
Három gyermeket nevelt fel, hat unokával és két dédunokával
büszkélkedhet Magdi néni, aki családja, barátai körében ünne-
pelhette 90. születésnapját. Sirokai Istvánnét Bráz György pol-
gármester és Dr. Juhos Szabolcs, Tiszaújváros jegyzője is kö-
szöntötte a város nevében. /10. oldal

Huszonkét személy és

két közösség részesült

kitüntetésben március

15-én.

/4-5. oldal

Kilencven év
egészségben Becsület, szolgálat,

együttműködés
Kitüntetettek
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A hagyományoknak megfelelően a tiszaszederkényi Hősi emlékműnél
és a Petőfi szobornál tartott megemlékezésekkel, fáklyás felvonulás-
sal ünnepelte az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évforduló-
ját Tiszaújváros lakossága. /3. oldal

Margarint és joghurtot kaptak a rászorulók.

Tiszaújváros egy békés, szerethető, családias kisváros, melynek komoly természeti és turisztikai értékei vannak. A kiállítás jó alkalom ezek
bemutatására.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György polgármes-
ter válaszol a nézők közérdekű kérdéseire.Március 25-én, szerdán 18.30
órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdé-
sekre. Ezeket előzetesen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-
mail címen, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16.,
Tisza Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon.

Költségvetés, fejlesztések

Önkormányzati esték
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ folytatja Önkormányzati
esték című rendezvénysorozatát. Március 25-én, szerdán 15 órakor
Bráz György polgármester tart tájékoztatót Tiszaújváros 2015. évi
költségvetéséről, a várható fejlesztésekről, a város fejlődésének irá-
nyairól.
A szervezők minden érdeklődőt várnak a Kazinczy Közösségi Ház-
ban lévő központi étteremben tartandó rendezvényre.

Tiszaújváros a díszvendége az idei
Menjünk világgá elnevezésű mis-
kolci utazás-kiállításnak. Már-
cius 19-e és 21-es között immár
22. alkalommal rendezik meg az
idegenforgalmi bemutatót, mely-
re 100 kiállítót és több ezer láto-
gatót várnak a szervezők.
Szakmai körökben a budapesti

Utazás kiállítást követően a miskolci rendez-
vényt tartják a legszínvonalasabbnak. Az ese-
ményt évek óta egy külföldi és egy belföldi
díszvendég színesíti. A kiállítás alkalmával az
ország minden részéről érkező idegenforgalmi
szakemberek adnak itt egymásnak találkát és
cserélnek véleményt. Az ITC székházban tar-
tandó esemény valamennyi programja díjmen-
tesen látogatható.
Városunk számos attrakcióval mutatkozik be a

kiállítás ideje alatt, mint díszvendég.Apénteki kö-
zönségnapon a Derkovits Majorette Együttes és
Fúvószenekar is látható, hallható lesz, a kiállítás
ideje alatt pedig az ITC galériáján „Tiszaújváros

képekben” címmel Pázmándi Sándor fotókiállí-
tása, valamint „Folton folt” címmel a Tiszavirág
Foltvarró Kör tárlata tekinthető meg.
A rendezvény sajtótájékoztatóján Dr. Fülöp
György, Tiszaújváros alpolgármestere kiemel-
te, hogy Tiszaújváros egy békés, szerethető,
családias kisváros, melynek komoly természeti
és turisztikai értékei is vannak.
- A jó marketing alapelve, hogy dolgozz jól és
beszélj róla - mondta az alpolgármester. - Ne-
künk csodálatos termálfürdőnk van, itt van mel-
lettünk egy gyönyörű folyó, a Tisza, mely a
város határában találkozik a Sajóval. Kiváló
sportcentrummal rendelkezünk, mely rangos,
színvonalas sport- és kulturális rendezvények
helyszíne. Számos komoly rendezvényt szer-
vezünk egész évben, ilyen például a Tiszaúj-
városi Halászléfőző Fesztivál, vagy a Triatlon
Nagyhét. Minden olyan lehetőséget ki kell
használnunk, amikor bemutathatjuk Tiszaúj-
város értékeit, mert a város gazdaságában stra-
tégiai jelentősége van a turisztikai bevételek-
nek.

Március 9-11-e között hajtotta végre a rendőrség or-
szág-, sőt Európa-szerte az úgynevezett TISPOL ak-
ciót. Célja a közlekedési balesetek súlyosságának
csökkentése és a passzív biztonsági eszközök haszná-
latának ellenőrzése volt - Tiszaújvárosban is.

A közúti ellenőrzéseken, mindhárom napon napi 6 órában, több hely-
színen voltak jelen a rend őrei. A Tiszaújvárosban végrehajtott el-
lenőrzések során 16 esetben intézkedtek biztonsági öv, és egy
alkalommal gyermek biztonsági rendszer használatának elmulasztás
miatt, 8 autósnál pedig egyéb hiányosságok miatt összesen 120.000
forint helyszíni bírságot szabtak ki.
Legközelebb egy hónap múlva, április 15 - 17 között lesz TISPOL
akció. Akkor a sebesség ellenőrzése lesz a feladat. Arról egyelőre
nincs információnk, hogy az új, úgynevezett „mindent látó” sebes-
ségmérővel fogják-e végrehajtani az akciót, mivel a tesztüzemet
meghosszabbították. Az azonban biztos, hogy a Tiszaújvárosi Rend-
őrkapitányság is rendelkezik az új berendezéssel.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 420 kilo-
gramm élelmiszert osztott ki március 12-én 500 rászo-
rulónak.

A humánszolgáltató központot március 11-én értesítette a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület, hogy soron kívül közeli lejáratú élelmiszer - jog-
hurt ízű Vénusz margarin és joghurt - kiosztására van lehetőség. A
csaknem 480 ezer forint összértékű adományt a Tiszaújvárosi Humán-
szolgáltató Központ szolgáltatásait igénybe vevők között osztották ki.
Az 500 fő - az élelmiszerbank előírása alapján - egy-egy 450 grammos
margarint és három-három 125 grammos joghurtot kapott.

Menjünk világgá!

Tiszaújváros a díszvendég

TISPOL eredmények

Huszonöt intézkedés a közúti ellenőrzéseken

Száz kiállítót, több ezer látogatót várnak -
mondta Bárdos István, a kiállítás mene-
dzsere.

Soron kívüli adomány

Élelmiszert osztottak

Ismerkedés a természettel

Kincskereső ovisok

A tavasz kincsei után kutattak a természetben az óvodások. Nem csak a
városi gyerekek, hanem a környékbeli települések meghívott ovisai is.
A Szivárvány óvodában hagyomány már hogy megtartják ez a napot,
melyen a gyerekek az ébredező természettel, a növény és állatvilággal
ismerkedhetnek meg játékos formában.
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Egyházi hírek
Római katolikus
A hétköznapi szentmisék továbbra is a téli kápolnában lesznek 17:30-kor.
Szombaton 17:30-kor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a szentmise
templomunkban.
A vasárnapi perselyt a Szentföld javára fogjuk elküldeni.
Nagyböjti időben minden héten, pénteken keresztúti ájtatosságot vég-
zünk a templomban 16:45-től. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves hí-
veket. A keresztút várás 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 - szombaton
-14 órától lesz, „Ahol Isten Lelke, ott a szabadság” címmel. Az 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 telefonon vagy személyesen.

Görög katolikus
Pénteken 16:00 Előreszentelt Adományok Liturgiája Sajószögeden,
17:30 Akathisztosz himnosz olvasása Tiszaújvárosban. Vasárnap 8:30
Szent Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban.
17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden 16:30 vecsernye. Szerdán 17:30
Előreszentelt Adományok Liturgiája.
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 27-én és 28-án tartjuk, a szer-
tartások 17:30-kor kezdődnek. A lelkigyakorlatot Főtisztelendő Szocs-
ka Ábel bazilita szerzetespap, első helynök vezeti, aki mindkét napon
gyóntatni is fog. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre a szép
szertartásokra.
„Ha szülők nem szentelődnek meg, ha nem kötelezik el magukat a lelki
harcban, nagy hibákat követnek el, és átadják a rosszat, amelyet ma-
gukban hordoznak. Ha szülők nem élnek szent életet, ha nem beszél-
nek szeretettel, akkor az ördög gyermekeik ellenkezésén keresztül
kezdik gyötörni őket. A gyermeknek szeretetre, egyetértésre, szülei
összhangjára van szüksége.” (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 és 16:00 órától lesz is-
tentisztelet. 11:00 órától a városban az istentisztelet ideje alatt - az
imaházban -, gyermek istentiszteletet tartunk. Ugyanezen a napon a dél-
utáni istentiszteletet követően az imaházban konfirmációi oktatás lesz.

Gazdag
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.

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

+36 49 341-844.
Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

1929. szeptember 21-én született Miskolcon.
A Fráter György Gimnáziumban érettségi-
zett. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Mű-
szaki Egyetem gépészmérnöki karán végezte.
Az egyetemi évek ideje alatt édesapja meg-
halt. A család kereset nélkül maradt, ezért a
tanulás mellett rajzolt, tanított, a nyári szü-
netekben kubikosként dolgozott.
1952-ben szerezte meg gépészmérnöki diplo-
máját. Első munkahelye üzemmérnökként a
diósgyőri Kohászati Művek Keleti Erőműve
volt, ahol éppen az erőmű bővítése és re-
konstrukciója történt, abban az időben teljesen
új, és kísérleti berendezésekkel. Később az
erőmű vezetőjeként a hálózati rendszer ener-
getikai jellemzőinek javítása lett a feladata.
1959-ben megnősült, 1961-ben megszületik
első fiuk, Gábor. A két mérnököt Tiszasze-
derkénybe csábította a szakmai fejlődés le-
hetősége. 1963-ban Zorányi Dezsőt a Tiszai
Vegyi Kombinát energiaellátásának vezeté-
sével bízták meg. Alig telt el két év, családi
tragédia érte, második fiuk, Gyuri születése-
kor az édesanya életét veszítette. 36 évesen
megözvegyült, gyerekeit egyedül nevelte.
Emellett az óriási lelki és fizikai teher mel-
lett irányítania kellett az ország egyik legna-
gyobb energiafelhasználású gyárában az
energiaellátást és a gazdálkodást, valamint az
ipari és kommunális szennyvíztisztító fel-
ügyeletét. Részt vett az 1974-ben megépülő
Olefingyár, majd az 1981-ig épülő Polimer
gyárak energetikai rendszerének tervezésé-
ben, építésében, üzembe helyezésében. 1970-

től számítástechnikával és programozással is
foglalkozott, programjai az Olefingyárral
megépült Leninváros-Kalus etilén távvezeték
üzemviszonyainak ellenőrzését segítették.
1980-ban méltatlanul, politikai nyomásra el-
ítélték, főenergetikusi kinevezését megvon-
ták, és 1981-től a Műszaki Tervezés gépészeti
osztályának vezetésével bízták meg. Külön-
böző energetikai és vegyipari berendezések,
jóléti építmények - jégpálya, strand, Jávorkút
- tervezése lett a feladata. Sok újítás, korsze-
rűsítés, de még szabadalom is jelezte nevét.
Gyerekei sok örömet szereztek neki. Gábor
építőmérnök, Gyuri kertészmérnök lett, és
három fiú unokával ajándékozták meg.
Magánéletében egy 15 éves munkakapcso-
latból született késői szerelemmel, 26 évig,
haláláig tartó társa lesz, aki egy 8 éves kis-
lányt vitt kapcsolatukba. A kislányt apjaként
szerette, és nevelte fel.
1991-ben, 62 éves korában vonult nyugállo-
mányba, de közel 75 éves koráig nem szakadt
el a hivatásától, az energiagazdálkodástól.
Szakértőként közreműködött a TVK gőzhá-
lózat optimalizálása, a távfűtő rendszer kor-
szerűsítése, a TVK kombinált ciklusú erőmű
projekt előkészítő munkálataiban.
A Tiszaújvárosban indított BME vegyész-
mérnöki asszisztensképzésben jegyzetírással
és oktatással működött közre. Az Ybl Miklós
főiskola gépészeti tanszékén a gázipari szak-
mérnök képzés meghívott előadója volt.
A majd’ 50 éves szakmai múlttal energetikai
szakértőként visszakerült első munkahelyére,

a diósgyőri kohászathoz, részt vett a DAM
Rt. felszámolásában. A rombolás, pusztulás
látványa, a privatizáció eredménye nagyon
elkeserítette.
2007-ben társával felköltöznek Budapestre,
gyerekeik, unokáik közelébe. Szabadidejük-
ben sokat utaznak, kertészkednek, barátok-
kal, régi munkatársakkal tartják a kapcso-
latot.
2013 őszén bekopogott a betegség. Látását
kis híján elvesztette, mozgása, szíve lelassult,
egyedül az értelem maradt meg élete utolsó
pillanatáig.
2015. február 19-én csendesen, örökre el-
aludt.
Szakmai tudásával, elhivatottságával, emberi
magatartásával hozzájárult ahhoz, hogy a Ti-
szai Vegyi Kombinát az ország legsikeresebb
vállalatainak egyike lehetett.

Volt munkatársai

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
SZEKERES ISTVÁN

végső búcsúztatásán megjelentek, a kegyelet virágait elhelyezték.
Felesége és két fia

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
VARGA ZOLTÁN

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

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
BÁNRÉVI LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy
id. CSITNEKI FERENC

2015. március 13-án, életének 96. évében csendesen elhunyt. Te-
metése 2015. március 19-én, csütörtökön 12.30 órakor lesz az

oszlári református temetőben.
A gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet,
A csend ölel át és a szeretet,
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KOVÁCS ATTILA
sajóörösi lakos, Tiszaújváros önkormányzatának volt dolgozója
életének 66. évében elhunyt. Végső búcsúztatása 2015. március
20-án, pénteken 15 órakor a sajószögedi Városi Temetőben lesz.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot március 22-ig (vasárnapig) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd március 23-tól (hétfőtől) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi út 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár 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 más-

nap reggel 8 óráig,

illetve pénteken 17 órától hétfő

reggel 8 óráig,

valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104.

Zorányi Dezső
gyémántdiplomás gépészmérnök,

a Tiszai Vegyi Kombinát egykori főenergetikusa

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Te-
rületi Szervezete március 19-én és 20-án,
csütörtökön és pénteken 7.30-tól 15.30-ig
véradást szervez a TVK FŐNIX- Med or-
vosi rendelőjében.
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Márciusi ünnepi gondolatok

Becsület, szolgálat, együttműködés
A hagyományoknak megfelelően a ti-
szaszederkényi Hősi emlékműnél és a
Petőfi szobornál tartott megemlékezé-
sekkel, fáklyás felvonulással ünnepelte
az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulóját Tiszaújváros lakos-
sága.

Tiszaszederkényben, a Hősi emlékműnél Tóth Réka,
a Miskolci Egyetem hallgatója, a beszédíró pályázat
második helyezettje mondta el ünnepi szónoklatát.

A haza becsülete

- Március 15-e egy olyan nap, melyen mi, magyar
emberek egyként emlékezünk történelmünk egyik leg-
fontosabb pillanatára – mondta a szónok. - Nem az a
fajta esemény, amit megünneplünk és többé nem tér
vissza az életünkbe. E jeles napot éppen a rendsze-
ressége és időfelettisége teszi naggyá. 167 éve tör-
tént, és azóta is minden esztendőben fennhangon
szavaljuk: „Esküszünk, hogy rabok tovább nem le-
szünk”.
Egybegyűltünk, hogy minél átszellemültebben pró-
báljuk meg visszaidézni ezeket a buzdító sorokat. De
érzünk-e olyan feltétlen szeretetet hazánk iránt, mely
ott, akkor forradalmat indító erővel bírt?
Azért ünneplünk, hogy megpróbáljuk egy kis időre át-
élni, ami akkor történt. De főként azért emlékezünk,
mert ezzel tiszteletünket szeretnénk kifejezni nagyja-
ink előtt. Ünneplünk, hogy vissza tudjuk idézni 1848.
március 15-e forradalmát, amikor a magyar ifjakat
olyannyira elragadta a szabadság ismeretlen gondo-
lata, hogy félretették a láncot és a helyébe kardot
emeltek.
„Talpra magyar!” - szavalta Petőfi korán reggel a
Pilvax-kávéházban. Szavát tett követte. Oly könnye-
dén ismételjük ma sorait, de mi, fiatalok, vajon mer-
nénk-e halni Magyarországért, mernénk-e forra-
dalmat indítani egy eszméért, ahogyan 167 éve tette
azt Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Vidats

János, Klauzál Gábor... és a végtelenségig sorolhat-
nánk a neveket. Tudjuk-e, mi, huszonévesek, hogy mi
a szabadság, ha nem ismerjük a szolgaföld pusztító
hatalmát? Ők ismerték.
„Esküszünk…” - kiáltották, s a szó hatalma elindí-
totta a lavinát. Nehéz fontossági sorrendben előidézni
a történteket. Hogy is lehetne egyik-másik tettet
előbbre hozni, melyik megmozdulás a „hősiesebb”,
amikor oly hatalmas vágy éltette a fiatalságot, amely
a halálfélelmet is elhessegette gondolataikból. A
rongy emberélet eltörpült, s csak egyetlen dolog le-
begett a szemük előtt: a haza becsülete.
Tisztelt Ünneplő Tiszaszederkényiek!
Idézzük fel közösen a jelentős fordulatokat hozó pil-
lanatokat, amelyek meghatározóak voltak a forrada-
lom kimenetele szempontjából!
A fiatal egyetemistákat lelkesítve Petőfi másodszor is
elszavalta előző éjjel írt költeményét, ezúttal a jogi
egyetem udvarán. Következett Jókai, és a 12 pont:
„Mit kiván a magyar nemzet: Legyen béke, szabad-
ság és egyetértés.” Valamennyi sorát kívülről fújja
minden magyar ember.
A délutánba hajlottak az események és az ifjúsághoz
csatlakozó közönség száma egyre csak nőtt. A lelke-
sedéstől fűtött tömeg a nyomdába tartott, hogy meg-
valósítsa a 12 pont első követelését. A kérvények
nyomtatása és Petőfi költeményeinek cenzúrázatlan
kiadása következett, ezek voltak a szabad sajtó első
termékei. Nem sokkal ezután a tanács elfogadta a 12
pontot. Klauzál Gábor sürgető munkájának követ-
keztében két követelés azonnal életbe lépett:

„Kivánjuk a sajtó szabadságát, a cenzura eltörlését”.
„A politikai statusfoglyok bocsáttassanak szabadon”.
A cenzúrát eltörölték, Táncsics Mihály kiszabadult a
börtönből…A kora délelőtti pár száz fős tömeg eköz-
ben már 20-25 ezerre nőtte ki magát. Hogy valami
hatalmas dolog készül, az érezhető volt, mert már az
ablakokban függő nemzeti színű zászlók is lobogtat-
ták a szelét.
Kitört Pesten a forradalom. Ez a nap indította el
1848 és 49 eseményeit, amikor is a magyar ifjak az
életüket áldozták hazájukért.
Tisztelt Ünneplők!
Emlékezzünk méltóképpen most itt, a biztonság szi-
getén, Tiszaszederkényben, tisztelegjünk történel-
münk nagyjai előtt. Emlékezzünk és esküdjünk a
szabadság gondolatára.
„A magyar név megint szép lesz…” - zengjük el sír-
jaikra borulva! Zengjük el, mi unokák, szent nevei-
ket!
Az ünnepi beszédet követően a Club ’96 Fiatalok
Egyesülete és az Eötvös Diákszínpad tagjai: Maro-
zsán Kira, Kovács Viktor és Bazsó Gábor, valamint a
Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör
adott ünnepi műsort, majd koszorúzással zárult az ün-
nepség.
Az események az esti órákban Tiszaújvárosban foly-
tatódtak. A református templomtól indult a fáklyás
felvonulás a Petőfi szoborhoz, ahol Bodnár Zsuzsa
Piroska, a Debreceni Egyetem hallgatója, a beszéd-
író pályázat első helyezettje mondta el pályaművét.

A nemzet szolgálata

- Eljöttünk ma este megannyian ide, a Március 15.
parkba, ahol találkozik velünk az idő és a történelem.
Mi már egy új generáció vagyunk, a történések ide-
jén mi magunk még a világon sem voltunk. Rohan a
világ és mi magunk is folyton rohanunk. Álljunk meg
ma egy pillanatra.
Anno 167 évvel ezelőtt Európában felpattant egy
szikra. Ez az aprócska láng sok mindent elindított az

emberek szívében. Fellobbantotta a bátorságot, az
összefogást, a változtatni akarást. Megszületett egy
eszme, a forradalom eszméje, mely végigsöpört
Európán és megérkezett mihozzánk, magyarokhoz is.
Most itt állunk megannyian, kokárdákkal a szívünk
felett, fejet hajtva azokra emlékezünk, akik a legke-
ményebb fegyverrel indultak el a harcba: a tiszta sza-
vak erejével.

Mint ahogy tél után szárnyait kezdi bontogatni a ta-
vasz, úgy éledt a magyar ifjúság szívében is az ösz-
szefogás, a megegyezés, a közösség legyőzhetetlen
erőinek életereje. Tudták, hogy most kell megragadni
a pillanatot, hogy remény és kitartás szülessen a cél
eléréséhez. De mit jelent 1848. március 15.? Mit je-
lent a XXI. század emberének ez a nemzeti ünnep?
Tisztelt Hallgatóság!
A magyar történelem legszebb és egyben legismer-
tebb fejezete az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc, amellyel a reformnemzedék neve örök i-
dőkre és elválaszthatatlanul egybeforrt. A polgári át-
alakulásért vívott harc idealizmusa, hősiessége,
össznemzeti mivolta a mai napig olyan eleven erő,
amellyel valamilyen módon minden korosztály és
minden társadalmi réteg azonosulni tud.
A 48-as márciusi ifjúság a francia forradalom esz-
méinek atmoszférájában nőtt fel, felfogta és felis-
merte a szellemi előrehaladás irányába mutató
erőket. Változtatni akart a magyar, és zászlajára a
szabadság eszméjét tűzte ki. Pest utcáit rengette a
közös akarat, amely a függetlenségért küzdött. A már-
ciusi ifjak nélkül lehet, hogy nem született volna egy
új, demokratikus Magyarország. De született, kö-
szönhetően Petőfinek, Aranynak, Jókainak, Kossuth-
nak, Széchenyinek, Batthyányinak, Damjanichnak,
Klapkának és Bemnek. Államférfiak, akik eltérő csa-
ládi háttérrel rendelkeztek, teljesen más életkörülmé-
nyek között éltek, más volt a gondolkodásmódjuk,
különböző személyiségek voltak, de összefűzte őket a
legnemesebb érzés, a hazaszeretet, a magyar nemzet
szolgálata, a köz javáért való önzetlen munkálkodás.
Az ő neveiket viselik iskolák, utcák, intézmények,
amellyel méltó emléket állítunk személyüknek. De tet-
teikről nem megfeledkezve emlékezzünk meg az is-
meretlen hősökről és áldozatokról is, kik életüket
adták a nemzet és unokáik szabadságáért!
„A Pilvax Kávéház volt a helyszín, ahol naponta ösz-
szegyűlt az értelmiség és szerveződött a forradalom a
bécsi hírek hatására. A Landerer Nyomda, ahol
nyomtatásra került a nemzeti dal és a 12 pont. Petőfi
Sándor és Nemzeti dala. A 12 pont, ami összefoglalta
a magyar nép akaratát.” Helyszínek és eszközök me-
lyek hallatán a magyar ember szíve nagyobbat dob-
ban. Forradalom volt, hiszen egész Európa válto-
zásért kiáltott.
Függetlenségi harcunk akkor ugyan elbukott, de az
áldozat nem volt hiábavaló. A kegyetlen megtorlás
ellenére is a szabadságharc előkészítette egy bölcs
kiegyezés lehetőségét és így a küzdelem végül meg-
hozta gyümölcsét. A Kiegyezés után hazánk óriási fej-
lődésnek indult, egy szinte páratlan növekedésnek
1867-től az első világháború vérzivataráig.
Tisztelt Ünneplő Közönség!
Egyetemistaként azt gondolom, hogy a márciusi for-
radalom és szabadságharc az az ünnep, amely nem
emlékeztet semmi olyanra, ami miatt lesütött szem-
mel, szégyenkezve vagy piruló orcával kellene jár-
nunk. Magyarként bízunk benne és szeretjük, mert
együtt jár vele az a reménység, hogy lesz még a ma-
gyar értékeket, lelki és szellemi örökséget felvállaló,
magát itthon jól érző ifjúság.
1848-49 olyan örökséget hagyott ránk, amelyet ol-
talmazni, ápolni minden időben becsületbeli köteles-
ségünk. Legyünk büszkék a reformkor, a forradalom
és szabadságharc híres és ismeretlen nagyjaira.
Legyünk büszkék magyarként Magyarországra!
Tisztelt Tiszaújvárosiak!
Nekünk, akik itt élünk ebben a városban, sok közös
értékünk van, melyekre büszkék lehetünk! Ezekre az
értékekre vigyáznunk kell, ezeket az értékeket tovább
kell építenünk! Álljanak előttünk példaként a sza-
badságharc hősei!

A szónoklatot követően itt is az Eötvös Diákszínpad
és a Club ’96 fiataljai adtak műsort, ezúttal Marozsán
Kira és Bazsó Gábor mellett Farkas Simon állt az ün-
neplő közönség elé. Végezetül az Országgyűlés, az
önkormányzat, a pártok, az intézmények, a gazdasági
társaságok és számos civil szervezet képviselői he-
lyezték el koszorúikat, virágaikat a Petőfi szobornál.
Az ünnepség a Derkovits Kulturális Központ szín-
házteremben folytatódott, illetve zárult. Itt elsőként
az intézmény új zongoráját adták át, melynek hang-
ját élvezhette is a közönség egy rövid koncert erejéig.
(Lásd még cikkünket a 13. oldalon! – a szerk.)
Ez követően Bráz György polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket.

Együttünneplés,
együttműködés

- Annyi mindent hallottam ma, nagyon szép ünnepi be-
szédeket, nem csak itt a fiataloktól, hanem néztem a te-
levíziót, és ott is láttam mindenfélét - mondta a
polgármester. - Annyi szép gondolat elhangzott, én
csak egyetlen dolgot szeretnék elmondani. Hogy mit
kíván a magyar nemzet, és mint kíván a magyar nép.
Két egyszerű dolgot, ünnepnapokon együtt ünnepelni,
a hétköznapokban pedig együttműködni. Ugye milyen
egyszerű dolog? Mégis beleesünk minden nap, évről
évre ugyanabba a csapdába, hogy nincs együttünnep-
lés az országban és a hétköznapokban nincs igazi
együttműködés. Éppen ezért nagyon boldog vagyok,
hogy Tiszaújvárosban tudtuk folytatni a hagyományt,
és ebben az évben is méltóképpen együtt tudtunk ün-

nepelni, és én állítom, és remélem, hogy önök is így
érzik, hogy a hétköznapokban is együtt tudunk mű-
ködni. Mert az ünnepnapok hitelességét a hétköznapok
adják. A hétköznapok, amikor beszélünk közös dolga-
inkról, közös ügyeinkről és megpróbáljuk ezt a kisvá-
rost helyes irányba vinni. Úgy, ahogy láttuk az elő-
deinktől. Mit kíván a magyar nemzet? Békét, egyetér-
tést. Ez a békesség ebben a városban megvan. Mindig
is azt vallottam, hogy példát kell mutatnunk az utánunk
jövő nemzedéknek, mert csak akkor lesz igazán boldog
a magyar nép, akkor lesz igazán boldog egy város, ha
ez a békesség ez a szeretet jelen van. Azt kívánom, hogy
legyen meg ez a békesség ez a szeretetteljes hangulat
az egész országban, ne csak Tiszaújvárosban. Köszö-
nöm szépen a mai ünnepségen minden politikai párt-
nak és szervezetnek, akik megjelentek és együtt
helyeztük el a tisztelet, az emlékezés koszorúit. Higgyék
el, ez nagyon nagy dolog. Az országban nagyon kevés
ilyen város van, ahol ilyen módon tudnak ünnepelni.
És micsoda nagyszerű város ez, amely évről évre ilyen
nagyszerű embereknek tud átadni kitüntetéseket. Meg-
róttak többször is azért, hogy sok kitüntetést adunk át,
mert ezzel csökken a kitüntetések értéke. Én azt mond-
tam, mondom most is, hogy kifogyhatatlanok vagyunk
azokból az emberekből, azokból a közösségekből, akik
nap, mint nap teszik a dolgukat, tisztességgel, becsü-
lettel, önzetlenül. Nagyon örülök annak is, hogy
Tiszaújváros képviselő-testülete egyhangú szavazással
ítélte, szavazta meg ezeket a kitüntetéseket. Ez nagyon
jó érzés nekem, mert azt jelenti, hogy minden oldalról
- bárhogy is gondolkodunk a világról - úgy gondoltuk,
hogy önök, az önök közösségei nagyon sokat tettek
Tiszaújvárosért.
A polgármesteri köszöntőt követően Bráz György és
dr. Fülöp György alpolgármester a beszédíró pályázat
résztvevőit, díjazottjait köszöntötte, majd a két tiszt-
ségviselő 22 személynek és 2 közösségnek nyújtotta
át a képviselő-testület által adományozott ágazati ki-
tüntetéseket.

F.L.

A fáklyás felvonulás élén az ünnepségeken is közreműködő Derkovits Fúvószenekar haladt.
Fotók: Bartók István

Tóth Réka

Bodnár Zsuzsa Piroska

Bráz György
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Szabó Petra

Diákok az emlékezés virágaival.

Tiszaújváros

Táboriné Tóth Mária
tanár

1988-ban került az akkori Kun Béla Gimnázium és
Ipari Szakközépiskolába. Kiemelkedően jó munkát
végző tanáregyéniség, aki szakmai ismereteit rend-
szeres továbbképzésekkel bővíti. 1996-tól osztály-
főnöki teendőket is ellát, valamint a német nyelvi
és a német-francia munkaközösség vezetését is vál-
lalta. Az oktatás során kiemelkedően fontos szá-
mára az érzelmi intelligencia, az énkép-önkép, az
együttműködési készség és a konfliktuskezelés fej-
lesztése. Szaktanárként és osztályfőnökként is lel-
kiismeretesen végzi munkáját, kiemelkedően ered-
ményes pedagógus. 2007-től a Közalkalmazotti Ta-
nács tagja. Munkáját 1998-ban főtanácsosi címmel
ismerték el.
Az oktató-nevelő munka területén végzett közel
három évtizedes magas színvonalú szakmai mun-
kája elismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért”
Évi díj kitüntetésben részesült.

Csuhai Csilla Mária
tanár

Pályáját az akkor még leninvárosi Eötvös József Gim-
názium és Ipari Szakközépiskolában kezdte, kis kitérő
után 2005-től meghatározó személyisége a tiszaújvá-
rosi középfokú oktatásnak. Munkáját precízen és kö-
vetkezetesen végzi, törekszik az új módszerek alkal-
mazására, melyeket továbbképzéseken való részvétel-
lel sajátít el. Tanítványai sikeresek mind a nyelvvizs-
gaszerzés, mind a nyelvi versenyeken való helytállás
területén. Osztályfőnökként szervezi az iskolai és isko-
lán kívüli programokat, valamint nagy hozzáértéssel
irányítja az angol nyelvi munkaközösséget. Segíti a ta-
nári közösség munkáját, érettségi elnökként az iskola
számára hasznosítható tapasztalatokkal bővíti ismere-
teit.Az oktató-nevelő munka területén végzett magas
színvonalú és lelkiismeretes szakmai munkája elis-
meréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj ki-
tüntetésben részesült.

Bozsó Gyuláné
általános igazgatóhelyettes

1994-től a tiszaújvárosi Kazinczy Ferenc Általános
Iskola igazgatóhelyettese, majd 2000-ben, az általá-
nos iskolák összevonását követően általános igazga-
tóhelyettes. Szakmai felkészültsége, gyakorlati tapasz-
talata kiemelkedő, koordinálja a szakmai munkakö-
zösségek tevékenységét, számtalan rendezvény, to-
vábbképzés, és tábor szervezője, lebonyolítója.
Munkáját, mely egyben hivatása is, lelkiismeretesen,
nagy hozzáértéssel és odafigyeléssel végzi. Kiváló és
eredményes munkája elismeréseként 2000-ben a
Tiszaújváros képviselő-testülete által alapított
„Tiszaújváros Közoktatásáért Oklevél” Évi díj, 2006-
ban pedig a „Magyar Köztársasági Bronz Érdemke-
reszt” kitüntetést kapott. Több évtizedes kimagasló
szakmai munkája, magas fokú hivatástudata elisme-
réseként „Tiszaújváros Közneveléséért ” Életműdíj
kitüntetésben részesült.

Göncziné Kalóz Éva
tanár

Pályáját a leninvárosi 4. sz. Általános Iskolában
kezdte. Nagyfokú felelősségérzet és precizitás jel-
lemzi, határozott, következetes pedagógus. Tanít-
ványai tanulmányi versenyek sikeres résztvevői,
eredményesen foglalkozik a tanulásban lemara-
dókkal is. Szaktanárként rendszeresen képzi magát,
szívesen és tudatosan használja az infokommuni-

kációs eszközöket, az oktatás során előszeretettel
alkalmaz kooperatív technikákat. Az Ember és ter-
mészet munkaközösség vezetőjeként kimagasló te-
vékenységet végzett a helyi tantervek kidolgozá-
sában több tantárgyból is. Továbbképzéseket szer-
vezett a munkaközösség tagjainak, koordinálta a
munkaközösségek tanulmányi versenyeit. Kima-
gasló és lelkiismeretes pedagógiai munkája elis-
meréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi díj
kitüntetésben részesült.

Réthi Zoltánné
tanár

Hivatását 1983-ban a Széchenyi István Általános
Iskolában kezdte. Pedagógiai munkásságát példa-
értékű módszertani gazdagság és gyermekszeretet,
munkáját pedig rendkívüli igényesség, alaposság
és maximalizmus jellemzi. Szakmailag felkészült
pedagógus, ismereteit folyamatosan bővíti, ki-
emelkedő pedagógiai képességét osztályfőnökként
is bizonyítja. Eredményesen foglalkozik tehetsé-
gekkel és tanulási nehézségekkel küzdőkkel egy-
aránt. Több munkaközösség vezetőjeként koor-
dinálja a tanulmányi versenyeket, szakmai tovább-
képzéseket. Emberi magatartásában is példamutató
pedagógus, 2013-ban a nevelőtestület és a diákön-
kormányzat javaslata alapján az iskola legmaga-
sabb elismerését, a Széchenyi-díjat vehette át.
Hosszú időn át végzett lelkiismeretes pedagógusi
munkája elismeréseként „Tiszaújváros Köznevelé-
séért” Évi díj kitüntetésben részesült.

Siskáné Nagy Ilona
tanár

Jelenleg a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola matematika-ének szakos pedagó-
gusa. Emberi magatartása példaértékű, elhivatott,
gyermektisztelő- és szerető személyiség, fogékony
és nyitott mindenre, ami elősegíti tantárgya tanít-
ványaival való megszerettetését. Munkaközösség
vezetőként és osztályfőnökként szociális érzékeny-
ség, segítőkészség jellemzi. Tehetséges és felzár-
kóztatásra szoruló tanulókkal egyaránt foglalkozik,
tanítványait rendszeresen felkészíti országos és me-
gyei versenyekre. Tájékozódik a szaktárgyára vo-
natkozó legújabb eredményekről, kihasználja a
továbbképzési lehetőségeket. Ötleteivel, tanácsai-
val segíti a tantestület munkáját, melynek megbíz-
ható és fontos tagja. Kimagasló hivatástudata,
lelkiismeretes és magas szintű szakmai munkája el-
ismeréseként „Tiszaújváros Közneveléséért” Évi
díj kitüntetésben részesült.

Halász Zoltánné
általános óvodavezető-helyettes

1984-ben kezdett el dolgozni városunkban, az ak-
kori 3. sz. Napközi Otthonos Óvodában, ezt köve-
tően a mai Katica, 2000-től pedig a Tündérkert
óvodában, közben tanítói diplomát is szerzett.
Részt vett egy pedagógiai, módszertani program ki-
dolgozásában, mely a beiskolázás előtt álló tankö-
teles korú, ép értelmű, de valamilyen részképesség-
problémával küzdő gyermekek intenzívebb segíté-
sét célozza. Pedagógiai kvalitásainak, jó szervező-
készségének, szakmai hozzáértésének köszönhe-
tően 2011-től óvodavezető-helyettesi, 2013 szep-
temberétől általános óvodavezető-helyettesi fel-
adatokat lát el. Munkájában magas színvonalú
szakmai felkészültség, szakmai alázat és tudatos-
ság jellemzi, aktív részese Tiszaújváros óvodai éle-

tének, köznevelésének. Több mint 30 éve tartó oda-
adó és lelkiismeretes munkájának elismeréseként
„Tisza-újváros Közneveléséért” Évi díj kitüntetés-
ben részesült.

Síró Anna Mária
óvodapedagógus

1990-től az egykori 2. számú, mai nevén Katica
óvoda dolgozója, 2006-ban Játék és szabadidő pe-
dagógiai témakörben szakvizsgát szerzett. Évek óta
vegyes csoportban dolgozik, ahol eredményesen al-
kalmazza a differenciáló pedagógiai módszereket.
Többször látott el mentori feladatokat, melynek
során főiskolai hallgatókat ismertetett meg az óvo-
dapedagógusi munka feladataival, szépségeivel.
Rendszeresen szervez és tart játszóházakat, mun-
kadélutánokat. Munkatársaival szemben közvetlen,
a szülőkkel való kapcsolattartása empatikus, mind
kollégái, mind a szülők irányában segítőkész. Lel-
kiismeretes, magas fokú szakmai felkészültség,
kreativitás, tudatosság és előrelátás jellemzi, peda-
gógiai tervező munkája példaértékű. Kiváló óvo-
dapedagógusi munkája elismeréseként „Tiszaúj-
város Közneveléséért” Évi díj kitüntetésben része-
sült.

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Az intézmény az 1969/70-es tanévben nyitotta meg
kapuit 3. sz. Általános Iskola néven, Kazinczy
Ferenc nevét 1989. október 20-án vette fel, majd a
2012/2013-as tanévtől kezdve Kazinczy Ferenc Re-
formátus Általános Iskola néven működik. A tan-
testület kezdeményezésével indult el a két tanítási
nyelvű oktatás. Városunkban elsőként a nevelőtes-
tület és a szülök közössége olyan keresztyén szel-
lemiségű iskola megteremtését tűzte ki célul, ahol
a gyermek a legfőbb érték. Az iskola népszerűség-
ének záloga eredményessége, a nevelőtestület
magas színvonalú neveléskultúrája, gyermekköz-
pontúsága. Tanulóik számos tanulmányi versenyen
érnek el rangos eredményeket, öregbítve ezzel nem
csak az intézmény, hanem városunk hírnevét is. A
magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás megte-
remtésében, a város első keresztyén szellemiségű
iskolájának létrehozásában, valamint a keresztyén
értékrend kialakításában és megőrzésében végzett
úttörőszerep elismeréseként „Tiszaújváros Közne-
veléséért” Évi díj kitüntetésben részesült.

Tóthné Hegyi Judit
módszertani csoportvezető

Könyvtárosi pályafutását 1989-ben kezdte a Városi
Könyvtárban. A könyvtári munka számos területén
tevékenykedett, és végképp elkötelezte magát e hi-
vatás mellett. Rendszeresen képzi magát, hogy
minél magasabb színvonalon láthassa el feladatait.
Munkáját nagy szorgalommal, lelkesedéssel végzi,
szereti az új kihívásokat. 2008-tól módszertani cso-
portvezetőként látja el sokrétű feladatait. Tagja a
könyvtár minőségbiztosítási rendszerének kidolgo-
zására létrehozott munkacsoportnak. Különösen
nagy szerepet vállalt a Polgármesteri Hivatallal
együttműködve az uniós pályázatok sikeres lebo-
nyolításában, melyeknek köszönhetően a Derkovits
Kulturális Központ számos szolgáltatással gazda-
godott. Magas színvonalú munkája, valamint az
uniós pályázatok elkészítésében és lebonyolításá-
ban végzett kimagasló szintű tevékenysége elisme-
réseként „Tiszaújváros Közművelődéséért” Évi díj
kitüntetésben részesült.

Tiszaújváros nevelési, oktatási intézményei
három ünnepségen emlékeztek az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc eseményeire,
hőseire.

Március 13-án délelőtt először az állami és egyházi általános
iskolái, illetve a Napközi Otthonos Óvoda közösen, majd a
két középiskola külön tartott ünnepséget, megemlékezést a
Petőfi szobornál.
A beszédíró pályázat harmadik helyezettje, Szabó Petra, a
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium 10.A osztályos tanulója iskolája és az általános
iskolai, óvodai ünnepségen mondta el beszédét.
Tisztelt Tanáraim! Diáktársaim! Kedves Egybegyűltek!
„Szabad a sajtó! ... Ha tudnám, hogy a hazának nem lesz
rám szüksége, szívembe mártanám kardomat, s úgy írnám
le haldokolva, piros véremmel e szavakat, hogy itt álljanak
a piros betűk, mint a szabadság hajnalsugarai.”- írta Petőfi
Sándor 1848. március 15-én a naplójába. Híres költőnk és
a forradalom egyik fő szervezője ilyen gondolatok között
hajtotta azon az estén párnára a fejét. Gondolta volna aznap
hajnalban, a Pilvax kávéházi beszélgetés közben, hogy ezen
a napon ő és néhány társa egy egész országot megmozgató
forradalmat robbant ki? Gondolta volna, hogy egy évszá-
zad múlva is egy egész nemzet fogja ünnepelni ezt a napot?
A pesti forradalom idején történt események sorozata már
mindenki számára ismerős. Tanultuk történelem- és iroda-
lomórákon, a szüleink is sokat meséltek nekünk róla.
1848. március 15-én a pesti radikális ifjúság forradalmat rob-
bantott ki. A megmozdulás fő szervezői, a pesti értelmiségiek
vér nélkül szereztek érvényt a 12 pontnak. Ennek híre hamar
eljutott Bécsbe, és az udvar meghátrált a forradalmi hévtől.
Petőfi Sándor, márciusi ifjak, kokárda, Nemzeti dal. Mindenki
ismeri már 1848. március 15-e fő jelképeit és a megtörtént ese-
ményekkel is tisztában van. Ezen a napon a pesti ifjúság együtt
küzdött. Az emberek összefogtak egy közös célért, harcoltak
azért, hogy szabadabban élhessenek. Azon a napon, Pesten,
azokban a forradalmi pillanatokban tízezer ember számára
nem számított más, nem gondoltak másra, csak egy cél lebe-
gett szemeik előtt, hogy mindennek meg kell változnia.
„A haza örök, s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.”- mondta
Kossuth Lajos. A haza iránti kötelesség vezérelte a forra-
dalmárokat is, amikor egyszerre mondták Petőfi után a Nem-
zeti dal refrénjét. Az a nap volt a magyar történelem egyik
legjelesebb eseménye. Legyőzték azt, ami évszázadok óta
probléma az országunkban. Félretették belső viszályaikat és
csak közös céljaikért küzdöttek összefogva egymással.
Eszükbe juthatott, hogy talán ők lehetnek azok, akik a jelen
megváltoztatásával egy boldogabb jövőt biztosíthatnak a kö-
vetkező nemzedék számára.
1848. március 15-én a pesti ifjúság leküzdötte félelmét, hitt és
bízott egy szabadabb életben. Talán ez hiányzik a mai embe-
rekből. Félünk változtatni saját sorsunkon, és nem bízunk ma-
gunkban annyira, hogy ki tudjunk állni az érdekeinkért. Ezért
is szolgálhatnak az akkori emberek példaképül számunkra.
Tisztelt Hallgatóság!
Ünneplőbe öltözünk, kokárdát tűzünk szívünk fölé, és itt ál-
lunk Petőfi szobránál a hűvös márciusi szellőben, mint akkor
a pesti magyarság a Nemzeti Múzeum előtt. Együtt ünne-
peljük azt a napot, ami talán megváltoztatta az ország jövő-
jét. Így fejezzük ki hálánkat, elismerésünket.
Márai Sándor szavaival élve:
A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őse-
ink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy,
szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet
el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lán-
goló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed al-
kotja. S életed a haza életének egy pillanata is.
Tisztelt Közönség!
Igaz, hogy kicsi nemzet a miénk, kis terület a nagyvilágban,
de van valamink, ami másoknak nincs. Mint ahogy ma is és
minden évben, kabátunkon hordjuk a kokárdát, ami meg-
mutatja magyarságunkat, összetartozásunkat és emlékeztet
minket azokra az emberekre, akik a forradalom utáni sza-
badságharcban életüket áldozták hazájukért.

Iskolai ünnepségek

A haza te vagy
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Kiss Zoltán képviselő és dr. Juhos Szabolcs jegyző is-
merkedik Tiszaújváros 2014-es évkönyvével.

Érdemes és eredményes munkássága elisme-
réseként Mezőcsát képviselő-testülete a „Me-
zőcsát Városért” kitüntetést adományozta
Kovács Tibornak.

Kovács Tibor az MSZP színeiben 16 éven át választókerüle-
tünk egyéni-, 2010-től listán mandátumot szerzett parlamenti
képviselője volt. A térségért, Mezőcsát fejlődéséért végzett
két évtizedes tevékenységét ismerte el a mezőcsáti testület a
kitüntetéssel, melyet március 15-én vett át Kovács Tibor.

Budai András személyében először kapta meg technikai
munkatárs a Lovas Lajos díjat.

kitüntetettjei
Brunyánszky István

vezetőedző
1996-ban került Tiszaújvárosba, a TSC kosárlabda
szakosztályába. 1997-ben indult útjára a Tiszaúj-
városi Phoenix Kosárlabda Klub, ahol alapító tag
és egyben egyetlen olyan játékos, aki a kezdetektől
napjainkig a csapat tagja, 15 évig játékosként, majd
3 éve edzőként. A Semmelweis Egyetem Testneve-
lési és Sporttudományi Karán 2011-ben kosárlabda
sportedzőként végzett. Felnőtt csapatok mellett
utánpótlás edzőként is számos siker bizonyítja
szakmai felkészültségét és hozzáértését. A kosár-
labda sport iránti szeretete, elkötelezettsége példa-
értékű, a sport területén a város érdekében végzett
kimagasló munkásságáért Tiszaújváros képviselő-
testülete 2011-ben Szent István Emlékérem kitün-
tetésben részesítette. Tiszaújváros kosárlabda
sportjának fejlődésében kifejtett kiemelkedő játé-
kosi és edzői tevékenysége, a kosárlabda sport nép-
szerűsítésében végzett munkája, emberi helytállása
elismeréseként „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj
kitüntetésben részesült.

Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium Rókaűzők

váltó-futóverseny csapata
A Kaposvár és Pécs között megrendezett Rókaűzők
2014. évi váltó-futóversenyen Tiszaújváros negy-
vennyolc tagú küldöttsége sikerrel védte meg 2013-
ban megszerzett összetett „bajnoki” címét. A
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium diákjaiból összeállított csa-
pat a középiskolák versenyében az első helyet
szerezte meg. A gimnáziumi csapat tagjai: Put-
nóczki Dorka, Filep Zsanna, Szegedi Sára, Jakab
Ilka, Németh Sándor, Marton Előd, Tóth Máté,
Orosz Gergő, Fróna Ákos, Mészáros Imre és Csiz-
madia Adrián. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium diákjaiból
álló csapat a rangos váltó-futóversenyen a középis-
kolák versenyében elért első helyezése elismerése-
ként „Tiszaújváros Sportjáért” Évi díj kitüntetés-
ben részesült.

Szikora Miklós
műszaki csoportvezető

2003-tól a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.
dolgozója, kezdetben karbantartó, később mint mű-
szaki csoportvezető tevékenykedik. Munkaköre
rendkívül sokrétű, szerteágazó, munkáját önállóan
is képes magas szinten ellátni. Nagy hozzáértéssel,
körültekintően szervezi, irányítja a rábízott dolgo-
zók tevékenységét. Munkatársai elismerik szakmai
hozzáértését, vezetői tevékenységében minden te-
rületen támogatják. Kiváló kapcsolatot alakított ki a
Sportcentrumba érkező vendégekkel, sportolókkal.
Feladatait pontosan, lelkiismeretesen végzi, elsőd-
leges szempont számára, hogy a Sportcentrumba ér-
kező vendégek tiszta, rendezett, műszakilag kifo-
gástalan környezetet találjanak, minden igényt ki-
elégítő szolgáltatásban részesüljenek. Magas szín-
vonalú, lelkiismeretes munkája elismeréseként
„Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” Évi díj ki-
tüntetésben részesült.

Gazsi Tiborné
gondnoksági csoportvezető

Közalkalmazotti jogviszonya 1984-ben kezdődött
a Napközi Otthonos Óvodában, ahol könyvelőként,
majd gazdaságvezetőként dolgozott. 2008-tól a
VISZ, mai nevén Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ gondnoksági csoportvezetőjeként
látta el feladatait, melyek sokrétűek és összetettek
voltak. Az intézmény alapításától kezdve részt vett
a működtetési struktúra kialakításában. Munkáját
felelősségteljesen végezte, naprakész információk-
kal rendelkezett az intézmények területén végzett
takarítási, karbantartási és felújítási munkákról. Jó
vezetői képességeit tükrözte az, hogy kiválóan tűrte
a stresszt, és ez segítette a napi problémák megol-
dásában. Nyugdíjba vonulása alkalmából 30 éves
színvonalas szakmai munkája elismeréseként „Ti-
szaújvárosért a Közszolgáltatásban” Életműdíj ki-
tüntetésben részesült.

Sávolyi Péter
közhasznú részlegvezető

2005-től, a társaság tényleges működésének meg-
kezdésétől a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft. dolgozója. Feladatai szerteágazóak, több terü-
letet felölelnek. A városi temetők és piacok teljes
körű üzemeltetése, a felmerülő problémák azonnali
orvoslása, a növényvédelmi, biológiai munkák irá-
nyítása, növényvédelmi terep-, illetve téli hó-és
csúszásmentesítési munkálatok, valamint a közte-
rületkészenléti szolgálat és annak irányítása. Mun-
kaköréhez tartozik még Tiszaújváros erdeinek
gondozása, a szökőkutak és a dísztó üzemeltetése.
Munkáját önállóan végzi, javaslataival hasznos se-

gítséget nyújt az ügyvezetésnek. Kollégáival jó
kapcsolatot tart fenn, a munkavégzés során szigo-
rúan betartatja a fegyelmet és a biztonsági szabá-
lyokat. Sokrétű, lelkiismeretesen végzett tevé-
kenysége elismeréseként „Tiszaújvárosért a Köz-
szolgáltatásban” Évi díj kitüntetésben részesült.

Kovács Gyula
vízvezeték-szerelő

1996-tól dolgozik a TiszaSzolg 2004 Kft-nél, il-
letve jogelőd társaságainál, a Városgazdálkodási,
valamint a T-Contractor Kft-nél. A TiszaSzolg
2004. Kft megalakulásától kezdve a karbantartó
üzemnél dolgozott, mint vízvezeték-szerelő. A szer-
vezeti átalakulások után és jelenleg is a lakáskar-
bantartó csoport aktív munkavállalójaként végzi
feladatait. Munkáját nagy szorgalommal látja el,
pontosság és precizitás jellemzi. A felmerülő prob-
lémákat szakértelemmel, hozzáértéssel oldja meg.
Fontosnak tartja, hogy folyamatosan képezze
magát. Munkatársaival és a megrendelőkkel udva-
rias, magatartásával, munkához való hozzáállásá-
val kivívta tiszteletüket. A TiszaSzolg 2004 Kft-nél
eltöltött közel két évtizedes kimagasló, lelkiisme-
retes munkájáért „Tiszaújvárosért a Közszolgálta-
tásban” Évi díj kitüntetésben részesült.

Dulházi Istvánné
intézményvezető helyettes, szakmai vezető

Az 5. számú Bölcsődében dolgozott gondozónő-
ként, majd bölcsődevezető helyettesként, később
pedig vezetőként. 1994-től az Egyesített Bölcsődei
Intézmény vezetői feladatait látta el, 2002-től az
„Ezüsthíd” Gondozóház, majd 2009-től a Hajlék-
talanok Átmeneti Szállásának irányítását is végzi.
Az átmeneti ellátást biztosító intézmények szakmai
irányítása mellett ellátja az intézményvezető he-
lyettesi feladatokat is. Munkáját az elhivatottság
jellemzi. Folyamatosan képezte magát, a Debreceni
Egyetem Bölcsészettudományi Karán elvégezte a
szociális munkás szakot. Részt vett a város szociá-
lis ellátórendszerének átalakításában, kiépítésében.
Munkásságát és tevékenységét 1997-ben Tiszaúj-
város képviselő-testülete „Humanitás Szolgálatá-
ban Tiszaújvárosért” Évi díjjal ismerte el, 2006-ban
pedig Miniszteri Dicséret elismerésben részesült.
Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, em-
beri hozzáállása, kimagasló tevékenysége alapján
„Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” Élet-
műdíj kitüntetésben részesült.

Korona Györgyné
szakápoló

1972-től a TVK üzemorvosi rendelőjében üzem-
ápolóként, majd megbízott főnővérként végezte te-
vékenységét. 2004-től nyugdíjazásáig a Tiszaúj-
városi Református Egyházközség Nikodémus Idő-
sek Otthona szakápolójaként dolgozott. Az
Erzsébet’96 Otthonápolás és Szolgáltató Kft. hos-
pice ápolója, ezt a hivatást jelenleg is gyakorolja.
Feladatait, melyben fáradhatatlan, maximális szak-
mai hozzáértéssel, alázattal végzi. Sokrétű munkája
mellett is képezte magát, felsőfokú ápolói képesí-
tést szerzett. Az idősek otthonának szakmai szín-
vonalát személyisége nagymértékben meghatá-
rozta. Lelki ereje és szakmai alázata példaértékű.
Kimagasló szakmai alázatáért, hozzáértéssel vég-
zett fáradhatatlan munkája elismeréseként „Huma-
nitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” Életműdíj
kitüntetésben részesült.

Dr. Fehér József
háziorvos

Dr. Fehér József a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen 1988-ban szerzett általános orvos dip-
lomát. 1991-ben áthelyezéssel került Tiszasze-
derkény városrészbe, háziorvosi gyakornokként.
Már gyakornoki ideje alatt is nagy lelkesedéssel és
szakmai odafigyeléssel végezte munkáját. A
tiszaszederkényi életformát, az ott élő embereket
hamar megszerette, beilleszkedett a közösségbe.
Folyamatosan képezte magát, első szakvizsgáját
1993-ban szerezte meg általános orvostanból, majd
üzemorvostanból is szakvizsgát tett. Háziorvosi fel-
adatai részeként rendszeresen részt vesz a központi
orvosi ügyeleti feladatok ellátásában is. Munkája
elismeréseként 2003-ban Lorántffy Zsuzsanna Em-
lékplakettet kapott. Az elmúlt 27 évben tanúsított
megbízható, kimagasló szakmai tevékenysége, se-
gítőkészsége elismeréseként „Humanitás Szolgá-
latában Tiszaújvárosért” Életműdíj kitüntetésben
részesült.

Szabó Katalin
szociális munkatárs

1995-től dolgozik folyamatosan a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatalban, feladatait mindig ponto-
san és nagy szorgalommal végezte. A munka mel-
lett folyamatosan képezte magát, 2011-ben dip-

lomát szerzett a Debreceni Egyetem Hajdúböször-
ményi Főiskolai Karának szociálpedagógia szakán,
és még abban az évben sikeresen megpályázta a
Polgármesteri Hivatal által meghirdetett szociális
munkatársi állást, azóta ezt a feladatkört látja el.
Közreműködik a város szociális ellátórendszerét
érintő testületi és bizottsági előterjesztések, vala-
mint a rendelet-tervezetek előkészítésében. Mun-
káját nagy szakmai felkészültséggel, lelkiismere-
tesen végzi, ügyfélbarát ügyintézése példaértékű.
Emberi magatartását a kötelességtudat, fegyelme-
zettség, és segítőszándék jellemzi. A közigazgatás-
ban végzett két évtizedes kiemelkedő munka-
végzése, kimagasló szakmaszeretete, példamutató
helytállása elismeréseként „Tiszaújvárosért a Köz-
szolgálatban” Életműdíj kitüntetésben részesült.

Ali Dóra
rendőr főtörzsőrmester

2008-tól tartozik a rendőrség hivatásos állomá-
nyába, 2009-től dolgozik a Tiszaújvárosi Rendőr-
kapitányságon, jelenleg nyomozói beosztásban
végzi feladatait. Szolgálatba lépését követően azon-
nal kitűnt társai közül kiemelkedő szorgalmával.
Munkájában kiegyensúlyozott, feladatait magas
színvonalon végzi, tevékenységére kiemelkedő
szakmai tudás, megbízhatóság és lelkiismeretesség
a jellemző. Pozitív hozzáállásával, igyekezetével
és fegyelmezettségével példát mutat a bűnügyi osz-
tály állománya számára. Munkája mellett aktívan
sportol, a fegyveres szerv által megrendezett ver-
senyek állandó résztvevője, kiemelkedő eredmé-
nyeket ér el, melyekre tekintettel több alkalommal
részesült magasabb vezetői elismerésben. Magas
színvonalú, lelkiismeretes munkájával hozzájárult
Tiszaújváros és térsége közbiztonságához, ennek
elismeréseként „Tiszaújváros Közbiztonságáért”
Évi díj kitüntetésben részesült.

Szabó Károly
tűzoltó főtörzsőrmester

Több mint 15 éve teljesít szolgálatot a tiszaújvárosi
tűzoltóságon. Évek óta gépjárművezetői beosztás-
ban dolgozik, vezetési rutinja, problémamegoldó
képessége és helyismerete kimagasló. Feladatait
pontosan, gyorsan, legjobb tudása szerint végzi. Az
eltelt években számos nagyobb káresetnél bizonyí-
totta rátermettségét. Fiatal kollégáival segítőkész,
tapasztalatait szívesen átadja nekik. Önképzéssel
gazdagítja ismereteit. Munkáját nagy szorgalom-
mal, lojalitással és kimagasló szakmai tudással
végzi, az újoncoknak példaképül szolgálhat. Veze-
tője folyamatosan kiválóan megfeleltre értékeli tel-
jesítményét. Elöljárói munkáját segíti és támogatja.
Kiemelkedő, a város érdekében végzett tevékeny-
sége elismeréseként „Pintér Ferenc Díj” Életműdíj
kitüntetésben részesült.

Csizmadia Kálmán
szolgálatvezető tűzoltási helyettes

1987-ben hivatásos tűzoltóként lépett be az akkori
nevén Leninvárosi Állami Tűzoltó- parancsnokság
személyi állományába. 2013-tól a FER Tűzoltóság
Kft.-nél dolgozik, ahol jelenleg is „szolgálatvezető
tűzoltási helyettes” a beosztása. Hivatásos tűzoltói
pályafutása során tevékenységét mindenkor a meg-
fontoltság jellemezte, hivatásszeretetét eddigi mun-
kája során folyamatosan bizonyította. Feladatait
pontosan, precízen, nagy odaadással végzi. Becsü-
letes, közvetlen, tekintélyét nem beosztása, hanem
tudása és rátermettsége alapozta meg. Szakmai fel-
készültsége, gyakorlati tapasztalatai az átlag fölé
emelik. Közel három évtizedes tűzoltói munkás-
sága elismeréseként „Pintér Ferenc Díj” Életműdíj
kitüntetésben részesült.

Budai András
műszaki vezető

1999-től dolgozik a Tisza Televíziónál. Eleinte
vágó-montírozóként dolgozott, a későbbiekben már
a Tisza Televízió műszaki vezetői feladatait is el-
látta. Megbízható, precíz munkatárs, feladatait i-
gyekszik tökéletesen végezni, nem ismer lehetet-
lent, a legnehezebb műszaki akadályokat is képes
áthidalni ötletességének, kreativitásának köszön-
hetően. A Tisza Televízió szokásos heti műsorain
túl technikai rendezőként számos külső közvetítést
is hibátlanul levezényelt már. Naprakész a televí-
ziós technika világában, folyamatosan tanulmá-
nyozza és nyomon követi a változásokat. Szakér-
telmével törekszik a televízió számára a legopti-
málisabb, de egyben a legfejlettebb technikai meg-
oldások megvalósítására. A város jó hírnevét szol-
gáló, a helyi médiában folytatott magas színvonalú
tevékenysége elismeréseként „Lovas Lajos Díj”
Évi díj kitüntetésben részesült.

A hagyományokhoz híven idén március 15-
én is köszöntötték a helyi média egykori és
ma is aktív képviselőit a Magyar Sajtó Nap-
ján. 1848-ban ezen a napon nyomtatták ki a
magyar sajtó első szabad termékeit, a 12 pon-
tot és a nemzeti dalt. A magyar sajtó napját
1990 óta ünneplik országszerte ezen a napon.

Dr. Fülöp György alpolgármester köszöntő beszédében a
magyar sajtó történetét elevenítette fel. Mint mondta, 235
évvel ezelőtt, 1780-ban jelenet meg a Magyar Hírmondó
újság, ez volt hazánk első magyar nyelvű lapja. Ez még csak
hírek, tények közlésére szorítkozott, semmilyen vélemény
nem jelent meg benne - mondta az alpolgármester.
A sajtónap vendégei és vendéglátói ilyenkor közösen, együtt
értékelik az elmúlt évet, így történt ez most is.
- A sajtó, azon kívül, hogy tájékoztat, a társadalom élő lel-
kiismerete - mondta Bráz György polgármester -, ez vissza
is tükröződik az írásokban, tudósításokban, hogy hogyan is
vélekednek a sajtó munkatársai a világról. Nekünk, mint
fenntartónak, tulajdonosnak az a dolgunk hogy megteremt-
sük a sajtó működésének feltételeit, odafigyeljünk kérése-
ikre, hogy minél hatékonyabban el tudják látni feladataikat
- mondta Bráz György, aki elismerően szólt a helyi média
működéséről: - Ugyan az internet világa ma már a hírek, in-
formációk azonnali megjelenését tudja biztosítani, de még-
iscsak fontos, hogy ezek tematikusan, hétről-hétre is meg-
jelenjenek, tájékoztassák az itt élő embereket. Azért, hogy
mindenki el tudjon igazodni a helyi dolgainkban, ez a helyi
sajtó feladata elsősorban - tette hozzá a polgármester.
A Magyar Sajtó Napja alkalmából idén Budai András mű-
szaki vezető vehette át a Lovas Lajos Díj Évi díj kitüntetést.
András 1999-től dolgozik a Tisza TV-nél:
- A televíziós technika, csakúgy, mint az informatika, gyorsan
változik, ezeket a trendeket nekünk is követnünk kell - mondta
munkájáról a díjazott -, itt „kicsiben” ugyanazokat a techniká-
kat alkalmazzuk, amelyeket bármelyik másik televízió a vilá-
gon. Összetett és sokrétű a feladatom, és mivel nincsenek ilyen
jellegű képzések, fontos az önképzés, és a kapcsolattartás olyan
kollégákkal, akik szintén hasonló területen, csak épp nagyobb
csatornáknál dolgoznak - tette hozzá Budai András.
A Lovas Lajos Díjat idén először kapta meg technikai, mű-
szaki szakember.
- Nagyon örülök ennek a díjnak - mondta András -, eddig

nem volt jellemző, hogy műszaki „háttérmunkás” kapjon
ilyen díjat. Úgy gondolom, hogy ez a többi technikai vonalon
dolgozó kollégának is előremutató lehet, hiszen attól függet-
lenül, hogy az általuk, általunk végzett munka közvetlenül
nem látható, mégiscsak számíthatunk ilyen elismerésekre.
Hagyomány már, hogy a sajtónap vendégei kapják meg el-
sőként a város évkönyvét. Így történt ez idén is, a Tiszaúj-
város 2014-es évét bemutató, munkatársunk, Ferenczi Lász-
ló által szerkesztett összefoglaló évkönyvet most is itt mu-
tatták be.

FP

Sajtónapi ünnepség

Díjazott műszaki
vezető

Kitüntették
Kovács Tibort
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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

BALLA GERGŐ
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. március 25-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

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

2015. március 23-án (hétfőn) 13.00 órától
15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I.

emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-
lentkezés alapján történik, negyedórás be-

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

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

Március 26-án, csütörtökön 10
órától ülést tart Tiszaújváros kép-
viselő-testülete a Városháza III.
emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok 2015. évi üzleti terveire és az
ügyvezetők jutalmazási feltételeire (TiszaSzolg
2004 Kft., Tisza Média Kft.)
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcso-
latos tulajdonosi döntésre
3. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőinté-
zet főigazgatójának minősítésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2011.
(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat a társasházak energiamegtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatására vonatkozó önkormányzati rende-
let megalkotására, valamint a pályázati kiírás
elfogadására
4. Javaslat a közterületek használatának rend-
jéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkormányzati
rendelet módosítására
5. Javaslat az első lakáshoz jutók pénzügyi tá-
mogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotására
6. Javaslat a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 36/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelet és a szociá-
lis rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról,
valamint a természetben nyújtott szociális el-

látásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
7. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásá-
ról szóló 26/2014. (XII.19.) önkormányzati
rendeletének módosítására
8. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok 2015. évi üzleti terveire és az
ügyvezetők jutalmazási feltételeire (Tiszaújvá-
rosi Városgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi
Sport-Park Nonprofit Kft.)
9. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
10. Javaslat egyesületek, civil szervezetek tá-
mogatási kérelmeinek elbírálására
11. Javaslat a diáksport 2015. évi támogatásá-
nak felosztására, valamint tájékoztató a 2014.
évi támogatás felhasználásáról

12. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal 2015. évi összesített közbeszerzési ter-
vének elfogadására
13. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ
igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátá-
sára vonatkozó pályázat kiírására
14. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének el-
fogadására
15. Javaslat energiatakarékossági pályázat ki-
írására, a pályázat feltételeinek és a megállapo-
dás tervezetének elfogadására
16. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap el-
múlt időszaki felhasználásáról
17. Tájékoztató a polgármester elmúlt félévben
végzett munkájáról
Kérdések

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét,
hogy városunkban az ECOMISSIO Kft. köz-
reműködésével ismételten megszervezzük a la-
kossági körben keletkező veszélyes hulladékok
begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőponto-
kon az alábbi, a környezetre veszélyes hulla-
dékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos
göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és
elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagoló-
anyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,

- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok
maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2015.
március 30. és április 2. között.
Helyszínek: 1. nap – március 30. (hétfő) –ÚJ
HELYSZÍN
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a
Lévay úton a Munkácsy út torkolatával szem-
ben.
2. nap – március 31. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek kö-
zötti parkolóban.
3. nap – április 1. (szerda)

Tiszaszederkény városrész területén kijelölt
mobil gyűjtőpont
- az általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út).
4. nap – április 2. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil
gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal szem-
közti parkolóban.
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 18.00
óráig a lakosság és az önkormányzat által mű-
ködtetett intézmények a fentiekben felsorolt
hulladékokat térítésmentesen adhatják át az
akció keretében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és termé-
szeti értékeinket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Meghívó

Lakossági fórum
Tiszaújvárosban

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-borsodi Tájegysége területén
mintegy 480 km hosszúságú, madárvédelmi szempontból veszélyes
középfeszültségű szabadvezeték hálózatot alakít madárbaráttá. A be-
ruházás során a madárvédelmi szempontból veszélyes vezetéksza-
kaszok oszlopelemeinek burkolása, átalakítása, cseréje történik meg.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel közösen végzett beruházás során a

villamosenergia szolgáltatás ideiglenesen szünetelni fog, melyről az
érintettek előzetes értesítést kapnak. A lakosságot érintő ideiglenes
változásokkal kapcsolatban lakossági fórumot tartunk.
Időpont: 2015. március 25. szerda 15.00 óra.
Helyszín: Központi étterem 3580. Tiszaújváros, Kazinczy út 1.
Az érdeklődőket tisztelettel várjuk.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság - ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Tavaszi lemosó
permetezés

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 2015. március 19-20-án
tavaszi lemosó permetezést végez az esti órákban a közterületi dísz-
fákon levéltetű, pajzstetű, takácsatka kártevők ellen Vektafid A nö-
vényvédő szerrel. Hatóanyag: 83% paraffinolaj, III. forgalmi kate-
gória, közterületen engedélyezett szer.
A permetezőgép működése zajjal jár, ezért kérjük megértésüket.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit kft

Nem ér a nevünk!
Az elmúlt időszakban több lakástulajdonos jelezte, hogy az uniós
előírásra való hivatkozással a II.sz. Lakásszövetkezet nevében kérnek
nyílászáró cseréjére pénzt a tulajdonosoktól.
A II. sz. Lakásszövetkezet tájékoztatja a tulajdonosait, hogy ezek a
személyek nem a lakásszövetkezet megbízásából keresik fel őket, és
az esetleges anyagi veszteségek miatt felelősséget nem vállal. Egy-
ben kéri a tulajdonosokat, hogy az esetleges munkák megrendelésé-
nél körültekintően járjanak el.

II.sz. Lakásfenntartó- és Karbantartó Szövetkezet

Ülésezik az önkormányzat

Hirdetmény

Gyűjtik a veszélyes hulladékot

A testület most tárgyalja a társasházi korszerűsítések támogatására vonatkozó rendeletet.
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Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az
alábbi munkakör betöltésére: DIETETIKUS (részmunkaidő heti 20 óra,
határozott időre történő foglalkoztatásban).
Munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- dietetikus főiskolai végzettség,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbi-
zottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. március 30.
- Az elbírálás határideje 2015.április 3.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 11- l3. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 50085/2015,
valamint a munkakör megnevezését: dietetikus.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az
alábbi munkakör betöltésére: ORVOSDIAGNOSZTIKAI LABORA-
TÓRIUMI ANALITIKUS (teljes munkaidőben, határozott időre történő
foglalkoztatásban).
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- orvosi laboratóriumi analitikus főiskolai végzettség,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbi-
zottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. március 30.
- Az elbírálás határideje 2015. április 3.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 50080/2015,
valamint a munkakör megnevezését: orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót az
alábbi munkakör betöltésére : ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV
SZAKÁPOLÓ (teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglal-
koztatásban, 3 hónap próbaidő kikötésével).
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- felnőtt aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló szakképesítés
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Szakképesítést igazoló okiratok másolata.
- 3 hónapnál nem régebb i hatósági erkölcsi bizonyítvány.
- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbi-
zottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. március 30.
- Az elbírálás határideje 2015. április 3.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázat azonosító számát: 50082/2015,
valamint a munkakör megnevezését: aneszteziológiai és intenzív szak-
ápoló.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Álláspályázatok

Dietetikust
keresnek

Orvosdiagnosztikai
laboratóriumi

analitikus munkakör

Aneszteziológiai és
intenzív szakápoló munkakör

A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Rész-
vénytársaság az Új Széchenyi Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program keretében a „Munkavállalók
komplex képzésére irányuló projekt a TVK Nyrt-nél”
című, TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0455 azonosító szá-
mú pályázata 32,45 millió Ft vissza nem térítendő, az
Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támo-
gatást nyert.

A projekt 2013. június és 2015. január között valósult
meg.
A munkavállalók készségeinek és szakmai felkészült-
ségének fejlesztésével, alkalmazkodóképességének nö-
velésével, elsősorban a vállalat versenyképességének
fokozása, valamint piaci részesedésének és gazdasági
növekedésének fokozása volt a cél.
Kiemelten fontos szerepet képviselt a szakmai és a vál-
lalkozások működésével kapcsolatos ismeretek folya-
matos bővítése, valamint a külföldi partnerekkel és
partnervállalkozásokkal a mindennapos kapcsolattar-

tást megkönnyítő angol nyelvi képzések megtartása,
melyek alappillérei voltak a projektnek.
A projekt keretében 121 képzés valósult meg, melye-
ken 598 fő, ebből 96 hátrányos helyzetű munkavállaló
vett részt. Ennek során 1043 kidolgozott, szakmai te-
matikán alapuló végzettséget szereztek, amelyekből
379 szakmai és 142 angol nyelvi. Továbbá 342 kom-
petenciafejlesztő, illetve 180 Microsoft Excel kezelé-
sére vonatkozó oklevelet osztottak ki.
A vállalat dolgozói kiváló eredménnyel teljesítették a
képzéseket, elősegítve a TVK piacvezető szerepének
megőrzését és megerősítését.

A megítélt támogatás: 32,45 millió Ft.

További információ kérhető: TISZAI VEGYI KOM-
BINÁT, 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Köz-
ponti irodaház, 136. sz.iroda.

Projekt azonosítója: TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0455.

2015 | 03 | 19.
TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MUNKAVÁLLALÓK KOMPLEX KÉPZÉSÉRE IRÁNYULÓ PROJEKT A TVK
NYRT.-NÉL AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERA-

TÍV PROGRAM TÁMOGATÁSÁVAL
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Kitöltési útmutató
Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy.

A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, vagy az eb külleme alapján azonosítható be, meg nem határozható fajtajellegek
esetén „keverék” megjelölést kell beírni.

A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sor-
számát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma
is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat útlevélre vonatkozó adatok esetében is.

A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendel-
keznie kell.

Az V. Egyéb adatok pontjában kell a helyes válasz bekarikázásával, vagy aláhúzásával megjelölni a veszettség szempontjából ag-
gályos eb megfigyelési státuszát, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy
nem.

Tájékoztató az
ebek összeírásáról

Tisztelt Ebtartó!

Tiszaújváros területén az állatok védelméről és kíméletéről
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az
ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattarta-
lommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást
köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek
jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony
ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köte-
les az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros önkormányzata az
ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti
hozzájárulás bevezetését.
Az ebösszeíró adatlap átvehető és kitöltés után leadható:
- a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bethlen G. út 7.)
- Tiszaszederkény városrészben a keddi és csütörtöki ügyfél-
szolgálati napokon a Bocskai úti Szolgáltatóházban 9 és 13
óra között. (Bocskai út 33.), vagy a művelődési házban elhe-
lyezett urnában munkaidőben.
- Tisza-part városrészben a Tisza-parti Szabadidőházban el-
helyezett urnában munkaidőben.
Aki elektronikus úton kíván kötelezettségének eleget tenni, az
adatlapot letöltheti a Polgármesteri Hivatal (www.varos-
haza.tiszaujvaros.hu), vagy az önkormányzat (www.tiszauj-
varos.hu) honlapjáról és elküldheti a toroklg@tujvaros.hu e-mail
címre.
Amennyiben az ebtartó az idei ebösszeírást megelőzően telje-
sített adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkalmával
meg kell ismételnie.
Az adatlapok leadásának határideje: 2015. május 31.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kutyagumit ér?

Hangos szóváltás, veszekedés helyett a fotón látható megoldással
hívja fel a figyelmét néhány kutyatulajdonosnak egy család az
Erzsébet téren arra, hogy nem európai módon jár el kedvencét sé-
táltatva.
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Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 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 (szombaton) 06.00 órától
lehet.

Balázs Tibor horgászmester

A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági apróhirde-
tése, amennyiben azt a Tisza TV
Képújságjában legalább 5 napra

(2.500 Ft), legkésőbb kedden
12 óráig feladja.
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A megyei kereskedelmi és iparkamara szeretné szorosabbra fűzni
kapcsolatát a vállalkozásokkal.

Miután kiválogattuk és megtisztítottuk a gom-
bákat, következik a gombafeldolgozás második
fázisa, az előkészítés, amely során konyhakész
állapotba hozzuk a gombákat. A különféle gom-
banemzetségek feldolgozása eltérő, ugyanak-
kor mivel magas a víztartalmuk, ezért gyorsan
romlanak, és nem egyszerű a tartósításuk. A kö-
vetkezőkben tehát megosztom a tapasztalatai-
mat arról, hogy melyik gombával mit érdemes
kezdeni.

Mit, minek, hogyan?

Már a gomba tisztítása közben gondoljunk arra,
hogy melyik fajnak mi lesz a sorsa. Az óriás pö-
feteget szeleteljük fel, majd rövid abálást köve-
tően panírozzuk be és süssük ki. Ha későbbre
akarjuk eltenni, akkor panírozás után fagyasszuk
le. A sárga gévagomba puhább részeit is szele-
teljük és süssük, főzve vagy rántottába egyálta-
lán nem jó.Acsiperkék felhasználása változatos;
kiválóak salátába, de meg is abálhatjuk. A na-
gyobb fejeket érdemes megtölteni. Az őzlábat
vagy panírozzuk be és süssük ki, vagy tépked-
jük darabokra és szárítsuk meg. A porrá őrölt
aszalványt, amelynek mogyoróra emlékeztető il-
lata van, ételek ízesítésére használhatjuk. Nem
érdemes az öblösebb fejeket megtölteni, mivel a
sütőben összeesnek. A pereszkéket mindenkép-
pen abáljuk. A főzővízbe érdemes csipetnyi sót
és citromlevet tenni, majd 10 perc után szedjük
ki hideg vízbe, hogy „összekapja magát”. Ez
után kerüljön szűrőbe, hogy lecsurogjon. A pe-
reszkék jól fagyaszthatóak, az egyben hagyott,
kisebb példányokat ki is lehet sütni. Hosszas pró-
bálgatás után jutottam arra a megállapításra,
hogy a róka- és gerebengombákat tisztítás után
inkább tegyük a hűtőbe, ahol 5-6 hétig is elvan-
nak, ugyanis ha lefagyasztjuk őket, kiolvadva ke-
serűek lesznek. A keserű ízérzet némileg
csökken, ha fagyasztás előtt 2-3 percig abáljuk

ezeket a gombákat. A vargányákat és tinórukat
darabolás után inkább fagyasszuk, ha nem hasz-
nosítjuk azonnal. A piruló galócát nyersen sem-
miképpen se fogyasszuk, inkább 10-15 percig
abáljuk. Az Újtikos környékén szedhető sziki
csiperke főzés közben elég átható, ammóniára
emlékeztető szagot áraszt. Ettől függetlenül
ehető. A sokféle, de mennyiségileg kevés erdei
fajokból érdemes vegyes keveréket készíteni, és
úgy lefagyasztani. Az erős illatú és ízű zöld
ánizsgomba nagyon el tudja vinni az étel (és a
többi gomba) ízét, ezért mértékkel használjuk,
csakúgy, mint a szagos csigagombát, amely mar-
cipán ízű. A fenyő-pereszke rák íze miatt kere-
sett, egyes években tömegesen megjelenik. A
júdásfülegomba nagyon egészséges, viszont íz-
telen, érdemes nyersen elropogtatni. A kajsza
lisztgomba vagy a májusi pereszke liszt ízű. A
mezei szegfűgomba szárazon is leszedhető,
mivel vízbe áztatva visszanyeri eredeti állagát.
A galambgombákat, a kenyérgombát és a fehér-

tejű keserűgombát süssük. Utóbbi sütés után el-
veszti kellemetlen ízét; juhtúróval igen ízletes. A
sötét trombitagomba szárítmánya kiváló fűszer.
A lepke- és bükkfataplót fűrészeljük el és törjük
össze, a darabokból készítsünk teát. A pecsétvi-
aszgomba is ehetetlen, viszont teája nagyon
egészséges. Savanyúságot pereszkékből érdemes
készíteni.

Heti faj: szegfűgomba
A mezei szegfűgomba kalapja 2-7 cm széles,
bőrszínű, barnásokker, higrofán (koncentriku-
san körözött), szárazon csaknem fehéres, fél-
gömb, vagy kúpból kiterülő, középen általában
púpos marad, idősen a széle bordás lehet. Le-
mezei krémfehéresek, vagy világos kalapszí-
nűek, felkanyarodók, szélesek, ritkán állóak
sok féllemezzel, csak ritkán érintik a tönköt.
Tönkje belül kalapszínű, alul sötétebb, bázisa
fehéresen molyhos, karcsú, hengeres, szívós,
kemény rostos, és nem üreges. A tönköt gyűj-
téskor csípjük le. Húsa fehéres, vékony, de szí-
jas, jellegzetesen aromás, fűszeres illatú. Kora
tavasztól késő őszig trágyázott füves területe-
ken, réteken, legelőkön találhatjuk. Megfelelő
helyeken (polgári és újtikosi legelők) serege-
sen, boszorkánykörökben terem. (Mivel a
gomba micéliuma sugárirányban nő a maga-
sabb tápanyagtartalmú talaj felé, ezért kör jön
létre, amely a természet legoptimálisabb térki-
töltési módja; pl. bolygóknál is. A boszorkány-
kör elnevezés azon a középkori hiedelmen
alapszik, hogy a körben boszorkányok és
manók táncoltak; angol neve: tündérkör.) Te-
lephelyein a fű sötétebb színű. Különösen le-
vesnek és rántottának finom. A gombászkalauz
befejező részében sorra veszünk néhány
gyógygombát, illetve a májusi pereszkét.

Dr. Kákóczki Balázs

Gombászkalauz 8.

Feldolgozás, mezei szegfűgomba

Köszönet az adományokért
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ köszönetét fejezi ki a Ti-
szaújvárosi TESCO-Globál Áruházak Zrt.-nek, mely támogatásként
ajánlotta fel termékeit a Családsegítő Szolgálatnak a szociálisan rá-
szoruló családok részére.

Március 11-én a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara (BOKIK) képviseletében Bihall Tamás elnök, és Dudás Tiborné
titkár volt a Civil Szalon vendége.
A szervezet tiszaújvárosi képviseletének új vezetője - Képesné Csesznák
Csilla - is bemutatkozott.
A közvetlen hangulatú beszélgetésen a BOKIK munkájának, tevékeny-
ségének bemutatása, a vállalkozásokkal, üzletemberekkel való kapcso-
lattartás szorosabbra fűzése volt a fő téma.

„ Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak. Az ő napján…”
Az iskolák és a diákok egyik védőszentje Nagy Szent Gergely. A
„Gergely-járás” a középkorból eredő szokás, melyet március 12-én,
Gergely napon tartottak. Ezt a régi időkig visszavezethető, adomány-
gyűjtő, diáktoborzó népszokást elevenítették fel a Szent István Katoli-
kus Általános Iskola 4.a osztályos tanulói. „ Szent Gergely vitézei”
hagyományőrző játékukkal felkeresték egykori óvodáikat, a Katica és a
Bóbita óvodát, hogy iskolába hívogassák a nagycsoportos gyerekeket.
A siker nem maradt el. Nem csak hogy szájtátva figyelték az ovisok a
népviseletbe öltözött iskolásokat, de az adomány sem maradt el. Gyü-
mölccsel, édességgel, sőt szalonnával teltek meg a „Gergely-járók” ko-
sarai.

Azonosították a rendőrök azokat a
garázsfeltörőket, akik a közelmúlt-
ban Tiszaújvárosban több bűncse-
lekményt is elkövettek.
Lopás bűntett elkövetésének gya-
núja miatt indított büntetőeljárást a
Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
ismeretlen tettesek ellen. A nyomo-
zás adatai szerint 2015. március 4-
én Tiszaújvárosban három garázst is feltörtek, ahonnan különböző
használati eszközöket, többek között horgászbotokat, kerékpárt, láncfű-
részt, bozótvágó kést, illetve pálinkát tulajdonítottak el. A nyomozás
eredményeként a rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd
a rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmények elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható K. Levente 38 éves tiszapalkonyai lakost.
A nyomozók 2015. március 16-án hallgatták ki gyanúsítottként a férfit,
aki beismerő vallomást tett. A terhelt többek között elmondta, hogy
Tiszaújvárosból egy, a folyópartról elkötött csónakkal eresztették le az
eltulajdonított értékeket Tiszapalkonyáig, illetve további két hasonló
módon elkövetett betörésről, illetve két kísérletről adott számot.
A rendőrök a gyanúsítottnál tartott házkutatás során megtalálták és le-
foglalták a betörésekből származó értékek jelentős részét.
A beszerzett adatok alapján a gyanúsított a bűncselekményeket egy 27
éves cserépfalui társával követte el, aki időközben egy közúti közleke-
dési balesetben életét vesztette.

Születésnapi köszöntő

Kilencven év egészségben
Három gyermeket nevelt fel, hat
unokával és két dédunokával
büszkélkedhet Magdi néni, aki
családja, barátai körében ünne-
pelhette 90. születésnapját. Si-
rokai Istvánnét Bráz György pol-
gármester és Dr. Juhos Szabolcs
Tiszaújváros jegyzője is köszön-
tötte a város nevében.

Csak két szem gyógyszert szed, de azt is elfe-
lejti, s talán ezzel azokat a gondokat is, melyet
hasonló korú nyugdíjas társai átélnek nap, mint
nap. Neki nem fáj, nem szúr, de ha így is van
néha napján, nem foglalkozik vele. Helyette in-
kább nevet, bár ha nem teszi akkor is úgy lát-
szik, hiszen a szeme is mosolyog. Élvezi az élet
minden percét, társaságba jár, tévézik, rendez-
geti a lakást, rengeteget olvas és utazik, ha kell
egészen Londonig, ahol egyik gyermeke és
unokái élnek.
- Tavaly hívtak a gyerekek, hogy nézzem meg
hol élnek, így hát kimentem hozzájuk Lon-
donba - mondja Magdi néni, aki nem is gon-
dolkodott, hogy nekivágjon-e a hosszú útnak.
A világ legtermészetesebb dolga volt, hogy 89
évesen elinduljon látogatóba a családhoz. - El-
mentem a boltba, tejet és sót akartam venni, hát
kértem milket és salzot - emlékszik vissza ka-
cagva. - Nagyon sokat mentem életemben,
imádtam kirándulni, jönni-menni. Színházba is
szeretek járni, bár most már nem megyek a
nyugdíjasok által szervezett túrákra, mert nem
akarom, hogy mindenhol rám várjanak, csak
nem úgy mozgok már, mint régen. Bár egy

nagy út még előttem van, mert az unokáim el-
visznek a nyáron Teneriffére, legalább is ez a
tervük.
Saját készítésű süteményekkel kínál minket, s
közben megérkezik a polgármester és a jegyző
egy orchideacsokorral és egy ajándékcsomag-
gal, melyben Magdi néni kedvencei, könyvek
lapulnak.
- Ha tehetem, egész nap olvasok, nyáron is in-
kább a könyveket bújom séta helyett, na meg a
rejtvényeket, azokat is imádom. Bár sokszor

feledékeny vagyok, és öt perc alatt kimegy a
fejemből, hogy hová tettem valamit, de a rejt-
vényekkel nincs ilyen gondom, karbantartja a
memóriát.
Jó ránézni, kellemes vele beszélgetni, nem pa-
naszkodik, nem a kis nyugdíj a téma és az
orvos, hanem a mindennapok apró örömei,
amiből akad neki bőven.
- Több, mint 30 éve nyugdíjas vagyok, a TVK-
ban takarítottam, majd a Hotel Olefinben vol-
tam. Jólesik, mikor a régi ismerősök, barátok
ma is utánam kiabálnak az utcán, hogy szer-
vusz Mama, hogy vagy Mamika!? Lent a park-
ban szoktam is mondani a barátaimnak, hogy
nem kell nyavalyogni, nem kell örökké a be-
tegségekkel foglalkozni, vidámnak kell lenni,
örülni kell minden napnak. Nekem ez a hosszú
élet titka. - mondja bölcsen.
Magdi néni legkisebb fiával, Lajossal él egy

háztartásban. Szeretetben, békességben telnek
mindennapjaik.
- Anyám mindig is egy határozott, kemény asz-
szony volt - kapcsolódik be a beszélgetésbe az
ünnepelt fia. - Egyedül nevelt fel hármunkat,
mindig mindent megtett értünk, nekünk. Ma is
ugyanolyan gondoskodó, mint évtizedekkel ez-
előtt. Nem szorul segítségre, támogatásra, csak
például olyan apróságokban, hogy én vegyek
le a magasból valamit, vagy tegyek arrébb va-
lami nehezet. Aktív életet él, jó kedélyű, csa-
ládszerető, ilyen az én anyám.

berta

„Vidámnak kell lenni, örülni kell minden napnak” – vallja a 90 éves Magdi néni.

Az ünnepelttel a polgármester és a jegyző jó hangulató beszélgetést folytatott.

Levesnek és rántottának a legjobb a szeg-
fűgomba.

Civil Szalon

Vendégek a kamarától

Hagyományápolók a katolikus iskolában

Gergely-járó diákok

Lopott ladikkal
loptak

Rendőrkézen a garázsfeltörő
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő álta-
lános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

A beíratás helyszíne: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola, Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.

A tanköteles korú gyermeket, aki 2015. augusztus 31-ig betölti a 6.
életévét, a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára be-
íratni.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz az alábbi dokumentumok szük-
ségesek:
1. A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére
kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány).
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-
zolás, amelyek a következők:
- óvodai szakvélemény,
- nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői
vélemény,
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértő Bizottság

szakértői véleménye.
3. Tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya (állandó bejelentett
lakcím hiányában).
4. Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar
állampolgár esetén:
- regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
- tartózkodási kártya (max. 5 éves érvényességi idővel), vagy
- állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, ame-
lyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-
állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes),
5. Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet).
6. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet - A
szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. mellék-
let).
7. A gyermek TAJ - kártyáját, a gondviselő lakcímkártyáját, vala-
mint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a
fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Hok Csaba Bozsikné Vig Marianna
igazgató tankerületi igazgató

Felhívjuk a Kedves Szülők, Gondviselők figyelmét arra, hogy 2015.
szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség megkezdődik abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a gyermek betölti a harmadik
életévét.
Fentiek szerint, a 2015/2016. nevelési évben óvodakötelesek azok a
gyermekek, akik:

2012. 01.01. – 2012. 08.31. között születtek (3 éves óvodakötelesek)
2011. 01.01. – 2011. 12.31. között születtek (4 éves óvodakötelesek)
2010. 01.01. – 2010. 12.31. között születtek (5 éves óvodakötelesek)
2009. 09.01. – 2009. 12.31. között születtek (6 éves óvodakötelesek).

A szabad férőhelyek függvényében előfelvételt nyerhetnek azok a
gyermekek, akik harmadik életévüket 2015. december 31. napjáig töl-
tik be.

A szülő az óvodaköteles gyermekét a hirdetményben meghatározott
időpontban köteles beíratni. A kötelesség elmulasztása esetén sza-
bálysértési eljárás indítható a szülő ellen.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szept-
ember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A már óvodába járó gyermekeket nem kell újból beíratni!
Mentesül a gyermek óvodai beíratásának kötelezettsége alól annak az
óvodaköteles gyermeknek a gondviselője, amely gyermek bölcsődében
marad és ellátását a bölcsőde vezetője, illetve családi napköziben való
ellátás esetén a családi napközi fenntartója a jegyző felé jelentette.

A gyermekek óvodai felvétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján
történik.

A törvényi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy a gyermek az ötö-
dik életév betöltéséig felmentést kapjon az óvodába járás alól, ha
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
ezt indokolja. Az engedélyt a jegyző (egyházi és magánintézmény ese-
tében a fenntartó) adhatja a szülő kérésére, a védőnő és az óvodavezető
egyetértése alapján.

Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti,
arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülő
írásban köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodába történő jelentkezés „Óvodai felvételi kérelem” nyomtat-
ványon történik, amelyet az óvodákban lehet beszerezni. Mindhárom
korosztályra (kis-, középső és nagycsoport) beadható a kérelem.

Az intézmény felvételi körzete: Tiszaújváros közigazgatási területe.

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetében ellátja
az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű mozgásszervi, érzék-
szervi (enyhe fokban hallássérült, gyengén látó), vagy beszédfogyaté-
kos, autizmus sprektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási za-
varral) küzdő gyermekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos szak-
mai feladatokat.

Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, átvenni, aki életvitel-
szerűen az óvoda körzetében lakik. Életvitelszerű ott lakásnak minő-
sül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében
található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakó-
helyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első ha-
tárnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek szü-
letési anyakönyvi kivonatát, társadalombiztosítási azonosító jelét.
(Amennyiben indokolt, a gyermek sajátos nevelési igényéről, illetve
beilleszkedési-tanulási-magatartási zavarának megállapításáról szóló
szakértői/szakvéleményét.)

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, amelyről 2015. május
26-ig írásban értesíti a szülőket. A jelentkezés elutasítása esetén a
kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást
megindító kérelmet (fellebbezés) az óvodához kell benyújtani, de
Tiszaújváros város jegyzőjéhez kell címezni.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a megadott időben, a jelen közle-
ményben foglaltak szerint gondoskodjanak a gyermekek beíratásáról.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Nyílt tanítási napok
a tiszaújvárosi általános

iskolában
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyílt
tanítási napokat tart 2015. március 25-én, 26-án és 27-én, valamint
2015. április 13-án és 14-én, melyre szeretettel várja az érdeklődő
szülőket, a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket.
A nyílt tanítási napok részletes programja megtalálható az intézmény
honlapján (www.iskola.tiszaujvaros.hu), valamint az óvodákba el-
juttatott szülői tájékoztatókban és plakátokon.
Az iskola áprilisban - a beiratkozást megelőzően - is várja az érdek-
lődőket nyílt napjaira, melyek időpontjáról a későbbiekben ad tájé-
koztatást.

Hok Csaba intézményvezető

Március 3-6. között nőnapi rendezvénysorozattal lepték meg a férfi kol-
légák és diákok a Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola női dol-
gozóit és leány tanulóit nőnap alkalmából. A csokorban szerepelt
festmény- és fotókiállítás, saját költemények felolvasása, néptáncbemu-
tató, az alkalomhoz illő zenei összeállítások lejátszása a szünetekben.
A hét lezárására a péntek délutáni finálén került sor, ahová hagyomány-
teremtő kezdeményezésként a nyugdíjas kolleganők is meghívást kaptak.
Férfi kollégáink és diákjaink jelképes csokorba gyűjtve adták át ked-
venc zenei- és irodalmi műveiket, melyek tükrözték azt az ősi és meg-
dönthetetlen összefonódást, hogy nő és férfi egysége, közös munkája
nélkül még a világ forgása is megállna.
Köszönet illeti Tiszaújváros önkormányzatát, amiért hozzájárulásával
emelte a nap fényét a Brassai középiskola jelenlegi és nyugdíjas női dol-
gozói számára.

A Brassai hölgy dolgozói és a diáklányok

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 19 ta-
nulója és 2 felkészítő tanára részesült díjazásban a Zrínyi Ilona mate-
matika verseny megyei fordulójának eredményhirdetésén március 3-án.
A Zrínyi Ilona matematika verseny a megyében több mint kétezer 2-8.
osztályos tanuló részvételével zajlott. Évfolyamonként az első 20 tanuló
kapott meghívást az eredményhirdetésre. Ezen kívül díjazásban részesült
évfolyamonként az első három legeredményesebb csapat és vándorserle-
get kapott a megyében a legjobb eredményt elért iskola, melyet idén ismét
a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola nyert el. Az
országos döntő április 2-án lesz Veszprémben, ahol Cziáky Ádám 2/5.
osztályos tanuló (Széchenyi István Iskola, felkészítője Iványiné Burai
Éva) és Molnár Zalán 4/8. osztályos tanuló (Széchenyi István Iskola, fel-
készítője Szabóné Tóth Irén,) képviselik iskolánkat.
Egyéni eredmények: 2. évfolyam: 2. helyezett: Cziáky Ádám 2/5.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Iványiné Burai Éva); 4. helyezett:
Besenyei Sára 2/5. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Iványiné Burai
Éva). 3. évfolyam: 6. helyezett: Fülöp Kende 3/6. (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő: Kéki Zoltánné); 16. helyezett: Szabados Balázs 3/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Zolnai Éva). 4. évfolyam: 2. he-
lyezett: Molnár Zalán 4/8. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Szabóné
Tóth Irén). 4. helyezett: Kovács Kende 4/9. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Majoriné Veres Éva). 16. helyezett: Plósz Bianka 4/7.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Petrikné Kiss Edina). 18. helye-
zett: Fedák Zsombor 4/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Petrikné
Kiss Edina). 5. évfolyam: 15. helyezett: Eperjesi Tímea 5/2. (Hunyadi
Mátyás Iskola, felkészítő: Drotárné Tamás Hermina). 6. évfolyam: 8.
helyezett: Drahos Alinka 6/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Dózsa
Imre); 11. helyezett: Zsóri Ádám 6/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felké-
szítő: Drotárné Tamás Hermina). 7. évfolyam: 9. helyezett: Kébel Zsolt
7/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Hevesiné Cserés Margit). 8.
évfolyam: 5. helyezett: Lovász Péter 8/7. (Széchenyi István Iskola fel-
készítő: Kovácsné Pintér Éva); 11. helyezett: Forgó Krisztián Márk 8/3.
(Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Drotárné Tamás Hermina és Kruppa
Tiborné); 15. helyezett: Süveges Huba 8/7. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Kovácsné Pin tér Éva).
Csapat eredmények: 2. évfolyam: 2. hely. A csapat tagjai: Besenyei Sára
2/5.; Cziáky Ádám 2/5.; Szabó Panna 2/5. 3. évfolyam: 3. hely. A csapat
tagjai: Fülöp Kende 3/6.; Kun Tamás 3/7., Szabados Balázs 3/7. 4. évfo-
lyam: 1. hely. A csapat tagjai: Molnár Zalán 4/8., Kovács Kende 4/9., Plósz
Bianka 4/7. 6. évfolyam: 3. hely. A csapat tagjai: Drahos Alinka 6/7.; Fe-
kete Boglárka 6/9.; Zsóri Ádám 6/3. 8. évfolyam: 2. hely. A csapat tagjai:
Forgó Krisztián Márk 8/3.; Lovász Péter 8/7.; Süveges Huba 8/7.

Hok Csaba intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Ismét a megye
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kronika@tiszatv.hu

Brassais nőnapok

Felhívás

Általános iskolai beíratás

Közlemény az óvodai felvételek rendjéről

Az általános iskola körzeteibe tartozó utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település: TISZAÚJVÁROS

1. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HUNYADI MÁTYÁS ISKOLA
(3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
Alkotmány köz, Árpád út, Bolyai köz, Jedlik Ányos út, Mátyás király út, Szent István út 1-11., Szent István út 2-8., Verebély L. út, Bláthy
O. út, Bánki D. út, Tiszavirág út, Vasútállomás, Ady E. utca, Arany J. utca, Gát utca, Hunyadi utca, Kossuth L. utca, Lorántffy tér, Irinyi J.
út, Kazinczy F. út, Bajcsy-Zsilinszky út, Barcsay tér, Örösi út 2-32., Bethlen G. út 1-15., Bethlen G. út 10-32., Gátőrház, Lévay J. út 2-58.,
Szemere B. út, Szederkényi út 1-15., Szederkényi út 17-31., Tompa M. út, Tóth Árpád út, Vörösmarty M. út, Petőfi S. utca, Rákóczi utca
páros oldal, Bartók B. út, Munkácsy M. út (28-48 kivételével), Széchenyi I. út, Lorántffy út, Liszt F. út, Teleki B. út, Árkád sor.

2. TISZAÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN ISKOLA
(3580 Tiszaújváros, Deák F. tér 16.)
Erzsébet tér, Bélahalma út, Deák Ferenc tér, Hajdú tér, Izabella út, József Attila út, Krisztina út, Lévay József út 66-114., Margit sétány, Ki-
rály köz, Örösi út 34-56.,58-112. és 73-117. Pajtás köz, Sarolta út, Sulymoshát út, Szent László út, Szent István út 13-115. és 34-104., Tár-
nok út, Templom út, Zita út, Dohány utca, Dózsa György utca, Táncsics Mihály utca, Vasvári Pál utca, Zrínyi Miklós utca, Rákóczi utca
páratlan oldal, Babits M. út, Bethlen G. út 21-43., Bakrak tanya, Egressy B. út, Építők útja, Juhar köz, Kosztolányi D. út, Karinthy F. út,
Lévay út 1-11., Munkácsy M. út 28-48., Rózsa út, Sajó u., Bocskai utca, Szabadság utca, Béke út, Tisza út.

Az óvodai felvételi kérelmek beadása
Tiszaújvárosban egy helyen,

a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda székhelyén,
a Szivárvány Óvodában

(Tiszaújváros, Pajtás köz 13.)
2015. április 22. és 23. napján történik.

Az óvodában 8.00 órától 17.00 óráig
fogadják a beiratkozókat.



Sokan érdeklődtek a téma iránt.

12. oldal 2015. március 19.História/Iskola
Vásárhelyi Pálra emlékezve

Az öröktől való Tisza megszelídítője
„Oh siket és vak a föld. De ha nemzetem egy-
kor idézné
Hű nevemet, lelkem hallja s megérti e szót.”
(Vörösmarty Mihály: Vásárhelyi Pál sírkövére)
„... a Tisza alacsonyabb partjai számos kitöré-
sein a vízár jobbról a Takta közét, balról pedig
Szabolcsban Dob, Büd, Szt.-Mihály, Polgár
helységek és Nánás, Böszörmény, Újváros,
Debrecen, Hajdúvárosok, a Kúnság, stb. szép
és termékeny határainak nagyobb részét vagy
állandóúl vagy épen az évnek tenyésző szaká-
ban vízzel borítja. Különösen megemlítendők
itt azon fokok és kitörések, mellyek a Tisza na-
gyobb árjait a most érintett határokra vezetik,
ú.m. a Dobi, Lúczi, Kesznyéteni és Szederkényi
határokban létezők, a vizet legelébb is a Kesz-
nyéteni határon Pap tavánál nevezett vízfogóba
utalják, innen az in, indics,végre király nevet
nyert eren a horgoló tóba, ebből tovább a
Veresnádba öntik; van még egy más útja is a
szóban levő vízárnak, melly Ároktő és Csege
közt Selypes nevű eren folyik ki, a Szent-
Margitai pusztán két ágra oszolván s a bal
Selypes nevét tovább is megtartván, a fenneve-
zett Pap tavába húzódik, a jobb ág pedig fo-
lyásér név alatt a vizet Polgár határán Bágy
nevű tóba vezeti; honnan az a Veresnáddal
egyesül, míg végre az így leszármazott víz a
Veresnádból a Horti pusztán egy rendesebb
medrű s a Hortobágy név alatt ismeretes fo-
lyóvá alakúl.” - A fenti idézet Vásárhelyi Pál a
Tisza folyó szabályozásáról Tisza-Újlaktól Fü-
redig című előterjesztéséből való.
A história szerint már a 17. század emberét is
foglalkoztatta a Tisza ármentesítése, azonban
a történelmi helyzet, a technika fejletlensége
akkor még nem tette lehetővé a beavatkozást.
A 19. század első felének viszonylagos békéje,
háborúmentes évei kedvező alkalmat kínáltak
arra, hogy megoldják azokat a több évszáza-
dos, nyomasztó - fejlődést gátló - gondokat,
amelyeket a Tisza kiöntései okoztak. A gyakori
kiöntések után ugyanis lassan húzódott vissza
a víz, elmocsarasítva, elláposítva a Tisza völ-
gyet. E lápvidék számos gyógyíthatatlan be-
tegségnek lett táptalaja, nem beszélve arról,
hogy a művelés alól is óriási területeket rabolt
el. A magyar történelem nagy korának - ame-
lyet reformkornak szokás nevezni - kellett el-
jönnie, hogy a régen óhajtott szabályozási
munkákat megtervezhessék, a munkálatokat el-
kezdhessék. Ez a kor, melyet ha csak egyetlen
ember - gróf Széchenyi István - neve fémjelez
akkor is NAGY KOR, de mellette és mellé fel-
nőttek, hozzá méltó, cselekvő, a nemzet fel-
emelkedését ügynek tekintő hazafiak. - „E
nagyszabású, az ország gazdasági fejlődésére
évszázadokra kiható működésben egy szerény,
de nagytudományú férfiút látunk Széchenyi
mellett lankadatlanul dolgozni, eszméi megva-
lósításán fáradozni, nemes hévvel, hazafias lel-
kesedéssel és korát meghaladó nagy szakérte-
lemmel. Ez a férfiú Vásárhelyi Pál, a legna-
gyobb magyar mérnök; tudásban, lelkesedés-
ben és érdemekben méltó társa a legnagyobb
magyarnak.” Az idézett emlékező mondatok
Vásárhelyi Pál századik születésnapján hang-
zottak el.
Ki is volt ez a puritán jellemű férfiú, a jó ügy
odaadó, önfeláldozó harcosa? Bevallhatjuk, a
mindennapok embere keveset tudhat róla.
Kétszázhúsz éve, 1795. március 25-én szüle-
tett Szepesolasziban, a Hernád folyó északi ol-
dalán. Édesapja Vásárhely Mátyás kántor-
tanító, amiből talán következtethető, hogy a
család nem volt egy helyhez kötve. Így történ-
hetett meg, hogy a 9 éves Pál már Miskolcon
járt algimnáziumba, mert a család időközben
odaköltözött. Filozófiai tanulmányait viszont
Eperjesen fejezte be, s utána „.akkoriban nem
éppen kecsegtető mérnöki pályára szánta
magát.” A pesti egyetem mérnöki intézetében a

kétéves tanfolyamon minden tantárgyból ki-
tűnő minősítést kapott. Az első évben úrbéri és
erdőmérésekkel foglalkozott, majd a Tisza és
Körös - Berettyó folyók vízrajzi felmérésében
vett részt napidíjas mérnökként. Itt jó alapokat
szerzett a későbbi nagy munkákhoz. 1821.
március 25-én, éppen születésnapján, feleségül
vette Szentmiklósy Sebők Máriát, a Jász - Kun
- Szolnok megyei főorvos leányát. Kiegyensú-
lyozott, szép családi életet éltek, két gyerme-
kük született. Első nagy munkája a Felső-Duna
vízrajzi feltérképezése. Ide a Körösön végzett
munkától helyezték 1826-ban. Jó szervező, ha-
tározott, „boncoló elméjű” és még sok, ráter-
mettségre utaló jel, amelyre felfigyeltek fe-
lettesei, és 1829-ben megbízzák a munkálatok
irányításával. Az akkori országos építési fő-
igazgató így értékel: „ A fölvételek pontossága,
a kidolgozás helyessége, a földolgozott adatok
teljessége, megbízhatósága és világossága és
az egésznek nagy terjedelme tekintetében bát-
ran nevezhető a világ első folyami térkép-
ének.” A munka neheze azonban még ezután
következett. Az Al-Duna sziklás, zátonyos, zu-
hatagos szakaszainak, valamint a Vaskapunak
vízrajzi feltérképezése, majd a sziklás meder
lerobbantása. Széchenyi István javaslatára őt
nevezik ki e hatalmas munka irányítására is.
Ezekkel a munkákkal egy időben mintegy „pi-
henésképpen” kezdték el Vásárhely Pál tervei
alapján a Duna bal partján a hajóvontató út épí-
tését. Olyan sziklameredélyeken vágtak utat -(
„ahol egy zerge sem tudott volna elmenni!!”)
az akkori robbantási technikával, hogy mai
szemmel nézve is csoda. Mindezekért a nem
mindennapi munkákért megkapták az erkölcsi
elismerést, csakhogy az anyagi elismeréssel, a
fizetséggel már akkor is szűkmarkúan bántak.
Majdnem hihetetlen, de igaz, hogy Vásárhelyi
családja is szükségben élt. Hiábavaló volt
Széchenyi kérelmező levele, levelei. Idézet a
királyi kancelláriához írt levélből: „ Ha Ke-
gyelmes Ur kérésemet átfutni méltóztatik, látni
fogja, mi keveset kiván e férfiu, ki eddig is már
többet érdemel; de most dunai munkámban
jobb kezem lévén, rövid idő alatt még több ér-
demeket szerezhetend.” A nagy diplomáciai ér-
zékkel is megáldott Széchenyi szót értett az
orsovai pasával, a szerb fejedelemmel és a ro-
mánokkal a dunai munkálatokkal kapcsolat-
ban, de a kancellárián süket fülekre talált,
kérését elutasították. Vásárhelyit azonban - az
óriási fizikai megterhelés alatt testileg legyen-
gülve és immár megalázva - fogva tartotta az
ügy, amelyet felvállalt. A medermélyítést és a
vontató út építését nagy nehézségek közepette
1837-ben befejezték, és ezzel Vásárhelyi dunai
működése is megszűnt. Az országos építési
igazgatóságra „első hajózási mérnökké” ne-
vezték ki, és ez a beosztás már a fővároshoz

kötötte. Nyugalmasabb évek következtek. A
család, a szellemi közeg, amelybe visszatért,
feledtették vele a korábbi csalódásokat, aktív
közreműködője a közéletnek. Erre az időszakra
esik tudományos munkásságának kiteljesedése
is, a felhalmozott gyakorlati és elméleti isme-
reteket közkinccsé teszi. Ezek közül néhány: A
budapesti állóhíd tárgyában, Néhány figyel-
meztető szó a Vaskapu ügyben, A Berettyó vi-
zének hajózhatóvá tételéről a Bega vizének
példájára, A sebesség fokozásáról folyóvizek-
nél. Ez utóbbi munkájában olyan törvénysze-
rűségeket fedez fel, amelyeket előtte még senki
sem. A magyar tudományos élet azonban még
annyira zárt, hogy ez a felfedezés sem jut a kül-
föld tudomására, így a dicsőség később más
nemzet fiaira száll. A Nemzeti Tudós Társaság
(Akadémia) elismeri tevékenységét, 1835-ben
levelező, 1838-ban rendes taggá választják.
És ismét eljött a nagy kihívás, a nagy kísértés!
Széchenyi régi álma megvalósításához hívja
segítségül Vásárhelyit. Ez az álom nem más,
mint a Tisza - szabályozás. „Nyilvános éle-
temnek, s minden politikai működésemnek
alphája, s legmélyebb talpköve soha nem volt
egyéb és soha nem lesz más, mint azon nem-
zetiség kifejtésének és nemesbítésének minden
tehetségem szerinti előmozdítása, mellynek
körében világot látnom rendelt a Végzés. Hogy
lehetett volna tehát uj hatáskörömben bármilly
előbbi gondolatom, mint a Tiszavölgy, mely-
ben legtöbb és legeredetibb magyar lakik, s
melly naprul napra inkább közelít a végpusz-
tuláshoz.” - vallotta Gr. Széchenyi István.
Széchenyi a szervezéshez, Vásárhelyi pedig a
tervezéshez lát, lázas buzgalommal. A komp-
lett Tisza-szabályozási tervet, amely minden
adatot tartalmaz, az időközben alakult Ti-
szavölgyi Társulat vitatja. Az érdekelt birtoko-
sok sokallják a költségeket, s így a terv hasz-
nálhatóságát is kétségbe vonják. Ezt az önző
vakságot Vásárhelyi már nem tudta elviselni, a
vita hevében rosszul lett, 1846. április 8-án a
szíve megszűnt dobogni. Vajon rádöbbentek-
e valamikor is a halálba kergetők, hogy ki járt
közöttük?! („ Ki századokra szóló nagy művek
alkotója volt, meghalt szegényen, itthagyva tá-
masz nélkül rajongva szeretett nejét és gyer-
mekeit, nem hagyva rájuk egyebet nevének
fényénél, nagy alkotásai hideg emlékénél.” -
hangzott el születése századik évfordu-
lóján.) A megrendült Széchenyi még jobban
sürgette - talán saját végzetét is sejtve - a mun-
kálatok megkezdését. 1846. augusztus 27-én ő
maga végezte el a jelképes kapavágást a dobi
Urkomi dombnál. Itt épült meg az első gát Dob
és Szederkény között nyolc kilométer hosszú-
ságban. Egy évtized múlva aztán rádöbbentek
az ellenzők, hogy Vásárhely Pál terve kikezd-
hetetlenül jó. Csakhogy akkor már Vásárhelyi
régen halott, Széchenyi pedig élőhalottként a
döblingi intézet lakója. A két „legnagyobb”
magyar úgy látott e munkához, hogy tudta, egy
emberöltő nem elegendő a befejezéséhez. Tud-
ták, nem fogják látni munkájuk eredményét.
Az pedig jóra sikeredett, olyanra, amilyenről
álmodtak. A kortársak második honfoglalást
emlegettek (kb. 3 millió kataszteri hold került
vissza mezőgazdasági művelésbe), a legna-
gyobb magyart és a legnagyobb magyar víz-
építő mérnököt pedig új honfoglalóknak ne-
vezték.
Emlékezzünk tehát mi is méltósággal, féltő
szeretettel a kétszázhúsz éve született Vásár-
helyi Pálra, mert mi, Tisza-menti emberek nem
kevesebbet köszönhetünk neki, mint nyugodt
álmunkat és a megzabolázott, megszelídített
„öröktől való” Tiszát.

Éles Mihály

Vásárhelyi Pál

Rendhagyó előadássorozat

Csütörtöki töri
Szederkényben

Beszélgetés a II. világháborúról - Franciaország leroha-
nása. Ez volt az első előadás témája a Csütörtöki töri el-
nevezésű sorozatnak, melyet a Tiszaszederkényi Műve-
lődési Házban tartott Kiss Zoltán középiskolai történe-
lemtanár.

A kéthetenként rendezendő előadássorozat négy állomásból áll, és a má-
sodik világháború egy-egy mozzanatát mutatja be. A szervezők közép-
iskolai történelemtanárokat kértek fel, hogy a második világháborún
belül „kedvenc” témájukról beszéljenek részletesen. Kiss Zoltánon kívül
- aki az első előadás házigazdája volt - Tóth Réka, Lukács Árpád, és Dr.
Kákóczki Balázs hadtörténész várja majd a történelem szerelmeseit.
Az előadássorozat első felvonása rendkívül sikeres volt. A teltházas ren-
dezvényen olyan részletek is elhangzottak, melyekről a történelem-
könyvek nem tesznek említést.
- A Franciaország lerohanásáról szóló előadásomnak a „Blitzkrieg”
vagyis villámháború alcímet adtam - mondta Kiss Zoltán. - Ez az ese-
mény változtatta meg igazából a háborúk menetét. Nagyon sok olyan
fejlemény történt akkor, ami egy mai modern háborúra is jellemző, tehát
mindenképpen sokat lehet belőle tanulni. Magyarországon szerencsére
már nagyon régóta békében élünk, és az ember ezt akkor tudja értékelni,
ha egy kicsikét ismeri a háborúkat. Akik itt lesznek, érdeklődők, nem
militarista emberek, én sem szeretem a háborút. Ez az előadás és a to-
vábbi három remélem képes lesz bemutatni, hogy milyen volt a háború,
miért nem szeretnénk soha többé. A történelemnek ez is a lényege, hogy
tanítson minket, felhívja a figyelmet hibáinkra, és így próbálja jobbá
tenni az eljövendő időszakot.

D.Á.

Angol
A miskolci Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolában március 5-én
volt a megyei angol szövegértési verseny ünnepélyes eredményhirde-
tése. Krajnyák Bálint 6. b osztályos tanuló a 3. helyen végzett (Felké-
szítője Prágainé Sóvári Anikó).
A Fox országos angol nyelvi verseny iskolai fordulóján 24 diákunk vett
részt. 1. Marosi Eszter 6.a, 2. Kiss Barnabás 6.a, 3. Orosz Zoltán, 6.a
osztályos és Krajnyák Bálint 6.b (felkészítő tanárok: Kerekesné Nagy
Noémi, Prágainé Sóvári Anikó).

Matematika
Februárban volt az Orchidea Pangea matematika verseny első fordulója.
Minden évfolyamról egy-egy tanuló jutott tovább a Miskolcon meg-
rendezett második fordulóra: Szabó Brigitta 3.b, Horváth Levente 4.a,
Szatmári Réka 5.a, Alattyán Márk 6.a, Kapczár Botond 7.a és Kertész
Gabriella 8.a (felkészítő tanárok: Zákány Ferencné, Siposné Jantek
Mária, Siskáné Nagy Ilona).

Földrajz
A Teleki Pál földrajz-földtan verseny iskolai fordulójáról Tállai Borbála
7.a osztályos és Kertész Gabriella 8.a osztályos tanuló jutott tovább a
megyei fordulóra.

Számítástechnika
Február 14-én a LOGO Programozás Országos Számítástechnika Ver-
seny megyei fordulóján iskolánk tanulója, Krajnyák Bálint 6.b osztá-
lyos a 7. helyen végzett (felkészítő tanár: Kőteleki Andrea Éva).

Sport
Február 9-én volt az úszás diákolimpia megyei fordulója, ahol iskolánk
tanulója, Bodnár Bence 8.a osztályos 4. helyezett lett, Bodolai Lili 5.a
osztályos tanuló 5. helyen ért célba.
A diákolimpia körzeti sakk bajnokságon a második korcsoportban Ma-
joros Panna 4.a osztályos 2. helyezett, Berkes Rebeka 4.a osztályos 3.
helyezett lett.

Pénzügy
A K&H Bank által meghirdetett Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetél-
kedő második fordulójára iskolánk három csapata jutott tovább. A 8.
osztályos Törpemajmok (Kecső Lili, Ladányi Krisztina, Tirpák Fanni),
a 6. a osztályos Vattacukor csapat ( Nagy Zsófi, Muhi Réka, Bogár
Georgina, Tóth Georgina, Dudás Adrienn) és az ugyancsak 6.a osztá-
lyos AMB team (Balla Márton, Kiss Barnabás, Csanálosi Ádám). (Fel
készítő tanárok Ardeyné Tóth Zsuzsa és Szilágyi Gyuláné.)

Gál Benjáminné
igazgató

Hamvas
mozaik

A Hamvas mozaikok előadásso-

rozat hatodik részeként “Akönyv

nagyítóüveg” címmel tartottak

rendhagyó irodalmi beszélgetést

a városi könyvtárban Kázsmér

Ágnes fejlesztő biblioterapeuta

vezetésével.

kronika@tiszatv.hu

Kiemelkedő versenyeredmények
a Szent Istvánban



13. oldal2015. március 19. Kultúra/Oktatás

Forradalmi Ifjúsági Napok. Bevallom őszintén, bár
gyermekéveimben és ifjúságom egy részében a szocia-
lizmusban éltem, amikor a Borsodi Vegyész hasábjain
rábukkantam erre az elnevezésre, hirtelen nem tudtam
hova tenni. Aztán derengeni kezdett, hogy ilyenkor ün-
nepeltük március 15-ét, a március 21-én kikiáltott ta-
nácsköztársaságot, és felszabadulásunk ünnepét is,
április negyedikén. Tehát jeles ünnepségsorozat volt ez,
melyet városunkban is megtartottak.
„Tiszaszederkényben március 16-án, hétfőn délelőtt a
városi-üzemi KISZ-bizottság, a gimnázium és a szak-
középiskola KISZ-bizottságának rendezésében nyitot-
ták meg az idei Forradalmi Ifjúsági Napokat. A Der-
kovits Gyula Művelődési Központ színháztermében a
gimnázium és szakközépiskola tanulói, a KISZ-alap-
szervezetek küldöttei és 210 új KISZ-tag vett részt.”
Az újaknak ez különleges alkalom volt. Ekkor tettek
ugyanis fogadalmat. Az ünnepi aktus után a városi-
üzemi pártbizottság titkára, Újvári István köszöntötte
a friss KISZ-tagokat.
„Szándékotok öntudatra valló cselekedet. Ettől a perc-
től fogva, hogy elköteleztétek magatokat: a forradal-
márok vörös zászlaja alatt új útra léptek - mondta a
bevezetőjében a pártbizottság titkára. - Az ünnep emel-
kedett percei jó alkalmat kínálnak arra, hogy emlékez-
zetek. Az emlékezésnek nagyszerű történelmi hátteret
ad az az időpont, amikor magasra emelitek a vörös

zászlót, amelyen arany betűvel ragyog jelszavatok,
amely egyben program is: Hűség a néphez, hűség a
párthoz!”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

FIN és KISZ
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Március 19. csütörtök
9:00: Héthatár, a Tisza TV híradója: 90 év egészségben - Ünnepi ösz-
szefoglaló - Pollenriadó - A Magyar Sajtó Napja - Nyílt nap a katoli-
kus iskolában - Új zongora a Derkovitsban - Vida Ágnes gyerek-
pszichológus - Csütörtöki töri - Sport
9:15: Hétről-Hétre, magazinműsor: Március 15-ei kitüntetettek.
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Március 23. hétfő
18:00: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Budapesti Honvéd
SE NBI/B-s bajnoki kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről
Utána: Termálfürdő FC Tiszaújváros - Salgótarjáni BTC NBIII-as baj-
noki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Március 25. szerda
18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Lakossági fórum - Ifjúságvé-
delmi konferencia - Frankofon fesztivál - 120 éves a film - Hurka pite
fesztivál - Kosárlabda
18:15: Hétről – Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Utazás kiállítás
Miskolcon - Sport
18:30: Fogadóóra, Bráz György polgármester válaszol a nézők köz-
érdekű kérdéseire
19:30 Egy hajóban, vallási műsor

Március 26. csütörtök
10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Simon Tamás hobbifotós munkái láthatók a kulturális központ aulá-
jában és félemeletén. Látogatható március 23-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Kamarakiállítás az első nyilvános filmvetítés 120. évfordulója alkal-
mából.
„Gyerünk a moziba be!” - A mozi(film) megszületése; a kínai árny-
játéktól a hangosfilm megjelenéséig. Helyszín: a könyvtár föld-
szintje. A kiállítás március 30-ig tekinthető meg.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 19. (csütörtök) 14.30 óra: Internet Fiesta. Weben élünk, de
hogyan? - Veszélyek vagy lehetőségek? Helyszín: Tiszaszederkényi
Idősek Klubja.
Városi Kiállítóterem
Varsányi Emília „Színek varázslatos világa” című képzőművészeti
kiállítása.
Látogatható március 27-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

Kettős ünnep volt március 15-én
este a Derkovits Kulturális Köz-
pontban.Aforradalom és szabad-
ságharc hagyományos megem-
lékezésén és a városi kitünteté-
sek átadásán túl ugyanis ünne-
pélyes keretek között ekkor ad-
ták át az intézmény új szerzemé-
nyét, a Steinway&Sons Boston
típusú zongoráját.

- Ez egy olyan esemény, mely nagyon ritkán tör-
ténik meg - mondta Mátyás Zoltán igazgató, az
ünnepség nyitányaként. - Amikor néhány évvel
ezelőtt felvetődött annak gondolata, hogy besze-
rezhetünk egy új hangszert, akkor utánanéztem in-
tézményünk leltárában és kiderült, hogy az épület
1967-es átadását követően már nem sokkal ren-
delkeztünk egy zongorával. Nagyon sok komoly-
és könnyűzenei koncertet élt meg, természetes,
hogy az elmúlt 50 év alatt egy picit el is fáradt.
- Minden kulturális intézménynek rendelkez-
nie kellene egy hasonló hangszerrel - mondta
Cseke László, az Opera Zongoraszalon tulaj-
donosa, a most érkezett hangszer forgalmazója.
- Remek programokat lehet rá szervezni. A-

zonban nem jellemző, hogy erre költenének.
Amikor megépültek az intézmények, akkor be-
szereztek hangszereket is, és azóta használják,
ha még alkalmasak rá.

A hangszert Prunyi Ilona Liszt-díjas zongora-
művész adta át Tiszaújváros lakosságának. Ő
március 13-án vehette át a Magyarország Ér-
demes Művésze elismerést. Kevéssel koncertje
előtt elmondta, a hangszerátadás már nagyobb
lázban tartotta, mint maga a díj.
- Nagyon szép ez az ünnep - mondta a mű-
vésznő. - Csodálatos ötletnek és gesztusnak
tartom, hogy éppen március 15-én adják át a
zongorát.
Az új hangszeren először Ábrányi Kornél, az
1848-as forradalomban is harcoló zeneszerző
Magyar ábrándja csendült fel. Ezután Liszt
Ferenc Szerelmi álmok című művét és Chopin,
F-dúr valcerét hallgathatta meg a publikum
Prunyi Ilona előadásában.
Az új hangszerrel a kulturális központ célja,
hogy méltó feltételeket teremtsen az ott fellépő
neves művészeknek, valamint, hogy kiváló mi-
nőségű zongorán játszhassanak a helyi művé-
szek és diákok is. Ez utóbbit jelképezte, hogy
a város nevében Bakos Irina művésztanár, va-
lamint két zeneiskolai növendék Kónya Lili és
Bakos Júlia vette át a hangszert, természetesen
meg is szólaltatva azt.

borza

Steinway&Sons

Átadták az új zongorát

Az új hangszert először Prunyi Ilona Liszt-díjas zongoraművész szólaltatta meg.

Bakos Irina és Kónya Lili Hacsaturján négykezes keringőjét játszotta. Bakos Júlia (kis ké-
pünkön) Bartók Allegro Barbarójával bűvölte el a közönséget.

Humán Szent István
Történelem

Az iskola 6.a osztályos csapata - Nagy Zsófi, Alattyáni Márk,
Csanálosi Ádám - bejutott a „ A nagyságos fejedelem” Kárpát-me-
dencei történelmi verseny országos döntőjébe, amit a Lakiteleki Nép-
főiskolán rendeznek (felkészítő nevelő: Orbán Mónika).

Nyelvészet
A Bendegúz nyelvÉSZ verseny iskolai fordulójáról a következő tanu-
lók jutottak tovább a megyei fordulóra: Andrássy Dénes 2.b, Kovács

Edina 2.a, Tállai Zétény 2.a, Horváth Levente 4.a, Győrfi Edit 5.a,
Nagy Zsófi 6.a, Emődi Réka 6.b, Seres Laura 6.b. (Felkészítő peda-
gógusok: Alexa Mónika, Bejó Lászlóné, Rácz Mária, Mészárosné Zó-
lyomi Gabriella, Szilágyi Gyuláné)

Helyesírás
A Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen a következő eredmények
születtek: 1. Berencsi Lili 5.a, Nagy Zsófi 6.a, Tállai Borbála 7.a, Ker-
tész Gabriella 8.a. 2. Szatmári Réka 5.a, Kiss Barnabás 6.a, Besenyei
Tímea 7.a, Nótár Rebeka 8.a. 3.Bodolai Lili 5.a, Emődi Réka 6.b.(Fel-
készítő pedagógusok: Mészárosné Zólyomi Gabriella, Szilágyi Gyu-
láné és Prágainé Sóvári Anikó).
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Lehmann Tibor (balról), Lengyel Zsófia, Wirth Eszter és Márkus
Balázs a tiszaújvárosi edzőközpontban.

A Sportcentrum eseményei
Március 20. péntek

Kosárlabda
16.30: Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK U21 - Budapesti Hon-
véd SE U21 bajnoki kosárlabda mérkőzés Játékcsarnok
19.00: Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Budapesti Honvéd
SE bajnoki kosárlabda mérkőzés Játékcsarnok

Március 21. szombat
Labdarúgás
15.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros - SBTC bajnoki labdarúgó mér-
kőzés Centerpálya
09.30: Bozsik-torna (U11, U13 korosztály) Műfüves és III. sz. lab-
darúgó pálya
Triatlon:
09.30: Felkészülési verseny Uszoda

Asztalitenisz

Háromból három!
A Tiszaújvárosi SC nemzeti, illetve megyei bajnokság-
ban érdekelt csapatai háromból három győzelmet arat-
tak a közelmúltban.

Nemzeti bajnokság
Pataki Asztalitenisz SC - Tiszaújvárosi SC 4-14
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Vécsei 4, Koncsik 2, Gulyás 2,
valamint a Gulyás-Temesvári és a Koncsik-Vécsei páros.
Tiszaújvárosi SC - Útfestők Apagy SEt III. 10-8
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Kavicsánszki 2, Vécsei 1, Gu-
lyás 1, valamint a Temesvári-Gulyás páros.
Megyei bajnokság
HOLCIM SC - Tiszaújvárosi SC II. 6-12
A győzelmeket szerezték: Mag 4, Kavicsánszki 3, Fóti 3, Molnár 1, va-
lamint a Fóti-Molnár páros.

Kosárlabda

Kicsikart győzelem, sima vereség
Az NB I/B-s férfi kosárlabda
bajnokság 16. fordulójában a
Mercedes-Benz Gyár Kosárlab-
da Akadémia együttese látoga-
tott Tiszaújvárosba.

A Keleti-csoportban kétszer is elhalasztott,
múlt pénteken végre lejátszott mérkőzésen a
kötelező győzelem kiharcolása volt a feladata
a vendéglátóknak, ami ezúttal is egyfajta ter-
het rótt a Brunyánszky-legényekre. A jó szer-
kezeti egység és a magassági fölény is ke-
vésnek bizonyult azonban a kecskemétiek ré-
széről, így a hazaiak a közönség fantasztikus
biztatása mellett itthon tartották az értékes baj-
noki pontokat.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK -

Mercedes-Benz Gyár KA
79-71 (21-19, 13-22, 24-18, 21-12).

Tiszaújváros, 300 néző. V.: Balogh, Lengyel,
Kisházi.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kóthay
(15/6), Varga Á. (22/12), Joó (10), Berta (-), Ko-
vács Z. (4). Csere: Sitku (19/9), Kilyen (9), Ko-
vács B. (-), Szeiberling (-).
Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia:
Jakab (25/15), Pintér (7), Kővágó (4), Keller
(4), Szappanos (-). Csere: Kovács B. (26/24),
Buzsáki (5/3), Dagdelen (-), Piukovics (-).
Brunyánszky István, vezetőedző: Örülök annak,
hogy harmadszorra összejött ez a mérkőzés.
Kicsit ólomlábakkal védekeztünk, és helyen-
ként ötlettelenül támadtunk. A heti sokmozgá-
sos játék, ennek gyakorlása, és mostani meg-
valósítása eredményezte végül is ezt a kicsikart
győzelmet. Mindenkinek gratulálok a tizenket-
tedik sikerünkhöz!
Forray Gábor, vezetőedző: Négy legjobbunk
el se jött betegség, illetve a felnőtt csapatbéli
elfoglaltság miatt. Én arra számítottam, hogy

a Tiszaújváros elver minket, mert sokkal jobb
csapat. Így történt, gratulálok a győzelmükhöz!

Jobb volt a listavezető
A tabella élén álló Vásárhelyi Kosársuli ottho-
nában vendégeskedett múlt szombaton a Ti-
szaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK.
Az NB I/B 19. fordulójának keretében meg-
rendezett találkozó előzményéhez tartozik,
hogy a házigazdák az újvárosiaknak köszön-
hetően kerültek a tabella élére. A Phoenix KK
ugyanis legyőzte az addig élen álló Debrecent.
A rutinos és jóval nagyobb átlagmagassággal
rendelkező Vásárhely egy pillanatra sem en-
gedte át a kezdeményezést vetélytársának és
végül magabiztos győzelmet aratott.

Vásárhelyi Kosársuli - Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK

87-68 (18-12, 29-15, 18-22, 22-19)
Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 510
néző.
Vásárhelyi Kosársuli: Vas P. (20/12), Genal M.
(12), Vejinovic S. (2), Varga D., (2), Rostás I.
(10), Mócsai M. (8), Kelemen B. (13/2), Nyi-
las I. (13/3), Czibere Z. (2), Rostás G. (3),
Gruda G. (2).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Ko-
vács Z. (16), Joó T. (6), Kovács B. (2), Kóthay
L. (10/6), Varga Á. (14/6), Kilyén S. (16/3),
Berta D. (4).
Dr. Elek András, edző: Kiváló élcsapatot győz-
tünk le közepes játékkal. Ráadásul már az első
félidőben eldőlt a győzelem sorsa.
Brunyánszky István, vezetőedző: Gyors játék-
kal próbáltunk zavart kelteni vendéglátónk so-
raiban, de ez csak „tiszavirág-életűnek”
bizonyult. A harmadik negyedben 20 pontos
hátrányunkat 9-re csökkentettük, ezt követően
azonban ellenfelünk ritmust váltott és megér-
demelten nyert. „Fiaimat” csak dicsérni tudom,
amiért nem adták fel és az utolsó pillanatig
küzdöttek!

Országos elődöntős
az Eötvös

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium V. korcsopor-
tos fiú kosárlabda csapata március 11-én, saját
tornatermében megyei döntőt játszott. A haza-
iak kazincbarcikai és szerencsi vetélytársukat
legyőzve nyerték meg a tornát és jutottak be az
országos elődöntőbe.
Eredmények:
Eötvös - Irinyi (Kazincbarcika) 54 - 13
Eötvös - Bocskai (Szerencs) 65 - 43

Labdarúgás

Érthetetlen második félidő
Az NB III. Keleti csoport 18. for-
dulójának nyitómérkőzésén a fő-
városban vendégeskedett a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros gár-
dája. A Budapest Honvéd vendé-
geként az első játékrészt gól
nélküli döntetlenre hozták az új-
városiak, akik a második félidő
érthetetlenül gyenge teljesítmé-
nye miatt végül nagyarányú ve-
reséggel zárták a találkozót.

Budapest Honvéd-MFA - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 4-0 (0-0)

Budapest, Bozsik stadion: 50 néző, V.: Szvorda
(Király, Szabó)
Budapest Honvéd-MFA: Czuczi-Erdős, Dékány
(Ihrig), Bora, Projic (Gazdag), Lőrinczy, Csábi,
Tóth, Szabados, Czár, Palacios (Koszta).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Galam-
bos, Fodor, Czégel (Lippai), Molnár F. (Hajdu),
Polényi, Patalenszki, Kerekes (Potyka), Bussy,
Tóth T., Kovács.
A találkozón végig a hazaiak akarata érvénye-
sült, ami a második félidőben már gólokban is
megmutatkozott. Jól jellemzi a tiszaújvárosiak
támadójátékát, hogy Kovács Szilárd második
félidei helyzetén kívül nem akadt gólszerzési
lehetőségük.
A mérkőzés egyetlen pozitívuma Tóth Csaba
teljesítménye, ami megakadályozta a még na-
gyobb arányú hazai győzelmet. A találkozón

Molnár F. és Czégel is sérülés miatt kénysze-
rült idő előtt elhagyni a pályát, de ez sem ment-
ség a pénteki teljesítményre.
Ezt a találkozót ki kell elemezni, tanulni a hi-
bákból, és felemelt fejjel küzdeni a későbbiek-
ben, annak érdekében, hogy eredményesebb
legyen a csapat.
Simon Miklós vezetőedző: - Győztünk!
Bocsi Zoltán vezetőedző: - Gyenge teljesít-
ményt nyújtva, tálcán kínáltuk a gólszerzési le-
hetőségeket a hazaiaknak.
További eredmények:
Hatvan - Veresegyház 1-0
KBSC FC - Felsőtárkány 4-0
Hajdúböszörmény - Gyöngyös 2-0
Nyírbátor - Cigánd 3-2
DVSC-DEAC - Putnok 0-1
Salgótarján - Kisvárda 0-8
Következik a 19. forduló
2015.03.21., szombat, 15:00
Tiszaújváros - Salgótarján
Jászberény - Kisvárda
Putnok - Budapest Honvéd
Cigánd - DVSC-DEAC
Hajdúböszörmény - Felsőtárkány
2015.03.22., vasárnap, 15:00
Gyöngyös - Nyírbátor
Veresegyház - KBSC FC
Szabadnapos: Hatvan

Újra U15-ös
bravúrgyőzelem

Egy bravúrgyőzelem, egy döntetlen és két ve-
reség. Ez utánpótlás csapataink hétvégi mér-
lege. A bravúr, hasonlóan az elmúlt fordulóhoz,
U15-ös csapatunkhoz köthető, amely ezúttal a
listavezető DVSC DLA együttesét múlta felül.
Eredmények:

U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC
DLA U19 1-3

Rémiás Róbert, edző: Ennyi gyenge teljesít-
ménnyel csak vereség lehetett a vége. Többet
vártam a csapattól.

U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC
DLA U16 1-1

Császár Zoltán, edző: Sokat tett a csapat a győ-
zelemért, de az ellenfél kapusának remek tel-
jesítménye miatt meg kellett elégednünk az
egy ponttal. Gratulálok a csapatnak!

U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC
DLA 2-1

Barabás Zoltán, edző: Aki megnézte és végig-
szurkolta az izgalmas mérkőzést, láthatta,
amint a „tanuló” legyőzi „tanítóját”. Igaz, hogy
az Akadémia három kapufát is rúgott, de azt
már a grundon sem számolják.

U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC
DLA 0-5

Az Ifj. Márkus Gábor (IMG) Alapítvány a Magyar Tri-
atlonsportért kuratóriuma a 2014-es pályázók közül kü-
löndíjban részesítette Lengyel Zsófiát, az FTC látássé-
rült paratriatlonosát.

Ennek értelmében a világbajnoki bronzérmes, világkupa második hellyel
büszkélkedő, a 2016-os riói olimpiai indulásért küzdő sportolónő hiva-
talos kísérőjével, Wirth Eszterrel együtt február 9-20. között Tiszaújvá-
rosban edzőtáborozhatott.
A Tiszaújváros önkormányzatának anyagi támogatását is maga mögött
tudó alapítvány mellett, két alapító, a Márkus-család és a TVK-Mali Tri-
atlon Klub is jelentős részt vállalt a két sportoló tiszaújvárosi edzőtábo-
rozási hátterének megteremtéséből. Összefogásuknak köszönhetően
Zsófi és Eszter a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) akkreditált edző-
központjában, mely egyben a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) után-
pótlás-nevelő bázisa is, minden igényt kielégítő feltételek mellett
gyakorolhatott.
- Nem számítottam rá, hogy különdíjban részesítenek, éppen ezért na-
gyon örültem ennek a rendkívüli lehetőségnek – fogalmazott Lengyel
Zsófia. - Amit Tiszaújvárosban kaptunk a Márkus-családtól, Balázstól és
édesanyjától, Jutka nénitől, valamint a TVK-Mali Triatlon Klub szak-
embereitől, sportolóitól, minden várakozást felülmúlt. Az edzőközpont,
a klubház, a város adottságai ideálisak, minden egyben van, ami meg-
könnyíti a mi dolgunkat is. Ez volt az álmom! Biztos vagyok benne,
hogy a tiszaújvárosi közel két hét komoly jelentőséggel bírt a felkészü-
lésünkben. Nagyon köszönjük az itt töltött napokat! Május 23-24-én
örömmel térek majd vissza ide, hogy a XXIV. Tisza Triatlon keretében
már harmadszor megrendezendő paratriatlon országos bajnokságon
megvédjem hazai elsőségemet. Ami a nemzetközi programunkat illeti,
a dél-afrikai Buffalo City-ben rendezendő első paratriatlon világkupa
után a svájci Európa-bajnokság és a chicagói világbajnokság mellett
Londonban, Madridban és Yokohama-ban is indulni szeretnénk a világ-
kupán, csakúgy, mint az augusztusi riói tesztversenyen. A sűrű program
oka, hogy bár az olimpiai kvalifikáció-sorozat számunkra csak június-
ban indul, addig is minél több pontot kell gyűjtenünk, a minél előke-
lőbb világranglistás helyezés érdekében. Ez ugyanis befolyásolja a
világkupa-futamokon való rajthozállás lehetőségét is. Jelenleg a nyol-
cadik pozícióban vagyunk, így, ha ma lenne az olimpia, Eszterrel ott
lennénk a PT5 kategória 10 résztvevője között. A mezőny azonban na-
gyon kiegyensúlyozott, így a sok-sok munka, a jó szereplések mellett
óriási szerencsére is szükségünk van, hogy kvalifikáljuk magunkat az
ötkarikás játékok indulói közé, de nagyon hiszünk benne, hogy sikerül-
het! Sokat jelent nekem, lelkierőt ad, hogy dr. Litavecz Anna szövetségi
kapitány és Márkus Gergely, az Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar
Triatlonsportért alapítvány kuratóriumának elnöke, az ITU sportigaz-
gatója is bízik bennem. Mindkettőjüknek nagyon hálás vagyok ezért!

Triatlon

Útban Rióba,
Tiszaújvároson át

A kecskemétiek legyőzéséből a fiatal Kilyen Örs kilenc ponttal vette ki a részét.

A csapat tagjai, állnak: Benőcs Viktor (edző), Szabó Attila, Mayer Ákos, Joó Tamás, Jónás
Bence, Orosz Dominik, Szendrey Zsombor (testnevelő, edző), féltérden: Taskó István,
Zsuga Tamás, Katlan Roland, Szilasi Bence, Berta Bence.



16. oldal 2015. március 19.Rendezvények

ZENEISKOLA HÍVOGATÓ, TAVASZKÖSZÖNTŐ HANGVERSENY!
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket és a zenekedvelő közönséget, hogy

2015. március 24-én, kedden 16.30 órától
Zeneiskola hívogató, tavaszköszöntő növendékhangversenyt rendez

a zeneiskola hangversenytermében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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