
Akinek szökött már meg a kutyája a tüzelési időszakban, akit már
„megajándékozott” macskája egy kosárnyi kiscicával, bizonyára
elgondolkodott az ivartalanításon. Ez az állatvédelem egyik alapja
- mondják a szakemberek -, hisz így csökken a nem kívánt szapo-
rulat, kevesebb kóbor, gazdátlan állat lesz. /3. oldal

Fantasztikus mér-

kőzésen nyert a

Phoenix a debre-

ceniek ellen.

/11. oldal

Szökésben,
vagy gazdátlanul A sikeres város

mögött is nők állnak

Kosárvarázs

Tiszaújváros hetilapja 2015. március 12. XXXIII. évfolyam, 11. szám

Tizenkilenc szervezet, gazdasági társaság vagy intéz-

mény hölgy alkalmazottait köszöntötték az elmúlt na-

pokban városi szinten nőnap alkalmából. /6. oldal

Mindenki reménykedik. A nagy áruházak, hogy megmarad, a kisboltok, hogy nő a forgalom. Az alkalmazottak, hogy megmarad állásuk.
A vásárló pedig, hogy mindenhez hozzájut a régi áron.

Városunk
kitüntetettjei

Tiszaújváros képviselő-testülete munkájuk elismerése-
képpen az alábbi személyeknek, illetve közösségeknek
adományozott ágazati kitüntetést nemzeti ünnepünk,
március 15-e alkalmából:

Tiszaújváros Közneveléséért
Táboriné Tóth Mária (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium - tanár) Évi díj
Csuhai Csilla Mária (Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium - tanár) Évi díj
Bozsó Gyuláné (Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola - általános igazgatóhelyettes) Életműdíj
Göncziné Kalóz Éva (Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola - tanár) Évi díj
Réthi Zoltánné (Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola - tanár) Évi díj
Siskáné Nagy Ilona (Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola - tanár) Évi díj
Halász Zoltánné (Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - általános
óvodavezető-helyettes) Évi díj
Síró Anna Mária (Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda - óvoda-
pedagógus) Évi díj
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Évi díj

Tiszaújváros Közművelődéséért
Tóthné Hegyi Judit (Derkovits Kulturális Központ - módszertani
csoportvezető könyvtáros) Évi díj

Tiszaújváros Sportjáért
Brunyánszky István (Tiszaújvárosi Termálfürdő - Phoenix Kosár-
labda Klub - vezetőedző) Évi díj
Rókaűzők váltófutó verseny középiskolás csapata (Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) Évi díj

Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban
Szikora Miklós (Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. - műszaki
csoportvezető) Évi díj
Gazsi Tiborné (Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ - gond-
noksági csoportvezető) Életműdíj
Sávolyi Péter (Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. - közhasznú
részlegvezető) Évi díj
Kovács Gyula (TiszaSzolg 2004 Kft. – vízvezeték-szerelő) Évi díj

Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért
Dulházi Istvánné (Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ - in-
tézményvezető-helyettes, szakmai vezető) Életműdíj
Korona Györgyné (Nikodémus Idősek Otthona - szakápoló) Élet-
műdíj
Dr. Fehér József (Tiszaújváros Városi Rendelőintézet - háziorvos)
Életműdíj

Tiszaújvárosért a Közszolgálatban
Szabó Katalin (Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal - szociális mun-
katárs) Életműdíj

Tiszaújváros Közbiztonságáért
Ali Dóra (Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság - rendőr-főtörzsőrmes-
ter) Évi díj

Pintér Ferenc Díj
Szabó Károly (Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hi-
vatásos Tűzoltóparancsnokság - tűzoltó főtörzsőrmester) Életműdíj
Csizmadia Kálmán (FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. - szolgá-
latvezető tűzoltási helyettes) Életműdíj

Lovas Lajos Díj
Budai András (Tisza Média Kft. - műszaki vezető) Évi díj

Az elismeréseket március 15-én, a városi díszünnepségen adják át.

Kapálás, metszés, takarítás

Tavaszi szél munkát áraszt
Jártunkban-keltünkben egyre in-
kább azt vesszük észre a város-
ban is, hogy „bontogatja szár-
nyait a tavasz”. Ezt nem feltétle-
nül csak a jobb idő, a több nap-
sütés, vagy a sokasodó rovar
jelzi. Az is szembeötlő, ami a
város közterületein történik.

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.-nél
március 1-je óta zajlanak a tavaszi munkálatok.
Most a zöld felületekről az idegen anyagokat,
az elhalt növényrészeket gyűjtik össze, azaz
szellőztetik a pázsitot. Kapálják a fák, cserjék,
örökzöldek környezetét, kitakarják a rózsa-
ágyakat, metszik a növényeket. A virágosítás a
következő hetekben kezdődik, ehhez még me-
legednie kell az átlaghőmérsékletnek. Szeren-
csére enyhe volt idén a tél, már viszonylag
fagymentesek a nappalok is, így a virágmet-
szések is végrehajthatók. Ez a talajra is igaz, a
tavaszi kapálási munkálatoknál meg kell várni,
hogy szikkadjon és felengedjen a föld.
A burkolt felületek takarítása is folyamatosan
zajlik.
- Jelenleg két önjáró gép és 25 közmunkás dol-
gozik városszerte a közterületek takarításán-

mondta Kerékgyártó István, a Városgazda Kft.
ügyvezető igazgatója. - Február 28-án a fog-
lalkoztatási periódus lejárta miatt leszámolt tő-
lünk 25 fő közmunkás, de március 9-től újabb

25 főt tudtunk alkalmazni, így augusztus vé-
géig folyamatosan lehet biztosítani a kertészeti
és egyéb közterületi munkálatok létszámigé-
nyét.

Kitakarják, kapálják a rózsaágyakat.

Változnak a boltok nyitva tartásai

Sokaknak szomorú vasárnapok?

Március 15-én életbe lép az úgy-
nevezett vasárnapi zárva tartás,
mely városunkban is alapvetően
befolyásolhatja időbeosztásun-
kat, vásárlási szokásainkat.

A „bezárásra ítélt” nagy áruházak a hétköznapi
nyitva tartás meghosszabbításával próbálják pó-
tolni a forgalom- és bevételkiesést. Ez alól a
Tesco kivétel, amely eddig 24 órán át állt nyitva,
de hétfőtől csak 6-tól 22 óráig várhatja a vásárló-
kat.ALidl már egy ideje készül a vasárnapi zárva

tartásra, pár hete egy órával tovább tart nyitva hét-
köznaponként.Akét Spar áruház is hasonlóan jár
el, mindkettő este 9-ig lesz nyitva hétfőtől szom-
batig. A Pennyben hétfőtől szombatig 7-től 22-
óráig várják a vásárlókat, az Alfi csak szombaton
hosszabbít, este 8-ig. A Tisza ABC szombati
nyitva tartása 17:30-ra módosul, a „kistestvér”, a
Bükk ABC - amely eddig is zárva volt vasárnap
- szombaton 14 óra helyett 15 órakor zár be.
A Piramis üzletközpontban található üzletek is
zárva tartanak vasárnaponként, de majdnem

mindegyik változtat eddigi hétköznapi nyitva
tartásán.
Ahogyazoka trafikok is - aLidl áruháznál, a „nagy”
Spar-nál található, és a két Szent István úti – melyek
zárva lesznek vasárnaponként.AMátyás király úti,
aTeleki Blanka úti, valamint mindkét Árpád úti do-
hánybolt változatlan nyitva tartással üzemel majd,
és vasárnap is nyitva lesz.AzAlfi melletti dohány-
bolt a Tesco-éhoz hasonló helyzetben van, eddig ez
üzemelt a legtovább, 5-től 23 óráig, mostantól min-
den nap 6-tól 22 óráig tart nyitva - vasárnap is.
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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 11 órakor lesz a szentmise templo-
munkban.
Március 13-án, pénteken Fatimai Engesztelő szentmise lesz a temp-
lomban 17 órától.
Nagyböjti időben minden héten, pénteken keresztúti ájtatosságot vég-
zünk a templomban 16:45-től. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves hí-
veket. A keresztútjárás segít bennünket, hogy egyre jobban elmé-
lyedjünk a megváltás misztériumában. Hiszen ha ezt megértjük, akkor
mindennapi áldozatainkat, életünket is könnyebben tudjuk Jézus Krisz-
tushoz kapcsolni, terheinket hordozni.
Egyházközségünk nagyböjti lelkigyakorlata március 21-én, szomba-

ton 14 órától lesz, „Ahol Isten Lelke, ott a szabadság” címmel. Előadó
Klára nővér lesz, (Szent Ferenc Kisnővérei, Bükkszentkereszt). A rész-
letes programról plakátot készítettünk, a templomajtón látható. Jelent-
kezni lehet a plébánián az 540-102-es telefonon vagy személyesen.

Görög katolikus
Pénteken 9:00 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton halot-
tainkra emlékezünk, 11:00 Szent Liturgia. Vasárnap 8:30 Szent Litur-
gia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. Szerdán
17:30 Krétai Szent András bűnbánati kánonját végezzük.
A máriapócsi második könnyezés 300. évfordulója alkalmából több
egyházközségbe, így Miskolcra is eljut a pócsi kegykép. Időpontja:
március 14., nagyböjt 4. szombatja. A kegykép 13 órakor érkezik és
másnap, vasárnap 12 órakor viszik tovább Budapestre. A kegykép egy-
napos ittléte alatt a Búza téri görög katolikus székesegyházban külön-
böző szertartások lesznek, közben pedig óvodások, iskolások Szűz-
anyát köszöntő műsorait lehet megnézni.
Március 19-én (csütörtökön) este 17:30-kor az egyházközség közös-
ségi házában Vatamány Sándor budaörsi parókus vetítettképes beszá-
molót tart a tavaly nyári motoros zarándoklatról, amelynek során több
nyugat-európai kegyhelyet meglátogattak. Az érdekesnek ígérkező elő-
adásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
„A keresztény ember nem a fellegekben jár, ahogyan azt mondani szo-
kás. A valóságot ragadja meg, s azt éli meg. Mindazt, amit az evangé-
liumban és az atyáknál olvas, a szívébe zárja, megéli, mélyére hatol és
elmélyül benne, életének részévé teszi. Finom érzékelője lesz Isten je-
leinek.” (Áthoszi Szent Porfíriosz atya)

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 17:00 órától bibliaóra lesz. Pénteken
Tiszaszederkényben 18:00 órától istentisztelet. Vasárnap Tiszasze-
derkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisz-
telet, a délutáni alkalmak elmaradnak.

Senki
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik márciusi so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap végén

egyben, e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaúj-

város, Szent István út 16. címre várjuk.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot március 15-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 49/540-318), majd március 16-tól (hétfőtől) Remény Gyógy-
szertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár
zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás
30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-20 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 -

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 7.

Feldolgozás, tuskógomba
A jó gombász nem szedi magát
„degeszre”, mivel gondol a gom-
ba szaporodására, illetve a sors-
társaira is, akik szintén nem
akarnak üres kézzel hazatérni.

A sok gombát ráadásul cipelni sem könnyű,
ugyanakkor azt se feledjük, hogy a „termést”
valakinek fel kell dolgoznia. Utóbbi külön mű-
faj, főleg ha este, holtfáradtan kell nekilátnunk.
Mert a gombának nagyon magas a víztartalma,
így gyorsan romlik. A gombafeldolgozás sok tü-
relmet igénylő, és gyakran éjszakába nyúló el-
foglaltság. Ha este ehhez már nincs kedvünk,
akkor a gombákat tegyük be a hűtőbe, ahol 1-2
napot kibírnak. A szárazabb fajokat az asztalon
is hagyhatjuk. De kezdjük az elején.

Kézimunka, faragás
Ha hazaérkeztünk, és kicsit pihenni szeretnénk,
akkor a gombával teli kosár alá tegyünk újság-
papírt, mivel a gomba spórázása megfogja a
padlót, vagy a szőnyeget. Egyébiránt azonnal
kezdjük el a faj szerinti szétválogatást, lehető-
leg tálcákra. A tisztítást ecsettel és kézzel vé-
gezzük, és semmiképpen se vízzel. Utóbbi nagy
segítségünkre lehet, viszont hosszabb távon nem
tesz jót a gombának. Aranyszabály, hogy ha
gyapjas tintagombát szedtünk, akkor azzal azon-
nal rohanjunk haza, mivel abból egy óra múlva
csak egy tintapaca marad. Egyébiránt a tisztí-
tásra ajánlott sorrend: vargányák, tinóruk, pe-
reszkék, csiperkék, rókagomba, őzlábgomba,
galambgombák. Itt jön az a pont, hogy ki meny-
nyire tolerálja a gomba húsából kikandikáló ku-
kacokat. A gombalegyek nyüvei sajnos igen
kedvelik a vargányákat, tinórukat, rizikéket, a
tövisaljagombát, viszont a pereszkéket, a róka-
gombát, vagy a pöfeteget kevésbé. Mérlegel-
jünk, majd faragjunk belátásunk (és „ízlésünk”)
szerint. Az egészségtelen vagy öreg részeket is
vágjuk le. A tönköt is dobjuk el, mivel abban
van a legtöbb kitin, amelyet a gyomrunk nehe-
zen dolgoz fel. A vargányáknál és a tinóruknál a
tönk felső harmadát, rókagombánál kétharma-
dát hagyhatjuk meg. Mezei szegfűgombánál a
tönköt közvetlenül a kalap alatt, a hüvelyk- és a

középső ujjunk között, a körmünkkel csípjük el
(akár már a terepen is), így sokkal gyorsabban
haladunk, mint késsel. Ha valaki érzékenyebb
gyomrú, húzza le a csiperke bőrét, amely egyéb-
ként ehető. A nyálkás kalapú fajoknál (pl. szem-
csésnyelű fenyőti-nóru, téli fülőke) a bőrt
teljesen távolítsuk el. Profik nyálkátlaníthatnak
is. Ehhez a megtisztított gombát tegyük tálba,
engedjünk rá kézmeleg vizet, amibe kerüljön
egy evőkanál liszt, majd óvatosan dörzsöljük a
kalapot, miközben néha vizet locsolunk rá. Mi-
után a nyálkásság megszűnt, hideg vízben gyor-
san öblítsük le. A vargányák és a tinóruk
szivacsos termőrétegét ízlés és állapot szerint
meghagyhatjuk, viszont a tinóruk termőréteg-
ében sok a víz, ezt pedig nem mindenki szereti.
Szortírozzuk külön a feltételesen ehető fajokat,
amelyeket csak hőkezelés (sütés-főzés) után fo-
gyaszthatunk. A májgombát áztassuk ki, mivel
nagy a csersavtartalma.

Heti faj: tuskógomba
A szépemlékű sajóládi erdő az utóbbi években
már tele van gyűrűs tuskógombával, ez a faj

ugyanis a legagresszívebb parazita, és a beteg
erdőkben azonnal megjelenik. Kalapja 2-12 cm
átmérőjű, domború, majd ellaposodik, közepe
bemélyedhet, gyakran púpos, széle sokáig be-
göngyölt, idősen gyakran bordázott, sárgás,
sárgásbarna, rozsdabarna, közepén letörölhető,
sötétebb, szálas pikkelyekkel fedett. Lemezei
tönkre lekanyarodók vagy kissé lefutók, krém-
színűek, megbarnulnak, rozsdabarnán folto-
sodnak. Tönk: 5-12 cm hosszú, elvékonyodó
vagy bunkós, sokszor görbe, többnyire csopor-
tos, sárgás vagy barnás, a fehéres vagy sárgás
gallérja alatt szálas, pikkelyes felületű. Húsa a
kalapban vékony, rugalmas, a tönkben szívós,
sárgásfehér, jellegzetes szagú, kissé fanyar ízű.
Szeptembertől novemberig lomberdőben, gyü-
mölcsösökben, csoportosan fatuskón vagy egye-
sével talajon növő, gyakori faj. Kalapja ehető, de
nyersen mérgező. Húsz percig főzni (sütni) kell!
Antibakteriális hatású. Helyi népneve:
szentmihálygomba, potyinka. Legközelebb foly-
tatjuk a gombák feldolgozását, és megismerkedünk
a mezei szegfűgombával.

Dr. Kákóczki Balázs

A gyűrűs tuskógomba antibakteriális hatású.

Kerékpárjelölés havonta
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros önkormányzatának támogatásával folytatódik a kerékpárjelölő program a helyi
kerékpártulajdonosok részére. A jelölés időpontjai: minden hónap első péntekje, 10.00 és 12.00 óra között. /A következő időpont: 2015. április
03. (péntek) 10.00 óra és 12.00 óra között./ Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza út 2. szám).
Kérjük, hozza magával személyigazolványát és lakcímkártyáját, kerékpárját, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a helyszínen kell
nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság



3. oldal2015 március 12. Aktuális

A cél az esetleg bekövetkező balesetek súlyosságának csökkentése.

Rendkívüli ülés

Kitüntetés, társulás,
közfoglalkoztatás

Rendkívüli ülést tartott március 4-én Tiszaújváros kép-
viselő-testülete.

A képviselők napirend előtt a közfoglalkoztatásról kaptak tájékoztatást.
E szerint márciustól augusztus végéig összesen 74 fő 8 órás foglalkoz-
tatására kapott lehetőséget az önkormányzat. A 70%-os bértámogatású
közfoglalkoztatás fő helyszíne a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft., itt két turnusban - május 31-ig, majd augusztus 31-ig - 25-25 fő
foglalkoztatására nyílt lehetőség. Az önkormányzatnál és intézményei-
nél 24 fő jutott munkalehetőséghez.
A tájékoztatót követően a testület zárt ülésen határozott a Tiszaújváros
Közneveléséért ágazati kitüntetés adományozásáról, 8 személynek és 1
közösségnek ítélve oda az elismerést.
Végül a testület elfogadta az Észak-magyarországi Regionális Hulla-
dékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának mó-
dosítására vonatkozó javaslatot. Erre azért volt szükség, mert a közel-
múltban két újabb település - Tibolddaróc és Sajóhídvég - csatlakozott
a társuláshoz.

f.l.

Kutyaügyek

Szökésben, vagy gazdátlanul?
Akinek szökött már meg a ku-
tyája a tüzelési időszakban, akit
már „megajándékozott” macs-
kája egy kosárnyi kiscicával, bi-
zonyára elgondolkodott az ivar-
talanításon. Ez az állatvédelem
egyik alapja - mondják a szak-
emberek -, hisz így csökken a
nem kívánt szaporulat, kevesebb
kóbor, gazdátlan állat lesz.

- Városunkban is jelen van a probléma -
mondta Vismeg Monika, a Polgármesteri Hiva-
tal fejlesztési és városüzemeltetési csoportve-
zetője -, az állatvédelmi törvény alapján a
kóbor kutyák befogása az önkormányzat fel-
adata. Mivel Tiszaújvárosban nincs gyepmes-
teri telep, külső vállalkozó végzi a befogást. A
legutóbbi ilyen akció február végén volt, ekkor
nyolc kutyát fogott be a gyepmester, egyben ta-
láltunk mikrochipet, ennek a kutyának meg is
lett a gazdája. Egyébként, aki kóbor kutyával
találkozik, a 06-80/ 200-839-es zöld számon
tehet bejelentést.
Nagyon sok kutya él Tiszaújvárosban, hama-
rosan az is kiderül, hogy pontosan mennyi, hi-
szen április 1-jén kezdődik és május 31-ig tart
az ebösszeírás.
- Háromévente kell elvégezni az ebösszeírást -
mondta Vismeg Monika -, az adatlapokat elő-
zetesen kiküldjük a kutyatulajdonosoknak, il-
letve Tiszaújváros honlapjáról is le lehet majd
tölteni.
Az elkóborló, megszökött kutyák azonosítását

egy másik rendszer is segíti, 2013. január else-
jétől ugyanis kötelező minden négyhónaposnál
idősebb kutyát mikrochip-pel megjelölni. En-
nek meglétét a közterület-felügyelők is tudják
ellenőrizni, így történt ez a február végi akció-
ban is, ekkor szerencsésen előkerült az egyik
elkóborolt kutya gazdája.
- Fontos tudni, hogy Tiszaújváros belterületén
kutyát sétáltatni az Örösi úti zárt kutyafuttató
kivételével csak pórázon lehet - hívta fel a fi-
gyelmet a csoportvezető -, így a Lévay úti csa-
padékcsatorna melletti sáv sem futtató, ott is

csak pórázon vezethető a kutya. (Az állattartók
kötelezettségeiről szóló összefoglalót lapunk
5. oldalán olvashatják.)
Térjünk is vissza az állatvédelemhez, és az
ivartalanítás kérdéséhez. A témával kapcsolat-
ban felkerestük Dr. Kovács Julianna állator-
vost. Az Alvin-Vet Kft. állatorvosi rendelőjé-
ben egy cica már épp túl volt a műtéten, egy
pedig még előtte állt.
- Maga a műtét nem fájdalmas - mondta Dr.

Kovács Julianna -, igazából ezzel a műtéttel
tudjuk jelentős fájdalmaktól megkímélni ked-
venceinket. Az ivartalanítás több szempontból
is fontos, hiszen így meg tudjuk előzni a nem
kívánt szaporulatot. Másrészt fontos egészség-
ügyi előnyei is vannak a beavatkozásnak. Nős-
tény állatok esetében a gennyes méhgyulladást,
petefészekcisztákat, az emlőszövet daganatos
elváltozásait tudjuk megelőzni. Hímek eseté-
ben pedig a prosztatagyulladást és a heretájéki
daganatokat lehet jó eséllyel elkerülni ezzel a
műtéttel. Tiszaújvárosban a gazdik jól tájéko-
zottak az ivartalanítás előnyeivel kapcsolatban
- mondta az állatorvos -, de természetesen mi is
megpróbáljuk minden fórumon hirdetni ennek
fontosságát.
Sokan attól tartanak, hogy macskájuk, kutyájuk
természete megváltozik a műtét után, ezeknek a
hiedelmeknek azonban nincs alapjuk. Az álla-
tok valóban nyugodtabban lesznek, de alapvető
tulajdonságaik nem változnak, és elhízni sem
fognak, ha a gazdák odafigyelnek az etetésre.

Fodor Petronella

A napokban ez a három kóbor eb garázdálkodott a városban.

Az ivartalanítást altatásban végzik.

A közeljövőben megkezdi működését a TVK ipartelepen
a butadién-kinyerő üzem. Ennek katasztrófavédelmi en-
gedélyezéséhez a TVK egészére kidolgozott biztonsági
jelentésről rendeztek közmeghallgatást a múlt héten a
Városházán.

A butadién üzem belépésével új tárolótartályok, új anyagok, új vezeté-
kek, összefoglalva, új veszélyforrások jönnek létre az ipartelepen. A koc-
kázatelemzésen, hatásvizsgálatokon alapuló biztonsági jelentés szerint
a TVK a felső küszöbértékű veszélyes ipari üzem kategóriába tartozik,
az úgynevezett egyéni kockázatok mértéke - a kockázattal érintett terü-
letek kiterjedése - azonban az erre vonatkozó kormányrendelettel össz-
hangban, elfogadható minősítésű. Az úgynevezett kockázati görbék
jelentősebb mértékben nyugati irányban lépik túl a TVK kerítésvonalát
és beépítetlen, szántóföldi területet érintenek. A feltételezett - legked-
vezőtlenebb körülmények között létrejövő – események sem veszé-
lyeztetnek lakott területeket - hangzott el a közmeghallgatáson.
A lakosság részéről előzetesen írásban és a helyszínen szóban Dusza
László tett fel kérdéseket, illetve mondott véleményt. Mint mondotta,
nem a butadién üzem, hanem a TVK ipartelep egészének biztonsága, és
a lakosság miatt aggódik. Kérdéseire részben a helyszínen is kapott vá-
laszt, de mind a katasztrófavédelmi igazgatóság, mind a TVK képvise-
lői kimerítő, érdemi, írásos válaszokra tettek ígéretet.

F.L.

Közmeghallgatás

Elfogadhatóan veszélyes

Rendőrségi beszámoló

Több baleset, súlyosabb sérülések
Egy hete - önkormányzati tudó-
sításunkban - arról adtunk hírt,
hogy a statisztikai adatok szerint
a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság illetékességi területén
2014-ben jelentősen javult a köz-
biztonság. A kapitányság által
készített beszámoló alapján a
közlekedésbiztonságra ez nem
mondható el.

Több súlyos baleset
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitánysághoz tartozó
több mint 300 kilométernyi közúton 2014-ben
összesen 48 személyi sérüléssel járó közúti
közlekedési baleset történt, ez a 2013-as évhez
képest 14%-os emelkedést mutat. Sajnálatos az
is, hogy a súlyos sérüléses balesetek száma
nőtt, 2 halálos közlekedési baleset is történt.
A balesetek kimenetele tehát súlyosbodott, a
könnyű sérüléses balesetek számának minimá-
lis csökkenése (30-ról 29-re) mellett nőtt a sú-
lyos (11-ről 17-re) és halálos (1-ről 2-re)
sérüléses balesetek száma. Az előző évi 51-ről
2014-ben 71-re emelkedett a balesetek során
megsérült személyek száma, ami a 14%-os bal-
esetszám-emelkedés mellett 39%-os áldozati
emelkedést mutat.

Vezető helyszínek, okok
Továbbra is Tiszaújváros belterülete, a mellék-
utak, illetve a 35. számú főút a közlekedésbiz-
tonság szempontjából a legveszélyeztetettebb
területek. A 48 balesetből 15-15 történt Tisza-
újváros belterületén, illetve a vidéki mellék-
utakon, kilenc a községek belterületén, nyolc a
35-ös úton, egy pedig Mezőcsáton.
Továbbra is a vezető baleseti okok között sze-

repel a sebesség helytelen megválasztása (15),
az elsőbbségadásra (13) és kanyarodásra (9)
vonatkozó szabályok megsértése.
Jelentősen emelkedett a személygépkocsi ve-
zetők által okozott balesetek száma (18-ról 28-
ra), míg lényegesen csökkent a kerékpárosok
hibája miatt bekövetkezett sérüléses balesetek
száma (11-ről 5-re). Gyalogos három esetben
okozott balesetet.

Veszélyes órák, ittasság
A balesetek bekövetkezési időpontja az esti és
az éjszakai órák felé tolódott el, de változatla-
nul a délutáni időszak a legveszélyesebb.
Az adatokat részletesebben vizsgálva kiemel-
kedik a 17-19 óra közötti időszak, (12 baleset),
valamint a 22-23 óra közötti időszak (4 ba-
leset).
Az ittasan okozott balesetek aránya nem válto-

zott, mindkét vizsgált évben 16,7% volt, vi-
szont kiemelkedő az ittas kerékpárosok aránya,
mely 60%. Az év közben hatályba lépett, rész-
ben megengedő jogszabályi változás nehezí-
tette ennek visszaszorítását.

Közúti körülmények
A rendőrségi beszámoló kitér a közúthálózat
állapotára is. E szerint a 35.sz. főút, valamint a
3313-as út Tiszaújváros és Hejőkürt közötti
szakasza, továbbá néhány vidéki mellékút ki-
vételével útjaink állapota nem javult, sok he-
lyen töredezett, kátyús utakon közlekedünk.
Ugyanakkor továbbra is pozitív hatása van a
közlekedés biztonságára a 35-ös főúton kiala-
kított forgalomlassító szigeteknek, belterületen
pedig a térhatású, illetve kiemelt gyalogátkelő-
helyeknek.

Ferenczi László

Az egyik súlyos baleset Tiszaújváros és Tiszapalkonya között történt.

Európai akciósorozat

Fókuszban
a biztonság

Évente kétszer fokozottan ellenőrzik a passzív bizton-
sági eszközök használatát a rendőrök egy európai szintű
akciósorozat szervezésével.

A közúti kontroll március 9. és 11. között zajlott, megyénkben elsősor-
ban a lakott területeken belüli utakra, a ki- és bevezető, valamint a gyors-
forgalmi útszakaszokra terjedt ki. Mint azt Pocsai Csaba, a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti fővizsgálója elmondta, első-
sorban a biztonsági öv, a bukósisak és a gyermekbiztonsági rendszerek
használatát ellenőrzik. Az akció elsődleges célja, hogy az esetleg bekö-
vetkező közlekedési balesetek súlyossági fokát csökkentsék.
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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

MOLNÁR ISTVÁN
a 8. sz. választókerület képviselője

2015. március 18-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

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

Álláspályázat

Aljegyzői munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának pol-
gármestere pályázatot hirdet Tiszaújváros Vá-
ros Önkormányzata aljegyzői munkakörének
betöltésére, határozatlan időre szóló kineve-
zéssel, 6 hónap próbaidő kikötésével.
Ellátandó feladatok: A 2011. évi CLXXXIX.
tv. 81.§ (2) bekezdésében meghatározottak sze-
rint.
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 szó-
ló 2011. évi CXCIX. törvény, a Tiszaújvá-ros
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivata-
lának 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

Magyarország Köztársasági Elnöke a 2015. március 7. és 2015. április
30. közé eső időtartamra tűzte ki a bíróságok ülnökeinek megválasztá-
sát.
A Tiszaújvárosi Járásbíróságra ülnököt jelölhetnek:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú ma-
gyar állampolgárok,
- a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok,
- a bíróság illetékességi területén működő egyesületek - kivéve pártok.
A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bí-
róság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-
oktatási intézmények tantestületei jelölik.
A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi ön-
kormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-tes-
tülete választja meg.
Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg,
aki nem áll a cselekvő-képességet érintő gondnokság vagy támogatott
döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll köz-
ügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztató elérhető az ön-
kormányzat honlapján, továbbá beszerezhető Tiszaújváros Polgármesteri
Hivatalának ügyfélszolgálatán. A jelöléshez és a jelölés elfogadásához
szükséges nyomtatványok Tiszaújváros Polgármesteri Hivatalának ügy-
félszolgálatán szerezhetők be.
A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt
nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzett-
ségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy
hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza. A je-
lölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul az ülnökké történő meg-
választására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizo-
nyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Ha a jelölt ezen igazolási kötele-
zettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. A jelöléseket
2015. március 27. napjáig lehet postai úton eljuttatni a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztálya (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7.) részére.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Bírósági ülnökök
jelölése

Aszemélyijövedelemadó-bevallás legegyszerűbb
módja az adónyilatkozat, amit „söralátét-beval-
lásként” is emlegetnek. Ezt - egyebek mellett -
akkor lehet választani, ha a munkáltató által le-
vont adó, adóelőleg, és a ténylegesen fizetendő
adó különbözete nem több ezer forintnál.
A1453ADÓNYILATKOZAT nyomtatványon a
személyes adatokon kívül mindössze három sort
kell kitölteni:
- bruttó jövedelem (a családi kedvezménnyel nem
csökkentett összevont adóalap és valamennyi, be-
vallási kötelezettséggel járó külön adózó jövede-
lem összege)
- fizetendő adó (a jövedelmet terhelő személyi-
jövedelemadó-kötelezettség összege)
- levont és befizetett adó (a munkáltató/kifizető
által levont személyi jövedelemadó és adóelőleg
összege)

A munkáltatótól év elején kapott 14M30-as iga-
zoláson az is szerepel, hogy az adózó benyújt-
hatja-e adónyilatkozaton az szja-bevallást. Ha
igen az igazolás adatait át kell másolni az adónyi-
latkozat megfelelő soraiba.
Függetlenül attól, hogy esetleg az összes - több
munkáltatótól, kifizetőtől kapott - igazoláson
egyenként az szerepel, hogy az adózó adónyi-
latkozat beadására jogosult, lehetséges, hogy az
igazolásokat együttesen értékelve mégsem tel-
jesítheti adóbevallását „söralátét-bevalláson”.
Kitöltés előtt ezért érdemes a nyomtatvány hát-
oldalán található, illetve a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal honlapjáról (www.nav.gov.hu) le-
tölthető kitöltési útmutatóból tájékozódni a rész-
letekről.
Az adónyilatkozat (1453ADÓNYILATKOZAT)

a NAV bármely ügyfélszolgálatán beszerezhető,
illetve a NAV honlapjáról is letölthető.Akitöltött
bevallást 2015. május 20-ig kell eljuttatni a NAV-
hoz.
Az adózók bizonyos adóügyeket telefonon is in-
tézhetnek a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző
Rendszerében, a 06-40/20-21-22 számon.Atele-
fonos ügyintéző rendszer használatához azono-
sító szám szükséges, ami a TEL nyomtatványon
igényelhető. Idei újdonság, hogy ez a szám már a
2014-es évre vonatkozó személyijövedelemadó-
bevallásban is kérhető, tehát a 1453 ADÓNYI-
LATKOZAT nyomtatványon is.Azonosító szám
birtokában a netán hibásan kitöltött bevallás is ja-
vítható telefonon keresztül.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adóbevallás „söralátéten”

Tájékoztatás

Újra célkeresztben
az orvosok

A NAV idén is figyelmet szentel az orvosoknak. Gyakran előfordul
ugyanis, hogy személyijövedelemadó-bevallásukban kirívóan alacsony
jövedelem szerepel, miközben vagyongyarapodásuk jelentős. A hivatal
2015-ös ellenőrzési irányai szerint a magánorvosok és az állatorvosok is
a vizsgálódások középpontjában lesznek. Az adózás elkerülése termé-
szetesen ebben a szakmában sem általános, az ellenőrzéseket tehát a
tisztességesen adózók érdeke is megkívánja.
Az ellenőrök vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a nyilvántartások sza-
bályos vezetését is nézik, és azt is, hogy a magánrendelőkben foglal-
koztatott orvos és asszisztens szabályszerűen be van-e jelentve.
A tavalyi tapasztalatok alapján az ellenőrzött magánrendelők többsége
jogkövető volt, de arra is volt példa, hogy a páciens hiába várta a szám-
lát, nyugtát, a borsos összegű vizsgálati díj kifizetése után semmilyen bi-
zonylatot nem kapott. Egy orvos el is ismerte, hogy az aznapi rendelésen
megjelent betegek egyikének sem adott bizonylatot, néhány esetben
pedig a rendelőben másodállásban dolgozó asszisztenseket felejtették el
bejelenteni, így ez a feledékenység százezres nagyságrendű mulasztási
bírságba került. 2014-ről bőven maradt olyan ügy, melyekben a NAV
még most is végzi a vagyonosodási vizsgálatokat, mivel az orvosok által
megszerzett nagy értékű ingóságok és ingatlanok megvásárlására a be-
vallásban feltüntetett jövedelmeik nem nyújthattak fedezetet.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető
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Tájékoztatás az állattartók kötelezettségeiről
A Tiszaújvárosban lakó, kedvtelésből
állatokat tartók számára összefoglaljuk
azokat a jogszabályi rendelkezéseket,
amelyek előírják az állattartással ösz-
szefüggő kötelezettségeiket, így ezzel
kapcsolatosan több tévhit tisztázódhat.
Tájékoztatónkban a kedvtelési célú ál-
lattartáson belül főként az ebtartással
kapcsolatos legfontosabb tudnivalók,
szabályok ismertetése a célunk.

Az előírásokat az alábbi jogszabályok tartalmazzák:
- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény,
- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet,
- az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/
2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.)
Korm. rendelet,
- a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet.
Ne feledjük, a kedvtelési célú állattartás az alapvető
tartási feltételek biztosítása mellett mindenki számára
lehetőség, azonban egyben az állatról való gondosko-
dás felelősségét és kötelezettségét is magában foglalja!

Az állatok tartásának
általános szabályai

- Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával el-
járni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükség-
leteinek megfelelő életfeltételeket megteremteni.
- Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő
és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásá-
ról, szökésének megakadályozásáról, az állat igénye-
inek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri
ellenőrzéséről.
- Az állatok számára a táplálékot az adott fajnak, az
egyed korának és élettani állapotának megfelelő mi-
nőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az adott
faj természetes viselkedési szokásaihoz leginkább al-
kalmazkodó időközönként kell biztosítani.
- A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy
az lehetővé tegye természetes viselkedését, ugyanak-
kor a környező lakóközösség kialakult élet- és szo-
kásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
- A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon
korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavarta-
lan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
- Az állat tartási helyének olyan méretűnek kell len-
nie, hogy a fajára jellemző mozgási igényét ki tudja
elégíteni.
- Állandó fényben vagy állandó sötétségben, vala-
mint állandó zajban állatot tartani nem szabad.
- A szabadban tartott állatok számára biztosítani kell
olyan területet, illetve búvóhelyet, ahol veszély ese-
tén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egész-
ségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet talál-
nak.
- Az állandóan zárt körülmények között tartott állat
számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez
igazodó megfelelő mozgásteret biztosítani.
- A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a
közterületről köteles eltávolítani.
- Az ember környezetében tartott állat tulajdonjogá-
val, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése,
elhagyása vagy kitétele tilos.
- Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nél-
kül kioltani nem szabad. Ez nem vonatkozik az élel-
mezési célból tartott vágóállatokra. Eb és macska
tekintetében az élelmezési cél, illetve a prém terme-
lése nem minősül elfogadható oknak.
- Az állattartónak tilos
a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-
nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartó-
san,
b) kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél,
nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan
kikötve tartani.
- Ebet állandó jelleggel, hat hónaposnál fiatalabb ebet
tartósan kikötve tartani tilos.
-Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra
egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használ-
ható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos
tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok
hathetes koráig.
- Amennyiben ebet futólánccal kikötve tartanak, a fe-
szített és futó részek hosszának összege nem lehet ke-
vesebb 8 m-nél, valamint a futó rész nem lehet
rövidebb 3 m-nél.
- Az eb- és macskakölyköket nyolchetes korukig any-
jukkal kell tartani.
- Belterület közterületén - kivéve az ebek futtatására
kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. (Az
ebek póráz nélküli sétáltatására, futtatására a Lévay
úti csatorna melletti erdősáv nem vehető igénybe.)
- Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki
fizikailag képes az eb irányítására, kezelésére és
féken tartására.
- Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell,
hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával
ne veszélyeztethessen.
- Szájkosarat használni kizárólag az egyed jellem-
zően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

- Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hangha-
tással járó tevékenységek, (tűzijáték) időjárási jelen-
ségek (villámlás, mennydörgés) teljes időtartama
alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat fé-
lelmében történő elszökésének megakadályozásáról
és törekednie kell az állat megnyugtatására.

Transzponderes (chip) jelölés
- Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel
megjelölve tartható, ennek betartását a jegyző és a já-
rási állategészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy hó-
naposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a
jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést
tenni a járási állategészségügyi hivatal felé.
- A transzponderrel való megjelölés vagy az ivartala-
nítás megtörténtét az azt elvégző állatorvos az oltási
könyv, (vagy a kisállat útlevél) megfelelő rovatának
kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja.
- Az állatorvos köteles az eb transzponderrel történő
megjelölését, az eb ivartalanítását, vagy kisállat útle-
vele kiállítását követő 8 napon belül az eb adatait
nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban re-
gisztrálni. Az adatbázisban történő regisztráció, va-
lamint az adatbázisban regisztrált eb adatának meg-
változása miatti adatmódosítás díjmentes.
- A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, a
tartó személyének, az eb tartási helyének megválto-
zása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója
az adatváltozást 8 napon belül köteles az állatorvos-
sal az adatbázisban regisztráltatni.
- Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező im-
munizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és do-
kumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel ren-
delkező állat esetében az állat azonosítására vonat-
kozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyi-
ben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e
dokumentumokat át kell adni.

Veszettség elleni oltás,
oltási könyv

- Veszettség elleni oltás (immunizálás) elvégezhető
engedélyezett állategészségügyi szolgáltató létesít-
ményben, az állattartó kérésére az állat tartási helyén,
vagy a Kamara területi szervezete által javasolt tele-
püléseken, településrészeken összevezetve.
- A veszettség elleni védőoltást az ebtartó bármely
szolgáltató állatorvossal elvégeztetheti.
- Az állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köte-
les ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-
e. Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel
megjelölt eb oltható.
- Az állattartó köteles minden három hónaposnál idő-
sebb ebet veszettség ellen saját költségén, az állat ál-
lategészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állat-
orvossal beoltatni az alábbiak szerint:
- az eb három hónapos korában 30 napon belül,
- az első oltást követően 6 hónapon belül,
- ezt követően évenként.
- Az oltást végző állatorvos az oltás beadását a hely-
színen az oltási könyvben igazolja.
Az állattartó köteles az immunizálás megtörténtét
igazoló oltási könyvet megőrizni, az azt ellenőrző ál-
lategészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, il-
letve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak
átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a
közterületen az ebre felügyelő személy magánál
tartsa az oltás megtörténtének és érvényességének bi-
zonyítása céljából.
- Az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén
az oltást végző állatorvostól nyolc napon belül az ol-
tási könyv pótlását kell kérni.
- Az évenkénti rendszeres veszettség elleni oltása a
tavaszi időszakban történik, amelyről a szolgáltató
állatorvossal történő egyeztetést követően hirdet-
mény útján részletesen tájékoztatjuk az ebtartókat a
helyben szokásos módon.
- Kötelező, vagy az állategészségügyi hatóság által

elrendelt veszettség elleni oltás alól elvont állatokat a
hatósági állatorvos határozata alapján be kell oltani,
és az állat tulajdonosával szemben a külön jogsza-
bályban foglaltak szerint bírságot kell kiszabni.
Macskatartók figyelem!
- Azon területeken, ahol a veszettséget megállapí-
tották, a járási főállatorvos a házimacskák és egyéb
húsevő kedvtelésből tartott állatok veszettség elleni
rendszeres, megelőző védőoltását is elrendelheti.
Ebben az esetben az immunizálást az eboltásra vo-
natkozó szabályok szerint kell elvégezni.

Bejelentési és regisztrációs
kötelezettség

- Az eb tartója köteles az állata állategészségügyi fel-
ügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak bejelenteni,
ha az állata
a) a három hónapos kort elérte,
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
c) új tulajdonoshoz került.
Ez utóbbi esetben a változást az új tartási helyen az
állata állategészségügyi felügyeletét ellátó szolgál-
tató állatorvos felé az új tulajdonosnak is be kell je-
lentenie. A bejelentésnek tartalmaznia kell a ve-
szettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, idő-
pontját, és az immunizálást végző állatorvos kama-
rai bélyegzőjének számát és nevét is. A bejelentés
történhet az eb oltási könyvének bemutatásával is.
-Aszolgáltató állatorvos a bejelentési kötelezettség tel-
jesítését köteles írásban igazolni az állattartó kérésére.

Ebösszeírás
- A tartás helye szerint illetékes települési önkor-
mányzatnak az ebrendészeti feladatok ellátása érde-
kében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi
vonatkozásaira való tekintettel háromévente leg-
alább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.
Erre legutóbb 2012-ben került sor, azaz az idén újabb
ebösszeírás lesz és az adatokról elektronikus nyil-
vántartás készül az április-május közötti időszakban.
- Az eb tulajdonosa és tartója a hivatalos ebösszeírás-
kor köteles az ebre, ebekre, illetve az ebtulajdonosra
és az ebtartóra vonatkozó jogszabályban meghatáro-
zott adatokat a települési önkormányzat rendelkezé-
sére bocsátani.
- A soron következő ebösszeírás a tervek szerint
2015. április és május közötti időszakban lesz város-
részenként eltérő módon.
2015. március végéig hirdetmény útján részletesen
tájékoztatjuk az ebtartókat a bejelentés megtételének
módjáról, a szükséges nyomtatvány beszerzésének és
a kitöltött adatlapoknak a Polgármesteri Hivatalhoz
történő eljuttatásának lehetőségéről.
Amennyiben az ebtartó az ebösszeírást megelőzően,
illetve két ebösszeírás közötti időszakban teljesített
adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkal-
mával meg kell ismételnie.

Kóbor és elkóborolt ebek
- A települési önkormányzat kötelező feladata a tele-
pülés belterületén a kóbor állatok befogása. Az így
befogott kóbor állat - amennyiben a befogástól szá-
mított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem
válik ismertté - az állam tulajdonába kerül. Az állat-
védelmi hatóság gondoskodik az állat tulajdonjogá-
nak átruházásáról, ha az eredménytelen, az állat
végleges elhelyezéséről.
- Ebek, illetve egyéb kóborló húsevő emlősállatok
befogásával, illetve tartásával foglalkozó személynek
(gyepmester) kötelessége minden rendelkezésére álló
eszközzel megkísérelni a tulajdonos értesítését az
állat befogásáról a befogást követő tizenöt napon
belül.
- Ha a kóbor, vagy elkóborolt állat tulajdonosa is-
mertté válik, a tulajdonos köteles az állatot vissza-
venni, valamint a befogásával és elhelyezésével
kapcsolatos költségeket megtéríteni. Ha a tulajdonos

az állatot nem veszi vissza, vagy az állat egészségét
súlyosan veszélyeztető tartási körülmények miatt az
állat a tulajdonos részére nem adható ki, az állatvé-
delmi hatóság - az addig felmerült költségek megté-
rítésére való kötelezés mellett - az állatot elkobozza,
ezt követően gondoskodik az állat tulajdonjogának
átruházásáról, vagy az állat végleges elhelyezéséről.
- Ha az állat végleges elhelyezése csak rendszeres
költségráfordítással biztosítható, a korábbi tulajdo-
nos a jogsértés súlyától, ismétlődésétől függően leg-
feljebb 12 hónapra jutó költség fizetésére kötelez-
hető.

Állatvédelmi hatóság
A települési önkormányzat jegyzője helyi állatvédelmi
hatóságként önállóan jár el az alábbi esetekben:
- Nem megfelelő állattartás esetén az állat tulajdono-
sát megfelelő tartási helyre történő elszállításra és a
várható tartási költségek megelőlegezésére kötelezi.
- Megfelelő tartási körülmények kialakítása esetén
intézkedik az állat tartási helyre történő visszaszállí-
tására, ellenkező esetben rendelkezik az állat elkob-
zására és az állat tulajdonjogának átruházására, az
állat végleges elhelyezésére, valamint a tartási költ-
ségek legfeljebb 12 hónapra való megelőlegezésére
kötelezi az állattartót.
- A település belterületén intézkedik a kóbor állatok
befogására, ismeretlen tulajdonos esetén a tulajdon-
jog átruházására, ennek eredménytelensége esetén az
állat végleges elhelyezésére. Ismert tulajdonos esetén
kötelezi az ebtulajdonost a befogással és elhelyezés-
sel kapcsolatos költségek megtérítésére. Amennyiben
az állat a nem megfelelő tartási körülmények miatt
nem adható ki, rendelkezik az állat elkobzására és az
állat tulajdonjogának átruházására, az állat végleges
elhelyezésére, valamint rendszeres költségráfordítás
esetén kötelezi az állattartót a tartási költségek legfel-
jebb 12 hónapra való megelőlegezésére.
A települési önkormányzat jegyzője más állatvédelmi
hatóságokkal (járási hivatal, Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és Ál-
lategészségügyi Igazgatóság, környezetvédelmi és
természetvédelmi felügyelőség) együttműködve jár
el az alábbi esetekben:
- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvényben foglaltak végrehajtásának el-
lenőrzése során.
- Az állatvédelmi bírság kiszabásánál.
- Állattartástól eltiltás a kedvtelésből tartott állat esetén.
- Haszonállattartástól való eltiltás 2-8 éves időtar-
tamra, valamint az állat tartási körülményeire és
egészségi állapotára vonatkozó jelentéstételre köte-
lezés.
- Az állattartó kötelezése állattartási gyakorlattal ren-
delkező személy igénybevételére.

Állatvédelmi bírság
- Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok
védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály, vagy
hatósági határozat előírását megsérti, vagy annak
nem tesz eleget állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
- Az állatvédelmi bírság mértékét, megállapításának
módját, a kiszabására és felhasználására vonatkozó
részletes szabályokat kormányrendelet szabályozza
és az állatvédelmi hatóság szabja ki.
- Állatvédelmi bírság kiszabása helyett, vagy azzal
egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására,
pótlására kell kötelezni, továbbá az állatok gondozá-
sával, a velük való helyes bánásmóddal kapcsolatos
állatvédelmi oktatáson való részvételre kötelezhető.
- Az állattartási szabályok szándékos vagy ismételt
megsértése esetén a kedvtelésből tartott állat jóléte
állatvédelmi bírság kiszabásával és az állatvédelmi
képzésen való részvételre kötelezéssel sem biztosít-
ható, az állatvédelmi hatóság - állatvédelmi bírság ki-
szabása mellett - az állattartót állat kedvtelésből való
tartásától a jogsértés súlyától függően 2–8 évre el-
tiltja.
- Az állatvédelmi hatóság által kiszabható állatvé-
delmi bírság alapösszege tizenötezer forint.
A bírság mértékének megállapításához a bírság alap-
összegét meg kell szorozni a vonatkozó jogszabály
mellékletében található szorzókkal.
Több tényállás együttes fennállása esetén a bírság
mértéke nagyobb összeget is kitehet.
- Ha az állattartó a cselekményt szándékosan követte el,
az adott tényálláshoz tartozó legmagasabb szorzót vagy
szorzókat kell alkalmazni a bírság megállapítása során.
- A bírság megállapítását megalapozó jogsértéseket
és azok szorzószámait az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet tartal-
mazza.
A kedvtelésből tartott, jogszabályban meghatározott
veszélyes állatok tartására szigorúbb előírások van-
nak érvényben, azonban ezek eseti jellege miatt erre
külön nem tértünk ki. Erre vonatkozóan az ilyen fajú
állatok tartóinak felkészültnek kell lenniük és az elő-
írásokat a környezetükben lakók személyi biztonsá-
gának és tulajdonának védelme érdekében mara-
déktalanul be kell tartaniuk.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Belterületi közterületen csak azÖrösi úti futtatóban lehetnek póráz nélkül az ebek.
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A Hunyadi iskola diákjai szórakoztatták az otthon lakóit.

Az első „tiszaújvárosi hangokat” Cseke László, az Opera Zongora-
szalon tulajdonosa csalta ki az új hangszerből.

kronika@tiszatv.hu

Nőnap
a Nikodémusban

A Nemzetközi nőnap alkalmából az elmúlt héten, szerdán a Nikodémus
Idősek Otthonában is megemlékeztek a hölgyekről, a nagymamákról.
A nők iránti szeretetet és tiszteletet minden nap gyakorolhatjuk, de már-
cius 8-án kitüntetett figyelemmel viseltetünk irányukba. A Nikodémus
Idősek Otthonában rendszeresen megemlékeznek a különböző esemé-
nyekről, legyen szó akár kultúráról, akár nagy nemzeti ünnepeinkről.
Március 4-én, szerdán a Hunyadi iskola végzős diákjainak táncos mű-
sora bűvölte el az időseket. Minden alkalommal nagy öröm, amikor fi-
atalok, gyerekek lépnek fel az otthonban, hiszen megmosolyogtatják az
itt élő embereket, kicsit színesebbé téve ezzel a mindennapokat.
Szeretettel gondolunk a szépkorú hölgyekre, s nem csak ezen a napon,
hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is
mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre
tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, s tudják
mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak.

F. Bacsó Bea

Nőnapi ünnepségek

A sikeres város mögött is nők állnak
Tizenkilenc szervezet, gazdasági
társaság vagy intézmény hölgy
alkalmazottait köszöntötték az
elmúlt napokban városi szinten
nőnap alkalmából.

Az ünnepelteket rövid műsorral, ajándékkal,
több helyen vacsorával is várták, Tiszaújváros
önkormányzatának nevében pedig Bráz György
polgármester, és dr. Fülöp György alpolgármes-
ter köszöntötte a hölgyeket.
- Nagyon boldogok vagyunk, nagyon jól esik a
figyelmesség - mondta Bárdos Tímea, aki a
gazdasági társaságok nőnapi rendezvényén vett
részt. - Virágot és bonbont kaptunk a fiúktól és
most itt vagyunk ezen az ünnepségen.
Míg a négy gazdasági társaság hölgyei a Sport-
centrum edzőtermében ünnepeltek, addig az ok-
tatási, nevelési intézmények és kisebb szerve-
zetek a város éttermeiben tartották ünnepségü-
ket. Így tett a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató
Központ is, ahol javarészt hölgyek alkotják a
munkavállalói kollektívát.
- Nagyon jó érzés egy olyan munkahelyen dol-
gozni, vezetőnek lenni, ahol sok hölgy van -
mondta Poropatich Péter, az intézmény veze-
tője. - Sokkal több az érzés, az empátia, és egy
kicsit a tenyerükön is hordoznak minket, férfi-
akat a mindennapokban.
A városban hagyomány, hogy a szépkorúakat
is köszöntik nőnapon. Az ő ünnepségüket a
Derkovits Kulturális Központban szervezték
meg, ahol a Tihanyi Vádorszínház műsora mel-
lett Tiszaújváros vezetése is köszöntötte a meg-
jelenteket.
- Szívemből azt kívántam, hogy ilyen sokan le-
gyünk itt - mondta köszöntőjében a zsúfolásig

megtelt nézőtér előtt Bráz György polgármes-
ter. - Mert ez is annak a bizalomnak a jele, hogy
számítunk egymásnak és kedveljük egymást.
Ez nagyon fontos, hiszen egy városban élünk.
Tiszaújváros önkormányzata nagyon sok szol-
gáltatást végez a város érdekében. A hivatalá-
ban, a gazdasági társaságaiban és az intéz-
ményeiben nagy többségben nők dolgoznak.
Tehát amikor arról beszélünk, hogy ez a város
jól működik, akkor ezzel elsősorban az itt dol-
gozó hölgyek munkáját értékeljük. Meggyőző-
désem, hogy ebben a városban a hölgyek által
sokkal több szeretet van, mint más települése-

ken. Nem tudnánk ilyen békés város lenni, ha
ez nem így lenne, ha a nők nem tennék a dol-
gukat a családban, a munkahelyükön. Mert a
felnövekvő nemzedéket emberszeretettel kell
töltögetni és ez nem megy másképp, csak sze-
mélyes példamutatással. Megígérhetem képvi-
selőtársaim nevében is, hogy mi is tenni fogjuk
a dolgunkat, és arra fogunk törekedni, hogy
minden hölgynek, a szépkorúaknak is, szép le-
gyen az élete Tiszaújvárosban.
- Nem csak én, hanem mi valamennyien fér-
fiak, mindent a nőknek köszönhetünk - kezdte
ünnepi köszöntőjét dr. Fülöp György alpolgár-
mester. - Tiszaújvárosban hagyomány már,
hogy minden évben köszöntjük a hölgyeket.
Tudom, hogy ez egy alapvetően baloldali in-
díttatású ünnep, de történjen bármi az ország-
ban, azt meg tudom ígérni, hogy mi itt Tisza-
újvárosban minden évben köszönteni fogjuk
önöket. Persze a helyes az lenne, ha nem csak
egyszer egy évben tennénk ezt, hanem minden
nap, de legalább van egy ünnep, amikor ennek
hangot is adhatunk. Annak is szimbolikus ér-
téke van, hogy ez a tavasz első ünnepe. A ta-
vasz a költészetben is az újjászületésnek, a
születésnek, a termékenységnek a szimbóluma,
mint ahogy minden hölgy is az.
Míg a szépkorú hölgyek az ünnepség végén
egy-egy szál virágot, addig az intézményi nő-
napokon a köszöntöttek orchideát, édességet és
egy mézeskalács tulipánt kaptak ajándékba. Ez
utóbbi is szimbolikus jelentésű, hiszen a tuli-
pán mindig is a nőt, a nőiességet jelképezte a
népművészetben.

borza

A szépkorúak ismét megtöltötték a kulturális központ nézőterét.

Nőnapi kerekasztal a gazdasági társaságok ünnepségén.

Farsangi bál

Gengsztervilág

Idén is megrendezte farsangi bálját a Tiszaszederkény Kultúrájáért
Egyesület. Ezúttal a gengszterek világának hangulatát tűzték ki téma-
ként. A jelmezesek között versenyt is hirdettek, a zsűri szavazatai mel-
lett a mintegy harminc maskarás a közönség voksait is begyűjthette.

A saját örömünkre

Nőnapra, nőktől, nőknek
Hozd magaddal a barátnődet! Ez
volt a mottója a szombati „csa-
jos” partinak, amit a Hotel Phő-
nix Étteremben rendeztek meg.

Az est szervezője a Nők az egészségéért Egye-
sület segítségével Handáné Boda Edit volt, s
bizton állíthatom, az együtt töltött órák alatt
sem táncos, sem meghívott barátnő nem unat-
kozott egy percet sem.
- Meglepő számomra, hogy az idősebb kor-
osztály sem idegenkedik attól, hogy hastán-
cos öltözékben ringassa magát.
- Nincs ebben semmi furcsa - mondja Handáné
Boda Edit, a tiszaújvárosi hastánc csoport ve-
zetője -, minden korosztály megtalálható a cso-
portunkban. Van, aki csak szimpatizál a has-
tánccal, van, aki nem rest és beáll közénk. Ha-
tározottan mondhatom, hogy a középkorosz-
tály alkotja a magot, de idővel én szeretnék
majd egy gyerekcsapatot is.

- Gyönyörűek ezek a fellépő ruhák.
- Valóban. A tánc, a zene az arab világból ér-
kezett hozzánk, régen ott férfiak is táncolták.
A ruhák is a keleti mintákat idézik.
- Hogy jutott eszetekbe a csajos parti?
- Ez az első találkozóink, sok helyről -
Berettyóújfalu, Budapest, Debrecen - látogat-
tak meg bennünket más csoportok. Szeret-
nénk, ha ez hagyománnyá válna. Kevesen
tudják, de a világban sorra a magyarok nyerik
meg a hastáncversenyeket, s ennek azt hiszem
ideje hírét vinni. S hogy honnan jött az ötlet?
Úgy gondoltuk, nőnap alkalmából mi magunk
ajándékozzuk meg magunkat egy közös zenés-
táncos estével. Mint látod, nagyon kötetlen,
vidám a hangulat, ide nem kell partner, a ko-

reográfiát, a mozdulatokat mindenki egyedül
csinálja.
- Apropó, partner. A családod mit gondol a
hastáncról?
- Három éve „működök” Debrecenben, Szen-
csák Julianna csapatában tanultam. Most már
heti 4 órát tartok. A családom elfogadja, de
nem az ő világuk a hastánc.
- Az egész program a hastánc körül forog?
- Bár a gyökerek a keleti kultúrában keresen-
dők, sokan nem is gondolnák, hogy például
popzenére is lehet hastáncolni. A zene lehet,
hogy változik majd egy kicsit, de a mozdulatok
egész este megmaradnak, s remélem minden-
kinek maradandó élményt nyújt ez az est.

T. M.

A középkorosztály alkotja a hastáncosok magját.

Handáné Boda Edit

Tavaly ősszel döntött Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testü-
lete egy új zongora vásárlásáról. A Derkovits Kulturális Központ régi,
közel ötvenéves zongorája ugyanis már megérett a cserére. A kulturális
központba az elmúlt héten érkezett meg az a Steinway&Sons gyártmá-
nyú, Boston típusú hangszer, amely már alkalmas minőségi közműve-
lődési és komolyzenei programok megrendezéséhez is. A zongorát a
március 15-i ünnepségen mutatják be. Elsőként Prunyi Ilona Liszt-díjas,
Érdemes Művész játszik rajta, majd Bakos Irina művésztanár, és két ta-
nítvány: Kónya Lili és Bakos Júlia is megszólaltatja.

Bemutató: március 15-én

Megérkezett
az új zongora
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Számos dolog foglalkoztatta Tiszaszederkény lakóit
1970-ben. Városuk épült, szépült, de azért voltak még
hiányosságok. Ezek közül tárgyalt párat a városi tanács
március elején a Borsodi Vegyész beszámolója szerint.
„Az igazgatási állandó bizottság vezetője többek kö-
zött - a zavartalan orvosi ellátás biztosítása érdekében
- az állandó orvosi ügyelet bevezetését javasolta. Mások
is támogatták ezt a kezdeményezést.”
Sőt, már a tanácsülésen olyan hangulat alakult ki, hogy
a korabeli újságíró szinte biztosra vette, hogy a szol-
gáltatás hamarosan meg is valósul.
A másik problémás kérdés az akkoriban is már nagy
forgalmat lebonyolító, ám közel sem a mai állapotában
lévő 35-ös számú főút volt.
„Valóban elképesztően rosszul néz ki ez a forgalmas
út, különösen Tiszaszederkény határában. Ha ez így
megy tovább, életveszélyessé válik rajta a közlekedés.
A felszólalók sürgették, hogy sürgősen rendbe kellene
hozni a megrongálódott útszakaszt!”
Ezen problémák mellett egy kellemesebb felvetés is a
tanács elé került. A Borsodi Élelmiszer Kiskereske-
delmi Vállalat ugyanis fűszerboltot kívánt létrehozni
300 négyzetméteres alapterülettel.
„Mindössze annyi kérése volt (a cégnek – a szerk.),
hogy a tanács szerezzen kivitelezőt az üzlet megépíté-
sére.”
Hát ez nem olyan nagy kérés, gondolhatjuk ma, és gon-

dolta akkor a lap újságírója is, és ennek hangot is adott.
És a végére még egy cikk. „Névadóünnepség Tisza-
szederkényben.” 1970-ben jelentős névváltozás előtt
állt településünk, de márciusban még nem erre készült
a város, hanem a középiskola „keresztelőjére”.
„Tiszaszederkényben március 21-én, a Tanácsköztár-
saság kikiáltásának 51. évfordulója alkalmából rende-
zik meg a helyi gimnázium és szakközépiskola névadó-
és avató ünnepségét. Az intézmény Kun Bélának, a ma-
gyar és nemzetközi kommunista mozgalom kiemel-
kedő harcosának a nevét veszi fel.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk!

borza

Közérdekűek
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Március 12., csütörtök
9:00: Héthatár: Utazási kiállítás - Közlekedésbiztonsági akció - Hit-
tan vagy erkölcstan? - A nőket köszöntötték - Tavaszi munkák -
Ebösszeírás
9:15: Hétről-hétre magazinműsor: Változtak a szociális rendeletek -
Hamarosan indul a bakterház - Nőnapi hastánc - Sport (A műsor a
szerdai adás ismétlése.)

Március 15., vasárnap
18:00: Rendkívüli ünnepi adás élő közvetítéssel az ünnepségek hely-
színéről.
Fáklyás felvonulás - Ünnepség Tiszaszederkényben a Hősi emlékmű-
nél - Megemlékezés a Petőfi szobornál - Kitüntetések átadása a
Derkovits Kulturális Központban

Március 16., hétfő
18:00: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Mercedes-Benz
Gyár KA NBI/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Március 18., szerda
18:00 Héthatár: Ünnepségek március idusán - Sajtónap - Pollenriadó
- Vasárnapi zárva tartás - Nyílt napok az iskolákban - Sport
18:15: Hétről-hétre: Kitüntetettek

A Derkovits Kulturális
Központ programja

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

Hamvas BélaVárosi Könyvtár
Március 13. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridéző” soro-
zata - Túléltem Afrikát. Előadó: Hídvégi Üstös Pál. Helyszín: a
könyvtár előadóterme.
Március 19. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Pozitív
Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár elő-
adóterme.
Kamarakiállítás az első nyilvános filmvetítés 120. évfordulója al-
kalmából.
„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.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 19. (csütörtök) 14.30 óra: Internet Fiesta. Weben élünk, de
hogyan? - Veszélyek vagy lehetőségek? Helyszín: Tiszaszederkényi
Idősek Klubja

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

Javulnék én, idesanyám…

Rövidesen indulhat a bakterház
Az elmúlt hét szombatján a Sod-
rás Amatőr Színtársulat leg-
újabb darabjának, az Indul a
bakterháznak az egyik utolsó
próbáját tartotta a szederkényi
művelődési házban.

Jézsó Éva, a darab „szülőanyja” igazán elemé-
ben volt, egyik percben még interjút adott, a
másikban instrukciót a színpadon lévőknek, a
harmadikban a szövegkönyvet bogarászta, a
negyedikben együtt nevetett egy-egy poénon a
szereplőkkel.
- Örülök, hogy az ominózus színházi talál-
kozó, amit nagyon vártatok, s ami egyálta-
lán nem hozta meg a hozzáfűzött remé-
nyeket, nem vette el a kedveteket.
- Nem - mondja Éva -, egyáltalán nem. Sőt, ha
a káromkodás, az összevisszaság egy minősítés
mércéje, nem is bánom. Sőt… – Hahó! - fordul
a színpad felé. Be vagy rúgva! Csinálj úgy,
mintha meg akarnád ütni az asszonyt! No, így
már jó lesz! - A finálét gyakoroljuk, ütősnek
kell lennie.
- Hogy találtatok az egész ország által ismert
Bendegúz „hasonmására”?
- Tar Marci egy sajószögedi fiatalember, s bi-
zony mondom, hozza a formáját. Méltó utóda
lesz az első Bendegúznak.
- Hogy készült a forgatókönyv?
- Elsősorban a film alapján, sok-sok egyéni öt-
lettel gazdagítva. A színházi verzióból nem
sokat vettünk át, az nem volt annyira szimpa-
tikus. Ez az utolsó jelenet, amit még ki kell
dolgoznunk, a jövő héten már díszlettel pró-
bálunk.
- A díszleteket ki készítette?

- Édesanyám tervezte, és a papa készítette el,
az asszisztensem pedig Bem Erika, a testvé-
rem, aki nagyon sokat segít nekem. - Halló -
ad instrukciót ismét a színészeknek. - Töltse-
tek már pálinkát a vendégeknek, elvégre még-
iscsak leánykérőn vagyunk! Te meg dülöngélj
egy kicsit jobban! A sokadik kupicán vagy túl,
hadd látszódjék!
- Az előző szereplésetekkor pillanatok alatt
elfogyott minden jegy. Újabb előadásokat
kellett adni. Most hány fellépést terveztek?
- Négyet. Április 11 és 12-én, illetve április 18
és 19-én. Aztán majd meglátjuk.

- Szemmel láthatóan élvezik a szereplők a
próbákat.
- Igen. Ennek én is örülök. Egy jó kis baráti tár-
saságot sikerült kialakítanunk, ahol mindenki
tudja a dolgát. - No, ez a verekedés nem lesz
jó. Egy részeg társaságban mindenki püföl
mindenkit. Élénkebben! Pörgősebben! Éljen az
a színpad!
Meg is elevenedik rögtön mindenki, s azt hi-
szem, ha ilyen jó kedvvel, vidáman zajlanak a
fellépések is, a közönségnek most sem lesz
majd oka panaszra.

-másma-

Mindenki püföl mindenkit a fináléban.

Angol nyelv
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Széchenyi István Iskolájá-
ban február 24-én volt az országos angol
nyelvi verseny intézményi fordulója, melyen
az alábbi eredmények születtek: 7. évfolya-
mon: 1. Kébel Zsolt 7/7. (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő tanár: Makó Éva); és Ládi
Adrienn 7/1. (Hunyadi Mátyás Iskola, felké-
szítő tanár: Elek Anna); 2. Urgyán Milán
Miklós 7/1. (Hunyadi Mátyás Iskola, felké-
szítő tanár: Gálné Elek Enikő); 3. Hegedűs
Márk 7/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő
tanár: Elek Anna). 8. évfolyamon 1. Kovács -
Hagyó Dániel 8/7. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő tanár: Makó Éva); 2. Lovász Péter
8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Vad Gertrúd); 3. Lükő Nikolett 8/7. (Széche-
nyi István Iskola, felkészítő tanár: Makó Éva).

Kicsik nagy eredményei
A Zrínyi Ilona matematikaverseny iskolai fordulóján az alábbi eredmények születtek a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában: A 2. osztályos kategóriában: Gál Gréta
Vivien 2.a 1. helyezés, (Gál Csabáné), Kiss Hunor 2.a, Bolgár Dániel 2.b 2. helyezés (Gál
Csabáné, Kaszásné Farkas Viola), Papp Flóra2.a, Czapp Hanna 2.a 3. helyezés (Gál
Csabáné). A 3 osztályos kategóriában: Lőrincz Lóránd László 3.b 1. helyezés (László Éva),
Heltai Kilián 3.a 2. helyezés (Tibáné Mészáros Éva), Bóta Bence 3.a 3. helyezés (Tibáné
Mészáros Éva), A 4. osztályos kategóriában: Kiss Gábor Botond 4.a 1. helyezés (Farkas
Péterné), Kosina Réka 4.b 2. helyezés (Dózsa Gyuláné), Orosz Noémi 4.a 3. (Farkas
Péterné). A Nyelvész Nemzetközi Anyanyelvi tanulmányi verseny iskolai fordulóján: Az 1..
osztályos kategóriában: Hanus Máté 1.a, Sipos Vilmos 1.a 1. helyezés, Dajkó Virág 1.a 2.
helyezés, Tóth Mira 1.a 3. helyezés (Marjánné Bacsó Csilla). A 2 osztályos kategóriában:
Magyar Ádám 2.b 1. helyezés (Verébné Vincze Adrienne), Illés Evelin 2.c 2. helyezés
(Deák Zoltánné), Kiss Hunor 2.a 3. helyezés (Gál Csabáné), A 3 osztályos kategóriában:
Varga András 3.b 1. helyezés (Bodnárné Bali Krisztina), A 4. osztályos kategóriában: Kiss
Gábor Botond 4.a 1. (Farkas Péterné), Kosina Réka 4.b 2. helyezés (Papp Zsuzsanna, )
Csillik Kristóf 4.a 3. (Farkas Péterné). Továbbjutók még a megyei versenyre: Bodolai Bora,
Magyar Lara Noa, Nagy Léna, Brunyánszki Réka.
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Interaktív könyvtári
foglalkozás

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola nyolc napközis cso-
portja hagyomány jelleggel immár harmadik alkalommal látogatott el a
Hamvas Béla Városi Könyvtár gyermekkönyvtári részlegébe.
Vajnárovics Mihályné és Ujjné Tellér Gabriella könyvtárosok elkalau-
zolták az alsós gyerekeket a mesék, mondák csodálatos világába. Az ér-
dekes történetek feldolgozásában a gyerekek játékosan, időnként
csapatmunkában, időnként egyénileg vettek részt. A tanulók otthonosan
érezték magukat a papírszínház, a filctechnika, az interaktív tábla, a szí-
nes könyvek és lexikonok birodalmában.
A kisdiákok az iskolán kívül, egy nem megszokott, kissé oldottabb kör-
nyezetben alkalmazhatták a hónapok alatt megszerzett tudást a két ked-
ves könyvtáros, Margó néni és Gabi néni segítségével.
Köszönjük!

Isten áldásával:
Dorony Attiláné igazgató

Tájékoztató az Eötvösbe jelentkezett
diákok számára

Elkészült a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégium 2015/2016. tanévre vonatkozó ideiglenes felvé-
teli jegyzéke. Megtekinthető az iskola bejáratánál, valamint a
honlapon: www.eotvos-tuj.sulinet.hu.
Az ideiglenes felvételi jegyzékben szereplő információ, ahogyan a
neve is mutatja, ideiglenes. Azokat a tanulókat, akiket felvételre ja-
vasolunk, sorszámmal láttuk el.
Minden meghirdetett képzésnél vannak olyan tanulók, akik az adott
iskolát, illetve adott tanulmányi területet nem első helyen jelölték
meg, ezért előfordul, hogy lesznek kiesők - ebben az esetben a hát-
rább rangsoroltak előbbre kerülnek.
A végleges sorrend a Felvételi Központtal történő egyeztetés után
alakul ki.
A felvételről vagy az elutasításról szóló hivatalos értesítést 2015. áp-
rilis 29-ig küldjük meg a tanulóknak.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

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 asz-
szony tart tájékoztatót.
2015. március 18-tól március 24-ig délelőtt kerül sor iskolánk min-
den osztályában a nyílt tanítási napokra.

Gál Benjáminné igazgató

A pénzügyi ismeretek fejlesztésére az Európai Bankföderáció kezde-
ményezésére átfogó páneurópai program szervezése zajlik European
Money Week néven. A program a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi
alapismeretek fontosságára kívánja felhívni a figyelmet. A 2015-ös év
központi témája a családi költségvetés. A Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakképző Iskola március 10-én kapcsolódott be a programba. A tanu-
lók szerepjáték keretében ismerkedtek a témával. A csoport tagjai egy
családot képviseltek és megpróbálták úgy beosztani a pénzt, hogy a
hónap során felmerülő kiadásokat fedezni tudják a bevételükből. A tan-
órák előkészítésében és megtartásában Wágner Judit szaktanár mellett
a kereskedelmi banki szektorból Bertók Attila önkéntes vett részt.

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys mozaik
Csak humánusan

A Nemzeti Művelődési Intézet által rendezett
„Anyanyelvi játékok - játékos anyanyelv” elne-
vezésű verseny országos döntőjén a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola csapata 3.
helyezést ért el. A csapat tagjai: Takács Noémi
5.b, Nagy Nelli, 6.a, Szabó Lili 7.a, Sallér Eszter
8.b osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk:
Simonné Varga Katalin. A „Csodát virágzik a
jelen” címmel megrendezett református iskolák
országos versenyén Nyíregyházán versmondó
kategóriában Fekete Kiara Mercédesz 6.a osz-
tályos tanuló 2. helyezést ért el. (Simonné Varga
Katalin)

Sikerek
angol és német nyelven

A Langwest Országos Angol Nyelvi Verseny is-
kolai fordulóján az alábbi eredmények szület-
tek: 1. kategóriában: Kiss Gábor Botond 4.a 1.
helyezés (Soltészné Szörfi Anikó), Kelemen
Alexandra 4.a 2. helyezés (Zimmermanné Fe-
kete Judit), Bari Dominika 4.a (Soltészné Szörfi
Anikó), és Karsza Márton Bence 4.a 3. helye-
zés (Zimmermanné Fekete Judit), 2. kategóriá-
ban: Szabó Réka 6.a 1. helyezés (Magyarné
Simon Anita), Garam Lora Fanni 6.a 2. helyezés
(Makkainé Chmara Marianna) Tóth Johanna 5.a
2. helyezés (Magyarné Simon Anita), 3. helye-

zést elért tanulók: Szabolcsi Márta 5.a, Takács
Noémi 5.a, Szénási Szandra 5.a, Molnár-Haisz
Mátyás 6.a (Magyarné Simon Anita), Hohol
Réka 6.a (Makkainé Chmara Marianna) 3. ka-
tegóriában: Szilágyi Renáta 7.a 1. helyezés,
Szabó Eszter 7.a 2. helyezés, Szabó Lili 7.a 3.
helyezés (Makkainé Chmara Marianna) 4. kate-
góriában: 1. Gergely Vanda Zsófia 7.a 1. helye-
zés, György Lili 7.a 2. helyezés, Németh
Miklós Ákos 7.a 3. helyezés (Csehovicsné Guba
Adrienn). Az országos döntő írásbeli fordulóján
Kiss Gábor Botond 4.a 1 helyezés, Romos Soma
4.a 4. helyezés, Bari Dominika 4.a 5. helyezés
(Soltészné Szörfi Anikó), Kovács Balázs 6.a,
Soltész Blanka Gemma 6.a 1. helyezés,
(Makkainé Chmara Marianna), Kiss Dominik
8.a 1. helyezés, Nagy Petra 8.a 9. helyezés
(Makkainé Chmara Marianna).Gergely Vanda
Zsófia 7/A. 4. helyezés, György Lili 7/A. 5. he-
lyezés. Az idén a Lagwest Országos Német
Nyelvi Versenyen is taroltak diákjaink.
Venglovecz Bence 5.a 2. helyezés, Venglovecz
Marcell 8.a 1. helyezést ért el. Valamennyi ta-
nuló továbbjutott a szóbeli döntőre

Sporteredményeink
A körzeti asztalitenisz versenyen Fónagy Árva
Péter 3.a egyéni 2. helyezés, Zsikin Alexandra
6.b egyéni 2. helyezés, Fónagy Árva Péter 3.a
és Bodó Gergő 6.a csapat 2. helyezés. A me-

gyei sakkversenyen iskolánk 4. osztályos csa-
pata 4. helyezést ért el. A csapat tagjai : Csá-
szár Dávid 4.b, Dudás Bence 4.b, Pázmándi
Regő 4.b és Deli Benedek 4.a osztályos tanu-
lók. A csapatot a versenyre felkészítette Ughy
Imréné. Az úszás diákolimpia országos dön-
tőjén 4 x 50 méteres gyorsváltóban a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola III. kor-
csoportos csapata 5. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Galgóczi Olivér 5.a, Kundrák Milán 6.a,
Magyar Balázs 6.a, Danó Ádám 6.b. Sikerre
vezette őket Csoma Andrea tanárnő.

Széchenyi és Hunyadi iskola

Versenyek tantárgyról tantárgyra
Számítástechnika

Február 14-én a LOGO Programozás Országos
Számítástechnika Verseny megyei fordulóján
iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek. Az
alábbi eredmények születtek: I. kategória (3- 4
évfolyam): 2. helyezés Kovács Kende 4/9.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Hevesiné
Cserés Margit); 4. helyezés Suszter Roland 4/9.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Hevesiné
Cserés Margit); 7. helyezés Molnár Zalán 4/8.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Kovácsné
Pintér Éva). II. kategória (5- 6. évfolyam): 3.
helyezés Baumgartner Leona 6/2. (Hunyadi
Mátyás Iskola, felkészítő: Kruppa Tiborné); 4.
helyezés Zsóri Ádám 6/2. (Hunyadi Mátyás Is-
kola, felkészítő: Kruppa Tiborné). III. kategó-
ria (7- 8. évfolyam): 1. helyezés Kébel Zsolt
7/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Heve-
siné Cserés Margit); 2. helyezés Forgó
Krisztián Márk 8/3. (Hunyadi Mátyás Iskola,
felkészítő: Berindzáné Répási Tünde); 3. he-
lyezés Lovász Péter 8/7. (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő: Hevesiné Cserés Margit). Az
országos döntő 2014. április 11-én lesz
Budapesten az ELTE Informatikai Karán, me-
lyen Kébel Zsolt, Forgó Krisztián Márk és Lo-
vász Péter képviseli iskolánkat.

Technika
Február 16-án rendezték meg a Tiszaújvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
lában a XVI. Országos Technika verseny in-
tézményi fordulóját. A verseny témája: A papír
szerepe az életünkben. A verseny pedagógiai
célja: A tanulók kötelességtudatának mélyítése
a munkavégzés megbecsülésére, a mértéktar-
tásra, az együttérzésre, a segítőkészségre. A
tisztelet megélésére való szokásrend kialakí-
tása. Ismerjék meg a tanulók, hogy mennyire
nélkülözhetetlen a papír. A versenyen a követ-
kező eredmények születtek: 1. Lovász Péter
8/7., 2. Nagy Vanessza Roberta 7/6., 3. Hörcsik
Eszter 7/7., 4. Adorján Csilla 7/7., 5. Fehérfalvi
Levente 7/6. és Kelemen Aliz 7/7. (mindnyájan
a Széchenyi Iskola tanulói, felkészítő tanáruk:
Bodnár Tiborné). Az első három helyen vég-
zett tanuló képviseli intézményünket a megyei
versenyen Sajóbábonyban.

Biológia
Február 17-én a Tiszaújvárosi Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói a XXV.
Herman Ottó Biológiaverseny intézményi for-
dulóján a következő eredményeket érték el: 1.
helyezett: Kováts Panna 7/7. (Széchenyi István
Iskola, felkészítő: Böcsödiné Hadházi Anikó);
2. helyezett: Kelemen Aliz 7/7. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő: Böcsödiné Hadházi
Anikó).

Életvitel és gyakorlati
ismeretek

Február 23-án volt a Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a XIV.
Életvitel és gyakorlati ismeretek verseny in-

tézményi fordulója. A verseny témája: Hagyo-
mány és modernitás a háztartásban. A verseny
célja: a háztartási munka célszerű szervezése;
az anyagi lehetőségek ésszerű felhasználása; a
hagyományos és korszerű eljárások és eszkö-
zök alkalmazására való felkészültség bizonyí-
tása; kapcsolódni a nemzeti kultúra
átörökítéséhez, a nemzeti hagyományok ápo-
lásához. A következő eredményeket érték el ta-
nulóink: 1. Illyés Kornél 7/7.; 2. Kováts Panna
7/7.; 3. Lidák Eszter 8/8.; 4. Kelemen Aliz 7/7.;
5. Nagy Vanessza Roberta 7/6. (Mindnyájan a
Széchenyi István Iskola tanulói, felkészítő ne-
velőjük: Bodnár Tiborné). A Szerencsen meg-
rendezésre kerülő megyei versenyre az első
három helyezett tanuló jut tovább.

Helyesírás
A Magyar Nyelvtudományi Társaság - az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének tá-
mogatásával - Kárpát-medencei helyesírási
verseny intézményi fordulóját február 26-án
tartották a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi István
Iskolájában. A résztvevők négy kategóriában
(5., 6., 7., 8. osztály) mérhették össze tudásu-
kat. A versenyen a következő eredmények szü-
lettek: 5. osztály: 1. helyezett: Eperjesi Tímea
5/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő tanár:
Bátori Judit), 2. helyezett: Gyivák Bálint
Zsombor 5/7. (Széchenyi István Iskola, felké-
szítő tanár: Réthi Zoltánné), 3. helyezett: Nagy
Enikő 5/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő
tanár: Bátori Judit). 6. osztály: 1. helyezett:
Taskó Réka Lili 6/7. (Széchenyi István Iskola),
2. helyezett Bodri Brigitta 6/7. (Széchenyi
István Iskola), 3. helyezett: Szabó Orsolya 6/7.
(Széchenyi István Iskola, hármójuk felkészítő
tanára: Réthi Zoltánné). 7. osztály: 1. helyezett:
Fekete Zsanett 7/8. és Kelemen Aliz 7/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Pípoly István és Réthi Zoltánné), 2. helyezett:
Ortó Krisztina Mónika 7/8. (Széchenyi István
Iskola, felkészítő tanár: Pípoly István), 3. he-
lyezett: Tóth Anna 7/1. (Hunyadi Mátyás Is-
kola, felkészítő tanár: Tankó Lászlóné). 8.
osztály: 1. helyezett: Csillik Boglárka 8/9.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Makrai Marianna), 2. helyezett: Kiss Viktória
Anita 8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanár: Réthi Zoltánné), 3. helyezett: Stogica
Kata 8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanár: Réthi Zoltánné). A megyei fordulóban
április 18-án Eperjesi Tímea 5/2, Taskó Réka
Lili 6/7., Fekete Zsanett 7/8. és Csillik Bog-
lárka 8/9. osztályos tanulók képviselik az in-
tézményt.

Kémia
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Széchenyi István Iskolájában
február 26-án rendezték a Hevesy György
kémia verseny intézményi fordulóját, melyen
az alábbi eredmények születtek:

7. évfolyamos kategóriában: 1. helyezett:
Kováts Panna 7/7. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Kovácsné Pintér Éva); 2. helyezett:
Hegedűs Márk 7/2. (Hunyadi Mátyás Iskola,
felkészítő: Göncziné Kalóz Éva); 2. helyezett:
Illyés Kornél 7/7. (Széchenyi István Iskola, fel-
készítő: Kovácsné Pintér Éva); 3. helyezett:
Molnár Szabolcs 7/2. (Hunyadi Mátyás Iskola,
felkészítő: Göncziné Kalóz Éva); 4. helyezett:
Kébel Zsolt 7/7. (Széchenyi István Iskola, fel-
készítő: Kovácsné Pintér Éva); 4. helyezett:
Urgyán Milán Miklós 7/1. (Hunyadi Mátyás Is-
kola, felkészítő: Göncziné Kalóz Éva); 5. he-
lyezett: Bacsa József Gábor (Széchenyi István
Iskola, felkészítő: Kovácsné Pintér Éva). 8. év-
folyamos kategóriában: 1. helyezett: Forgó
Krisztián Márk 8/3. (Hunyadi Mátyás Iskola,
felkészítő: Göncziné Kalóz Éva); 2. helyezett:
Lidák Eszter 8/8. (Széchenyi István Iskola, fel-
készítő: Bozsó Gyuláné); 3. helyezett: Lovász
Péter 8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő:
Kovácsné Pintér Éva); 4. helyezett: Süveges
Huba 8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő:
Kovácsné Pintér Éva); 5. helyezett: Oláh
Mózes 8/3. (Hunyadi Mátyás Iskola, felké-
szítő: Göncziné Kalóz Éva).

Szövegértés angolul
A miskolci Gárdonyi Géza Katolikus Általá-
nos Iskolában március 5-én volt a megyei an-
gol szövegértési verseny ünnepélyes ered-
ményhirdetése. A versenyen részt vettek a Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola tanulói is. 6. évfolyamon:1.
Énekes Szabolcs 6/9., (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő tanár: Árkosi Adrienn); 2.
Derecskei Kristóf 6/8., (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő tanár: Árkosi Adrienn); 7. év-
folyamon: 2. Kébel Zsolt 7/7., (Széchenyi
István Iskola, felkészítő tanár: Makó Éva).

Hok Csaba igazgató

Családi költségvetés

Pénzhét a Brassaiban

Úsztak a boldogságban.

Értették a szöveget a széchenyisek.
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március Helye Ideje Kinek a részére

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

16. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

17. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

18. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

19. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

23. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

24. kedd Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

25. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Központi étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése (hivatal, könyvtár, rendelő)

26. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

30. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

31. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

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

Háborúk,
a semmiért!

Úgy gondolom, hogy pályázótársaim is egyetértenek azzal, ha a
„Gondolatok a háborúról” címszó alatt meghirdetett és kiértékelt
pályázatok tekintetében egyrészt köszönetünket fejezzük ki a kiíró
Kaffka Margit Nyugdíjas Pedagógus Klubnak és a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárnak, hogy lehetővé tették a témával kapcsolatos gon-
dolatok kifejtését, valamint a Tiszaújvárosi Krónikának, amely
közzétette a helyezettek írásos anyagát.
A Krónika korábbi híradásában szerepelt, hogy a pályázatra 11 írás
érkezett, és az elbírálásuk megtörtént. A klub tagsága és a pályázók
jelenlétében történt méltatás során a zsűri elnöke, Halászi Aladár ki-
emelte, a pályázatokban megörökített gondolatok lényegét abban
lehet összegezni, hogy a háborúk mindenkor óriási tragédiákkal jár-
tak, melyek terheit a túlélők viselik, ezért fontos a háborúk elkerü-
lése és a békére való törekvés. Minden pályázó megszólalhatott az
írása indítéka és tárgya tekintetében, amelyben magam annak az el-
szomorító és elgondolkodtató gondolatnak adtam hangot, hogy ami-
óta az emberiség fennáll, és történelmének eseményeit ismerjük,
szinte nem volt egyetlen egy olyan békés nap sem, amikor valahol ne
lettek, ne zajlottak volna kisebb-nagyobb háborúk, véres konfliktu-
sok. Most ezt a megállapítást azzal egészítem ki, hogy bár az én ge-
nerációm élő tagjai, a ma 70-80 év körüliek ugyan a huszadik század
világháborúit nagyobbrészt csak hírekből, és családi emlékezetek sze-
rint ismerjük, azt viszont megtapasztalhattuk, hogy egyik világháború
sem hozott igazi békét és megnyugvást. Világszerte, és Európában
azóta is folytak háborúk, és sajnos manapság szintén vannak véres
összecsapások. Nem is olyan régen hozzánk egészen közel zajlott az
úgynevezett délszláv háború, és most szintén közvetlen szomszé-
dunkban, Ukrajnában alakult ki egy nagyon veszélyes, újabb félel-
meket keltő háborús tűzfészek. Ezek a békétlenségek is nyilvánvalóan
a pályázati írásomban idézett „föld isteneinek” egymás elleni ha-
talmi harcából eredeztethetők, és azokhoz köthetők. Úgy tűnik, hogy
az emberiség semmit nem tanult, és nem tanul a világrengető tragé-
diákból, újból és újra egymásnak feszülnek, kockáztatva és sokszor
vállalva a tetemes véráldozatokat is. Sajnos ezek a szomorú tények,
pedig mindenkor és mindenhol anyák milliói siratták és siratják fia-
ikat, akik sokszor jeltelen vagy fellelhetetlen tömegsírokban alusszák
örök álmukat, ahova szeretteik még csak egy szál virágot sem tudnak
elhelyezni. Talán a Marlene Ditrich előadásában világhírűvé vált
dal, a Hova tűnt a sok virág,. ( Sag mir , wo die Blumen sind?) vall
erről olyan szomorúan és oly erővel, hogy az ember csakis mélyen
megrendülten és vigasztalanul képes hallgatni e balladát a vissza-
térő refrénnel együtt;- -ó, mondd, ki érti ezt, ó mondd, ki érti ezt?
Vajon mikor fogja megérteni az emberiség, hogy háborúk által soha
semmit sem lehetett, és nem lehet megoldani, sem pedig elrendezni. A
háborúk mindig gyászt, könnyeket, nyomorúságokat, újabb békétlensé-
geket hoztak, és mindig és mindenkor újabb háborúkat szültek. Hábo-
rúkat, a semmiért. Most, az első világháború kezdetének századik, és
a második befejezésének hetvenedik évfordulóján különösen aktuá-
lis az az üzenet a világ felé, amely egy újabb háborúellenes szép dalban
fogalmazódott meg az Eurovíziós Dalfesztivál magyar döntőjében
„Wars, for Nothing” ( Háborúk, a semmiért) címmel. Jó, hogy ez a mon-
dandójában és zenei feldolgozásában is kiváló dal került a májusi bécsi
fesztiválra, ahol remélhetőleg szép sikerrel fog szerepelni.

Fekete Béla

kronika@tiszatv.hu

Szövegértés,
csontrágás

Évek óta tapasztalom, hogy a magyar emberek zöménél komoly prob-
lémák vannak a szövegértéssel. A szövegértés teljes hiánya jelentkezik
a múlt héten megjelent Krónika cikk (Pontosabban, olvasói levél - a
szerk.), a „Lerágott csontok” szerzőjénél is. A hangsúlyozottan civilként
bemutatkozó tollforgató ugyanis lerágott csontnak tekinti a városi ke-
rékpárúthoz tartozó észrevételeket, arra hivatkozván, hogy a városban
„az országos szintet meghaladóan jó a kerékpárút ellátottság”. Ez akár
igaz is lehet, de ezt senki nem is vitatta. A felvetésben nem a kerékpár-
utak mennyisége volt a kritika tárgya, hanem a kialakítás, tervezés eset-
legessége, koncepciótlansága illetve a kivitelezés módja és minősége.
Jó lett volna, ha ezt mindenki - így a „csontszakértő” is megérti.
Vitathatatlan, nem Ausztriában, vagy Svájcban élünk. De ugye Eu-
rópában (a triatlon fellegvárában)? Ráadásul a XXI. században.
A cikkíró triatlonistának küldené azokat a kerékpárosokat, akik képesek
lennének a megengedett sebességgel közlekedni a kerékpárutakon. Ezen
ötletének viccbe illő voltát egy autós példával illusztrálnám. Képzeljük
el a következőt: egy autósztrádát olyan kivitelezésben készítenének el,
hogy csak 60 km/h sebességgel lehetne rajta haladni a megengedett 130
km/h helyett. Nyilván felháborodott autósok panaszai árasztanák el az
építtetőt (tervezőt, kivitelezőt stb.), aki a panaszokat azzal hárítaná el,
hogy 130 km/h sebességgel haladni „roppant balesetveszélyes”, ha va-
laki ilyen sebességgel óhajt közlekedni, bátran jelentkezzen autóver-
senyzőnek „ahol kiélheti ez irányú vágyait”.
Nagy szerencse, hogy a cikkíróval ellentétben a polgármester úr maga
is érzi, hogy a kerékpárút ügyben megfogalmazott kritikák jogosak. Így
esély van rá, hogy a helyzet a közlekedők igényeinek megfelelően fog
változni a jövőben. A felvetés tehát elérte célját, a csontot pedig rágják
csak nyugodtan a kutyák.

Németh Emil
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Ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Az MSZP Tiszaújvárosi Szervezete és nőtagozata
játék- és ruhaadományokat gyűjt, valamint tele-
fonos bejelentés alapján bútort és egyéb háztar-
tási eszközöket közvetít. A szervezett gyűjtés
március 14-ig tart, minden nap 9 órától 18 óráig
a Bartók Béla út 5. szám alatt, az 1. emeleten.
Bízunk abban, hogy az Önök adományai által je-
lentős mértékben hozzájárulhatunk a nehéz hely-
zetben levő családok, gyermekek életkörülménye-
inek 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 je-
lezhetik igényüket: 49/542-061.
Várjuk Önöket, és előre is köszönjük a segítsé-
get!

MSZP Tiszaújvárosi
Szervezete

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

*
Március 4-én Tiszaújvárosban elvesztettem
antik jellegű, pezsgőszínű, köves fél pár fül-
bevalómat. Kérem a becsületes megtalálót,
hogy jelentkezzen a 49/348-837, vagy a
70/501-7218-as telefonszámon.

Hogy hirdetése
biztosan célba érjen!

A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági apróhirdetése,

amennyiben azt a Tisza TV
Képújságjában legalább 5 napra

(2.500 Ft), legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Ismét városunkban
Vida Ágnes

Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermeke-
inek Egészségéért meghívására, a „Testi-
lelki egészségünk" c. előadássorozat
folytatásaként tart előadást 2015. már-
cius 17-én 17 órától a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban Vida Ágnes pszicho-
lógus. Téma: A szoptatás pszichológiája.
Mindenkit szeretettel várunk! A belépés
ingyenes!

Az alapítvány kuratóriuma

Mocorgók
a fogászatról

A Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ Gyermekjóléti Szol-
gálata által működtetett Mocorgó
Baba Mama Klub 2015. március
18-án tarja következő foglalko-
zását. Téma: fogászati kérdések.
Meghívott vendég: fogszakor-
vos. Várjuk a szülőket, nagyszü-
lőket, babákat, kicsiket, nagyokat
a Napsugár Bölcsőde 2.sz. pavi-
lonjába (Mátyás király út. 34.)
Bővebb információ: Szentgyör-
gyi Éva 49/548-185.

Lisztérzékenyek
figyelmébe

A lisztérzékenyek tiszaújvárosi csoportja szeretettel meg-
hívja önt a következő termékbemutatóval egybekötött ta-
lálkozójára, melyet 2015. március 16-án 17 órai kezdettel
tartunk. Érdeklődni a (49) 738-140-es telefonszámon
lehet a délutáni órákban.

A csoport nevében: Szentirmai Ágnes

Haltelepítés

A Zabos Géza Horgász Egyesület

2015. március 20-án (pénteken)

2.400 kg pontyot telepít.

Csécsi tó: 600 kg

Erdészeti tó: 600 kg

Tolnai tó: 400 kg

Kürti tó: 300 kg

Örösi tó: 200 kg

Nyugati fcs: 300 kg

Horgászni 2015. március 21-én (szomba-

ton) 06.00 órától lehet.

Balázs Tibor

horgászmester



Az edzésen minden mozdulatot alaposan begyakoroltak a résztve-
vők.
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A Sportcentrum eseményei
Március 12. csütörtök

Atlétika
13.30 Diákolimpia mezei futóverseny Atlétikapálya

Március 13. péntek
Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- Mercedes- Benz Gyár
KA NB I/B-s bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Március 14. szombat
Labdarúgás
10.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros U21- DVSC- DLA U19 bajnoki
mérkőzés Műfüves edzőpálya
10.00 U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVSC- DLA bajnoki mér-
kőzés Füves edzőpálya
12.00 U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVSC- DLA bajnoki mér-
kőzés Műfüves edzőpálya
12.00 U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVSC- DLA bajnoki mér-
kőzés Füves edzőpálya
Asztalitenisz
15.30 TSC- Útfestők-Apagy III. bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz-csarnok
Március 16. hétfő

MLSZ Grassroots „C” edzőképzés
Tárgyalóterem, Műfüves edzőpálya

Atlétika

Záróra a fedett pályán
A budapesti Syma csarnok adott otthont az év két utolsó fedett pályás at-
létikai versenyének. Előbb február 21-22. között a felnőtt országos baj-
nokságot rendezte meg a Magyar Atlétikai Szövetség, majd egy héttel
később, február 28-án és március 1-jén az ifjúsági és junior ob-t tartot-
ták meg. A TSC atlétái közül hárman indultak az eseményeken, nekik si-
került a nevezési szinteket teljesíteni. A még junior korú Kiss Csaba a
felnőttek között is szerepelt, a 60 méteres síkfutásban 6,99 mp-cel ötö-
dik, 200 méteren 22,65 mp-cel a tízedik helyen végzett. Az utánpótlás
korúak megmérettetésén Kristály Csanád a „B” döntőben 7,65 mp-cel ti-
zenkettedik, Koleszár Csongor 7,75 mp-cel tizenötödik lett. 200 méte-
ren is rajthoz álltak, itt Csanád nyolcadik (24,02 mp), Csongor a
tizenhatodik (24,28 mp) helyen zárta a versenyt. A juniorok mezőnyé-
ben 60 méteren Kiss Csaba új egyéni csúcsot futva 6,92 mp-cel máso-
dikként ért a célba. 200 méteren is javított a felnőttek között elért
eredményén, és 22,41 mp-cel ötödik lett a rangsorban.

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

Karate

Mester és tanítványai

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium tornatermében tartotta legutóbbi rendhagyó foglalkozását a Justitia
Fuji-Yama SE tiszaújvárosi tagozata. Az edzést a magyar karatesport
első embere, a 7 danos Shihan Mészáros János vezényelte le. A Magyar
Karate Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság nem olimpiai tago-
zatának elnöke nagy örömmel jött Tiszaújvárosba.

Kosárlabda

Tiszaújvárosi kosárvarázs minden szinten
Az elmúlt hétre tervezett két baj-
noki mérkőzés közül csak egyet
játszott le a Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK csapata.

A szerdára kiírt összecsapásra ugyanis a kecs-
kemétiek U23-as csapata nem érkezett meg
Tiszaújvárosba, így az elmaradt. Pénteken a-
zonban a listavezető DEAC a legjobb összeál-
lításában lépett pályára a játékcsarnokban. A
Phoenix Magyar és Pöstényi után újabb játékost
vesztett Benőcs Dávid személyében, ő az egyik
edzésen bokasérülést szenvedett. A tartalékosan
felálló tiszaújvárosiak azonban óriási meglepe-
tésre bravúros győzelmet arattak a papírforma
alapján jóval esélyesebb debreceniek felett.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK –

Debreceni EAC
71-66 (10-20, 24-14, 19-23, 18-9)

Tiszaújváros, 400 néző. V.: Hervay, Józsa,
Gyurka.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kóthay
(6), Varga Á. (20/6), Berta (-), Joó (10), Kovács
Z. (15). Csere: Kilyen (-), Sitku (13/6), Kovács
B. (7/3), Szeiberling (-).
DEAC: Nagy Botond (13/3), Nagy Benedek
(9/9), Takács Dániel (21), Kovács Imre (9),
Erdei Ádám (7/6), Kaluha Csaba (5/3), Vas
Viktor (-), Pék Dávid (2), Boldizsár Ferenc (-),
Fannar Helgason (-), Szarka Dávid (-),
Andrássy Géza (-).
Az első negyed láttán úgy tűnt, óriási zakóba
szalad bele a Phoenix. A negyedik perc végén

dobták az első kosarat, majd újabb két minu-
tum elteltével a másodikat. A debreceniek vi-
szont szárnyaltak, és tízpontos előnyre tettek
szert. A második tíz percben rá sem lehetett is-
merni a tiszaújvárosiakra, rövid idő alatt ki-
egyenlítettek (23-23), majd az utolsó három
percben a pontot sem dobó vendégeknek visz-
szaadták a tíz pontos kölcsönt, így 34-34-es

döntetlen állásnál vonulhattak pihenőre a csa-
patok. A harmadik játékrész első felében a ha-
zaiak vezettek, az egyetemistáké lett azonban a
negyed másik fele, az ő előnyükkel kezdődött
az utolsó negyed (53-57). És amire senki sem
számított, a Phoenix parádés játékkal rukkolt
ki a találkozó utolsó szakaszában, amely hal-
latlan izgalmakat hozott. Két perccel a végső
dudaszó megszólalása előtt még egypontos
vendégelőnyt (63-64) mutatott az eredmény-
jelző tábla. Innentől már csak egy csapat volt a
pályán, a hazaiak nem hagyták „szóhoz jutni”
a debrecenieket és a közönség óriási ovációja
mellett legyőzték a listavezetőt.
Csak a legnagyobb elismerés hangján lehet
szólni a tiszaújvárosiak játékáról. Valamennyi
csapattag, a régiek és a most lehetőséget kapó
fiatalok is élményszámba menő estével aján-
dékozták meg a tiszaújvárosi szurkológárdát.
Brunyánszky István, vezetőedző: Ez egy óriási,
fantasztikusan kiharcolt győzelem! Ma többen
is kiváló formában játszottak. Akik úgymond
„kiszolgáló” emberek voltak, azok éltek a le-
hetőséggel, megmutatták, hogy ezen család
oszlopos tagjai.
Dr. Nagy Ágoston, a debreceniek vezetőedzője
a találkozót követően nem kívánt nyilatkozni.

Országos döntőbe jutottak
Március elején rendezték meg a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium tornatermében az V.-VI. korcsopor-
tos amatőr leány kosárlabda diákolimpia me-
gyei döntőjét. A tét az országos döntőbe jutás
volt. Az Eötvös amazonjai csoportelsőként ju-
tottak a megyei négyes döntőbe, ahol tovább
tartott a jó sorozat. Előbb a Földes Ferenc Gim-
názium, majd az Avasi Gimnázium együttesét
győzték le, és így első helyezettként jutottak a
március 27-29-közötti miskolci fináléba.

Kettőből kettő
A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
kadett csapata a regionális bajnokság keleti
csoportjában újabb két mérkőzést játszott.
Nagykőrösön 70-69-re, Kecskeméten a helyi
akadémia együttese ellen 65-51-re győztek
Benőcs Tibor edző fiai.
A csapat tagjai voltak: Kovács Bence, Jónás
Bence, Czakó Roland, Illés Gábor, Molnár
Bence, Süveges Huba, Kiss Máté, Fekete
Marcell, Taskó István, Zsuga Tamás, Szabó
Attila, Szilasi Bence, Torma Márton.

Labdarúgás

Egy pont és más semmi...
Az NB III Keleti csoportjának
17. fordulójában hazai közönség
előtt is bemutatkozott a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros felnőtt
labdarúgó csapata. Az ellenfél a
Debrecen NB I-es gárdájának
tartalék együttese volt. Az össze-
csapás gól nélküli döntetlennel
ért véget.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC-
DEAC 0-0

Tiszaújváros: 200 néző, V.: Sipos, (Szilágyi,
Takács).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Ga-
lambos, Fodor, Czégel, Molnár F., Pölényi,
Hussein (Patalenszki), Kerekes (Tóth T.),
Bussy, Kovács P., Kovács Sz.
DVSC-DEAC: Slakta-Kuti, Szatmári, Kinyik,
Barna, Varga (Nagy K.), Györky, Sándor (Ka-
rikás), Ferenczi, Bereczki, Lénárt (Dombi).
A találkozó a könnyen felejthető kategóriába
sorolható. Az első félidőben jobbára a rendkí-
vül gyors és agilis fiatalokból álló debreceniek
birtokolták a labdát, a tiszaújvárosiaknak csak
felvillanásaik voltak. A második játékrészben
sem változott a kép, a Hajdú megyeiek most is
fölényben játszottak. Igazi gólszerzési lehető-
ségeik is csak nekik voltak. A hazaiak jobbára
csak a védekezéssel törődtek, és Tóth kapus
bravúrjaira is szükségük volt. A látottak alapján
az egy pont sikerként könyvelhető el a tiszaúj-
városi oldalon.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Küzdelmes mérkő-
zésen, egy jól játszó DVSC ellen rászolgáltunk
az egy pontra.
Szatmári Csaba, vezetőedző: A csapat játékával
elégedett vagyok, úgy érzem, hogy a látottak
alapján 2 pontot Tiszaújvárosban hagytunk
További eredmények:
Kisvárda – Budapest Honvéd 3-2
Putnok FC – Nyírbátori FC 2-0
Felsőtárkány - FC Hatvan 1-0

Salgótarjáni BTC – Jászberényi FC 1-2
Hajdúböszörményi TE – Cigánd SE 1-1
Gyöngyös - KBSC FC 1-1
Következik a 18. forduló
2015.03.13., péntek, 14:30
Budapest Honvéd – Tiszaújváros
2015.03.14., szombat, 14:30
FC Hatvan – Veresegyház
KBSC FC – Felsőtárkány
Hajdúböszörményi TE – Gyöngyös
Nyírbátori FC - Cigánd SE
DVSC-DEAC- Putnok FC
Salgótarján – Kisvárda
Szabadnapos: Jászberényi FC

Csak a 15-ös volt nyerő

A hétvégén a Termálfürdő FC Tiszaújváros
utánpótlás csapatai is pályára léptek. Három
gárda vereséget szenvedett, egyedül az U15-ös
legénység dicsérhető, különösen azért, mert 4-
1-es vesztett állásból fordított.

U21 Debreceni SI - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 4-2

U17 Debreceni SI - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 3-1

Császár Zoltán, edző: Az egyik bajnokesélyes
otthonában közel állt a csapat ahhoz, hogy
meglepetést okozzon. Fegyelmezetten és nagy
akarással játszottunk, ez a jövőre nézve min-
denképpen biztató. Gratulálok a csapat hozzá-
állásához!
U15 DVTK - Termálfürdő FC Tiszaújváros 4-5
Barabás Zoltán, edző: Egy fordulatos meccsen
a hatékony támadójátékunknak köszönhetően
arattunk nagy győzelmet. A Diósgyőr sokpasz-
szos, lassú támadásépítése érvényesült a mér-
kőzés egy részében, viszont a foci egy olyan
játék, ahol az nyer, aki több gólt rúg az ellen-
fele kapujába.
U14 DVTK - Termálfürdő FC Tiszaújváros 9-0
Czerva Zoltán, edző: Ezt a mérkőzést ilyen
arányban lélektanilag a bemelegítéskor vesz-
tettük el.

A TVK-Mali Triatlon Klub csapata
március 1-15. között 20 fővel, köztük
10 válogatott versenyzővel a horvát-
országi Novigradban készül, kapcso-
lódva a Héraklész Válogatott edző-
táborához.Atiszaújvárosiak Lehmann
Tibor elnök-vezetőedző és Baráth
Tamás edző közreműködésével gya-
korolnak az Isztriai-félszigeten. A
közös tréningeken debreceni és pécsi
sportolók is részt vesznek.Az első nap
után már az időjárás is a szebbik arcát
fordította a magyar csoport felé, mely-
nek tagjai az úszóedzés után már ke-
rékpárral ismerkedhetnek meg a kör-
nyék lenyűgöző tájaival. Az ideális
körülmények természetesen a futásra
is kiváló lehetőséget kínálnak.

A találkozón a debreceniek birtokolták többet a labdát.

A tiszaújvárosiak legeredményesebb pont-
dobójának, Vargának egyik látványos ko-
sara előtti pillanata.

A megyei bajnok és országos döntős tiszaújvárosi lány csapat. Álló sor: BenőcsViktor, edző,
Pogonyi Lea, Orbán Fanni, Baranyai Bettina, Pelyhe Lilla, Bodolai Fanni, Kovács Eszter, Bagdi
Panna. Guggolnak: Molnár Tímea, Kapus Barbara, Tóth Anett, Bardi Dorina, Vígh Krisztina.

Novigradban táboroznak
a TVK-sok

Kerekezés a pálmafák árnyéká-
ban.
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Felhívás
Tisztelt Gépjármű-tulajdonosok!
A Derkovits Kulturális Központ 2015. március 15-én (vasár-
nap) ünnepi megemlékezést tart az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékére.
Kérjük, hogy az ünnepség zavartalan lebonyolítása, valamint
saját gépkocsijuk védelme érdekében 17.00 és 19.00 óra kö-
zött a Tisza úton ne parkoljanak!
Megértésüket köszönjük!

Szervezők

„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” prog-
ramsorozat találkozóin. Visszagondolva egy-egy előadásra, be-
szélgetésre vagy Hamvas olvasott írásaira, írjon három szót
vagy gondolatot rövid indoklással, amely leginkább megfogta,
megragadta, elgondolkodtatta! Segítségként felsorolunk pár ki-
fejezést. Választhat a felsoroltakból is, vagy írhat másokat.
Életképzelet, Önismeretteret, Belső tűz, Spiritualitás, Tükör,
Önbizalom, Maszk, Istenélmény, Imagináció, Léthazugság, Re-
alizálás, Igazság, Kitartás
A válaszadók közül 3 szerencsést sorsolunk ki, akik könyvju-
talomban részesülnek!
A válaszokat, valamint nevüket és elérhetőségüket (telefon,
email cím) elküldheti a könyvtár facebook oldalán (https://
www.facebook.com/hamvas.konyvtar) üzenetben, e-mailben a
konyvtar@tujvaros.hu címre, vagy papíron személyesen is be-
hozhatja a könyvárba.
Kérjük, hogy a beküldött válaszok elé írja a „Hamvas élmé-
nyeim” mottót! Beküldési határidő: 2015. március 20.
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