
Ezért hát azt gondolom, leginkább az ő véle-
ményükkel minősíthetjük e napot. Íme, lássuk
hogyan vélekedtek, visszagondolva a nap ese-
ményeire, és hogyan értékelték magát a ren-
dezvényt.
- Rengeteg színes program volt e napon az is-
kolában, többek között egy történelem verseny
is, melyen osztálytársaimmal együtt részt vet-
tem és addig ügyeskedtünk, míg végül meg-
nyertük. Az USA-val kapcsolatban kellett
tudásunkat megcsillogtatnunk - mondja Sári
Viktória 12. B osztályos tanuló. - Ami nekem a
versenyen kívül még nagyon tetszett, az az
amerikai hölgy előadása, mely interaktív volt,
ugyanis végig tartotta a közönséggel a kapcso-
latot, folyamatosan kérdezett tőlünk és nagyon
hasznos volt olyan szempontból is, hogy fel-
mérhettem hogyan is állok az angol nyelvvel,
és örültem, hogy az előadás nagy részét meg-
értettem. Jó érzés volt, hogy idegen nyelven
kommunikáltunk.
Sallér Anna a 10. M osztályból így összegzi ta-
pasztalatait:
- Iskolánk több programja közül a Bazsó Gábor-
féle prezentációs előadást választottam, mert ér-
dekelt, hogy egy velem egykorú tanuló milyen
tapasztalatokat és élményeket szerzett Ameriká-
ban töltött tanulóéve során. Az előadást angolul
hallhattuk, ami szintén segítette elképzelnünk,
hogy milyen sokat lehet fejlődni idegen nyelvi
környezetben töltött egy év alatt. Amellett, hogy
milyen lehetőségeink vannak arra, hogy hogyan
vehetünk részt egy ilyen projektben, több pozití-
vumot is felsorolt személyes élményei alapján.
A prezentáció és az előadásmód közvetlen volt
és figyelemfelkeltő, számomra sok fontos és
hasznos információt tartalmazott, nem bántam
meg, hogy elmentem rá.
- Amikor először hallottam, hogy lehetőségünk
nyílt egy ilyen nap megrendezésére, fogalmam
sem volt, hogy ekkora sikere lesz - folytatja
Fajta Viktória a 12. N-ből. - Persze nagyon tet-
szett az ötlet első hallásra is, de nem tudtam el-
képzelni, hogyan tudjuk majd megvalósítani.
Előző nap délután már nagy volt a készülődés
a legalsó szinten és a tornateremben. Mindenki
teljes bedobással díszített. Az igazi nyüzsgés
csütörtökön a megnyitó után volt, mert hirte-
len mindenkiben tudatosult, hogy ma egész
nap Amerikában érezheti magát. Volt minden,
ami szem-szájnak ingere: limonádé, főtt kuko-
rica, hot dog és persze mogyoróvajas lekváros
pirítós, amit az én osztályom készített. Ezeken
kívül rengeteg jó programon vehettünk részt.
Az én két kedvencem az Amerikában való to-
vábbtanulásról és az amerikai multikulturaliz-
musról szóló előadás volt. Mindkét programon
az igazi különlegesség az amerikai akcentus
volt. Sose hallottam még ilyet személyesen, de
nagyon tetszett, a közvetlen baráti hangnemről
nem is beszélve. Ha egy szóval kellene leírnom
az USA-napot, azt mondanám, hogy excellent

(kitűnő), mert ez a nap minden tekintetben ki-
tűnt a többi „szürke” iskolai nap közül és na-
gyon örülök, hogy részese lehettem. Remélem
jövőre is lesz lehetőségünk egy ilyen nap meg-
szervezésére.
Farkas Simont a 10.H osztályból inkább a sport
felé húzta a szíve, így mesél erről:
- Én kimondottan örültem ennek a napnak,
mert egyrészt alkalmam nyílt kipróbálni az
amerikai focit, amit nagyon szeretek, másrészt
változatosságot hozott az iskolai életbe. A
Nyíregyházi Tigers csapatából ellátogattak
hozzánk páran, és bevezettek minket a vilá-
gukba. Nem mellesleg volt egy sportvetélkedő
is a tornateremben, ahol szintén próbára tehet-
tük erőnket, ügyességünket. Nagy versengés
után nagyszerű csapatommal megnyertük a
versenyt! Remélem, nem szakad meg ez a ha-
gyomány és jövőre is lesz valami hasonló te-
matikus nap.
Kiss Ádám 9.H osztályos tanuló szerint:
- Az Amerika-nap egy nagyon jó ötlet, mert a
számunkra eddig csak filmekben létező Ame-
rika megelevenedhetett. A nap Amerikáról
szóló vetélkedőkről, sportversenyekről és be-
mutatókról, híres amerikai ételekről szólt, amit
egy érdekes beszéd zárt a kultúrák sokszínűsé-
géről. Én is részt vettem a vetélkedőkön, sport-
bemutatókon, valamint a végén lévő beszéden
is, amit nagyon élveztem. Minden program ér-
dekes volt, egy percig sem unatkozhattunk,
ugyanis minden szünetben volt valami. A kvíz-
ben Amerikáról, történelméről és kultúrájáról
szóló kérdések voltak, amelyeket csapatokban
oldottunk meg. Napközben igazi amerikai éte-
leket és italokat lehetett kóstolni. Voltak sport-
versenyek és sportbemutatók is, amelyeket
sokan néztek kíváncsian. Én nagyon élveztem
az Amerika-napot, remélem a jövőben is meg-
rendezik.
Orliczki Frigyes a 12. B-ből, arról számolt be,
hogy kezdeti szkepticizmusa hamar elpárolgott
a nap folyamán és összességében nagyon él-
vezte, egyrészt, mert a történelem vetélkedőn a
nyertes csapat tagja lehetett, másrészt, mert a
legpozitívabb élménye a délutáni programhoz
kötődik, ahol Dr. Kristen Fresonke politikai
ügyekért felelős attasé tartott a multikultura-
lizmusról egy lenyűgöző előadást, és akinek
stílusa nagyon szimpatikus volt. A prezentáci-
ója után Fricinek lehetősége volt egy kicsit be-
szélgetni is az előadóval és egy közös fotó is
készült.
A többi véleménynyilvánító diák többek között
azt hangsúlyozta, hogy e napon a főszerepet a
szórakozás kapta, nem a tanulás. A sportvetél-

kedő azért is bizonyult érdekesnek, mivel itt
nem megszokott helyzetekben láthatták egy-
mást a diákok. A különböző amerikai ihletésű
sportfeladatok nem várt nehézségeket okoztak
a résztvevőknek, mindezt az amerikai futball-
bemutató tette színesebbé.
A karaoke versenyen különböző osztályok,
csapatok és egyéni versenyzők mérhették össze
énektudásukat a hallgatóság örömére. A ver-
senyeken jól teljesítő tanulókat az iskola érté-
kes jutalomban részesítette a Derkovits Kul-
turális Központban megtartott díjkiosztón.
Arra is kitértek, hogy az ilyen programok közös-
ségkovácsoló erővel is bírnak. És végül, de nem
utolsó sorban, volt, aki egyszerűen a sok-sok csil-
lagnak és a rajzverseny szép alkotásainak örült.
Mindezek a vélemények jól illusztrálják e pre-
mier sikerességét, a szervezők számára talán
az jelenti a legkomolyabb elismerést, hogy töb-
ben remélik hasonló programok megrendezé-
sét iskolánkban a későbbiek folyamán is.
Ehhez szükség volt és lesz a vezetőség, a kol-
légák és a diákok kitartására, ötleteire, és hálá-
sak vagyunk önzetlen támogatóink segítsé-
géért.
Köszönetünket fejezzük ki rendezvényünk tá-
mogatóinak: Tiszaújváros Város Önkormány-
zatának, a Jabil Circuit Magyarország Kft-nek,
a TVK Mali Triatlon Klubnak, a Nyíregyházi
Tigers American Football Clubnak, a Grafol
Print Kft-nek, a Fuji Fotócentrumnak, a Cas-
tello Cukrászdának, a Derkovits Kulturális
Központnak, a Tisza Média Kft-nek, valamint
Struba Levente vállalkozónak.

Csuhai Csilla
az angol nyelvi munkaközösség vezetője

Bazsó Gábor előadását többen is jónak találták.

Az Eötvös-bál már iskolánk hagyományai közé tartozik, így idén sem maradhatott el.
2015-ben azonban az eddigiektől eltérően februárban tartottuk meg e nagyszabású ren-
dezvényt. Egy másik újdonság, hogy a diákok témát választottak a bálnak, ami a film
világa, a hollywoodi csillogás volt. Ez többnyire a varázslatos díszletben mutatkozott
meg. Az estét igazgató asszonyunk megnyitója és a nyitótáncok indították el. Az évek
során kialakult programok közül most sem maradhatott el a karaoke, a csocsó, a tánc-
verseny, a tombolahúzás, a póker és persze választottunk bálkirályt és bálkirálynőt is.
Az este folyamán ismét meghallgathattuk iskolánk tehetséges diákjainak koncertjét, de
idén tanáraink is különleges meglepetéssel készültek, egy közös ABBA dallal lepték
meg a közönséget. A résztvevők bizonyára jól szórakoztak, engem is beleértve, ezért a
szervezőknek köszönjük azt a sok munkát, amit az est sikerébe belefektettek.
Külön köszönjük a diákönkormányzatot segítő tanárok fáradozásait: Luteránné Tóth
Ágotának és Szilágyi Szilviának.
Szponzorainknak pedig szintén köszönettel tartozunk támogatásaikért:
Tiszaújváros önkormányzata, Derkovits Kulturális Központ, TVK Mali Triatlon Klub,
Grafol Print Kft., Tifit SC, Er-Body Design Szépségstúdió, Díva haj- és kozmetikai
szalon, Anikó virágüzlet, Hi-Ir Tech Bt., Alexandra Könyvesbolt, Tóthné Filep Mária
– műkörmös, Juhász Dorka - fodrász, Piros Műköröm, iskolánk pedagógusai, diákjai

Kovács Orsolya 12. A.

Az idén is tiszaújvárosi diákok lesznek a március 15-ei
ünnepségek szónokai. A Derkovits Kulturális Központ
pályázatára hatan adták be írásukat. A három legjobb
beszédet író diák mondhatja el majd múltidéző gondo-
latait a városban szervezett megemlékezéseken.

Bodnár Zsuzsa utolsó éves egye-
temista Debrecenben. Az andra-
gógia szakos hallgató a Derkovits
Kulturális Központban töltötte
gyakorlati idejét. A tiszaújvárosi
lányra az intézményben töltött ta-
pasztalati időszak is hatással volt,
már ami az ünnepi beszédíró pá-
lyázatot illeti. Az ő írását ítélte a
legjobbnak a zsűri.
- Jövőre végzek az egyetemen,
ezért ez volt az utolsó évem,
hogy pályázhattam, hát éltem is
vele - mondja Zsuzsi. - Abban,
hogy leírtam ünnepi gondolatai-
mat, van némi személyes indítta-
tás is. A nagyapám nagyon sze-
rette a költészetet, különösen
Petőfit. Igazából neki, az ő em-
lékének tisztelegve írtam, és
ezzel talán példakép is lehetek a mai fiatalok számára, akik sokszor el-
felejtik, miről is szól ez az ünnep.
- Szerinted mi az ünnep üzenete a mai fiatalok számára?
- Mi már a rendszerváltás után születtünk, nem tudjuk, milyen egy

másik rendszerben élni, egy olyanban, ahol az ember nem mehet ki az
utcára, amikor ő akar. A múltat felelevenítve szeretnék emlékezni és em-
lékeztetni, s felhívni a figyelmet az ünnep mondanivalójára, lényegére.
Próbáltam azt a szemléletet képviselni, hogy egy mai egyetemista hogy
láthatja az 1848/49-es történelmi eseményeket.
- A március 15-ei városi díszünnepség szónoka te leszel, készülsz már
erre lélekben?
- A Derkovits igazgatója, Mátyás Zoltán segít a felkészülésben, hogy
méltóképp elő tudjam adni, amit írtam. Azt hiszem, hogy akkor, ott a
pulpituson nagypapám is erőt fog adni föntről.

Tóth Réka, a Miskolci Egyetem
hallgatója lett a pályázat második
helyezettje. Ünnepi beszédét már-
cius 15-én a tiszaszederkényi ün-
nepségén mondja el.
- Nekem mindig is fontos volt
megemlékezni nemzeti ünne-
pünkről, azért is vetettem papírra
gondolataimat. Talán ez az ün-
nep az, ami igazán a miénk lehet
- kezdi Réka. - Mindenki érzi,
hogy sajnos régóta széthúzás van
az országban, de ezen a napon
egyként gondolhatunk történel-
münkre, ilyenkor összetartunk,
és ez jó.
- Egyetemi tanulmányaid indí-
tottak el ezen az úton, vagy
csupán hobbi a történelem?

- Inkább hobbi. Magyar szakos vagyok, így több oldalról is van közöm
ehhez az ünnephez. Mielőtt elkezdtem írni a beszédet, rengeteget ku-
tattam. Olyan információkra bukkantam, melyek számomra eddig is-
meretlenek voltak és korábban nem hallottam. Próbáltam nem csak
történelmi szálakat belevinni a pályázatomba, hanem úgy megszólítani
az embereket, hogy gondolataim révén valóban éljék át az ünnep lé-
nyegét.
A Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium tanulója, Szabó Petra
lett a pályázat harmadik helye-
zettje. A diákszónok március 13-
án a Petőfi szobornál mondhatja
el ünnepi beszédét a középiskola
és az állami általános iskola ün-
nepségein.
- Korábban is írtam már pályáza-
tot, van tehát rutinom - mondja a
tízedikes gimnazista. - Igaz nem
éltem át személyesen a ’48-as
eseményeket, de sok emlékem
van általános iskolából és óvodá-
ból is, és sokat tanultam róla az
elmúlt években, s a szüleim is
meséltek dolgokat. Szeretem ezt
az ünnepet, jó látni ilyenkor,
hogy mindenki ünneplőben van
és kokárda a szíve fölött, engem ez jó érzéssel tölt el.
- Milyen a viszonyod a történelemmel?
Nem a kedvenc tantárgyam, de szeretem, mert sok érdekeset tanulunk,
sok izgalmas témával foglalkozunk, nekem a forradalom és szabadság-
harc is ezek közé tartozik. Mostani ünnepi beszédem írásakor a koráb-
biakat is alapul vettem.
- Hamarosan több száz ember előtt kell előadnod ünnepi beszédedet,
izgulsz?
- Anyukám magyartanár, ő is segít a szónoki gyakorlásban. Szerencsére
már van rutinom, hiszen diákéveim alatt nemegyszer szerepeltem már
színpadon. Remélem ez is sikerülni fog, és persze tetszeni a hallgató-
ságnak.

berta

Eötvös-bál 2015

Ünnepi beszédíró pályázat

Diákszónokok
a pulpituson

Bodnár Zsuzsa

Tóth Réka

Szabó Petra
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Az elmúlt héten arról írtunk, hogy lesz egy pinceklub
Tiszaszederkényebn, mely alkalmas a családi és baráti
rendezvények lebonyolítására. Akkor is gondolkodtam,
vajon azelőtt hol tartottak hasonlókat? A választ a Bor-
sodi Vegyész szolgáltatta az 1970. március 5-i számá-
ban, ahol képpel is illusztrálva egy családi ünnepségbe
nyújtottak bepillantást.
„A névadóünnepségek száma az elmúlt esztendőben
ugrásszerűen nőtt Tiszaszederkényben. Évről évre
egyre több szülő - elsősorban fiatal házasok - tart igényt
társadalmi jellegű családi összejövetelre.”
A névadóünnepség gyakorlatilag a keresztelő „vallás-
talan” változata. Hasonló volt a KISZ-esküvő is, ami-
kor papok helyett a párt- és KISZ-vezetők, úttörők
köszöntötték a házasulókat. Ilyenről is írtunk koráb-
ban visszatekintő rovatunkban.
„Varga László művezető, a TVK savüzemi KISZ-alap-
szervezet titkára és felesége (a képen szemben) László
nevű gyermekük névadóünnepségén, melyet február
27-én tartottak a Derkovits Gyula Művelődési Köz-
pont műszaki klubjában.”

Nekem nehéz elképzelni, hogy abban az intézmény-
ben, ahol manapság színielőadások, gálák, különböző
kulturális rendezvények tömkelege fogadja a vendége-
ket, családi programok is helyet kaptak. Akik anno
ilyenben vettek részt, azok biztosan egészen máshogy
néznek az épületre, amikor elhaladnak mellette.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Családi ünnep
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Március 5., csütörtök
9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: - Testületi ülés után - Szeder-

kényi farsang - Eötvös bál - Nyitott kapuk - Sport
9:15: Hétről - Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Költségvetés

után, frakciók a pénzügyi tervről - Sportmagazin
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 8., vasárnap
18:00 Nőnapi ajándékműsor

Március 9., hétfő
18:00: Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK -

DEAC kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről. Termálfürdő FC
Tiszaújváros - DVSC- DEAC NB III-as labdarúgó mérkőzés közve-

títése felvételről
Március 11., szerda

18:00: Héthatár: A nőket köszöntötték – Indul a Bakterház – Fó-
kuszban az egészség – Sport

18:15: Hétről-hétre: magazinműsor

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Simon Tamás hobbifotós munkái láthatók a kulturális központ aulá-
jában és félemeletén. Látogatható március 23-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Március 12. (csütörtök) 17.00 óra: Csütörtöki töri. Beszélgetés a II.
világháborúról - Franciaország lerohanása. Előadó: Kiss Zoltán kö-
zépiskolai történelemtanár.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Március 11. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - Könyvtári foglalkozás
kicsiknek és kicsikről. Babaápolás – természetesen. Vendégünk:
Riczu Anikó, természetes gyógymód tanácsadó. Helyszín: a Gyer-
mekkönyvtár.
Március 12. (csütörtök) 17.00 óra: Hamvas mozaikok - előadásso-
rozat 6.
„A könyv nagyítóüveg” - Rendhagyó irodalmi beszélgetés. A be-
szélgetést vezeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín:
a könyvtár előadóterme.
Március 13. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridéző” soro-
zata - Túléltem Afrikát. Előadó: Hídvégi Üstös Pál. Helyszín: a
könyvtár előadóterme.
Kamarakiállítás az első nyilvános filmvetítés 120. évfordulója alkal-
mából.
„Gyerünk a moziba be!” - A mozi(film) megszületése; a kínai árny-
játéktól a hangosfilm megjelenéséig. Helyszín: a könyvtár föld-
szintje. A kiállítás március 30-ig tekinthető meg.

Városi Kiállítóterem
„Színek varázslatos világa” képzőművészeti kiállítás Varsányi Emílía
grafikusművész alkotásaiból. Látogatható március 20-ig.

ADATLAP
Szívesen tájékoztatjuk Önt elektronikus úton a tiszaújvárosi Der-
kovits Kulturális Központ aktuális rendezvényeiről, amennyiben az
alábbi elérhetőségeit megadja számunkra:

*nem kötelező megadni
Adatkezelési nyilatkozat
Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1998. évi VI. - az egyének vé-
delméről a személyes adatok gépi feldolgozása során és a 2011. évi
CXII. - az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról - törvényeket vettük alapul.
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik az adatok harmadik
személy részére történő átadására.
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a tiszaújvárosi DERKOVITS
KULTURÁLIS KÖZPONT értesítsen aktuális programjairól.
Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot juttassa el a DERKOVITS KUL-
TURÁLIS KÖZPONTBA (3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.), vagy
küldje el szkennelt formában a szervezok@tujvaros.hu címre.

.............................................
aláírás

Név

E-mail cím

*Telefonszám

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a könyvtár március 6-án

(pénteken), rendezvény miatt 17.00 óráig lesz nyitva!

Megértésüket köszönjük!

„Hamvas élményeim”
Játék a Hamvas Mozaikok előadássorozat keretében

Kedves Könyvtárbarát!
Rövid elmélkedésre invitálunk minden érdeklődőt, aki részt vett vagy a jövőben részt kíván
venni a „Hamvas Mozaikok” programsorozat találkozóin. Visszagondolva egy-egy előadásra,
beszélgetésre vagy Hamvas olvasott írásaira, írjon három szót vagy gondolatot rövid indok-
lással, amely leginkább megfogta, megragadta, elgondolkodtatta! Segítségként felsorolunk
pár kifejezést. Választhat a felsoroltakból is, vagy írhat másokat.

Életképzelet Önismeretteret
Belső tűz Spiritualitás
Tükör Önbizalom
Maszk Istenélmény
Imagináció Léthazugság
Realizálás Igazság

Kitartás
A válaszadók közül 3 szerencsést sorsolunk ki, akik könyvjutalomban részesülnek!
A válaszokat, valamint nevüket és elérhetőségüket (telefon, email cím) elküldheti
a könyvtár facebook oldalán (https://www.facebook.com/hamvas.konyvtar) üzenetben, e-mail-
ben a konyvtar@tujvaros.hu címre, vagy papíron személyesen is behozhatja
a könyvárba.
Kérjük, hogy a beküldött válaszok elé írja a „Hamvas élményeim” mottót!
Beküldési határidő: 2015. március 20.

Játék
a facebookon

Az országos Internet Fiesta programsorozat

keretében márciusban ismét játékot hirdetünk

facebook oldalunkon (https://www.face-

book.com/hamvas.konyvtar), melynek fel-

adványai a „Gyerünk a moziba be!”című

kamarakiállításunkhoz kapcsolódnak. A

játék menete hasonló lesz, mint a már ko-

rábban lezajlott játékoké;

4 hét - 4 kérdés - 4+1 nyereménykönyv, me-

lyeket a helyes választ beküldők között sor-

solunk ki.

Várjuk szeretettel facebook oldalunkon, jó

játékot kívánunk!

Gyógyító erő

Színek varázslatos világa
Március 3-án a már megszokott
ünnepi keretek között nyílt meg
a Városi Kiállítóteremben Varsá-
nyi Emília grafikusművész Szí-
nek varázslatos világa című kép-
zőművészeti kiállítása.

A tárlaton először Bognár Ivett, a Tiszaújvárosi
Szent István Katolikus Általános Iskola tanu-
lója mutatott be andalító, lágy zenére egy tánc-
produkciót, majd Mátyás Zoltán, a Derkovits
Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a
megjelenteket.
A tárlatot Ardeyné Tóth Zsuzsa, a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Iskola
humán munkaközösségének vezetője, az iskola
képzőművészeti tagozatának tanára nyitotta
meg.
- Ezzel a kiállítással folytatódik a régiónkban
élő művészek bemutatása - kezdte rövid, velős

beszédét Ardeyné Tóth Zsuzsa. - A bükkszent-
kereszti Varsányi Emília alkotásait, saját érzé-
seim, benyomásaim alapján ajánlom a
figyelmükbe. Képein a szín, a forma és a pszi-
chológia hármasa találkozik. A művésznő sa-
játos szimbólumrendszert hozott létre, s ezek a
színek, formák gyógyító erővel bírnak. A kiál-
lítás számomra legfontosabb üzenete, hogy
nem csak önmagunkkal és közvetlen környe-
zetünkkel kell harmóniában élnünk, hanem ezt
a harmóniát képesek vagyunk mások felé köz-
vetíteni is. Az itt látható akvarell- és olajtech-
nikával készült, figyelemre méltó alkotások
nem az elvont világhoz tartoznak. Szorosan kö-
tődnek a valósághoz, csupán erről a valóságról
meseszerűen „beszélnek”.
Varsányi Emília kiállítása március 20-ig, hét-
köznapokon 10 és 18 óra között látogatható.

T. M.

Az alkotások meseszerűen ,,beszélnek” a valóságról.

Varsányi Emília
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Földrajz, földtan
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói részére február 14-én tartották meg a Te-
leki Pál Földrajz- Földtan verseny intézményi forduló-
ját.

Intézményünk tanulói a következő eredményeket érték el: 7. évfolya-
mos kategóriában: 1. helyezett: Kováts Panna 7/7. (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő: Kristályné Medgyesy Andrea). 2. helyezett: Tóth Anna
7/1. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Ujlaky Ildikó). 3. helyezett:
Tarjáni Fanni 7/1. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Ujlaky Ildikó). 4.
helyezett: Ládi Adrienn 7/1. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Ujlaky
Ildikó). 5. helyezett: Hegedűs Márk 7/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, fel-
készítő: Tóthné Kővári Katalin). 8. évfolyamos kategóriában: 1. helye-
zett: Kovács- Hagyó Dániel 8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő:
Kristályné Medgyesy Andrea). 2. helyezett: Lidák Eszter 8/8. (Széche-
nyi István Iskola, felkészítő: Kurucz Erzsébet). 3. helyezett: Torma
Márton 8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kristályné Medgyesy
Andrea). 4. helyezett: Oláh Mózes 8/3. (Hunyadi Mátyás Iskola, felké-
szítő: Tóthné Kővári Katalin). 5. helyezett: Tar Márton 8/7. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő: Kristályné Medgyesy Andrea).

Hok Csaba
igazgató

A Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola tájékoztatása

Szülői értekezlet a leendő elsősök szüleinek
Nyílt napok az iskolában

A katolikus iskola iránt érdeklődő leendő elsősök szülei részére
2015. március 16-án, hétfőn 17 órakor Gál Benjáminné igazgató

asszony tart tájékoztatót.
2015. március 18-tól március 24-ig délelőtt kerül sor iskolánk

minden osztályában a nyílt tanítási napokra.
Gál Benjáminné

igazgató

Vagy érzed, vagy nem

Ha „csörömpöl” a Bourbon Street
Február 26-án az Ötórai tea ren-
dezvénysorozaton a Bourbon Street
zenekarnak és barátainak adott
otthont a Derkovits Kulturális Köz-
pont konferenciaterme.

Visszaevezve a korábbi vizekre, a rendhagyó
zenés beszélgetést Tokaji Edit, jelenlegi ön-
kormányzati képviselő, volt tévériporter-új-
ságíró vezényelte le. Az együtteshez összeha-
sonlíthatatlanul közelebb áll a zene, mint a be-
széd, így szükség is volt a közreműködésre.
Olvasóinknak Tokaji Edit és a zenekar beszél-
getését igyekszem tolmácsolni.
- Mióta létezik a Bourbon Street?
- 2007-ben tanultuk meg együtt az első közös
számunkat - mondja Kádár Róbert, énekes-
szájharmonikás -, az első fellépésünk is ekkor
volt, a Traffic klubban. A zenekar jelenlegi fel-
állása: Tóth Tamás, dobos, Tóth László basz-
szusgitáros, Pólik Gyula, gitáros, és jómagam.
Az elmúlt évek során azonban velünk zenélt
Alexa Sanyi, Deli Márti, Síró Flórián, inspiráló
tagként Orliczky Frici, Csathó Szilárd, Szabó-
Maák Zoltán, barátként velünk énekel Sepsi
Adrienn, aki sajnos most nem tud velünk lenni.
- Jöhet egy kis zene?
- A közönség lábai önkéntelenül dobolják a rit-
must, a háttérkivetítőn peregnek a blueshoz kö-
tődő fényképkockák, lélekben déli tájakra
utazunk.
- Miért pont Bourbon Street lett a nevetek?
- A blues őshazája New Orleans, ennek egyik
híres francia része a Bourbon Street - folytatja
Tóth László -, jól is hangzik: illett a garázsban
“csörömpölő” csapatunkhoz. A kezdet-kezde-
tén még nem volt komoly célunk, csak a közös
zenélés öröme vezetett bennünket.
- Városunkban és a környéken is közismert,

sokszor fellépő együttes vagytok. ,,Meglin-
cselnétek-e” azt, aki amatőrnek nevezne
benneteket?
- Egyáltalán nem. Abszolút igaza lenne, és mi
amatőrök is akarunk maradni. A blues - foly-
tatja Kádár Róbert - egyébként is ösztönös
műfaj, van, aki ráérez az ízére, van, aki nem,
legyen mögötte bármilyen magas szintű zenei
tudás. Szerintem nekünk sikerült ráérezni a
blues lényegére. A zenei kötődésünk már gyer-
mekkorunkban elkezdődött, bizonyíték rá a sok
gyerekkori fotó, amit a hátam mögött, a kive-
títőn láthat.
Zenével folytatják megint, a társaság legna-
gyobb örömére. Újra dobbannak a lábak, rin-
gatóznak a vállak, ütemet vernek az ujjhegyek.

- Ilyen egy-egy próba hangulata is?
- Ha csak úgy összejövünk, bár jól érezzük ma-
gunkat, de nincs igazán eredmény. Kell lennie
valamilyen elképzelésnek is a remek hangulat
mellé. Hetente, kéthetente tartunk 3-4 órás pró-
bákat, mi így eresztjük le a felgyülemlett gőzt.
- Van-e valamilyen relikviátok?
- Nem vagyunk egy Rolling Stones vagy egy
Beatles - mondja Tóth László -, de talán egy
akad. (A baráti körből feláll valaki, és nagy ne-
vetés közepette Bourbon Street-es pólóját mu-
tatja.) - Köszönjük a beszélgetési lehetőséget
a kulturális központnak, s szeretnénk minden-
kit meghívni a következő koncertünkre, amit
március 20-án tartunk a Nádas Sörözőben.

Lejegyezte: T. M.

AzÖtórai teán is „csörömpöltek.”

kronika@tiszatv.hu

Színház angolul, Budapesten
Tanulni nem mindig öröm, az vi-
szont nagyon jó érzés, ha az is-
kolában megszerzett tudást hasz-
nosítani tudjuk.

Így volt ez február 20-án is, amikor mi,
eötvösös diákok ellátogattunk Budapestre, a
Kanadai Utazószínház angol nyelvű előadá-
sára. Már hagyománnyá vált, hogy a darabjai-
kat megnézzük, mindig „követjük” fellépéseik
helyszíneit.
Idén Frankenstein történetét ismerhettük meg.
Izgatottan vártuk, vajon mennyire fogjuk érteni
a darab szövegét, tanácstalanul nézünk majd
egymásra a nézőtéren, vagy az órákon meg-
szerzett nyelvtudásunk elég lesz ahhoz, hogy
megértsük és élvezzük a színészek játékát. Sze-
rencsére az utóbbi történt meg. A kissé hátbor-
zongató előadást egy csipetnyi humorral fű-
szerezték, így remekül szórakoztunk. Kezdet-
ben furcsa volt, hogy idegen nyelven beszél-
nek, ám a végére ez természetessé vált. Kissé
megbabonázva, és azzal a jóleső érzéssel lép-
tünk ki a színház ajtaján, hogy az angolórákon
tanultaknak nagy hasznát látjuk az iskolán
kívül is.
Ebben a hangulatban mentünk tovább a Köz-
lekedési Múzeumba, ahol rengeteg érdekessé-
get láttunk, olvastunk, tapasztaltunk. Utolsó

programként egy plázában kaptunk egy kis
szabadidőt, melyet gyorsétteremben, üzletek-
ben töltöttünk el. Pompás napunk volt, mely-
nek hangulatát csak emelte a nagyszerű csapat.
Útban hazafelé kártyáztunk, beszélgettünk, volt,
aki egy fénykép erejéig alvó diáktársa mellett

pózolt. Ez a nap meggyőzött minket arról, hogy
tanulni érdemes, és együtt lenni jó - köszönet
érte a távollétünket lehetővé tevő iskolavezetés-
nek, valamint szervező-, illetve kísérő tanára-
inknak, Mátyási Katalinnak és Sepsi Adriennek.

Koscsó Enikő 10.H

Angolos csoportkép.
A Kazinczy Ferenc Református Iskolában a Zrínyi Ilona matematika
verseny iskolai fordulóján a következő eredmények születtek:
5. évfolyam: Kovács Bálint Máté 5.a I. helyezés, (Magyarné Simon
Anita), Tóth Csilla 5.b II. helyezés, (Tölgyesiné Liktor Mária), Takács
Noémi 5.a III. helyezés (Magyarné Simon Anita), 6. évfolyam: Nagy
Levente 6.b I. helyezés (Tölgyesiné Liktor Mária), Sajgó Zsófia 6.a I.
helyezés (Ruszkai Gizella), Danó Ádám 6.b II. helyezés (Tölgyesiné
Liktor Mária), Lapostyán Fruzsina 6.a II. helyezés (Ruszkai Gizella),
Kovács Balázs 6.a a III. helyezés (Ruszkai Gizella), 7. évfolyam:
György Lili 7.a I. helyezés(Majoros Lászlóné) , Meczkó Viktória 6.a II.
helyezés (Majoros Lászlóné), Németh Miklós Ákos 7.a III. helyezés
(Majoros Lászlóné) , 8. évfolyam: Venglovecz Marcell 8.a I. helyezés
(Tölgyesiné Liktor Mária), Szabolcsi Janka 8.a I. helyezés (Tölgyesiné
Liktor Mária), Nagy Petra 8.a III. helyezés (Tölgyesiné Liktor Mária).
A Hevesy György kémia verseny iskolai fordulóján 7. évfolyam: György
Lili 7.a I. helyezés, Szilágyi Renáta 7.a II. helyezés , Máté Kristóf 7.a
III. helyezés Németh Miklós Ákos 7.a III. helyezés (Majoros Lászlóné).
8. évfolyam Szabolcsi Janka 8.a I. helyezés, Nagy Petra 8.a II. helye-
zés , Szilvási Kristóf 8.b III. helyezés (Majoros Lászlóné).

Dorony Attiláné
igazgató

Február 19-én rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Peda-
gógiai Intézetben a Magyarország és Európa történelme 476-1301 című
országos történelem verseny megyei fordulóját 7- 8. osztályos tanulók
számára.
A versenyen a következő eredmények születtek: I. helyezett: Kováts
Panna 7/7. osztályos tanuló II. helyezett: Stogica Kata 8/7. osztályos
tanuló, (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanáruk: Baloghné Fodor
Ágota).

Hok Csaba
igazgató

A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola Hölgyek hetét ren-
dez a Brassaiban.
A rendezvény programja:
Március 3. 10 óra : Kiállítás megnyitó - Vass Mátyás olajfestményei
Március 4. 10 óra : Kiállítás megnyitó - Bozsik Imre természetfotói
Március 5. 10 óra : Néptánc bemutató - Czaga Ádám és vendége
Március 6. 12 óra : Zenés irodalmi műsor a hölgyek tiszteletére.

Szederkényi farsang

Tevjétől babákon át a turistabuszig
Hagyomány, hogy közö-
sen farsangoznak Tisza-
szederkényben a szépko-
rúak. A Szederinda óvoda
gyerekei nyitották meg az
idei rendezvényt, majd a
színpadon maskarák és
vidám produkciók eleve-
nedtek meg. Például
Tevje a Hegedűs a házte-
tőn-ből, egy turistabusz
utasai, illetve néhány iga-
zán eleven baba. A város-
rész farsangja, melynek
végén terített asztaloknál
vendégelték meg a nyug-
díjasokat, jó alkalom volt
a kikapcsolódásra.

kronika@tiszatv.hu

Reális reálos
eredmények

kronika@tiszatv.hu

Széchenyisek az élen

Hölgyek hete
a Brassaiban

Babák - vagymamák? - tánca a szederkényi színpadon.
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Indul
a „Tavaszlesen 2015”

ATiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány idén
immáron nyolcadik alkalommal indítja útjára „Tavaszlesen”
című többfordulós környezetismereti vetélkedősorozatát, me-
lyet a szervezet működéséhez kapcsolódó Tisza menti térség is-
koláiban hirdet meg 5-8. évfolyamos diákok számára.
A vetélkedősorozat célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek
lakóhelyük és a régió természeti értékeivel, valamint a kör-
nyezettel való harmonikus együttélésre épülő egykori alföldi
paraszti gazdálkodás hagyományaival, és ezek által tudato-
sodjon bennük környezetünk védelmének fontossága.
A vetélkedő megszervezésével szeretnénk a pedagógusoknak
is segítséget nyújtani diákjaik motiválásában, környezeti kul-
túránk és természeti értékeink izgalmas világának kötelező
tananyagon túli megismertetésében.
Az első fordulót jelentő feladatsor - melynek beküldési ha-
tárideje 2015. március 25. -, valamint a vetélkedővel kap-
csolatos összes tudnivaló elérhető a közalapítvány honlapján:
http://tiszatajkozalapitvany.hu/tavaszlesen.html
Izgalmas vetélkedést és ismeretekben-gazdagodást kívánunk!

Harangozó Edit Tiszatáj Közalapítvány

Ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Az MSZP Tiszaújvárosi Szervezete és nőtagozata játék- és ru-
haadományokat gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján
bútort és egyéb háztartási eszközöket közvetít. A szervezett
gyűjtés 2015. március 9-től március 14-ig tart, minden nap 9
órától 18 óráig az MSZP irodában, a Bartók Béla út 5. szám
alatt, az 1. emeleten.

Bízunk abban, hogy az Önök adományai által jelentős mértékben
hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben levő családok, gyermekek
életkörülményeinek javításához. A hátrányos helyzetben lévők
is jelentkezhetnek, ha bejelentik és megadják, hogy mire lenne
szükségük. A gyűjtési akciónk ideje alatt személyesen, vagy a
következő telefonszámon jelezhetik igényüket: 49/542-061.
Várjuk nagy szeretettel Önöket, és előre is köszönjük a segít-
séget!

MSZP Tiszaújvárosi Szervezete

Építési telek eladó. Hejőbábán 1296 m2-es telek eladó. Rajta 25 m2-es nyári lak, fúrt
kút, termő gyümölcsfák, villany bevezetve. Érd.: 20/355-3626

Gimnazista lányom mellé tiszaújvárosi matematikatanárt keresek heti egy-két alka-
lomra. Tel.: +3620/213-1553, +3620/429-1620

Tiszaújváros, Táncsics Mihály úton 7/A sz. alatt 140 m2-es, szigetelt, teljesen fel-
újított családi ház 860 m2-es parkosított telken eladó. (2 szobás tiszaújvárosi lakást
beszámítok.) Tel.: +3670/367-1721

Gimnasztráda

Kosármeccsen
a táncos lányok

A gimnasztráda táncosai február végén a Zsíros Tibor Férfi Ma-
gyar Kosárlabda Kupa elődöntőjét színesítették műsorukkal a
budapesti Tüskecsarnokban. A Magyar Kosárlabda Szövetség
elnökének és a polgármester úrnak a felkérésére vett részt a
csapat a nívós gálamérkőzésen, melyet a DUNA TV is közve-
tített. Külön erre az alkalomra készítettek új pompon koreo-
gráfiákat, rengeteget gyakoroltak a lányok, illetve bemutatták
a nagy sikerű műsorszámaikat is, összesen 14 produkciót adtak
elő a pályán. Külön öröm volt, hogy elkészült a csapat új nem-
zeti színű dressze is, melyet a tiszaújvárosi önkormányzat tá-
mogatásával vásároltak, amelyet majd Helsinkiben idén nyáron
a 15th Wolrd Gymnaestradan is viselni fognak.
A csapat jelenleg a 19. Festival of group performances in
Slovakia nevű szlovák gimnasztráda versenyre készül, melyet
Trnava-n (Nagyszombaton) rendeznek meg március 7-én. Hat

koreográfiával versenyeznek majd a lányok, reméljük hason-
lóan jól szerepelnek, mint tavaly.
Emellett elkezdődött a Táncolj, NE Drogozz - XVII. Show
Tánc Fesztivál szervezése is, mely 2015. április 18-án lesz a
Tiszaújvárosi Sportcentrumban. A fesztiválra már lehet ne-
vezni, bármilyen táncos produkcióval, a nevezésről informá-
ció a www.gimnasztrada.hu oldalon található.

Haisz Vanda

A mesterek és tanítványaik.

Hogy hirdetése
biztosan célba érjen!

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjele-
nik lakossági apróhirdetése, amennyi-

ben azt a Tisza TV Képújságjában
legalább 5 napra (2.500 Ft), legkésőbb

kedden 12 óráig feladja.



A tiszaújvárosi kaucsuklabdás különítmény balról jobbra: Fónagy-Árva Zsófia, Köllő Ábel,
Molnár Marcell, Takács Zoltán, Gyuricskó Adrián, Fónagy-Árva Péter.

Az „A” kategóriás 4x50-es váltó győztes csapata. Balról jobbra:
Jakab Ilka, Szegedi Sára, Hozdik Eszter és Filep Zsanna.
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Teremlabdarúgás

Viola a nyerő szín
Befejeződött a Sport-Park teremlabdarúgó bajnokság 2014/2015-ös küz-
delemsorozata. A 16 csapat október 6-án kezdte a pontvadászatot, a záró
fordulót februárban játszották a gárdák. Ez idő alatt 120 mérkőzésen
903 gól esett. A győzelmet végül a Violák csapata szerezte meg

A végeredmény
1. Violák 15 13 1 1 89-30 40
2. FC Konako 15 12 1 2 82-41 37
3. Galaktikusok 15 10 3 2 83-25 33
4. Total Game 15 10 1 4 82-51 31
5. Bundeswehr 15 8 3 4 60-32 27
6. KA-JO 2001 Bt. 15 7 1 7 57-59 22
7. Special J. 15 7 1 7 51-54 22
8. Sörösök 15 7 1 7 54-58 22
9. BFM Revans 15 6 3 6 58-51 21
10. Garázs FC 15 6 2 7 68-64 20
11. Fárosz hajtói 15 6 1 8 66-67 19
12. Jack Daniels 15 6 1 8 39-52 19
13. SC Grund 15 5 2 8 54-54 17
14. Sápadt Ördög 15 4 1 10 37-74 13
15. Sajó Fenyő 15 1 0 14 28-81 3
16. Tisza Automotive 15 0 0 15 29-110 0

Diáksport

Eötvös sikerek
a medencében

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium tanulói a hagyományoknak megfelelően ebben az évben is remek
eredményekkel tértek haza Szerencsről és Miskolcról az úszó diák-
olimpia megyei döntőjéről, ahol „A” és „B” kategóriában, egyéni és
váltó számokban egyaránt rajtkőre álltak. Az első helyezettek kvalifi-
kálták magukat az országos döntőbe.
V-VI. korcsoport, 1. helyezés:„B” kat. 100 m gyorsúszás: Ferenczi Viktor
9.B, „A” kat. 100 m mellúszás: Szegedi Sára 9.M, „A” kat. 4x50 m váltó:
Szegedi Sára 9.M, Jakab Ilka 9.M, Filep Zsanna 9.M, Hozdik Eszter
10.A, V-VI. korcsoport, 2. helyezés:„A” kat. 100 m pillangóúszás: Orosz
Gergő 9.A, „A” kat. 100 m pillangóúszás: Hozdik Eszter 10. A, „A” kat.
100 m gyorsúszás: Marton Előd 13.N, „A” kat. 4x50 m váltó: Marton
Előd 13.N, Németh Sándor 13.N, Fróna Ákos 10.G, Tóth Máté 12.K,
„B” kat. 4x50 m váltó: Ferenczi Viktor 9.B, Nagy Szabolcs 11.G, Rente
Dávid 12.H, Erős Patrik Dániel 8.H, IV. korcsoport, 3. helyezés:, „A”
kat. 100 m mellúszás: Unyi Dominik Vajk 7.H, „A” kat. 100 m gyors-
úszás: Hozdik Adrienn 8.H, V-VI. korcsoport, 3. helyezés:„A” kat. 100
m hátúszás: Jakab Ilka 9.M, „A” kat. 100 m mellúszás: Németh Sándor
13.N, „A” kat. 100 m gyorsúszás: Fróna Ákos 10.G, „A” kat. 100 m
gyorsúszás: Hozdik Eszter 10.A, „B” kat. 4x50 m váltó: Galgóczy Hanna
9.H, Tóth Evelin 9.A, Tóth Enikő 12.A, Szabó Petra 10.A.
Felkészítő edzők: Fodor Ágnes, Bukovinszki József, Jancsár László,
Bethlenfalvi István

Kézilabdás felhívás
A Tiszaújvárosi Sport Club 2014-ben újraindította női kézilabda
szakosztályát. Utánpótlás csapatunkba keresünk sportolni vágyó, 10-
16 éves ifjú hölgyeket. Jelentkezés a Sportcentrum játékcsarnokában
minden csütörtökön 16.30-kor Lovász András edzőnél vagy a
30/400-6792-es telefonszámon.

Tiszaújvárosi SC kézilabda szakosztálya

A Sportcentrum eseményei
Március 6. péntek

Kosárlabda
15.30 U21 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - DEAC bajnoki
mérkőzés Játékcsarnok
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - DEAC NB I/B-s fel-
nőtt bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Március 7. szombat
Labdarúgás
08.00 Megyei futsal labdarúgó torna U11, U13, U15 korosztály ré-
szére Játékcsarnok, Edzőterem

Műfüves edzőpálya
14.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVSC- DEAC NB III-as baj-
noki mérkőzés Labdarúgó stadion

Március 8. vasárnap
Teremlabdarúgás
08.00 U7-es korosztályú csapatok tornája Játékcsarnok

Labdarúgás

Győzelmi áldozat Nyírbátorban
Győzelemmel kezdte a 2014/
2015-ös NB III-as bajnoki évad
tavaszi szezonját a Termálfürdő
FC Tiszaújváros labdarúgó csa-
pata.

A kék-sárga együttesnek sikerült a visszavág-
nia a nyírbátoriaknak az ősszel elszenvedett ve-
reségért. A csúszós, mély talajú pályán Kovács
Szilárd góljával elhozták a három pontot a
nyírségi együttestől.

Nyírbátori FC - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 0-1 (0-0)

Nyírbátor: 180 néző, V.: Szilágyi (Tőkés, Kövér).
Nyírbátori FC: Tóth-Oláh, Szilágyi (Fabu),
Pálvölgyi, Jeddi, Ambrusz, Farkas (Ráti), Ben-
kő, Nagy, Erdei, Lipcsei.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Ga-
lambos, Fodor, Hajdu, Molnár F., Tóth T., Hus-
sein (Polényi), Kerekes, Molnár L. (Bussy),
Kovács P., Kovács Sz. (Potyka).
42. perc: Molnár László indult meg a nyírbá-
tori térfél közepén, amikor Ambrusz hátulról
kíméletlenül leterítette. Az eset közvetlen kö-
zelében álló játékvezető azonnal piros lapot
mutatott fel a nyírbátori játékosnak. (A tisza-
újvárosiak meghatározó játékosa bokasérülést
szenvedett, előre láthatólag hat hét múlva
kezdheti el az edzéseket.)
73. perc: A jobb oldalon futott a tiszaújvárosi
támadás, Bussy sarokkal perdített Kovács Péter
elé, aki betört a tizenhatoson belülre és az alap-
vonal közeléből élesen középre lőtte a labdát,
ahol érkezett Kovács Szilárd és a védőket
megelőzve estében közelről a kapu bal alsó
sarkába lőtt. (0-1)
Akezdést követően azonnal átvette a játék irányí-
tását a tiszaújvárosi csapat, ennek ellenére igazi
gólhelyzetet nem sikerült kialakítania. A hazaiak
kontrákkal próbálkoztak, rendre eredménytelenül.
A10 főre olvadt nyírbátoriak ellen a fordulás után

már látszott, csak idő kérdése, hogy megszerezze
a vezetést a Tiszaújváros. Erre közel fél órát kel-
lett várni. A vezetés birtokában már csak az ered-
mény megtartására törekedett a Bocsi-legénység.
Az idénynyitó első mérkőzése a könnyen fe-
ledhető kategóriába sorolható. Az ok remélhe-
tőleg az idény eleji forma. A győzelmet
azonban nem kell megmagyarázni, újabb
három pontot gyűjtött be a tiszaújvárosi együt-
tes, és ez bizakodásra adhat okot a jövőre
nézve.
Kovács János, vezetőedző: Nehéz mérkőzésre
számítottam, ami be is igazolódott. A 2. fél-
időben a Tiszaújváros kihasználta emberelő-
nyét és megnyerte a találkozót. A játék képe
alapján egy pontot megérdemeltünk volna.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A tavaszi első fordu-
lóban úgy érzem, hogy megérdemelt győzel-
met arattunk egy jól felkészített csapat ottho-
nában.
További eredmények:
Jászberényi FC – Veresegyház VSK 2-0
FC Hatvan – Gyöngyösi AK-Ytong 2-2
KBSC FC – Cigánd SE 1-1
Hajdúböszörményi TE – Putnok FC 0-0
DVSC-DEAC – Kisvárda Master Good 1-2
Budapest Honvéd-MFA – Salgótarjáni BTC-
Puebla 0-1
Következik a 17. forduló
2015.03.07., szombat, 14:30
Kisvárda Master Good – Budapest Honvéd-
MFA
Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC-DEAC
Putnok FC – Nyírbátori FC
Fortress Felsőtárkány - FC Hatvan
Salgótarjáni BTC-Puebla – Jászberényi FC
Hajdúböszörményi TE – Cigánd SE
2015.03.08., vasárnap, 14:30
Gyöngyösi AK-Ytong - KBSC FC
Szabadnapos: Veresegyház VSK

Két meccs, négy pont

Az elmúlt hétvégén a TFCT utánpótlás csapa-
tainak is megkezdődött a bajnokság. Az U21-es
együttes 2-0-ás vezetésről ért el döntetlent, a
fiatalabbak, az U17-es gárda két góllal verte el-
lenfelét.
Eredmények:
U21: Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyírbá-
tori FC 2-2
U17: Termálfürdő FC Tiszaújváros - Nyírbá-
tori FC 3-1

Tornagyőzelem

A tiszaújvárosiak 2007-es és 2008-as korosz-
tályos együttese teremlabdarúgó tornákon vett
részt. A fiatalabbak hazai környezetben a har-
madik helyet szerezték meg, az egy évvel idő-
sebb csapat Kazincbarcikán remek játékkal az
első helyen végzett.
Császár Zoltán, edző: A csapat nagy része zsi-
nórban már a harmadik hétvégén szerepelt tor-
nán, azonban a teljesítményeken ez szerencsére
nem látszódott meg. Az első mérkőzés kivéte-
lével nagyon ügyesen futballoztak a gyerekek.
A döntőről büntetőkkel maradtunk le, a bronz-
érmet büntető rúgásokkal szereztük meg.
Demblovszky Gábor, edző: Az elszántság és a
jó csapatmunka sikereként könyvelhetjük el az
eredményt, amelyért keményen meg kellett
küzdeni. Öt mérkőzésen összesen 90 percet töl-
töttek, olykor szikrázóan kemény és hajtós já-
tékkal a pályán fiaink, ami életkorukat tekintve
ugyancsak dicséretes teljesítmény.

Kosárlabda

Csak két negyedre voltunk jók
Reményt keltő kezdés után a fél-
időt követően visszaesés, röviden
így értékelhető a Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK egri
látogatása. A tiszaújvárosiaknak
elmaradt a szokásos jó hajrája,
így a találkozó második részében
feltámadt hazaiak könnyedén
nyerték meg a találkozót.

EKF-Eger-KOK SE - Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK

77-61 (15-20, 14-12, 28-14, 20-15).
EKF-Eger-KOK SE: Klepej (17/12), Csabák
(7/3), Tóth Z. (31/18), Frey (4), Jakab (3/3).
Csere: Varga (11), Máté (4).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kóthay
(3), Joó (2), Kovács (3), Berta (13/3), Sitku (20).
Csere: Kilyén (10/6), Varga (6), Benőcs (4/3).

Annak ellenére, hogy Pöstényi az első negyed
közepén térdsérülést szenvedett, jól kezdte a
Tiszaújváros, már 12 ponttal is vezetett, de
végül 5 pontos előnyel zárult az első tíz perc.
A folytatásban is jól tartották magukat, nem si-
került fordítaniuk a hazaiaknak (29-32).
A térfélcsere után pillanatok alatt megváltozott
a játék képe, 10-0-ás sorozattal indítottak az
egriek. Nem volt ellenszerük a tiszaújvá-
rosiaknak a közelről és távolról egyaránt jól
dobó ellenfelükkel szemben. A hárompontos
előny 11 pontos hátránnyá változott (57-46). A
találkozó záró szakasza is az egrieké volt, to-
vább növelték előnyüket, és végül 16 pontos
különbséggel nyerték a találkozót (77-61).
Váczi Péter, vezetőedző: A mérkőzés elején is
tudtam, hogy ötven-ötven százalék lesz mind-
két csapat esélye, de utólag is nagyon örülök,

hogy nekünk jött össze a győzelem. Egész
héten éreztem a fiúkon, hogy jól dolgoznak, és
szerencsére ez ma visszaköszönt, mert sok volt
az egyéni jó teljesítmény. A második félidőben
már csapatszinten is jól működtünk, így jött
össze a siker, ami remélhetőleg el is indít min-
ket a felzárkózásban.
Brunyánszky István, vezetőedző: Szegény em-
bert még az ág is húzza. Pöstényi az első ne-
gyedben térdsérülés miatt kiválni kényszerült,
és ez már egy kicsit sok Magyar Laci sérülése
és Béres Dávid érthetetlen eligazolása után.
Zavartak voltunk a támadásban, csak helyen-
ként volt jó, kemény a védekezés, így próbál-
tuk kicsikarni a győzelmet, ami egy tőlünk
gyengébb, de lelkesebb Eger ellen nem sike-
rült.

Karcagon nagyszabású utánpótlás tornán vettek
részt a Tiszaújvárosi Sport Club fiatal verseny-
zői. A népes seregszemlén az ország számos tá-
járól érkeztek a hasonló korú reménységek. A
tiszaújvárosiak ezúttal is kiválóan szerepeltek,
három korcsoportban, egy arany-, két ezüst- és
három bronzérmet szereztek.
Eredmények:
U11: 1. Fónagy-Árva Péter; 2. Köllő Ábel.
U13: 2. Fónagy-Árva Péter; 5. Köllő Ábel és
Gyuricskó Adrián.
U15 páros: 5. Fónagy-Árva Péter és Köllő

Ábel; Gyuricskó Adrián és Molnár Marcell.
*

A 22. forduló elmaradt mérkőzését pótolta a Ti-
szaújvárosi Sport Club megyei első osztályú
asztalitenisz csapata. A tiszaújvárosi gárdának
nem okozott gondot a sárospatakiak második
számú együttese. A vendégek egyetlen győzel-
met sem tudtak szerezni.
Tiszaújvárosi SC II. - Pataki ASC II. 18-0

A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag
4, Fóti 4, Dubéczi 4 valamint a Kavicsánszki-
Mag és a Fóti-Dubéczi páros.

A Városi Sportcentrum edzőtermében a terem-
labdarúgással folytatódott a Nyitott kapuk el-
nevezésű egész éven át tartó tömegsport
rendezvénysorozat. A 12 állomásból álló ve-
télkedés második fordulójában kis kapus te-
remfociban kellett bizonyítaniuk a csapa-
toknak. Ezúttal hét gárda küzdött a pontokért.
Végül az SC Grund csapata örülhetett a győ-
zelemnek. Március végén tollaslabdával foly-
tatódik a pontvadászat. A rendezők várják
további csapatok jelentkezését, bekapcsolódá-
sát a sorozatba.

Asztalitenisz

Karcagon vitézkedtek
Nyitott kapuk

Pontvadászat
labdával

A küzdőszellemmel ezúttal sem volt gond.



12. oldal 2015. március 5.Rendezvények

Felhívás!
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója al-

kalmából városunk ünnepséget rendez.

Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, ame-

lyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni

2015. március 15-én (vasárnap) 18.30 órától a Petőfi szobor-

nál, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék

részvételi szándékukat írásban március 9-én (hétfő) 16.00

óráig a Derkovits Kulturális Központ igazgatójánál. Az írásos

jelentkezésben kérjük megjelölni a szervezet és a koszorúzó

személy(ek) nevét.

A koszorúkat a kulturális központban március 15-én 10.00

órától 12.00 óráig és 14.00 órától 16.00 óráig lehet leadni.

3580, Tiszaújváros, Széchenyi út 2. Tel/fax: 49/542-004, e-

mail: derkovits@tujvaros.hu

A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai

szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán

igazgató
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