
Az anyatej és a szoptatás volt a témája az Alapítvány Tiszaúj-
város Gyermekeinek Egészségéért legutóbbi rendezvényének. A
kétgyermekes anyukát, pszichológust, Vida Ágnest hívták meg elő-
adónak a szervezők. /6. oldal

Mindhárom csapat-
sportágban - kézilab-
da, labdarúgás, kosár-
labda - győztek a ti-
szaújvárosi gárdák a
hétvégén. /11. oldal

Az éltető anyatej
Egyedi számlázás

elhalasztva
Győztesek
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Másfél-két éve szinte nem múlik el úgy képviselő-testületi ülés,
hogy ne esne szó a hulladékgazdálkodásról. Március 26-án is
módosul az erről szóló rendelet. A részletekről dr. Juhos Sza-
bolcs jegyzővel beszélgettünk. /3. oldal

Sokan kukkantottak bele Szutor István (balra a kép előterében) távcsövébe.

Vasárnapi csendélet a TESCO-parkolóban.

Óraállítás
A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik és október
utolsó vasárnapjáig tart. Az órákat most hétvégén, március 29-én, va-
sárnap hajnali 2 órakor kell előreállítani 3 órára. Az óraátállítás a
szervezetünkre is hatással van. Egy-két hétig tartó kellemetlen ér-
zéssel, fejfájással, koncentrációs és alvászavarral is járhat, hiszen az
ember biológiai óráját nem lehet egy mozdulattal átállítani.

Vasárnap zárva!

Kényszerpihenőn

Múlt vasárnap volt a tényleges premierje a „vasárnapi
zárva tartási törvénynek”, hiszen március 15-én - nem-
zeti ünnep lévén – egyébként is zárva lett volna az üzle-
tek többsége.

A tiszaújvárosiak és a környékbeliek életének is szerves része volt eddig a
vasárnapi bevásárlás. Az elmúlt években sorra nyíltak a multik, az áruház-
láncok üzletei, és a korábbi kereskedelmi egységek is reagáltak a nagyok
nyitvatartási rendjére. Kialakult és „be is járatódott” egy szokásrend, mely-
ben csak annyit kellet eldöntenünk, hogy mikor megyünk és melyikbe.
Vasárnap arra vállalkoztunk, hogy bejárjuk a várost, és kiderítjük, hogy
fest egy „kényszerpihenős” vasárnap. A nyitva tartó kisboltok tulajdo-
nosai - ahol jártunk - egybehangzóan állították, hogy nekik jót tesz, ha
a nagyok zárva tartanak vasárnap. Eddig is a hétvégék voltak a forgalom
szempontjából az erősek, de most vasárnap délelőtt már érezhető volt,
hogy lényegesen többen keresik fel a garázsboltokat. A legtöbb esetben
alapvető cikkeket vásároltak: üdítő, ropogtatni való, pékáru, de volt
olyan is, aki a komplett vasárnapi ebédhez valót vásárolta meg.
A kisboltok környékén sok vásárlóval futottunk össze, a megkérdezet-
tek mindegyike úgy vélte, hogy semmi értelme annak, hogy zárva tart-
sanak a nagy boltok vasárnap. Sokaknak tényleg csak ilyenkor volt
idejük a nagyobb bevásárlásra. Nem vigasztaló az sem, hogy most majd
hétköznap vagy szombaton este 9-ig, 10-ig elmehet az ember. A legtöbb
vásárló szerint az is helytelen állítás, hogy a vasárnapi boltzár a családi
köteléket erősíti, hiszen sok család életében jelentős, viszonylag rend-
szeres vasárnapi közös program volt a plázák vagy a nagy bevásárló-
központok felkeresése. Vasárnap - a neve is jelzi – vásárnap.
- Eddig vasárnaponként kényelmesen bevásároltunk a hétre, és utána meg-
néztünk egy filmet a plázában - mondja az egyik név nélkül nyilatkozó vá-
sárló. - Most szombaton délután rohanjunk mindent megvenni, és másnap,
amikor jó a gyerekeknek, meg a férjemnek is, akkor menjünk közösen szó-
rakozni? Ez már két külön út, nem biztos, hogy be tudjuk vállalni.
Öröm az ürömben, hogy a közelgő húsvét előtti vasárnapon ország-
szerte, így városunkban is kinyitnak a boltok. Az üzletek döntő több-
sége ugyanis a törvényi meghatározásnak megfelelően március 29-ét
jelölte meg az év egy szabadon választható „nyitott” vasárnapjaként.
Ezt követően legközelebb az adventi időszakban mehetünk vasárnap is
a nagy boltokba. Ami nem most lesz…

Kamerák, távcsövek, teleszkó-
pok és fényképezőgépek hada
csalogatott ki sokakat a Város-
háztérre múlt pénteken.

A részleges napfogyatkozásra voltak kíván-
csiak, ami a tiszta idő miatt szabad szemmel is
jól látható volt. Nem ártott azonban az óvatos-
ság, hiszen már napokkal az égi jelenség bekö-
vetkezte előtt figyelmeztettek a szakemberek
szemünk védelmére és a káros sugárzás veszé-
lyeire.
Volt, aki védőszemüveggel próbálkozott, de
hegesztőpajzson át is nézték a különleges égi
jelenséget. Az élmény, a látvány ismerős volt,
1999-ben teljes napfogyatkozást nézhettünk.
- Emlékszem, tizenhat évvel ezelőtt, az akkori
munkahelyemen a munkatársaimmal néztük
végig a napfogyatkozást. Nagy élmény volt.
Mindannyian kint álltunk, nem akart róla senki
lemaradni. Most sem akartam elmulasztani. Így
meg, hogy ezen a hatalmas teleszkópon keresz-
tül is megnézhettem, még különlegesebb volt -
mondja Prókainé Szilágyi Klára, aki mint
sokan mások megállt a téren egy kukkantásra.
Szutor István amatőr csillagász nagyon készült
erre a napra. A tiszaújvárosi férfi területfogla-
lási engedélyt is kért az önkormányzattól. Mű-
szereivel, óriási teleszkópjával kiköltözött a
térre, hogy onnan kémlelje az eget. Az élményt
az arra sétálókkal is megosztotta, akik tájékoz-
tatást is kaptak a nem mindennapi jelenségről.
- A Nap ultraviola sugárzása valóban nagyon ve-
szélyes a szem számára, ezt szűrik ki a fénycsök-
kentő szemüvegek, persze közel sem olyan
biztonságosak, mint ez a napszűrő prizma, ami
több milliószoros fénycsökkentő, mindemellett az
UV sugarak teljes kizárásáról gondoskodik -
mondja Szutor István, akit 11 óra körül már egész
turistasereg vett körül, s közben mesélt nekünk a
hobbijáról is. - Annak idején volt Leninvárosban
egy csillagvizsgáló a gimnázium tetején, Dalnoki
János bácsival együtt én voltam a vezetője. Mára
már csak a hobbi maradt meg, amatőr szinten
azóta is művelem.
Amatőr szinten, de profi műszerekkel, a térre
költöztetett alkalmi látványosság csak egy
része annak a megfigyelőállomásnak, ami ott-

hon a kertjében van. Érdeklődőket, kíváncsis-
kodókat ott is fogad, és élvezettel magyarázza
tudományát.
- Jupiter, Szaturnusz, csillaghalmazok, látni-
való van bőven az égen - csatlakozik hozzánk
a csillagász felesége, Szutor Istvánné. - Engem
és a gyerekeinket is sikerült megfertőznie
Istvánnak a hobbijával. A férjem minden ilyen
jelenségre nagyon készül, de a hétköznapokon
is gyakran előfordul, hogy kiül a kerti csillag-
vizsgálójába. Emlékszem, annak idején, ami-
kor még csak udvarolt nekem, élvezettel hall-
gattam a beszámolóit és mindig le is jegyez-
tem, meg is tanultam azokat. Évekkel később
csodálkozva nézett rám, hogy én honnan tudok
annyi mindent, mire én előálltam a régi jegy-
zeteimmel - eleveníti fel a régi kedves emlé-
ket.
Közben Istvánhoz lépek, mint sok mindenki
más, belenézek a teleszkópjába, egyszer, két-
szer, és közben a masinájáról kérdezem, ami-
nek oly sokan a csodájára járnak.
- Ez egy úgynevezett Newton mechanika, ami-
nek az egyik tengelye az égi pólusra mutat, így a

másik tengely körül elforgatva az égi mozgást
tudja követni. Tehát, ahogy a Nap egy íven el-
mozdul, folyamatosan követi önmagától, nem
kell a szerkezetet állandóan állítani. Persze ha ezt
az óragépet kikapcsolnám, akkor egy fél perc
alatt kimenne a látómezőből a figyelt jelenség.
Van hozzá egy számítógép, amivel a tetszőleges
égi objektumot be lehet állítani és a távcső auto-
matikusan megkeresi azt - magyarázza mind-
annyiunknak a gép működését. - Ötvenszeres
nagyítást produkál a teleszkóp, ötvenszer va-
gyunk közelebb a Holdhoz és a Naphoz. Ez a je-
lenség egyébként annak köszönhető, hogy a Nap
négyszázszor nagyobb, mint a Hold, viszont az
négyszázszor közelebb van, tehát a látható át-
mérőjük nagyjából azonos. Azért nincs minden
hónapban napfogyatkozás, mert a pályasíkjuk
nem esik egybe.Amikor viszont egybeesik és új-
hold van, akkor napfogyatkozás van. Ez egy
meglehetősen ritka jelenség. 1999-ben volt tel-
jes napfogyatkozás térségünkben, legközelebb
2081-ben lesz. 2027-ben pedig egy gyűrűs nap-
fogyatkozás lesz, majd kitelepülök és azt is meg-
nézem.

Együtt kémlelték az eget
Napfogyatkozás a csillagász „szemén” át

A Tisza TV kamerái is ott voltak a téren, hogy megörökítsék a napfogyatkozást.

Vasárnap városunk egyetlen újságos pavilonja is zárva tart.
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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.
Vasárnap Virágvasárnap, Urunk Szenvedésének Napja. Szentmise előtt
a templomtéren barkaszentelés lesz.
Templomunk húsvéti díszítésére az adományokat szeretettel fogadjuk
a templomban elhelyezett perselybe, vagy a plébánia irodájában.
Nagyböjti időben minden héten, pénteken keresztúti ájtatosságot vég-
zünk a templomban 16:45-től. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves hí-
veket, hogy legalább egy alkalommal mindenki vegyen részt a közös
imádságban. A keresztútjárás segít bennünket, hogy egyre jobban el-
mélyedjünk a megváltás misztériumában. Hiszen ha ezt megértjük,
akkor mindennapi áldozatainkat, életünket is könnyebben tudjuk Jézus
Krisztushoz kapcsolni, terheinket hordozni.

Görög katolikus

Nagyböjti lelkigyakorlatunkat március 27-én és 28-án (pénteken és
szombaton) tartjuk, a szertartások 17:30-kor kezdődnek. A lelkigya-
korlatot főtisztelendő Szocska Ábel bazilita szerzetespap, első hely-
nök vezeti, aki mindkét napon gyóntatni is fog. Mindenkit szeretettel
hívünk és várunk ezekre a szép szertartásokra.
Virágvasárnap 8:00 utrenye, 9:30 Szent Liturgia Sajószögeden, 11:00
Tiszaújvárosban. 15:00 gyóntatás Nagycsécsen, 15:30 Szent Liturgia.
Nagykedden és Nagyszerdán 17:00 Előreszentelt Adományok Litur-
giája. Nagyszerdán az Előreszentelt Adományok Liturgiája után a je-
lenlévőknek kiszolgáltatjuk a betegek kenetének szentségét.
„Egy másik dolog, ami árthat a gyermekeknek: a túlzott dédelgetés,
vagyis a túlságos gondoskodás, a szülők állandó nyugtalankodása és
aggodalma. Ez éretlenül hagyja a gyermekeke.” (Áthoszi Szent
Porfíriosz atya)

Református

Csütörtökön Tiszaújvárosban 17:00 órától bibliaóra lesz. Pénteken
Tiszaszederkényben 18:00 órától egyházlátogatási istentisztelet. Va-
sárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és
16:00 órától lesz istentisztelet. 11:00 órától a városban az istentiszte-
let ideje alatt - az imaházban -, gyermek istentiszteletet tartunk. Ugyan-
ezen a napon a délutáni istentiszteletet követően az imaházban
konfirmációi oktatás lesz.

Vakmerő
Ezzel a rejtvénnyel véget ér márciusi soro-

zatunk. A megfejtéseket március 31-ig egy-

ben, e-mailben a kronika@tiszatv.hu címre,

vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, 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

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
Id. CSITNEKI FERENC

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyá-
szunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot március 29-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi út 11., tel.: 49/341-050), majd március 30-tól (hét-
főtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen Gábor út 17., tel.: 49/540-
688) 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.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma

hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig,
illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig,

valamint az ünnepek alatt:
06-46/477-104.

Gombászkalauz 9.

Élettani hatások, laskagomba
Az ember már ősidők óta fogyasztja az ehető
gombákat, viszont még mindig számos tévhit
kering velük kapcsolatban: mérgezővé válhat,
vagy hússal felérő élelmiszer. Megnyugtatha-
tom a kedves olvasókat, hogy egy ehető fajból
nem lesz mérgező, így ha az állaga megfelelő,
nyugodtan megehetjük, ugyanakkor a húst sem
helyettesíti. Mindamellett indokolt a gomba
mértékletes fogyasztása (hetente maximum 2-
3-szor), mivel nehezen emészthető és könnyen
megromlik.

Egészségőrök

A gombák kiváltképp egészségesek, mivel el-
lentétben a növényekkel, bennük mind a húsz
fehérjealkotó aminosav megtalálható, köztük
azok az esszenciális aminosavak is, amelyeket
az emberi szervezet nem tud előállítani. Emiatt
a gombafehérje egészségesebb, mint a növényi
fehérje. Ma már azt is bebizonyították, hogy
alacsony kalória- és fehérjetartalma miatt táp-
lálkozás-élettanilag kedvező. Viszont minden-
képpen egészséges vagy kellően tartósított
gombát fogyasszunk, mivel a sérült vagy régi
termőtestekben az előrehaladott fehérjebomlási
folyamatok következtében káros biogén ami-
nok (hisztamin, kolin) keletkeznek. A gombák
emellett nagy mennyiségű szénhidrátot, külön-
féle zsírokat, B-vitamonokat, káliumot és fosz-
fort tartalmaznak.
Egyes gombák az emberi szervezet számára
hasznos anyagcseretermékeket állítanak elő,
amelyeket a gyógyászatban hasznosíthatunk.
Ma már igazolták a taplógombák fertőtlenítő és
baktériumellenes hatását (sebkötözésre használ-

ták), a kínai orvoslásban pedig régóta alkalmaz-
zák a shiitake gombát rákellenes, vérnyomás- és
vércukorcsökkentő hatása miatt. A pecsétviasz-
gomba, a lepketapló, a téli fülőke, az óriás pö-
feteg, a téli laskagomba (Tiszaújváros környé-
kén mind megtalálható) és az ízletes vargánya
szintén rákellenes és immunstimuláns hatású
anyagokat tartalmaz. A tömlősgombák közé tar-
tozó növényi parazita, az anyarozs rozskalászán
kifejlődött fekete varjúköröm, több mint száz bi-
ológiailag aktív vegyületet, elsősorban alkaloi-
dokat tartalmaz. A gomba hatóanyagainak egy
része simaizom összehúzó hatású. Ezeket első-
sorban centrális és perifériális vérzések csillapí-
tására, és a szülészeti gyakorlatban alkalmazzák.
További jelentősége van a migrén és a Par-
kinson-kór kezelésében is.

A gomba eredetű, természetes hatóanyagok
gyógyászati felhasználása a jövőben tehát
egyre fokozottabb lesz. Sajnos a gyógygombák
termesztése és hatóanyagainak kivonása idő-
igényes és drága folyamat, ami bizony a kü-
lönféle gyógygomba-termékek árán is megmu-
tatkozik. Az ember manapság hajlamos le-
menni a legközelebbi patikába, hogy borsos
áron beszerezze magának az „életelixírt”, ahe-
lyett, hogy szétnézne maga körül, és észre-
venné, hogy a természet mindenféle jóval
ellátja őt, csak utána kell járni. Egy kis tanu-
lással, és alapvető természetjáró ismeretekkel
magunk is hozzájárulhatunk egészségünk meg-
őrzéséhez. Remélem, hogy az elmúlt hetek
gombakalauzai nem csak ehhez járultak hozzá,
hanem ahhoz is, hogy közelebbről megismer-
jük eme csodás élőlényeket.

Heti faj: laskagomba

A késői laskagomba kalapja 4-15 cm átmérőjű,
eleinte domború, majd ellaposodik, kagyló-,
nyelv- vagy lapát formájú lesz. Szürke, acél-
szürke, szürkésbarna, kékes-feketés, hidegebb
időben sötétebb színű lesz. Lemezei a tönkre
lefutók, sűrűn állók, fehéresek. Tönkje 1-4 cm
hosszú, 1-3 cm vastag, többnyire rövid, oldalt
álló, csoportos, színe fehér, felülete többé-ke-
vésbé pelyhes-szőrös. Húsa a kalapban rugal-
mas, a tönkben kemény, szívós, szaga nem
jellegzetes. Októbertől decemberig lombos
fákon vagy azok tuskóin, fahulladékon növő,
gyakori faj. Ehető, de öregen rágós. Könnyen
termeszthető.

Dr. Kákóczki Balázs

Öregen rágós a laskagomba.

Józanul a volán mögött
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság - egy akciósorozat részeként -
illetékességi területének útjain fokozottan ellenőrzi a gépjárműve-
zetőket.
A sofőrök kontrollja főként az alkoholfogyasztás kiszűrésére irá-
nyul, de az egyenruhások emellett az egyéb szabályszegések felfe-
désére is kellő hangsúlyt fektetnek.
Az év eddig eltelt időszakában a Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közútjain történt, személyi sérüléssel járó közlekedési balestek
csaknem 9 százalékát okozták az ittas járművezetők.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a hatóság a jövő-
ben is fokozott figyelmet fordít az ittas járművezetők kiszűrésre, a közlekedésbiztonság to-
vábbi javítására.
Ne feledjék, mindenkit hazavárnak!

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
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Utazási kiállítás

Díszvendégként
Miskolcon

Március 19-21. között immár 22. alkalommal rendezték
meg a „Menjünk Világgá!” elnevezésű utazási kiállítást
Miskolcon, az ITC székházban. A nagyszabású rendez-
vény idei hazai díszvendége Tiszaújváros volt.

A megnyitón egyebek mellett elhangzott, hogy még a mai internetes vi-
lágban is létjogosultsága van egy ilyen kiállításnak, hiszen az internetes
oldalakon a személytelenség a jellemző, egy ilyen börzén pedig a kap-
csolatteremtés. Érzékelhető az a tendencia is, hogy nagyon sok a bel-
földi kiállító. Fontos , hogy megmutassák magukat a „neten” túl is, mert
kell az a személyes kapcsolat, ami a közönség és a szolgáltató között
létrejön. Az ilyen rendezvények pont azt a célt szolgálják, hogy egy ki-
állító kapcsolatot teremtsen a leendő utasával, aki ellátogat egy célléte-
sítménybe, egy városba.
Az idei miskolci rendezvényen 100 kiállító volt jelen, köztük a külföldi
és a belföldi díszvendége, Bulgárial és Tiszaújváros.
- Aki ismeri a város történetét, az tudja, néhány évtizeddel ezelőtt le-

hetetlen lett volna, hogy Tiszaújváros ilyen módon mutathassa meg
magát - mondta a megnyitón Bráz György polgármester. - A turizmus és
az idegenforgalom területén is hatalmasat fejlődtünk, és ezért érdemes
Tiszaújvárosba ellátogatni. Nagyon örülök annak, hogy a megyében is
ilyen látványos fejlődés indult meg, és egyre több a látnivaló, egyre in-
kább érdemes Borsod-Abaúj-Zemplénbe jönni. Nálunk is lehet pihenni
- folytatta a polgármester - nagyszerű lehetőségek vannak, rendezvé-
nyek, különböző létesítmények, és remélem, hogy ez a rendezvény is
erősíteni fogja jó hírünket. Továbbra is haladunk azon az úton, amin el-
indultunk. Szeretnénk megőrizni a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő
népszerűségét, frissíteni a palettát különböző új élményelemekkel. A
Tisza-parton további fejlesztéseket hajtunk végre, és a Sportcentrum-
ban is számos új lehetőséget tervezünk megvalósítani. Terveink között
vannak új rendezvények is, melyek nem csak nekünk nyújtanak szóra-
kozást, hanem azoknak is, akik a városba látogatnak.
Tiszaújváros nem csak látnivalóival, idegenforgalmi létesítményeivel,
rendezvényeivel mutatkozhatott be. A látogatók meghallgathatták a
Derkovits Fúvószenekar koncertjét, a Derkovits Majorette csoportok
előadását az ITC székház színháztermében. Az épület galériáján pedig
Pázmándi Sándor Tiszaújváros képekben című fotókiállítását, valamint
a Tiszavirág foltvarrókör tárlatát tekinthette meg a közönség. A szombati
családi napon a foltvarrósok játszóházzal is szórakoztatták a rendez-
vényre látogatókat.

D.Á.

Bráz György polgármester a megnyitón.

Érdeklődők a tiszaújvárosi standnál.

Összefogás, konzultáció

Nehezedő önkormányzati terhek
Vidékfejlesztés, mint fenntartható
fejlődés címmel rendez konferen-
ciasorozatot a településvezetőknek
a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége (MÖSZ). A konzultáció
nyitányaként Tiszaújvárosban a
szervezet elnöke, Gödöllő polgár-
mestere, Dr. Gémesi György tar-
tott sajtótájékoztatót.

- A konzultációk során olyan, a vidék Magyar-
országát leginkább foglalkoztató témák lesznek
terítéken, mint az új vidékfejlesztési program, a
Közös Agrárpolitika első éve, az agrártámogatá-
sok új rendszere, az önkormányzatok jelenlegi
helyzete és jövőképe, az aktuális vidékfejlesztési
pályázatok, a közfoglalkoztatásban rejlő lehető-
ségek, a fenntartható településüzemeltetés, a
megújuló energiaforrások alkalmazása, illetve az
önellátás és öngondoskodás. Atelepülések veze-
tői megtudhatják azt is, melyek azok a jelenlegi
legnagyobb problémák, amelyekkel az önkor-
mányzati vezetőknek szembesülniük kell mun-
kájuk során - nyilatkozta lapunknak Dr. Gémesi
György.
- A MÖSZ szerint nem mennek jó irányba
az önkormányzat és az állam közötti fel-
adat- és forrásmegosztások? Miért nem?
- Azért, mert egyre több a feladat és egyre keve-
sebb az állami forrás. 630 milliárdot kapnak az
államtól az önkormányzatok, és bizony egyre
több feladatot terhelnek át saját bevételre. Ez azt
jelenti, hogy a saját bevétel, ami fejlesztési célo-
kat kellene, hogy szolgáljon - ilyen például az
iparűzési adó - egyre kevésbé használható fej-
lesztésekre, hiszen be kell forgatni azokra a mű-
ködési feladatokra, ami újként jelentkezik az
önkormányzatoknál. Ilyen például a szociális fel-
adatok áthárítása.
- Tiszaújváros és Gödöllő hasonló helyzet-
ben van?
- Igen, hiszen mi is nagyon sokat dolgoztunk
azon, hogy egy helyi gazdaság épüljön ki. Ez a

helyi gazdaság elég szépen fizet az önkormány-
zatoknak adót, amiből fejlesztéseket valósítot-
tunk meg. Olyan fejlesztéseket, amelyek nem
csak működési költséget visznek el, hanem
olyanokat is, amelyek adott esetben egy helyi
gazdasági erőteret létesítenek Gödöllőn és a kör-
nyékén. Ennek eredményeképp az államnak na-
gyon komoly pénzeket fizetnek be azok a cégek,
melyek nálunk megtelepedtek. Ha ezt a forrást
nem tudjuk visszaforgatni a gazdaságba, nem
tudjuk azokat a körülményeket kialakítani, amit
ezek fenntartása igényel, abból komoly problé-
mák lehetnek, mert szép lassan odébbállnak. Ez
nem jó az önkormányzatnak sem és az állami
bevételek szempontjából is kiesést fog jelenteni.
- Hogy látja Tiszaújváros helyzetét?
- Hasonlóan a miénkhez. Nem vagyunk kedven-
cei a kormánynak, ez megmutatkozik azon for-
rások megszerzésének lehetősége esetén, amiről
politikai szinten döntenek. Szerencsére Tiszaúj-
város is megteremtette azt az erőteret, amivel ön-
állóan tud gondolkodni és önállóan tud gaz-
dálkodni. Ha ezt az erőteret „lenyúlja” a kor-
mányzat, és azt mondja, hogy még több felada-
tot tesz az önkormányzatok vállára, akkor sajnos
sok tekintetben kilátástalanná válhat a helyzet.

- Ez a konzultációsorozat, az összefogás, a
közös probléma elindíthat valamit?
- Reméljük igen, hiszen ezeken a rendezvénye-
ken polgármesterekkel fogunk találkozni. Szak-
embereket kértünk a különböző hivataloktól,
hogy tájékoztassanak a közmunka program, a
vidékfejlesztési program további lehetőségeiről,
hogy hogyan lehet a kettőt összekötni illetve,
hogy egy település milyen módon juthat ki
ebből a nehéz gazdasági és szociális helyzetből.
Vannak nagyon jó példák, ezeket is szeretnénk
bemutatni és tovább építkezni ezen a területen,
hiszen az önkormányzati szövetségnek az egyik
feladata az, hogy a polgármestereket felkészítse,
hogy versenyképesek legyenek, hogy informá-
ciókat biztosítsanak számukra, hogy a kialakult
helyzetben is tudjanak élni és tudják erősíteni a
gazdasági növekedést.
Bráz György polgármester egyetértését és örö-
mét fejezte ki a MÖSZ kezdeményezésével
kapcsolatban. Véleménye szerint a konzultáció
azt a célt is szolgálná, hogy végre ráeszmélje-
nek az önkormányzatok arra, hogy valós ve-
szélyek fenyegetik őket. Erről a problémáról
nem csak beszélni kellene, hanem megegyezni
valami közös irányban és összefogni annak ér-
dekében, hogy az a sok-sok probléma, ami az
önkormányzati rendszert feszíti, valamilyen
módon megszűnjön.
- Amit én nagy problémának látok, az hogy az
önkormányzatok nem tudnak kiszámíthatóan
tervezni, hiszen nagyon gyorsan változnak a
jogszabályok, ami követhetetlen. Azon önkor-
mányzatok pedig, ahol nincs megfelelő pénz-
ügyi és gazdasági háttér, ezeket nem tudják
átvészelni és teljes egészében kiszolgáltatottak
a mindenkori kormányzatnak. A helyi társada-
lom közös ügyeit így nem lehet megoldani,
vagy legalábbis rendkívüli nehéz- tette hozzá
Tiszaújváros polgármestere.

berta

Dr. Gémesi György

Hulladékgazdálkodás zökkenőkkel

Egyedi számlázás elhalasztva
Másfél-két éve szinte nem múlik
el úgy képviselő-testületi ülés,
hogy ne esne szó a hulladékgaz-
dálkodásról. Március 26-án is
módosul az erről szóló rendelet.
A részletekről dr. Juhos Szabolcs
jegyzővel beszélgettünk.

- A társasházak közös képviselőinek kezde-
ményezésére a testület a közelmúltban úgy
módosította erre vonatkozó rendeletét, hogy
április 1-jétől a társasházakban is minden
egyes lakónak külön kell kiszámlázni a hul-
ladékkezelési díjat. Most módosul a határ-
idő. Miért?
- Valóban, április 1-jével terveztük az egyedi
számlázási gyakorlat bevezetését - mondja Juhos
Szabolcs. - Ezzel kapcsolatban állásfoglalást kér-
tünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól és a
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hi-
vataltól, és megkerestük a Tiszabábolna Köz-
szolgáltató Kft.-t, hogy készüljön fel a társas-
házakban élő ingatlanhasználók adatbázisának
összeállítására, valamint az informatikai háttér
megteremtésére. Beérkeztek az állásfoglalások,
melyek nem javasolják a jelenlegi gyakorlat meg-
változtatását.Ahulladékról szóló törvény ugyanis
az ingatlanhasználó fogalmát úgy határozza meg,
hogy külön nevesíti a társasházat, illetve a lakás-
szövetkezetet is. Ebből következően a társashá-
zakat, illetve a lakásszövetkezeteket is terheli a
közszolgáltató irányába fennálló szerződéskötési
kötelezettség. Ezt támasztja alá, hogy az egységes
közszolgáltatói számlaképről szóló törvény a fel-
használók részére kibocsátott szolgáltatási díjat
tartalmazó számla lehetséges címzettjeként a ter-
mészetes személy mellett a társasházat és a la-
kásszövetkezetet jelöli meg. Erre utal a társasházi
törvény rendelkezése is. A társasház számára ki-
számlázott díj társasházon belüli felosztására,
megfizetésére vonatkozó szabályokat ugyanis -
tekintettel arra, hogy a külön tulajdonon belül, a
víz-, gáz- és elektromos energiafogyasztástól el-
térően nem mérhető közüzemi szolgáltatásról van
szó - a szervezeti és működési szabályzatban, la-
kásszövetkezetek esetében az alapszabályban kell
megállapítani.Aközös költségként befizetett ösz-
szegen belül a hulladék elszállításért befizetett
összeg ennek alapján a lakók döntésének megfe-
lelően függhet az egyes lakásokban élők számá-
tól, de a jelenlegi gyakorlat szerint lehet minden
egyes lakó számára azonos összeg is.

- Sokan ezt is, azt is igazságtalannak tartják.
- A települési hulladékkezelési közszolgáltatási
díj megállapításának részletes szakmai szabá-
lyairól szóló kormányrendelet értelmében a fi-
zetendő díjat az egységnyi díjtétel és a díjfizetési
időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata
határozza meg. Az egyes tulajdonosoknak kiál-
lítandó számlák esetében ez nehezen lenne al-
kalmazható, tekintettel arra, hogy az önálló
tulajdonban levő albetétekben képződött hulla-
dék lakásonként külön gyűjtőedényben történő
gyűjtése nem megoldható, a keletkezett hulladék
mennyisége egzakt módon nem mérhető. To-
vábbi nehézséget okozna, hogy a társasházban
élők nem tudnák biztosítani a gyűjtőedények tár-
sasházon belüli elhelyezését, ami viszont a köz-
szolgáltatás igénybevételének feltétele. A meg-
küldött állásfoglalások összegzésképpen rögzí-
tették, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásra vonatkozó jogszabályi előírások érvénye-
sülése akkor biztosítható, ha a közszolgáltatóval
a társasház, illetve lakásszövetkezet áll szerző-
déses jogviszonyban.
- Mi a helyzet a közszolgáltatóval?
- 2015. március 31-ig Tiszaújvárosban a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság által kijelölt
közszolgáltató, a Tiszabábolna Közszolgáltató
Kft. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatási feladatokat a kijelölő határozatban foglal-
taknak megfelelően. Az Észak-magyarországi
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által
a végleges közszolgáltató kiválasztására indított
második közbeszerzési eljárás is eredménytele-
nül zárult, ezért a katasztrófavédelmi igazgató-
ság felé ismételten kezdeményeztük a kijelölés
három hónappal történő meghosszabbítását
2015. június 30-ig. Sikeres közbeszerzési eljárás

esetén, az új közszolgáltató tevékenységének
megkezdésével egyidejűleg újra megvizsgáljuk
a társasházak esetében az egyedi számlázás
rendszerének bevezetését.
- Eredetileg változott volna a 65 év felettiek
hulladékszállítási díjtámogatásának rend-
szere is. Az említettek miatt ezt is újra kell
gondolni?
- A képviselő-testület tavaly decemberben mó-
dosította a szociális rendelet hulladékszállítási
díjtámogatásra vonatkozó rendelkezéseit. A tá-
mogatás biztosításának egységesítése érdeké-
ben 2015. április 1-jétől a társasházban élő
személyek díjtámogatásának kiutalása - a csa-
ládi házban élő személyekével azonosan - ne-
gyedévente, utólag a jogosult részére történne.
- Történt volna.
- Igen, hiszen a 2015. április 1-jével tervezett
egyedi számlázási gyakorlat bevezetésének idő-
pontja a mostani állás szerint 2015. július 1-jére
módosul, ezért a hulladékszállítási díjtámoga-
tásra vonatkozó - jelenleg hatályos - rendelke-
zéseket is indokolt 2015. június 30-ig hatályban
tartani. A korábbi gyakorlatnak megfelelően
tehát a társasházban élő személyek részére
megállapított hulladékszállítási díjtámogatás
összegének kiutalása június 30-ig utólag, min-
den hónap 5. napjáig a társasház részére törté-
nik.
- Az utóbbi időben akadozott a hulladék-
szállítás, a szelektíven gyűjtött hulladék ese-
tében is, pedig itt éppenséggel előrébb kel-
lene lépni.
- A hulladékról szóló törvény rendelkezéseinek
megfelelően 2015. január 1-jétől a közszolgál-
tatók és az önkormányzatok közös feladata a
házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés meg-
szervezése. Tiszaújváros településszerkezeti a-
dottságai miatt a város összes lakóterületére
nem terjeszthető ki az elkülönített zsákos hulla-
dékgyűjtés, mivel a társasházakban és lakásszö-
vetkezeti épületekben a szelektív hulladékgyűjtő
zsákok elhelyezésére és a közszolgáltató általi
elszállításig történő tárolásra nincs lehetőség. A
város tömblakásos övezetében ez a feladat ki-
zárólag a hulladékgyűjtő szigetek fenntartásával
látható el. Ennek értelmében a házhoz menő el-
különített zsákos hulladékgyűjtés a Kertváros,
Tiszaszederkény és Tisza-part városrészek terü-
letén lesz bevezetve.

F.L.

A társasházaknak számláznak.

Négy igent akar a Jobbik

Országos
aláírásgyűjtés

Negyven évi munkaviszony után a férfiak is váljanak jogosulttá a ked-
vezményes öregségi nyugdíjra, minden magyar állampolgárt illessen
meg egy alapszintű térítésmentes internetszolgáltatás, Magyarország ne
vállaljon szerepet a háborúban az ukrajnai fegyveres konfliktus kiszé-
lesedése esetén se, a bevándorlás visszaszorítása érdekében jöjjön létre
önálló határőrség és az állam ne tartsa el a gazdasági menekülteket. E
négy kérdéskörben kezdett országos aláírásgyűjtésbe a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom, az állampolgárok egyetértését kérve.
Balla Gergő, a párt választókerületi elnöke a tiszaújvárosi Városháza
előtt tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a Jobbik ily módon is szeretné
felhívni a kormány figyelmét a megoldásra váró kérdésekre.
A Jobbik Tiszaújvárosban március 28-tól gyűjti az aláírásokat, szomba-
tonként 7-től 14 óráig, szerdánként 14-tól 17 óráig a Tisza ABC előtt.
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Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a
06-80/ 200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problé-
mák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap
24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri

Hivatal megteszi a szükséges 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 hívásokat,

amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

TÓTH SÁNDOR
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. április 1-jén (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati ren-
delete alapján természetbeni ellátáskánt táboroztatási támogatásban ré-
szesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve
tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött
nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él és Tiszaújváros köz-
igazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- és közép-
fokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város
Önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami és egyházi köz-
nevelési intézmény által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.
A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csa-
tolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mér-
téke:
Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre Támogatás mértéke a
jutó havi jövedelem táborozási költség
0 – 35.700 Ft 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 Ft 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 – 48.000 Ft 30%-a, maximum 10.000 Ft
Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
A családban az egy főre Támogatás mértéke a
jutó havi jövedelem táborozási költség
0 – 38.500 Ft 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 Ft 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 –57.000 Ft 30%-a, maximum 10.000 Ft

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium ( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola ( Tiszaújváros, Rózsa
út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (Tiszaújváros, Mun-
kácsy 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 energia-megtakarítást

eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatására vonatkozó önkormányzati rende-
let megalkotására, valamint a pályázati ki-írás
elfogadására
4. Javaslat a közterületek használatának rend-
jéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkormányzati
rendelet módosítására
5. 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
6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a települési szilárd hul-
ladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásá-
ról szóló 26/2014. (XII.19.) önkormányzati
rendeletének módosítására
7. 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.)
8. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
9. Javaslat egyesületek, civil szervezetek tá-

mogatási kérelmeinek elbírálására
10. Javaslat a diáksport 2015. évi támogatásá-
nak felosztására, valamint tájékoztató a 2014.
évi támogatás felhasználásáról
11. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormány-
zata, valamint a Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal 2015. évi összesített közbeszerzési ter-
vének elfogadására
12. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ
igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátá-
sára vonatkozó pályázat kiírására
13. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének el-
fogadására
14. Javaslat energiatakarékossági pályázat ki-
írására, a pályázat feltételeinek és a megállapo-
dás tervezetének elfogadására
15. Beszámoló az Épület-fenntartási Alap el-
múlt időszaki felhasználásáról
16. 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

Ülésezik az önkormányzat

Hirdetmény

Gyűjtik a veszélyes hulladékot

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

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Bírósági ülnökök
jelölése

Szociális gondozó
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet szociális gon-
dozó munkakör betöltésére. Feladatai: szociális alapszolgáltatási fel-
adatok ellátása (házi segítségnyújtás). A jogviszony időtartama: határo-
zatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz,
- középiskola/gimnáziumi érettségi és szociális gondozó és ápolói vég-
zettséget igazoló bizonyítvány,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. § (1)
és (5) bekezdésének megfelelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezéseket a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poro-
patich Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy
út 3. címre. Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt va-
lamennyi irat benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvény-
telen. Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát:
1666/2015., valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.
Az álláshirdetés kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati el-
járást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezések beérkezésének határideje 2015. április 10. A jelentke-
zések elbírálásának határideje: 2015. április 17. Az állás a jelentkezések
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állással kapcsolatban ér-
deklődni Poropatich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-es tele-
fonszámon lehet.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. április

www.tik.tiszaujvaros.hu

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

április Helye Ideje Kinek a részére
1. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
7. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak
8. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
13. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

14. kedd Tiszaszederkény Művelődési ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
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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

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.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

(Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.) a 2015/2016-os tanévben
felnőttek számára

gimnáziumi képzést indít nappali vagy esti tagozaton
Nappali tagozatra a 16. életévüket, esti tagozatra a 18. életévüket be-
töltöttek jelentkezhetnek. A képzés 3 éves, a 10. évfolyamtól indul,
előző tanulmányok beszámításával.
A jelentkezés feltétele a szakiskolai 9. és 10. osztály eredményes el-
végzése. Nappali tagozaton a tanulók utoljára abban az évben kezd-
hetnek tanévet, amelyben a 21. életévüket betöltik. A képzés csak az
egyik tagozaton indul, a jelentkezők létszámától függően. Jelentke-
zési határidő: 2015. április 20.
Jelentkezési lapok beszerezhetők az iskolatitkárnál, illetve letölthe-
tők az iskola honlapjáról: www.eotvos-tuj.sulinet.hu

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Tisztelt Szülők!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda tájékozódás, betekintés, érdeklődés, céljából nyílt dél-
utánt szervez mindazon szülők számára, akik a 2015/2016-os
nevelési évre kérik gyermekük óvodai felvételét.
A nyílt délután időpontja: 2015. április 13-14. 15.00-17.00 óráig.
Helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
• Bóbita épülete (Tiszaújváros, Kazinczy út 1. )
• Tündérkert épülete (Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.)
• Szivárvány épülete (Tiszaújváros, Pajtás köz 13. )
• Katica épülete (Tiszaújváros, Irinyi út 1.)
• Szederinda épülete (Tiszaújváros, Dózsa Gy. út 9.)
Tisztelettel:

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

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.

Hok Csaba
intézményvezető

„NYITOTT KAPUK” A TISZAÚJVÁROSI
KAZINCZY REFIBEN

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
nyílt tanítási napokat tart az alábbi időpontokban:

2015. március 30., március 31., április 13., április 14.,
és április 15.

A nyílt tanítási órákra szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket,
a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket, ahol betekintést

nyerhetnek az iskola életébe, megismerhetik képzési formáinkat és
pedagógusainkat.

A részletes program elérhető az iskola honlapján:
www.kazinczyrefi.hu

Dorony Attiláné
igazgató

FELHÍVÁS
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a

tankötelessé vált gyermekek
2015/2016. tanévre első osztályba

történő beíratásának időpontja:
2015. április 16-án 800 – 1900 óráig
2015. április 17-én 800 – 1800 óráig

A jelentkezés helye:
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

(TISZAÚJVÁROS, MUNKÁCSY MIHÁLY ÚT 18.)
Az iskola beiskolázási illetékessége és működési köre:

Tiszaújváros város teljes közigazgatási területe körzethatár nélkül.
Az a gyermek tanköteles, aki 2015. augusztus 31. napjáig betölti a

hatodik életévét.
Beíratáshoz szükséges iratok:

A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

továbbá
az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén

a fenntartó
- a Tiszaújvárosi Református Egyházközség - hivatott a felülbírálati

kérelmet elbírálni.
Dorony Attiláné

igazgató
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Vida Ágnes a szoptatásról

Az éltető anyatej kéznél van
Az anyatej és a szoptatás volt a té-
mája az Alapítvány Tiszaújváros
Gyermekeinek Egészségéért leg-
utóbbi rendezvényének. A két-
gyermekes anyukát, pszichológust
Vida Ágnest hívták meg előadó-
nak a szervezők. Az interneten is
népszerű blogger most személye-
sen osztotta meg gondolatait a ti-
szaújvárosi kismamákkal, édes-
anyákkal.

Nem csak kismamák, hanem gyermekvállalás
előtt álló anyukák is kíváncsiak voltak a pszi-
chológus tanácsaira, de olyanok is, akiknek
már csak szép emlék a szoptatás. Szepesi József
Istvánné is eljött az előadásra, mert a témára,
de magára az előadóra is kíváncsi volt.
- Jómagam védőnőként dolgozom Nagycsé-
csen, és egyre inkább azt tapasztalom, hogy va-
lahogy alábbhagyott a szoptatási kedv az
utóbbi években - mondja. - Hogy ennek mi
lehet az oka, vannak sejtéseink. Hihetetlen, de
sajnos sokszor lusták az anyukák felkelni éj-
szaka. Pedig saját bőrömön tapasztaltam két
gyermekemnél is, hogy a szoptatás milyen jó
hatással van az anya-gyerek kapcsolatra, a ba-
ba egészségére, testi-lelki fejlődésére.
Az Anyatej világnapján, minden augusztusban
szerveznek programokat a tiszaújvárosi rende-
lőintézetben, ezzel is népszerűsítve a szopta-
tást. Kell is a propaganda, mert egyre csökken
a szoptató anyukák tábora.
- Ezzel még mi gyerekorvosok, védőnők is
küzdünk, hiszen valahogy alábbhagyott a szop-
tatási kedv – dr. Pető Gabriella gyermekorvos,
az alapítvány elnöke. - Ezen próbálunk segí-
teni Vida Ágnes előadásával is, hiszen ő szak-
ember, gyakorló anya és pszichológus, auten-
tikus a témában. Országszerte nagyon szeretik
Ágit, aki az interneten lett népszerű baba-
mama írásaival. Korszerű, de a józan észen
alapuló tanácsai vannak. Sajnos a mára válasz-
tott témánkban nem nagyon nyílnak meg az
anyukák, pedig segíteni szeretnénk. Van, aki
hárít, van, aki mással magyarázza. Nehéz meg-
mondani, hogy mi az oka annak, hogy keve-

sebb kismama szoptat. Az egyik az lehet, hogy
megváltozott az idealizált testkép, pedig az a
fajta kapocs, ami kialakul a szoptatás során a
baba és a mama között az egy életre meghatá-
rozó. A baba sokkal kiegyensúlyozottabb lesz.
A biológiai hatásai is elvitathatatlanok a szop-
tatásnak, hiszen az anyatejben rengeteg ellen-
anyag van, ami az első hat hónapban meghatá-
rozza a gyerek egészségét, illetve a betegsé-
gekre való hajlamát. Az anyatej védelmet je-
lent és nem utolsó szempont, hogy mindig
kéznél van, ideális az összetétele. Nem győz-
zük hangsúlyozni, nincs olyan, hogy valakinek
túl zsíros, vagy nehéz, vagy híg a teje. Úgy van
kitalálva a szervezetünk, hogy az anyukák pont
olyan tejet biztosítanak a gyereküknek, mint
amilyenre szükségük van.
Vida Ágnes a világ legtermészetesebb és leg-
ösztönösebb dolgában végtelenül egyszerűnek
látja a megoldást.
- Pszichológusként azt látom, hogy a szoptatás
nagyon sok anyukának gondot jelent - mondja.
- Egyrészt azért, mert mindenhonnan azt hall-
ják, hogy szoptatni kell, szoptatni kell, ugyan-
akkor azt érzik, hogy ez egy olyan elvárás, amit

nem biztos, hogy teljesíteni tudnak. Olyan is
előfordul, hogy a kismama az édesanyjától azt
hallja, hogy neki nem sikerült, így az anyuka is
azt hiszi, hogy neki sem fog. Sok negatív be-
nyomás éri őket, ami megnehezíti a szoptatást.
Az elvárás miatt az ember szorong, a szorongás
miatt pedig nem megy a szoptatás, és akkor va-
lóban megtörténnek azok a kudarcok, amiket az
ember megjósol magának tudat alatt. A legfon-
tosabb a testközelség lenne, tehát ha valami nem
megy, akkor ne bonyolítsuk, ne méregessünk
meg számolgassunk háromóránként. A szabá-
lyokba kényszerítés helyett bújjunk össze a ba-
bánkkal és minél többet szoptassuk. Az gon-
dolom, hogy ez a legtöbb szoptatási problémá-
nak a megoldása. A gyakori szoptatás mellett a
baba is ráérez arra, hogy mi a dolga és mi is rá-
érzünk arra, hogy mi legyen a dolgunk a termé-
szet rendje szerint. Akinek e kérdéskörben
gondjai vannak, ne féljen segítséget kérni. Vé-
dőnők, gyermekorvosok, szakkönyvek is segí-
tik az édesanyákat e kérdéskörben. A világhálón
több, a szoptatás kérdésével foglalkozó egyesü-
let, civil szervezet is tanácsokkal szolgál.

berta

Húsvéti mocorgás
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgá-

lata által működtetett Mocorgó Baba Mama Klub április 1-jén tartja

következő foglalkozását. Téma: húsvéti játszóház (gyurmázás, ki-

festők). A szülőket, nagyszülőket, babákat, kicsiket, nagyokat a Nap-

sugár Bölcsőde 2. pavilonjában várják. (Tiszaújváros, Mátyás király

út. 34.) Bővebb információ: Szentgyörgyi Éva, 49/548-185 és Szanyi

Zsoltné, 49/548-197

Konferencia az iúságért

Problémás családok, védelembe vétel
Gyermek-és ifjúságvédelmi kon-
ferenciát rendezett Tiszaújváros
önkormányzata és a Tiszaújvá-
rosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata. A meghívott szakem-
berek több témakörben is tartot-
tak előadást a szakmai rendez-
vényen.

Védőnők, ifjúságvédelmi felelősök, gyermek-
orvosok, pedagógusok vettek részt a már ha-
gyományos tavaszi konferencián. Idén a gyer-
mekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvény változásaival foglalkoztak, de tá-
jékoztató hangzott el e tiszaújvárosi Veszé-
lyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és
Jelzőrendszer munkájáról is. A rendezvény
vendégelőadója, Nagy Zsolt addiktológiai kon-
zultáns pedig a droggal foglalkozott a függő-
ség és a felépülés a családban témakörében.
- 2014-ben a gyermekjóléti szolgálat nyilván-
tartásába vett alapellátott gyerekek száma csök-
kent a korábbi évekhez képest tájékoztatta a
hallgatóságot Bodnár Tünde a szolgálat cso-
portvezető családgondozója. - Ez azt jelenti,
hogy az önkéntes együttműködéssel valószínű-
leg eredményeket tudtunk elérni. Ugyanakkor
a védelembe vétel, a hatósági intézkedések
száma emelkedett, majdnem a háromszorosára,
28 gyermek került védelem alá. Leginkább a Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda esetében
szembetűnő ez, mert egyre inkább a fiatalabb
korosztályt érinti a védelembe vétel. Ez azt is
jelenti, hogy a szülők életvezetési problémái, az
anyagi nehézségek, az együttműködés hiánya,
a szülők közötti játszmák és a kommunikációs
problémák gyakran eszközként jelenítik meg a
gyermeket, amikor nem is lenne fontos és szük-
séges a gyermekjóléti szolgálat segítsége. Ezek
a dolgok, - a kapcsolati problémák a válás után
- indokolhatják, hogy az egyre kisebbek is be-
kerülnek a rendszerünkbe.
- Mit jelent a védelembe vétel? Kit vehetnek,
illetve kit kell védelembe venni?
- A védelembe vétel egy hatósági intézkedés.
A gyermekvédelmi törvény szerint védelembe
vételre akkor kerül sor, ha fennáll egy adott
probléma, illetve veszélyeztetett élethelyzet és
a szülő azt nem tudja együttműködéssel meg-
oldani. Tehát vagy nem működik együtt a gyer-
mekjóléti szolgálattal, vagy nem tudja, nem
akarja valamiért megszüntetni ezt a problémát.
Ennek oka lehet, hogy nincs megfelelő segít-
sége, támasza, ereje. Tehát itt az együttműkö-

dés elégtelenségéről vagy hiányáról van szó,
amikor ezt az eljárást kezdeményezi a gyám-
hivatal.
- Meddig követi figyelemmel a védelembe
vett gyermeket és családját a rendszer?
- A gyermekjóléti alapellátásban legalább fél-
éves együttműködés szükséges, és ilyenkor az
önkéntességen van a hangsúly. Itt legalább havi
kapcsolattartásról beszélünk. Védelembe vétel
során ez sokkal gyakoribb. Gyakoribbak a csa-
ládlátogatások, esetmegbeszéléseket végzünk
a jelzőrendszeri tagokkal. Ezekben az esetek-
ben a gyámhivatal kötelezi a szülőket arra,
hogy együttműködjenek a gyermekjóléti szol-
gálattal. Nyilván az önkéntes együttműködés a
legcélravezetőbb, amikor belülről jön, hiszen
ez azt jelenti, hogy a szülő is felismeri a prob-
lémát, elfogadja azokat a feladatokat, amiket a
gyermekjóléti szolgálat megállapít számára.
- Több, mint száz védelembe vett gyermek
van Tiszaújvárosban. Honnan érkezik a leg-
több jelzés?
- A legtöbb jelzés még mindig a közoktatási in-
tézményekből érkezik, ezen belül is az általá-
nos iskolából és a helyi középiskolából. A
Brassai most már felvállalt olyan problémákat
is, amelyek nem feltétlenül a törvényi kötele-
zettségeknek tesz eleget. Gondolok itt az iga-
zolatlan hiányzásokra és az ezek hátterében
meghúzódó, eddig a szolgálatnál csak látensen
megjelenő drogproblémára, a pszichoaktív sze-
rek fogyasztására.

Nagy Zsolt addiktológiai konzultáns a függő-
ség és a felépülés a családban témakörében tar-
tott előadást. Mint mondta, Magyarországon
sok drogot kipróbáló fiatal van. A diákok két-
harmada 15-16 évesen már kipróbált valami
könnyebb szert.
- Ez nem jelenti azt, hogy ebből okvetlenül baj
lesz. Gond azokkal lesz, akik benne maradnak
ebben, tartós használók vagy függők leesznek
- nyilatkozta lapunknak Nagy Zsolt. - Ilyenkor
általában a család előbb-utóbb érzékeli, hogy
baj van, hiszen elég komoly változásokat, tü-
neteket fedeznek fel, amiket nagyon nehéz nem
észrevenni.
- Család, kortársak, szakember, leginkább

kinek a segítő kezét fogadják el a tinédzse-
rek?
- Komolyabb szerhasználat esetén már való-

ban kevés a család. A megelőzésben viszont
sokat segíthet a család az odafigyeléssel. Az is
fontos, hogy egy családban nyíltan tudjon be-
szélni mindenki a problémáiról, hiszen ez egy
nagyon erős védőtényező. Ugyanilyen lehet a
hit, a sport, a közösségi tevékenység, ott, ahol
egészséges közösségben van, és pozitív célo-
kért munkálkodik magának a gyermek. Ami-
kor már kialakult a probléma, szerencsésebb
szakemberhez fordulni, mert legyen az alko-
hol, drog vagy szerencsejáték, ezekből nagyon
nehéz egyedül kijönni.

berta

A törvényi változásokat Bodnár Tünde (jobbra) csoportvezető családgondozó ismertette.

kronika@tiszatv.hu

Csepp a tengerben

Egy nappal a víz világnapja után, március 23-án a Hunyadi Mátyás Is-
kolában egy témanap keretében emlékeztünk meg e jeles ünnepről.
Nagy izgalommal várták diákjaink e napot, hiszen egy héttel korábban
előzetes feladatokat hirdettünk meg.
A reggelt rendkívüli iskolagyűléssel kezdtük, melyen Hok Csaba igaz-
gató úr nyitotta meg a rendezvényt. Ezután Tanyi Attila és Balogh
Adrienn a témához illő szavalata következett. Ezt követte a rajzverseny
értékelése, a díjak kiosztása. Bár a gyönyörű alkotások már ékesítették
a kiállítási paravánokat, az eredményekről most értesültek az érdekeltek.
Az események minden szünetben folytatódtak. Folyamatosan bővült a
népdalcímek sora, palackpostán üzentek diákjaink a jövőbe, és tiszta
vizet kóstolhattak.
A nap fénypontja egy flashmob volt, amikor a kékbe öltözött diákjaink
egy vízcseppet alakítottak ki. Majd közösen elénekeltük a magyar nép-
dalkincs egyik legszebb dalát, a „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetűt.
Ekkor került sor a TOTÓ értékelésére is. A rengeteg jó megfejtés miatt
sorsolással döntöttünk a díjazottakról.
A nap zárásaként az 1-4. osztályosok aszfaltrajzokat készítettek a vízzel
kapcsolatban, a felső tagozatosok pedig egy előadáson vettek részt. Ér-
dekes vetítést, fizikai és kémiai kísérleteket nézhettek meg az érdeklő-
dők.
Összességében diákjaink egy jó hangulatú, élményekben gazdag téma-
nap részesei voltak.
Egy első osztályos kisdiák arra a kérdésre, hogy a mai napból neki mi
tetszett a legjobban, így válaszolt: „A vízcsepp, amelynek én is a részese
lehettem”.
A tengert csodáljuk, de vízcseppek nélkül nem jöhetne létre, így lesz
kerek egész minden sok apró vízcseppből.
Köszönet a kollégáknak támogató munkájukért!

Szepesi Béláné szervező tanár

Formálódik a hunyadisok vízcseppje.

Húsvéti tojásfa
A hagyományokhoz híven húsvét alkalmából ismét hímes tojással

díszítenek fel egy fát a Remény Klub, a Guzsalyas Díszítőművészeti

Szakkör, a Lisztérzékenyek Tiszaújvárosi Csoportja és az Esély Nap-

közi Otthon tagjai. Az ünnepi ráhangolódáshoz bárki csatlakozhat,

az időpont: április 2., csütörtök, 16.00 óra.

Kismamák és gyermekvállalás előtt álló anyukák is kíváncsiak voltak az előadásra.

Vackor kalandjai

A gyerekek egyik kedvence, Vackor, a piszén pisze kölyökmackó láto-
gatott el Tiszaújvárosba. Kormos István kedves medvefigurájának tör-
ténetét táncos-zenés köntösben két alkalommal mutatta be az Inverse-
dance Fodor Zoltán társulata a Derkovits Kulturális Központban.

Zenés gyermekdarab



7. oldal2015. március 26. Kultúra

„Március 20-án a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta-
nácsa ülést tartott. Az Elnöki Tanács V. I. Lenin szüle-
tésének 100. évfordulójára, a szovjet népek és a magyar
nép örök barátsága jeléül a felszabadulás óta épült új,
szocialista város, Tiszaszederkény elnevezését április
22-i hatállyal Leninvárosra változtatja.”
Ezzel a mondattal kezdődik a Borsodi Vegyész 1970. már-
cius 26-i, Leninváros című cikke. A mindössze 4 éve vá-
rosi rangot kapott település újabb hatalmas elismerésben
részesült. És ez nem csak amolyan fellengzős kijelentés,
hiszen abban a rendszerben sem minden település vehette
fel ezt a nevet. Mindössze négy: Leningrád, egykori és mai
Szentpétervár, Leninakan, az örményországi Gjumri,
Leninabad, a tadzsikisztáni Hudzsand városa viselhette
Vlagyimir Iljics nevét, na és persze Tiszaszederkény, 1970.
április 22. után.
Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy Magyar-
országon nem Tiszaszederkény volt az első és egyetlen
Leninváros. Pestszenterzsébet, mely 1950-től a főváros
része, jelenleg pedig XX. kerülete, 1919-ben a tanács-
köztársaság ideje alatt, ha csak néhány napra is, de
ugyancsak Leninvárosként volt ismert.
A cikk természetesen méltatta a települést és az itt élő-
ket, akik ekkoriban bizonyára büszkék voltak kiváltsá-
gos helyzetükre, elért sikereikre. Erről a cikkben Ko-
vács Miklós, a városi-üzemi pártbizottság első titkára
nyilatkozott.

„Városunk a szocializmus szülötte. Új rendünkben
épült, többségében új, fiatal nemzedék lakja. Egyben a
béke városa is Tiszaszederkény, hiszen békés, nyugodt
körülmények között építjük, fejlesztjük üzemeivel e-
gyütt.
Azóta eltelt 45 év. Van, ami változott. Szocializmus he-
lyett kapitalizmus, Leninváros helyett Tiszaújváros, a
fiatal nemzedék helyett egy kevésbé fiatal település let-
tünk, de még mindig büszkék lehetünk, hiszen a leg-
fontosabb, a béke és a város építése, fejlesztése to-
vábbra is megmaradt.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Leninváros
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Március 26., csütörtök
10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Lakossági fórum - Ifjúságvé-
delmi konferencia - Frankofón fesztivál - 120 éves a film - Hurkapite
fesztivál - Kosárlabda
Utána: Hétről - Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Utazás kiállítás
Miskolcon - Sport
Utána: Fogadóóra, Bráz György polgármester válaszol a nézők köz-
érdekű kérdéseire
Utána: Egy hajóban, vallási műsor (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Április 1., szerda
18:00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Nyílt napok - Polipack
üzemcsarnok-avató -
A zene világnapja - Ékszerek üzenete - Csütörtöki töri - Sport
18:15: Hétről-hétre: magazinműsor

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Az Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, vala-
mint a Derkovits Kulturális Központ közös szervezésében, a Buda-
pesti Francia Intézet támogatásával megvalósult képregényíró és
rajzoló verseny benyújtott pályamunkáiból rendezett kiállítás a kul-
turális központ aulájában és félemeletén.
Látogatható április 23-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Április 1. (szerda) 14.00 óra:A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas
Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Április 1. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. A Biblia a
magyar irodalomban – Kosztolányi Dezső. Előadó: Dr. Reisinger
János irodalomtörténész.
Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Tokaji Bettina Gépbe zárt pillanatok című fotókiállítása. Látogatható
április 24-ig.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Március 27. (péntek) 16.00 óra: Az Olvasókör foglalkozása. Az Ol-
vasókör minden érdeklődőt szeretettel vár nyitott csoportjába.

Városi Kiállítóterem
Varsányi Emília „Színek varázslatos világa” című képzőművészeti
kiállítása.
Látogatható március 27-ig.

Internet, levéltár, egyház

Családfakutatás a gyakorlatban
Az Internet Fiesta országos ren-
dezvénysorozat idei témája: Kör-
nyezetünk és családunk az inter-
neten. A Hamvas Béla Városi
Könyvtár - csatlakozva a prog-
ramokhoz - a családtörténeti for-
rások felkutatásáról, a családfa-
készítésről szervezett bemutató
előadást.

Sokmillió anyakönyvi adat érhető el az inter-
neten, egyre többen választják a családfakuta-
tás e módszerét. Hazánkban az egyházi anya-
könyvvezetés a 17. század végén indult el (bár
elszórtan korábbról is vannak adatok), míg az
állami 1895-ben. Az internetes kutatás mellett
az egyházkerületek és levéltárak anyagai is se-
gítik a családjuk története iránt érdeklődőket.
- A legkézenfekvőbb forrás a családi emlékezet
- mondta Ferenczik-Lévai Fanni muzeológus -
, érdemes elbeszélgetni idősebb családtagok-
kal, vagy elővenni a családi Bibliát, hiszen
ebben is sok érdekes adat, feljegyzés, dátum ta-
lálható. Az interneten sok anyakönyvi adat van,
házasságkötési dátumok, és olyan érdekessé-
gek is, amelyekre nem is gondolnánk. Család-
fát kutatni azonban csak az interneten nem
lehet, ez arra jó, hogy elinduljunk, érdekessé-
geket találjunk. Aki komolyan szeretne ezzel
foglalkozni, egyházkerületeket, levéltárakat is
fel kell keresnie. Érdemes az érintett helytör-
téneti gyűjteményeknél is tájékozódni, a tisza-
újvárosi Helytörténeti Gyűjtemény irattárában
az 1941 és 1945 közötti házassági kihirdetések
jegyzőkönyvei, tisztiorvosi igazolások és szü-
lői beleegyezések is találhatók - tette hozzá a

muzeológus, aki két honlapot is bemutatott az
előadáson.
Ezek egyike a kutatásban nyújt nagy segítsé-
get (familysearch.org), ami 3,5 milliárd be-
jegyzést tartalmaz: születési anyakönyvi kivo-
natokat, az illető vallását, házasságkötésének
időpontját. Aki innen indul el, nem csak saját
családja történetét, hanem az adott település
múltját is megismerheti. A családfáknak egyéb-
ként több típusuk van, egyszerűbb elsőként ön-
magunkból kiindulni, és egyenes ági felme-
nőinket (szülő, nagyszülő, dédszülő, ükszülő,
szépszülő) megkeresni. Így tettem én is, elő-

ször a családi emlékezetre hagyatkozva: anyai
nagymamámmal történt rövid telefonbeszélge-
tést követően máris az ükszülőknél jártam, a
továbbiakban - nagyapai ágon - pedig a családi
Biblia volt segítségemre. Az utóbbiban sze-
replő adatok egy részét nagy meglepetésemre
az interneten is megtaláltam. Aki tehát időt
szán rá, előbb-utóbb biztosan eredményes lesz
a kutatása. És ha már vannak eredmények, eze-
ket különböző ingyenes programok segítségé-
vel rögzíthetjük is (például myheritage.hu), így
elkészítve saját családfánkat.

Fodor Petronella

Az internetes kutatás az elinduláshoz jó - mondja Ferenczik-Lévai Fanni (a kép előterében)
muzeológus.

A fotózás rabja

Gépbe zárt
pillanatok

A fotózást sohasem tanulta, egyszerűen a rab-
jává vált - így vall magáról a tiszaszederkényi
Tokaji Bettina, akinek kiállítása nyílt az óvá-
rosi művelődési házban. A fiatal lány első, fil-
mes fényképezőgépét 12 évesen örökölte déd-
nagyapjától, vélhetően magát a hobbit is, hi-
szen felmenője is végigfotózta élete minden
fontos eseményét. A kattogtatás szenvedé-
lyévé vált az elmúlt évek alatt, ennek váloga-
tott eredményét mutatja be most megnyílt
gyűjteményében, amely április 24-ig látogat-
ható. .

Egyél másképp! Legyél másképp!

Egészséges életmód

„Egyél másképp! Legyél másképp!” címmel az egészséges életmódot
bemutató programsorozatot indított a Hamvas Béla Városi Könyvtár.
Első alkalommal Riczu Anikó természetes gyógymód tanácsadó tartott
előadást Hogyan kezdjünk hozzá? Életmódváltás lépésről lépésre cím-
mel a könyvtár előadótermében.
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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 össze-
írására a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles ve-
zetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, sze-
mélyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebren-
dészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az
adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.
Tájékoztatásul jelezzük, hogy Tiszaújváros önkormányzata az
ebösszeírás adatai alapján jelenleg nem tervezi az ebrendészeti hoz-
zájárulás bevezetését.
Az ebösszeíró adatlap átvehető és kitöltés után leadható:
- a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bethlen G. út 7.)
- Tiszaszederkény városrészben a keddi és csütörtöki ügyfélszolgá-
lati napokon a Bocskai úti Szolgáltatóházban 9 és 13 óra között.
(Bocskai út 33.), vagy a művelődési házban elhelyezett urnában mun-
kaidőben.
- Tisza-part városrészben a Tisza-parti Szabadidőházban elhelyezett
urnában munkaidőben.
Aki elektronikus úton kíván kötelezettségének eleget tenni, az adatla-
pot letöltheti a Polgármesteri Hivatal (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu),
vagy az önkormányzat (www.tiszaujvaros.hu) honlapjáról és elküldheti
a toroklg@tujvaros.hu e-mail címre.
Amennyiben az ebtartó az idei ebösszeírást megelőzően teljesített
adatszolgáltatást, azt a hivatalos ebösszeírás alkalmával meg kell is-
mételnie.
Az adatlapok leadásának határideje: 2015. május 31.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A szabadtéri égetés szabályai
Belterületen az avar és a kerti hulladékok ége-
tésénél az önkormányzati rendelet az irányadó,
külterületen irányított égetés a katasztrófavé-
delem külön engedélyével végezhető.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 221-228.
§-a rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtásról. Az
OTSZ szerint, ha jogszabály (pl. önkormányzati
szabályozás) másként nem rendelkezik, a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel ösz-
szefüggésben, és a belterületi ingatlanok haszná-
lata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése
tilos.
A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése
szerint a települési önkormányzat képviselő-tes-
tületének hatáskörébe tartozik az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rende-
lettel történő megállapítása. Az önkormányzati
rendelet jogszabálynak minősül, ezért törvényi
felhatalmazás alapján a belügyminiszteri rende-
lettel megállapított OTSZ-szel összhangban az
önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az
avar és kerti hulladék égetését.Ahol viszont ilyen
rendelet nincs, ott erre is az OTSZ tiltása az irány-
adó.
Az OTSZ ugyancsak előírja, - ha jogszabály
másként nem rendelkezik - az ingatlan tulaj-
donosa, használója köteles a területet éghető
hulladéktól és tovább nem hasznosítandó szá-
raz növényzettől mentesen tartani.
Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a ka-
tasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékeny-
sége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének
megakadályozására, szabályozására irányul.
Az OTSZ alapján a kilátókat, magaslati pon-
ton elhelyezkedő létesítményeket, az önkor-
mányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv
vezetője által megbízott személyek a szabad-
téri tüzek korai szakaszban történő észlelése
céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
Külterületen irányított égetés csak engedéllyel
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, haszná-
lója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfel-
jebb 10 hektár egybefüggő területen irányított
égetést végezhet.
Az irányított égetés végzésére vonatkozó kére-
lem tartalmazza:
• a kérelmező nevét és címét,
• az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal
vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
• az égetés megkezdésének és tervezett befeje-
zésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
• az irányított égetés indokát,
• az égetéssel érintett terület nagyságát,
• az égetés folyamatának pontos leírását,
• az égetést végző személyek nevét, címét,
• az égetés felügyeletét biztosító személy nevét
és címét, mobiltelefonszámát,
• a tűz továbbterjedésének megakadályozására
tervezett intézkedéseket, és

• a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedé-
sének megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett idő-
pontját megelőző 10. napig be kell nyújtani a te-
rületileg (kivételes esetben a kérelmező lakó-
helye, székhelye szerint) illetékes katasztrófavé-
delmi kirendeltségnek. A tűzvédelmi hatóság a
kérelmet annak beérkezésétől számított 5 mun-
kanapon belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab
10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése je-
lenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért
fizetendő 3000 Ft illetéket kérelmenként kell
megfizetni.Akirendeltség irányított égetésre vo-
natkozó engedélye más, jogszabályban - a ter-
mészet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
21. § - előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Tűzgyújtási tilalom alatt irányított égetés nem
engedélyezhető.
Tűzvédelmi szabályok az irányított égetés-
nél
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható
őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irá-
nyított égetést befejezték, azt azonnal el kell ol-
tani. Az irányított égetés csak úgy végezhető,
hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt
ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után
a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a pa-
rázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszer-
számokkal - meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az
alábbiak szerint végezhető:
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő
felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlóma-
radványok használhatók fel; a szalmát elége-
téssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos. A tarlót vagy az érin-
tett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt

legalább 3 méter szélességben körül kell szán-
tani, és az adott területen az apró vadban okoz-
ható károk elkerülése érdekében vadriasztást
kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok vé-
delmére a helyi adottságoknak megfelelő, de
legalább 6 méteres védősávot kell szántással
biztosítani.
A tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen
szakaszosan végezhető, és csak az egyik sza-
kasz felégetése után lehet a másik szakasz fel-
égetéséhez hozzáfogni. A tarlóégetés során
tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott,
megfelelő létszámú, kioktatott személy jelen-
létéről kell gondoskodni, és legalább egy trak-
tort ekével a helyszínen készenlétben kell
tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék égetésére értelemszerűen a tarlóégetés
szabályait kell alkalmazni.
Erdei tűzrakó helyen történő tűzgyújtás nem
irányított égetés!
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló,
lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi
hulladék) égetést jogszabály az irányított ége-
téstől eltérő fogalomba sorolja - mint például
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. §-a és az
erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008.
(VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-a (alkalomszerű
tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) - és
az égetésre speciális feltételeket, módszereket
és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezése-
ket kell alkalmazni, és nem kell a tevékenysé-
get irányított égetésként engedélyeztetni.

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Tiszaújvárosi

Katasztrófavédelmi Kirendeltsége

A katasztrófavédelem mentesül a tilalom alól, ha tevékenysége a károk csökkentését szol-
gálja.

Tavaszi növényvédelem

Permetlé és puszpángmoly
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. az
elmúlt héten elvégezte a közterületi díszfákon
és cserjéken a tavaszi lemosó permetezést.
A kora tavaszi időszak egyik legfontosabb nö-
vényvédelmi teendője a lemosó permetezés. A
kórokozók és kártevők jelentős része áttelelő
alakjaikban (tojás, báb) fás részek felületén,
azok kéregrepedéseiben, a törzsek tuskórészén,
a gyökérnyakon, a metszési felületek környe-
zetében és a vesszők rügyeiben vészelik át a
számukra kedvezőtlen téli időszakot. Az első
növényvédelmi munka a tavaszi metszés, ek-
kor távolítjuk el a beteg, sérült vesszőket, ág-
részeket, a moníliás gyümölcsmúmiákat. Alma
metszésekor a lisztharmattal fertőzött rügye-
ket, a vértetű kolóniákkal berakott fiatal hajtá-
sokat, a pajzstetves ágrészeket, ezzel pedig
jelentősen csökkentjük a fertőzések forrását. A
metszést követő lemosó permetezés jól kiegé-
szíti a mechanikai beavatkozást, hiszen a meg-
ritkított lombkoronában megmaradt fás részek
felületét kezeljük, illetve a metszéskor kelet-
kezett sebeket is lezárjuk. A leggyakrabban
használt lemosó szerek hatóanyagai, a réz, a
kén és az ásványi olajok. A lemosó permete-
zést fagymentes napokon, nagy lé mennyiség-
gel, áztatás szerűen érdemes elvégezni. A
permetlé elsodródásának elkerülése érdekében
szélcsendes időben permetezzünk, ezzel is nö-
velve a permetszer megtapadásának esélyét és
a szomszédokkal sem veszünk össze. Az ola-
jos réz-kén kombináció réz-oxikloridot, ként és
ásványi olajt is tartalmaz, egy készítménnyel
védekezhetünk a baktériumos (alma tűzelha-
lás, őszibarack tafrinás levélsodródás) és gom-
bás eredetű betegségek és kártevők ellen.

Új dísznövénykártevő is megjelent hazánkban,
a buxust (puszpáng) károsító selyemfényű
puszpángmoly. Sopron környékén figyelték
meg első ízben 2011 őszén, azóta Budapesten
és már Miskolcon is károsított. A selyemfényű
puszpángmoly évente 3 nemzedéket nevel ki,
tehát háromszor rajzik a lepkéje. A kifejlett
egyedek szétnyitott szárnyakkal elérik a 4 cen-
timétert, színük fehéres, és szárnyukat körben
széles barnás szegély övezi. A lárváik zöld szí-
nűek, teljes fejlettségükben a 4 cm-es méretet
is meghaladhatják. A fejlett lárvák feketés csí-
kokkal mintázottak, fejük fekete. A fiatal her-
nyók csak hámozgatják a leveleket, így azok
fehéresen áttetszők lesznek, az idősebbek tel-
jesen elfogyasztják a levélzetet, tarrágást okoz-

hatnak. A kártevő a puszpángbokor belsejében
kezdi a károsítást, így ha idejében nem vesszük
észre, napok alatt lerághatják az egész növé-
nyünket. A kártevő hernyófészkekben telel a
bokor belsejében. Vizsgáljuk át a bokrokat és
metszőollóval vágjuk ki, majd égessük el eze-
ket. Később, ha a kis hernyók megjelennek,
nagy nyomással, a bokor belsejébe permetez-
zünk rovarölő permetszert (Decis Mega,
Mospillan 20 SP). A puszpáng viaszos levelei
miatt tapadásfokozót is keverjünk a permet-
lébe. A selyemfényű puszpángmolynak három
nemzedéke van, késő őszig rajzik, így károsí-
tásával egész nyáron számolhatunk.

Kerékgyártó István
növényvédelmi szakmérnök

Haltelepítés

Pontyok a tavakban

Haltelepítéssel indult a tavaszi horgász szezon a Zabos Géza Horgász
Egyesület által kezelt vizekben. Múlt pénteken összesen 2400 kilo-
gramm pontyot telepítettek a csécsi, a sajószögedi, a kürti, az örösi ta-
vakba és a Nyugati-főcsatornába. Aznap horgászati tilalom volt, szom-
battól azonban újra lehetett zsákmányra „vadászni” a halban gazdago-
dott tavakban.

Szép, de kártékony a selyemfényű puszpángmoly.

Vádemelést javasol a rendőrség azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki
egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen előzetes szóváltást követően bántal-
mazott egy helyi 26 éves férfit.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya garázdaság vét-
ség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást egy 17
éves helyi fiatallal szemben.
A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2015. január 31-én 22 órát meg-
előzően egy tiszaújvárosi vendéglátóhelyen szóváltásba keveredett egy
23 éves sajószögedi és egy 26 éves helyi fiatalemberrel.
A vita hevében a terhelt az egyik férfit tettleg bántalmazta. A kihívóan kö-
zösségellenes, erőszakos magatartást tanúsító, másokban megbotránkozást
és riadalmat keltő személyt a rendőrök a bejelentéstől számított fél órán
belül elfogták, majd a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra előállították.
A beismerő vallomást tett garázda fiatallal szemben folytatott nyomozást
a rendőrség 2015. március 18-án lezárta és a keletkezett iratokat vád-
emelési javaslattal továbbította a Miskolci Járási Ügyészségre.

Bíróság előtt felelhet
a garázda
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Családgondozó
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Ka-
zinczy út 3.) pályázatot hirdet 1 fő részére határozatlan időre, család-
gondozó munkakör betöltésére, a Családsegítő Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek, krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1993. évi III. törvény, 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikötéssel.
Pályázati feltételek:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 5. pontjában család-
gondozóra vonatkozó képesítést igazoló oklevél másolat,
- 3 hónapnál nem régebbi bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyít-
vány,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény sze-
rint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich
Péter intézményvezetőhöz kell eljuttatni, Tiszaújváros, Kazinczy út 3.
címre. Pályázni csak a pályázati feltételekben felsorolt valamennyi irat
benyújtásával lehet, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen. Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 622/2015., valamint
a munkakör megnevezését: családgondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelenné nyilváníthatja.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- tiszaújvárosi lakhely.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2015. március 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. április 03.
Az állás a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropatich Péter intézményve-
zetőnél a 49/548-190-es telefonszámon lehet. Az intézmény honlapja:
www.human.tujvaros.hu. A pályázati felhívás a KSZK honlapján 622/
2015. azonosító számon 2015. március 09.-én jelent meg.

Kisgyermeknevelő
munkakör

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ állást hirdet 1 fő kisgyer-
meknevelő munkakör betöltésére. Feladatai: három éven aluli gyerme-
kek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének se-
gítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A jogvi-
szony időtartama: határozott idejű kinevezés, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel.
Jelentkezési feltételek:
- önéletrajz,
- bölcsődei szakgondozó (OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermekgondozó
(OKJ); vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy cse-
csemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ); vagy kisgyermekgondozó, -
nevelő (OKJ) végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi, bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyít-
vány,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes ada-
tok az álláshirdetéssel összefüggésben szükséges kezeléséhez,
- nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésé-
ben meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
Bérezés a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló törvény szerint.
A jelentkezési feltételekben megadott valamennyi dokumentumot a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központba, Poropatich Péter Intézmény-
vezetőhöz kell eljuttatni 3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre.
Jelentkezni csak a jelentkezési feltételekben felsorolt valamennyi do-
kumentum együttes benyújtásával lehet, ellenkező esetben a jelentke-
zés érvénytelen. Kérjük a borítékon feltüntetni az állás iktatószámát:
623/2015. valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
Az álláshirdetés megjelentetője fenntartja magának a jogot, hogy az ál-
láspályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A jelentkezés határideje: 2015. március 30. A jelentkezések elbírálásá-
nak határideje: 2015. április 03. Az állás a jelentkezések elbírálását kö-
vetően azonnal betölthető. Az állással kapcsolatban érdeklődni Völgye-
siné Czinege Margit szakmai vezetőnél a 49/548-379-es telefonszámon
lehet.

A Hupikék törpikék nyomában

Sokszínű nyelv és kultúra
Tizenhatodik alkalommal ren-
dezték meg a Frankofón feszti-
vált megyénkben, melynek célja,
hogy különböző programokon
keresztül mutassák be a francia
nyelv és a frankofón országok
kultúrájának sokszínűségét.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium és a Derkovits
Kulturális Központ szervezésében városunk-
ban is megrendezték a Frankofónia ünnepét.
Afrancia délután részeként a középiskola 11. osz-
tályos francia fakultációs diákjai adtak zenés-ver-
ses műsort, majd kihirdették annak a képregény-
rajzoló pályázatnak az eredményeit, melyre álta-
lános- és középiskolás diákok is nevezhettek. Több
mint hetven általános iskolás és közel kétszáz kö-
zépiskolás jelentkezett a felhívásra, a diákoknak
vagy egy már létező képregény folytatását kellett
megrajzolniuk, de egy kitalált karakter franciaor-
szági történetét is bemutathatták.
- Nagyon érdekesek voltak a beadott művek -
mondta Kőteleki Tünde, a középiskola francia-
tanára -, volt, aki Pom Pom-ot rajzolta le fran-
cia környezetben, de olyan is, aki Mr. Beant,
vagy épp Spongyabobot „utaztatta” el Francia-
országba. A francia nyelvterületeken egyébként
nagyon népszerűek a képregények, kevesen
tudják, de a Hupikék törpikék is onnan „szár-
maznak” - mondta a tanárnő.
Arendezvényre ellátogatott Raymond Lardellier,
a Miskolci Francia Intézet igazgatója is, aki la-
punknak elmondta, nem is gondolta volna, hogy

ilyen sokan jelentkeznek a rajzpályázatra. Mint
mondta, hasznos kiegészítője a nyelvtanulásnak
az, ha valaki képregényeket olvas, hiszen a hu-
moros rajzok, írások szórakoztatóvá teszik a ta-
nulást, ez pedig rengeteg pozitív élményt adhat.
A képregény-rajzoló pályázat eredményei:
Általános iskola 5-6. osztály: 1. Ilosvai Krisztián,
Horváth Loretta, 2. Nemes Noémi, Balla Márton
(mindnyájan a Szent István Katolikus Általános
Iskola 6.a osztályos diákjai), 3. Gyükér Lilla,
Kalotai Laura (Szent István iskola 5.a osztály).
Általános iskola 7-8. osztály: 1. Nagy Vanessza
(7/6. Széchenyi), 2. Unyi Dominik (7.h Eöt-

vös), 3. Cservenák Gábor (7.a Szent István)
Gimnázium (magyar nyelvű pályamunkák): 1.
Mezei Zsolt (9.b), 2. Kiss Dorottya (10.g), Izsvák
Viktória és Sepsi Georgina (12.n), 3. Kovács
Dániel (11.b), Vígh Krisztina (11.a)
Gimnázium (francia nyelvű pályamunkák): 1.
Szuhán Dóra (12.n), 2. Erős Patrik, 3. Horváth
Eszter (11.h)
Különdíj: Kelemen Richárd (9.n)
A rajzpályázat támogatói: Budapesti Francia
Intézet, Librairie Latitudes, Raabe-Klett Kia-
dó, Alexandra Könyváruház, Atout France.
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Március 21-én Budapesten, a Ste-
fánia Palota - Honvéd Kulturális
Központban volt a Szakmai Kö-
zépiskolásokért Kulturális Egye-
sület által megrendezett Örök-
ségünk ’48 és Magyarország az én
hazám vetélkedők országos dön-
tője, ahová a Tiszaújvárosi Bras-
sai Sámuel Szakképző Iskola két
csapata jutott be.

Az Örökségünk ’48 történelem és állampolgári
vetélkedő célja a reformkor és az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eszméinek, vala-
mint a kiegyezésig tartó történelmi korszak
szereplőinek, eseményeinek ismerete, az ösz-
szefüggések felismerése, valamint a történelmi
emlékek ápolása. Iskolánkat Kiss László, Ko-
zák László és Mészáros Attila 12. évfolyamos
tanulók képviselték, akik az előkelő 9. helyen
végeztek. Felkészítő tanáruk Kiss Éva.
A Magyarország az én hazám komplex honis-
mereti vetélkedő célja, hogy a csapatok megis-
merjék Magyarország néprajzát, kulturális,
művészeti, földrajzi értékeit, gazdasági adottsá-
gait és idegenforgalmi nevezetességeit. A 9. év-

folyamos Derbák Dominik, Lipcsey Gellért és
Tóth-Papp Tamás 14. helyen végzett a verseny-
ben. Felkészítő tanáruk Pázmándi Henriett.
Köszönjük a segítséget a KLIK Tiszaújvárosi

Tankerületének, az újtikosi Borockás Néptánc
Egyesületnek, Csapó Noémi tanárnőnek és
Bozsik Imre tanár úrnak.

Jakab Dénes mb. intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Brassaisok a döntőben

A csapatok és felkészítőik.

A Bismarck L’amour csapata.

Nagy Máté, Ádám Szabolcs és Kiss Ádám.

kronika@tiszatv.hu

Matek és fizika
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanu-

lói a Jedlik Ányos tanulmányi verseny regionális fordulóján a követ-
kező eredményeket érték el.
Matematika verseny 6. évfolyamos kategóriában: 3. helyezett: Énekes
Szabolcs Dániel 6/9. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Vanczó
Sándorné); 3. helyezett: Fekete Boglárka 6/9. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Vanczó Sándorné); 7. helyezett: Takács Boglárka 6/9. (Széche-
nyi István Iskola, felkészítő: Vanczó Sándorné). Fizikaverseny 8. évfo-
lyamos kategóriában: 6. helyezett: Forgó Krisztián Márk 8/3. (Hunyadi
Mátyás Iskola, felkészítő: Drotárné Tamás Hermina)

Hok Csaba
intézményvezető

kronika@tiszatv.hu
Németes sikerek

az Eötvösben
Március 17-én az Eötvös középiskola hat diákja két
háromfős csapatot alkotva vett részt a Miskolci Fazola
Henrik Szakképző Iskola német nyelvű megyei vetél-
kedőjén, melynek témája Bismarck élete és tevékeny-
sége volt. Az írásbeli fordulón még 18 csapat indult, a
szóbeli fordulóra a hat legjobb jutott tovább. Mindkét
csapat eredményesen szerepelt, a Kiss Ágota, Bacsa
Fanni és Izsvák Réka alkotta Diamanten csapat a ne-
gyedik helyezést érte el. A Bismarck L’amour csapat,
melynek Bajzáth Áron, Barta Péter és Márki Zsófia
volt a tagja ennélis jobb volt, a második helyet sze-
rezte meg. A versenyzőket Ráczné Veres Erzsébet
Emőke tanárnő készítette fel.

Márki Zsófia 11.a

Elődeik nyomában
Az idén is sikeresen vették az akadályokat a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
„kockái”.
A Nemes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Ver-
seny mindkét kategóriájában szép eredményeket értek el di-
ákjaink.
Nagy Máté 10.b osztályos tanuló mindkét kategóriában a
megyei középdöntő aktív szereplője volt és az ott nyújtott
teljesítménye alapján alkalmazásokból március 14-én
Budapesten az ELTE számítógép termében bizonyíthatott az
országos döntőben.
Kiss Ádám 9.h (programozás) és Ádám Szabolcs 10.b (al-
kalmazások) is a megye legjobbjai között zárták a versenyt.

Ferenczyné Szabó Zsuzsanna felkészítő tanár

Képregények sokasága.
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Gyakornoki
program

2014. december 1-től a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott „Gyakorlati program megvalósítása Papp Csilla egyéni vállalkozásában” című TÁMOP
-2.3.4. A-13/1-2014-0652 jelű pályázatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztési
és Stratégiai Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) alap-
ján az Új Széchenyi Terv előirányzatból egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásban
részesül, melyben 10 fő gyakornoki pályakezdőt támogat 9 hónapon keresztül.



A TSC tehetségei balról jobbra: Gyuricskó Adrián, Nagy Balázs és
Fónagy-Árva Péter.
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A Sportcentrum eseményei
Március 28. szombat

Kosárlabda
09.00 Regionális serdülő kosárlabda bajnokság Játékcsarnok
Nyitott kapuk
09.00 Pontvadászat: tollaslabda Edzőterem
Labdarúgás
10.00 U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Mezőkövesd bajnoki lab-
darúgó mérkőzés Füves edzőpálya
12.00 U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Mezőkövesd bajnoki lab-
darúgó mérkőzés Füves edzőpálya

Március 29. vasárnap
Labdarúgás
09.30 Bozsik-torna (U7, U9 korosztály) Műfüves labdarúgó pálya
10.00 U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros – KBSC bajnoki labdarúgó
mérkőzés Füves edzőpálya
12.00 U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros – KBSC bajnoki labdarúgó
mérkőzés Füves edzőpálya

Március 30. hétfő
MLSZ Grassroots „C” edzőképzés

Asztalitenisz

Reménykeltő
újoncok

Az újonc korosztályos asztaliteniszezők Reménységek Kupáját március
21-én rendezték meg Budapesten. A rekordszámú, mintegy 150 után-
pótlás sportolót felvonultató eseményen a Tiszaújvárosi SC három ver-
senyzővel képviseltette magát. Fónagy-Árva Péter az U10-esek között
nagyszerű játékkal az igen előkelő 3. helyet szerezte meg, míg Nagy
Balázs ugyanebben a mezőnyben a 8 közé jutásért maradt alul a későbbi
győztessel szemben. Gyuricskó Adriánnak sem kedvezett a szerencse a
sorsolásnál, az U13-as mezőnyben a 16 közé jutásért a verseny későbbi
ezüstérmesét kellett volna legyőznie, de sajnos a bravúr ezúttal elma-
radt.

Nem „botlott” az Eötvös

Az Eötvös DSE Tiszaújváros nemrégiben pályaválasztóként nyert mis-
kolci riválisa ellenében a megyei bajnokság 24. fordulójában.
Eötvös DSE Tiszaújváros - Miskolc Városi Sportiskola I. 11-7
A győzelmeket szerezték: Jakab 3, Zoltán 3, Léka 2, Kanyó 2, valamint
a Zoltán-Kanyó páros.

A nívós mezőnyt felvonultató XIX. Csárdaszállás-kupa elnevezésű erő-
emelő és fekvenyomó bajnokságon mérették meg magukat a közel-
múltban a Tiszaújvárosi Fitness Sport Klub versenyzői. A viadal
nevében is szereplő Békés megyei településen - a szokásostól eltérően
- csak két súlycsoportban, 90 kg alatt és felett vetélkedtek a résztvevők.
A hölgyek 90 kg alatti RAW kategóriájában Hajdú Anikó 65,3 kg-os
testsúllyal a második helyen végzett erőemelésben (guggolás 110 kg,
fekve-nyomás 62,5 kg, felhúzás - új egyéni csúccsal 140 kg). Anikó
fekvenyomásban negyedikként zárta a rangsort.
Szabó Piroska 63 kg-os testsúllyal a negyedik pozíciót érdemelte ki erő-
emelésben (guggolás 95 kg, fekvenyomás 62,5 kg, felhúzás 120 kg).
Piroska fekvenyomásban nyújtott teljesítménye a 3. helyhez volt elég.
A férfiak között a 90 kg alatti RAW kategóriában Varga István 72,3 kg-
os testsúllyal erőemelésben (guggolás 170 kg, fekvenyomás 120 kg, fel-
húzás 200 kg) a negyedik lett.

Kézilabda

Mindenkinek jár
a pacsi

Vendégként aratott fölényes győzelemmel
kezdte a megyei női kézilabda bajnokság ta-
vaszi szezonját a Tiszaújvárosi SC.
M-Handball SE - Tiszaújvárosi SC 12-21
Felsőzsolca, sportcsarnok.
M-Handball SE: Kékedi, Farkas (1), Kacz-
vinszky, Szlafkai (5), Oláh (2), Orosz, Cse-
ri, Guzi (2), Kobolák (2), Kapitány.
Tiszaújvárosi SC: Tóth, Rónai (2), Takács
(3), Sepsi (1), Új (1), Bagdi (1), Nagy (10),
Béke (1), Bozsik, Saláta, Kiss (2), Zombor,
Kovács, Varga.
Az első mérkőzés mindig nehéz, főleg úgy,
hogy a tiszaújvárosiak igazából nem voltak
tisztában az ellenfél erejével. A felkészülési
mérkőzések felemás játéka után a nyitány
azonban nagyszerűen sikerült, a vendéglátók
esélyt sem kaptak. A csapat végig jól, harco-
san, nagy akarattal játszott, a kapusok a me-
zőny fölé nőttek, a második félidőben csak
négy gólt kaptak, ami a védekezést is dicséri.
A következő mérkőzés március 29., vasár-
nap, 14 órakor Mezőkeresztesen lesz, ahol a
TSC folytatni szeretné ezt a lelkes és jó já-
tékot.
Béres Zoltán, szakosztályelnök: Remekül si-
került a tavaszi nyitány. Az első perctől ma-
ximális koncentrációval, igazi csapatként
funkcionálva végig kézben tartottuk a mér-
kőzést. Gratulálok a lányoknak, mindenki-
nek jár a pacsi!

Szoros, kiegyenlített küzdelem
végén otthonában ünnepelhetett
fontos győzelmet az NB I/B Ke-
leti csoport 20. fordulójában a
felsőházi tagságért küzdő Tisza-
újvárosi Termálfürdő-Phoenix
KK férfi kosárlabda csapata.

A mérkőző felek támadásban és védekezésben
végig kiegyensúlyozott küzdelmet folytattak a
pályán. A siker zálogát a végjáték, azaz a ne-
gyedik negyed jelentette, melyet a közönség
által fantasztikusan támogatott hazaiak hoztak
le pontosabban, nyugodtabban. Ez eredmé-
nyezte az idei bajnokságban a tizenharmadik
Phoenix-sikert.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK -

Budapesti Honvéd SE 69 -62 (17-15, 15-17,
19-18, 18-12).

Tiszaújváros, 300 néző. V.: Gergely, Mészáros,
Bács.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kóthay
(13/3), Varga Á. (15/3), Kovács Z. (12), Kovács
B. (-), Joó (4). Csere: Berta (2), Sitku (15/3),
Kilyen (8/3).
Budapesti Honvéd SE: Haris (22/15), Szalay
(5), Kerpel (2), Kiss, Kwawe (12/3). Csere:
Sebők (6), Teremy (5), Kovács (10), Sinkovits.
Brunyánszky István, vezetőedző: Izgalmas,
küzdelmes, taktikus mérkőzést játszottunk a
fővárosiakkal. Sikerült kierőszakolnunk a győ-
zelmet és ezzel továbbra is harcban vagyunk a
felsőházi tagságért. Gratulálok a fiúknak, hogy
ebben a sérültekkel nehezített helyzetben is
tudták hozni a sikert!
Puskás Artúr, vezetőedző: Nagyon taktikus já-
tékot nem tudtunk most hozni, az átlagéletko-
runk 20 év alatt volt. Ami a lefutást illeti, Sitku
Bécit próbáltuk volna egy kicsit elfárasztani,
ám ez nem sikerült. Nem tudtuk kiégetni őket,
jó erőben volt az ellenfél.

Hazai környezetben aratott győ-
zelmet a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros az NB III. Keleti cso-
portjának 19. fordulójában. A
vendéglátók többnyire mezőny-
fölényben játszottak a Salgótar-
ján ellen, de ezt csak egy alka-
lommal tudták gólra váltani.

TFC Tiszaújváros - Salgótarjáni BTC
1-0 (1-0)

Tiszaújváros, 150 néző, V.: Szilágyi (Berecz,
Kövér)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.- Ga-
lambos, Fodor, Hajdu, Molnár F., Polényi,
Patalenszki, Hussein (Kerekes), Bussy, Tóth T.
(Kovács P.), Kovács Sz. (Potyka)
SBTC: Roma-Liszka, Sólyom, Radics, Szabó,
Bata (Bakos), Novák, Ludányi, Banai, Birin-
csik, Alapi.
A múlt heti fővárosi fiaskó után a bizonyítási
vágy és a győzelmi remény egyaránt fűtötte a
tiszaújvárosiakat az SBTC ellen. A házigazdák
lendületesen kezdtek, a 14. percben egy szép
támadás után Kovács Szilárd iratkozott fel a
góllövőlistára. A vendégeknek is volt néhány
próbálkozása, de ezek nem igazán jelentettek
veszélyt Tóth kapujára. Ebben a játékrészben
a Tiszaújváros némi mezőnyfölényt harcolt ki,
ám próbálkozásait nem kísérte szerencse.
A második 45 percben több lehetőség is adó-
dott az előny növelésére, ezek azonban csak le-
hetőségek maradtak, így a lelkesen küzdő
salgótarjániak ellen a korai gól döntött.
A jövőt illetően biztos, hogy tovább kell javí-
tani a támadójátékot. A pontvadászat folytatá-
sában a bajnokjelölt Kisvárda otthonában kell
helytállnia a Termálfürdő FC Tiszaújváros gár-

dájának, hogy bebizonyítsák, 4. helyük nem a
véletlen műve..
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A mérkőzést végig
kézben tartottuk, és ha a helyzeteinket jobban
kihasználjuk, akkor nem kellett volna izgul-
nunk ennyire a végén.
Oláh Béla, vezetőedző: Sajnos 3-4 meghatá-
rozó játékosunkat nem tudtuk pótolni, de talán
nagyobb hittel, a 2. félidei játékunk alapján egy
pontot szerezhettünk volna. Gratulálok a
Tiszaújvárosnak!
További eredmények
Jászberény - Kisvárda 0-3
Putnok - Budapest Honvéd 2-0
Cigánd - DVSC-DEAC 1-1
Hajdúböszörmény - Felsőtárkány 1-2
Gyöngyös - Nyírbátor 0-4
Veresegyház - KBSC 0-2
Következik a 20. forduló

2015.03.27. péntek, 15:00
Budapest Honvéd - Cigánd
2015.03.28, szombat 15:00
Kisvárda - Tiszaújváros
Hajdúböszörmény - Veresegyház
Nyírbátor - Felsőtárkány
DVSC-DEAC - Gyöngyös
Salgótarján - Putnok
Hatvan - Jászberény
Szabadnapos: KBSC FC

Három siker vendégként

Négy utánpótlás csapatunk közül három győ-
zött, egy pedig kikapott az elmúlt hétvégén. A
győzelmek értékét növeli, hogy az U15, az
U17 és az U21-es együttes egyaránt idegenből
hozta el az értékes pontokat.
U21 Kisvárda - Termálfürdő FC Tiszaújváros

2-3
Rémiás Róbert, edző: Fegyelmezett, taktikus
játékkal értékes győzelmet arattunk. Gratulá-
lok a csapatnak!
U17 Kisvárda - Termálfürdő FC Tiszaújváros

1-6
Császár Zoltán, edző: A második félidőben jól
és gólveszélyesen játszottunk, így teljesen
megérdemelten gyűjtöttük be a számunkra fon-
tos három bajnoki pontot. Gratulálok a fiúk-
nak!

U15 Felsőtárkány - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-10

Barabás Zoltán, edző: Nagy arányban győz-
tünk. Örüljünk az eredménynek, mert minden
meccs más és más.

U14 Felsőtárkány - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 3-0

Labdarúgás

Egy gól is elég, ha győzelmet ér

A tarjániak hiába szorongattak, a hazaiak
itthon tartották a bajnoki pontokat.

Kosárlabda

Útban a felsőház felé

Az utolsó negyed pontos játéka és a lelkes
közönség támogatása kellett a sikerhez.

Erőemelés

Békésben is
a legjobbak között

Body és Power

Idén is Tisza-Kupa
Március 28-án, szombaton 10 órától ismét az Eötvös középiskola tor-
nacsarnoka ad otthont a hagyományos Tisza-Kupa tavaszi erőemelő,
fekvenyomó, testépítő és fitness területi tehetségkutató versenynek,
valamint a „PE-teszt” fekvenyomó bajnokságnak. A verseny rende-
zői mindenkit szeretettel várnak, a belépés díjtalan.

Csaknem 200 km a Balaton körül

Elhatározta, megcsinálta
Pap-Csákvári Judit öt maratoni
táv teljesítésével a háta mögött vá-
gott bele az igazán nagy kihívást
jelentő balatoni szupermaratonba,
melynek 194,2 kilométerét a múlt
héten - első tiszaújvárosi női futó-
ként - sikerrel teljesítette.

- Amatőr futóként 2009-től évente abszolváltam
a maratoni távot, melyet követően újabb kihívást
kerestem - beszélt az előzményekről a céltudatos
sportember. - Így találtam rá a 8. Spuri Balaton és
Félbalaton Szupermaratonra, melyet március 19-
22. között rendezett meg a Budapesti Sportiroda
(BSI). Miután elhatároztam, hogy rajthoz állok, a
BSI-től kértem egy erre vonatkozó edzéstervet,
melyet 100 méter pontossággal betartottam, mí-
nusz 10 fokban és szakadó esőben is. Ennek elle-
nére kissé tartottam tőle, hogy eleget készültem-e?
Az volt a célom, hogy szintidőn belül és egészsé-
gesen teljesítsem a versenyt. Siófokról rajtolva,
Fonyódot, Szigligetet, Badacsonyt és Balaton-
füredet érintve érkeztünk vissza a siófoki kiindu-
lási helyre, úgy, hogy a négy nap mindegyikén
többet futottunk egy maratoni távnál. Érdekes
módon számomra az esti evés és alvás volt a leg-
nehezebb, miközben a másnapi etapra koncent-
ráltam. A reggeli rajtokban azonban mindig új
lendületet kaptam.Abefejező, negyedik, 50,7 km-
es napon belül sikerült megdöntenem a sokáig ost-
romolt álomhatárt, 4 órán belül hagytam magam
mögött a maratoni (42,095 km) távot. Ekkor már
felszabadult voltam, nem kellett tartalékolni. Az
egész verseny alatti csodálatos hangulat, a futó-
társak - az olimpiai bajnok Kovács „Kokó” István
is elismerően nyilatkozott a zárónapi tempómról -

autósok, kísérők folyamatos biztatása is nagyon
sokat segített abban, hogy 19 óra 3 perces idővel
bőven belül legyek a szintidőn. Eredetileg egy hét
pihenőt terveztem, de szerdán olyan szép idő volt,
hogy nem bírtam ellenállni, futócipőt húztam.
Meglepően jól bírtam, mindössze némi izomfá-
radtsággal kellett szembe néznem, de ez termé-
szetes egy ilyen terhelést követően. Ami az idei
folytatást illeti, jó néhány tiszaújvárosi futótár-
sammal együtt, akikkel figyelemmel kísérjük egy-
más eredményeit, rajthoz állunk a budapesti
Vivicitta Félmaratonon. Hazai pályán jöhet a Jabil
1/3 Maraton, újra a fővárosban a WizzAir
Félmaraton, a Spar Maraton és szezonzárásként a
Miskolci Barátság Maraton.

Pap-Csákvári Judit tökéletes felkészülést kö-
vetően iratkozott fel az egyéni teljesítők közé.
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A humánszolgáltató
központ rendezvényei

Kirándulás az ónodi vásárba
Időpont: április 2. Jelentkezni március 26-ig lehet a 700 forintos úti-
költség befizetésével. Útvonal: Tisza-part városrész (7:45) -
Tiszaszederkényi Művelődési Ház (7:50) - Derkovits Kulturális Köz-
pont (8:00) - Ónod. Visszaindulás a délutáni órákban.

Költészet napi vetélkedő
Időpont: április 9., 9 óra. Helyszín: Ezüsthíd Gondozóház. Hatfős
csapatok jelentkezését várják március 30-ig a „Száll a madár ágról
ágra” elnevezésű vetélkedőre, melyet a költészet napja alkalmából
rendeznek. Jelentkezni a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
nyugdíjas klubjaiban, valamint a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sületénél lehet.

Nótaest amatőrökkel
Április 16-án 14 órai kezdettel Nótaestet rendez a humánszolgáltató
központ a központi étteremben amatőr művészek fellépésére adva le-
hetőséget. Jelentkezni március 30-ig lehet a nyugdíjas klubokban és
a nyugdíjas egyesületnél.

Színházlátogatás
A humánszolgáltató központ színházlátogatást szervez Presser
Gábor-Sztevanovity Dusán: A padlás című darabjára április 30-án.
Jelentkezni a nyugdíjas klubokban és a nyugdíjas egyesületnél lehet
április 13-ig, a 2500 forintos részvételi költség befizetésével.

Hurkapite másodszor

Hat sertés, fülétől a farkáig
Polgár központi tere átalakult a
hétvégére. A városháza előtti te-
rület igazi szabadtéri konyhává
vált. Nem is egy, hanem hat csa-
logatta az érdeklődőket és a
finom falatokra vágyókat.

Akit a kíváncsiság hajtott a második Hurkapite
Fesztiválra, azt hamarjában ott tartotta az orra,
hiszen a disznótorok minden finomsága illato-
zott a sátrak környékén. Volt, ahol a kolbász-
nak való készült jellegzetes pirospaprikás illat-
felhőben, máshol a hurkának való főtt a kon-
dérban, de a friss tepertő aromája is belengte a
teret, és akkor a frissen sült pecsenyéről már
szót se ejtsünk.
Immár másodszor ünnepelte így testvérváro-

sunk a jellegzetes polgári étket, a hurkapitét.
- A hurkapite nem más, mint, hogy a normál
hurka alapanyagot kiegészítjük darált vérrel és
tejjel - tudom meg az ínyencség titkát a helyi
vadásztársaság sátrában, ahol éppen edénybe
kanalazzák a sütésre váró alapanyagot. - Ettől
lesz sajátos állaga, meg attól, hogy tepsiben
sütjük ki és nem bélbe töltjük.
A pirosos massza első ránézésre nem túl biza-
lomgerjesztő - legalábbis nekem. Ám ahogy a
sütőbe kerül, átír mindent az onnan kiáradó
illat, és mire kisül, a színe is inkább barnás-fe-
kete, mintha csokis piskóta lenne.
- Nagyon finom - mondja Mecsei Mária, aki
azt is hozzá teszi, csak Debrecenben evett egy
helyen hasonlót. - Nagyon jó ez a fesztivál, de
remélem, idén nagyobb adagot osztanak ki
mint tavaly.
Nem csak ő gondolkodik így. Jó néhány perc-
cel azelőtt, hogy a csapatok osztani kezdenék a
specialitást, sorok kígyóznak a sátrak előtt.
- Nem akarjuk levédetni, sőt azt szeretnénk, ha
minél többen megismernék ezt a nagyon finom
disznótoros ételt - mondja a rendezvény házi-

gazdája, Tóth József polgármester. - Van helye
ennek a rendezvénynek, míg tavaly, az első
fesztiválon négy csapat versengett egymással,
addig idén már hat, és láthatóan az érdeklődés
is nőtt.
Nem csak helyiek jöttek, de környékbeliek is.
Sőt, Polgár két testvértelepülésének hivatalos
küldöttsége is tiszteletét tette a rendezvényen.
Tiszaújvárost dr. Fülöp György alpolgármester
képviselte.
- Az ilyen rendezvények teszik lehetővé, hogy
együtt legyünk, barátkozzunk, beszélgessünk -
mondta az alpolgármester köszöntőjében.
Akinek nem volt elég a hat sátorból kiszűrődő
illatok kavalkádja, az sem panaszkodhatott.
Standokon árulták a húskészítményeket, sajto-
kat és a kézműves termékeket. A művelődési

központ épületében pedig szorgos kezek ké-
szítették a hagyományos húsleves elengedhe-
tetlen alapanyagát, a csigatésztát.
- Egészen más mint a bolti - mondta Csele
Józsefné. - Sokkal finomabb, több tojással ké-
szül. Egy kilogramm liszthez tíz tojást teszünk.
Csak hát hamar szárad.
Ezen a napon azonban esélye sem volt meg-
száradni. Ami elkészült, a zsűri mustrája után a
húsleveses fazékba került.
A második Hurkapite Fesztivál sikeréhez hat
180 kilós sertés is „hozzájárult”, minden por-
cikájával. És hogy szükség van-e jövőre is a
fesztiválra? A látogatók egybehangzó vélemé-
nye szerint igen. A hízókat nem volt módom
megkérdezni…

borza

Hurkapite. Ránézésre olyan, mint a csokis piskóta.

Növendékhangverseny

Zeneiskola
hívogató

Zeneiskola hívogató, tavaszköszöntő hang-
versenyt rendezett a Tiszaújvárosi Általá-
nos Iskola és Művészeti Iskola Vándor
Sándor Zeneiskolája. A szervezők nem tit-
kolt célja volt, hogy a zenekedvelő közön-
ség szórakoztatása mellett keresztmetszetet
adjanak az intézményben zajló hangszeres
képzésről, s a szülők kedvet kapjanak gyer-
mekeik zenei oktatására.
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