
December végén „rémhírként” terjedt, miszerint újraírják a KRESZ-t
és mindenkinek ismét vizsgát kell tennie, függetlenül attól, hogy mióta
rendelkezik vezetői engedéllyel. Szerencsére ez a hír kacsának bizo-
nyult.
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Küzdelmes mérkőzésen
négypontos vereséget
szenvedett a Tiszaújvá-
rosi Termálfürdő Phoe-
nix KK kosárlabda
csapata.
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Nehezebb megszerezni
a jogosítványt Menzareform Vég a végén
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Januártól már tejföl nélkül adják a
túrós csuszát a menzákon és a grízes
tésztára sem szórhatnak porcukrot. De
nem csak ez a változás történt a közét-
keztetésben. /3. oldal

Tavaszi séta a parkban - januárban.

Kevesen gondolták január elején, hogy néhány nap múltával napfürdőzni lehet majd a Dísztónál.

Mínuszok és pluszok

Frontátvonulások okozták az el-
múlt napok igen változékony i-
dőjárását. Január másodikán az
ónos eső mellé jöttek az éjszaki
mínuszok, volt jócskán hóesés is,
pár nappal később pedig már ta-
vaszias időjárás jellemezte vá-
rosunkat. És ekkor még csak alig
több mint tíz nap telt el az évből.

Hétfőn délelőtt sokan döntöttek úgy, hogy ki-
élvezik a napsütést és a pluszfokokat, a Dísztó
partján és a Városháztéren is többen sétáltak.
Monos Antalné is, aki elmondta, örül a szokat-
lan januári melegnek, és bár véleménye szerint

még lesz havazás a közeljövőben, ez nem biz-
tos, hogy a természetnek is jót tesz majd. Ha-
lász Istvánnéval a Dísztó partján találkoztunk,
ő is a napsütést választotta, az elmúlt napok-
hetek változásait viszont nehezen viselte a
szervezete.
- Igen erős nyugati áramlással nagyon sok front
vonult át felettünk az elmúlt egy hétben -
mondta el Erdődiné Molnár Zsófia, az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat meteorológusa -,
ez okozta az igen változékony időjárást. Múlt
héten, szerdán hajnalban Tiszaújvárosban mí-
nusz 14 fok volt, míg vasárnap hajnalban plusz
14. A napi középhőmérsékletben is igen nagy

különbségek voltak, múlt szerdán például 15
fokkal volt hidegebb, mint szombaton. Ilyen
nem sűrűn fordul elő, mint ahogy az sem, hogy
a legmagasabb napi hőmérsékletet a hajnali
órákban, illetve késő este mérhetjük. Ez múlt
szombaton és vasárnap is így volt - tette hozzá
a meteorológus.
Úgy tűnik, hogy ennek az ingadozásnak vége
szakad. A következő napokban gyenge éjsza-
kai fagyokra és plusz 4-6 fokos nappali csúcs-
hőmérsékletekre számítatunk. Igaz, a hajnali,
reggeli órákban előfordulhat párásság és fol-
tokban köd is képződhet.

Januári tavasz a télben

Megalakult a testület

Tiszaújvárosi
települési értéktár

A magyar kormány 2012-ben döntött arról, hogy szám-
ba kell venni nemzeti értékeinket és létre kell hozni a
helyi és országos jelentőségű nemzeti értékek gyűjtemé-
nyét.

Tiszaújváros önkormányzata a Derkovits Kulturális Központot bízta
meg az értéktár feladatainak ellátásával. 2015. január 8-án megtartotta
alakuló ülését a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület, amely 5 tag-
ból áll, vezetője Mátyás Zoltán, a kulturális központ igazgatója.
Az alakuló ülésen a tagok megismerkedtek a működésüket meghatározó
dokumentumokkal, elfogadták a javaslatok benyújtásához elkészített se-
gédletet. A gyűjteménybe kerülő helyi értékek egy önálló honlapon je-
lennek majd meg, amelynek tervezett felépítését egyhangúan támogatták
a tagok. Az értéktárral kapcsolatos hírek nem csak a későbbiekben el-
készülő honlapon, hanem a Derkovits Kulturális Központ és a Hamvas
Béla Városi Könyvtár Facebook oldalán is elérhetők lesznek. Megszü-
lettek az első javaslatok, hogy mi, illetve ki kerüljön be először a helyi
értéktár gyűjteménybe. A javaslatok részletes kidolgozása vár az elkö-
vetkező két hónapban a testület tagjaira, majd a kidolgozott anyagról az
előreláthatólag májusban tartandó ülésen születik döntés.

A MOL nyilvános vételi ajánlatot tett a TVK részvénye-
ire kedden, 4984 forintos áron.

A TVK-nak jól megy az utóbbi időben, mivel az olaj ára csökken, mi-
közben az árelőnyt nem építik be teljesen a végtermék árába. A MOL a
kötelező minimum árat ajánlotta a részvényeseknek. Az önkéntes nyil-
vános vételi ajánlatkor az ajánlattevőnek a tőkepiaci törvény szerint a
tőzsdei forgalommal súlyozott 180 napos átlagár, a tőzsdei forgalom-
mal súlyozott 360 napos átlagár, illetve az egy részvényre jutó saját tőke
értéke közül a legmagasabb árat kell kínálnia a részvényekért. A TVK-
nál a 180 napos 4487, a 360 napos átlagár 4214 forint, így a vállalatnak
az egy részvényre jutó saját tőkét kellett felajánlania: 4984 forintot. Az
ajánlati ár 2 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi piaci árfolyamnál. A
MOL-nak jelenleg 94,86 százaléka van a TVK-ban, a közkézhányad
5,14 százalék. A nem birtokolt, 1,25 millió darab TVK részvény meg-
vásárlása 6,2 milliárd forintba kerül a vállalatnak, ami a cég 4 milliárd
euró körüli likvid forrásai mellett, kis összegnek számít. Ezzel a lépés-
sel egy újabb cég távozhat a tőzsdéről.
- Meghatározó tulajdonosunk ma közzétett ajánlata a petrolkémiai üz-
letág jövője és a vállalatunk iránti bizalmat mutatja. Mindennapi mun-
kánkra a tranzakció nincs közvetlen hatással, annak fókuszában to-
vábbra is az értékteremtő üzleti tevékenység, a biztonságos munkavég-
zés és az egymás munkája iránti tisztelet áll - nyilatkozta Thernesz Artur,
a TVK vezérigazgatója.

MOL-os ajánlat

Kivásárolják a TVK-t

„Igazi” hóesésben is volt részünk.

A járdák, utak állapotára nem lehetett panasz.
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Egyházi hírek
Római katolikus

A hétköznapi szentmisék keddtől-péntekig a téli kápolnában lesznek a
plébánián 17:30-tól, szombaton 17:30-kor, vasárnap 11:00 órakor lesz
szentmise a templomban.

Görög katolikus

Csütörtökön, pénteken és szombaton 8:00 órától Szent Liturgia. Szom-
baton 17:00 órától vecsernye. Vasárnap 8:30 órától Szent Liturgia
Nagycsécsen, 9:30 órától Sajószögeden, 11:00 órától Tiszaújvárosban.
Szerdán 17:30-kor, a keresztények egységéért tartott imahét keretében,
ökumenikus istentisztelet lesz templomunkban.
„Ha valaki a Liturgiára jön, azt kell észben tartania, hogy Krisztussal
fog találkozni, és vágyakoznia kell arra, hogy érinthesse őt.”
(Emiliánosz archimandrita)

Református

Csütörtökön 17:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
18:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00 órakor
Tiszaszederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban lesz istentisztelet.
11:00 órától a városban az istentisztelet ideje alatt az imaházban gyer-
mek istentiszteletet tartunk. 16:00 órától a városban istentisztelet, utána
az imaházban konfirmációi oktatás lesz.

Kérdőjel
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik januári so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap végén

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-

ros, Szent István út 16. címre.

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

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

E-mail: kronika@tiszatv.hu
A gyászoló család tudatja, hogy

DÉZSI FERENCNÉ

POSTÁS ZSUZSIKA
január 13-án életének 72. évében meghalt. Felejthetetlen halot-

tunk földi maradványait január 16-án 14.30 órakor,
Sajószögeden, a városi köztemetőben, a református vallás szer-

tartása szerint helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk mindazoknak, akik
MATA GÁBOR

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

„Nem jöhet vissza, hiába hívjuk,
Emléke szívünkben otthont talál…”

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

NAGY JÁNOS
volt TVK-s dekoratőr

életének 71. évében elhunyt.
Búcsúztatása január 17-én, szombaton 11 órakor lesz

Tiszaújvárosban a római katolikus templomban.
Temetése 2015. január 24-én, szombaton 11 órakor lesz
Budapesten a Batthyányi téri Szent Anna templomban.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

PÓCSI ISTVÁNNÉ

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

mély gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot január 18-ig a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.:
49/540-318), majd január 19-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár
zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás
30 percen belül. - Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-20 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma

hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve
pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104.

Nem büdös, nem káros

Feltűnő
bodobács

Ősszel a hárs fatörzsétől akár a vázágak csú-
csáig végignyúló, vörös színű telepeket képez-
hetnek a hársbodobács egyedei. Ez az állatfaj a
hársfán összebújva vészeli át a telet. A polos-
kafélékhez tartozó rovar lényegében nem ká-
rosítja a hársfát, csak azon él. A hársfa elhalt,
lehullott leveleit és terméseit fogyasztja. Elő-
fordulása régóta ismert hazánkban, de az u-
tóbbi években rendkívüli módon elszaporodtak
városainkban. Jelenlétük nagy számuk miatt
feltűnő, de senkit nem bántanak, nem károsí-
tanak. Ez a poloskafaj nem áraszt kellemetlen
szagokat, illetve nem is csíp.

Kerékgyártó István
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

(Fotó: Tóth László)

Nem a KRESZ változott

Nehezebb megszerezni a jogosítványt
December végén „rémhírként” ter-
jedt, hogy újraírják a KRESZ-t és
mindenkinek ismét vizsgát kell ten-
nie, függetlenül attól, hogy mióta
rendelkezik vezetői engedéllyel.
Szerencsére ez a hír kacsának bi-
zonyult.

A félreértést az okozhatta, hogy január elejétől
a vizsgázók komolyabb kihívásnak kell, hogy
eleget tegyenek, mint eddig. Az ok prózai, a
korábbi vizsgarendszer nem mindig adott he-
lyes képet a tanulók valós ismeretéről.
- Most egy kérdést többféleképpen is feltehet a
gép és a válaszok sem csak egyféleképpen je-
lennek meg - mondta Kőrössy Brigitta gépjár-
műoktató. – Eddig, ha valaki sokat gyakorolt,
akkor a kérdések képe alapján tudhatta a he-
lyes választ, valós tudás nélkül is, a mostani
módosítással ezt próbálják kiküszöbölni.
A változásról december közepén értesültek az
autósiskolák. Az első vizsgát az új módszer sze-
rint január 12-étől vezették be. Mint kiderült, a
módosulás inkább egyfajta ráncfelvarrásnak te-
kinthető. Az eddigi 1500 kérdés 2500-ra bővült
és belevették azokat az elemeket is, melyeket
az elmúlt évek technikai fejlődése elengedhe-
tetlenné tesz.
- Menetstabilizálóra, kipufogógáz rendszerekre
és elektronikus rendszerekre vonatkozóan is
vannak már kérdések - mondta az oktató. - De

ha valaki elolvassa a könyvet és gyakorolja a
tesztet, akkor annak nem jelent majd akadályt
a KRESZ-vizsga teljesítése.
Ennek ellenére a mostani hallgatók közül töb-
ben is csalódottak a változások miatt.
- Én nagyon sokat gyakoroltam a régi kérdése-
ket - mondta Kovács Klaudia. - Felkészültnek
éreztem magam, de most már kevésbé, sokkal
stresszesebb lesz így vizsgázni.

Eddig egyetlen új rendszerű vizsgáról van ta-
pasztalata az oktatócégnek. Ennek alapján azt
mondták, hogy nincs változás a sikeresség te-
kintetében. A másik kérdésről - a vezetői en-
gedéllyel rendelkezők újravizsgáztatásáról -
még nincs szó, bár Kőrössy Brigitta nem tartja
elképzelhetetlennek, hogy valamikor később ez
is bekövetkezzen.

borza

A vizsgázóknak 2500 kérdésre kell felkészülniük.

Nyugdíjas
tisztújítás

Tájékoztatjuk egyesületünk tagságát, hogy
tisztújító közgyűlést tartunk.
A tisztújítás sikeres előkészítéséhez várjuk
a tagság javaslatait. A javaslatokat február
17-ig kérjük az egyesület elnökségéhez le-
adni.

Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
elnöksége
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Sokan már az ünnep után néhány nappal megváltak fenyőfájuktól.

Eltűnt a só és a cukor az asztalokról

Menzareform az egészség jegyében
Januártól már tejföl nélkül adják
a túrós csuszát a menzákon és a
grízes tésztára sem szórhatnak
porcukrot. De nem csak ez a vál-
tozás történt a közétkeztetésben.
Kevesebb sót és cukrot használ-
hatnak az ételek elkészítéséhez,
mindezt teszik az egészségünkért,
az egészségesebb táplálkozásért
egy törvényi előírás szerint.

Fahéjas szilvaleves fő a 300 literes üstben az
Eötvös középiskola konyháján, a másik hatal-
mas üzemi „lábasban” bácskai tarhonyás hús
készül, de már sül a mexikói zöldségkörettel
töltött rántott- hús is, hiszen itt minden nap két-
féle menü készül.

Száműzöttek és kötelezők

Szemlátomást minden ugyanaz, mint régen, ho-
lott néhány „apró” változtatást be kellett iktatniuk
a szakácsoknak és az étlapok összeállítóinak.
Több zöldséget, gyümölcsöt kell becsempészniük
az ételekbe, a cukrot szinte száműzniük kell a
főzés során, a sóval is csínján kell bánniuk, és olaj
helyett újra sertés zsírban kell sütniük a húst, hi-
szen az új törvény szerint most ez az egészsége-
sebb.
A napokban lépett életbe az a közétkeztetési
rendelet, amely a menzák és a kórházak ét-

rendjét is szabályozza. Ez alapján tilos például
szénsavas vagy cukrozott üdítő, illetve magas
zsírtartalmú húskészítmény felhasználása. A
menünek változatosabbnak kell lennie, és ki
kell írni minden étel tápanyagtartalmát. Előírás
még a sómennyiség csökkentése is. A rendelet
egyébként eredetileg tavaly szeptemberben lé-
pett volna életbe, de végül januárra halasztot-
ták bevezetését.

Az élet sója

Az asztalokról nem tűntek el a fűszertartók,
csak a sószóró, a bors viszont maradhatott. Aki
sótlannak érzi az új ízeket, az kérhet a konyhá-
soktól, és kap is, hiszen ők ezt nem tagadhatják
meg, legalábbis erre nem tér ki a törvény.
- Nekem egy kicsit sótlanabb az étel, mint volt,
bár így is finom, de észreveszem a változást –
mondja Vatta Vanessza, aki a Brassaiból jár át
ebédelni a gimnáziumba. Nem értem, hogy
miért kell ez a változás, hiszen tudjuk, hogy a
szervezetnek szüksége van a sóra és egyéb ás-
ványi anyagokra is.
Orosz Fanni üresen viszi vissza a tálcáján lévő
tányért.
- Nem hagytam maradékot, mert nagyon finom
volt a tarhonyás hús - mondja. - Egyébként is
nagyon ízletesen főznek a konyhán. Valószínű,
hogy jól csinálnak valamit, ha nem vettem
észre az ízeken a só- és cukorcsökkentést. A
zöldségekért viszont nem rajongok, így hiába
adnak minden nap, én nem élek vele.
A pedagógusok asztalára sótartó is került, nem
nekik rakták ki, ők kérték.
- Én egyáltalán nem hiányolom a sót, sőt

nekem egy kicsit most sós is ez a hús, valószí-
nűleg azért, mert én sótlanabbul főzök. Ellen-
ben nem egyszer vettem észre, hogy férfi
kollégáim kérnek sót a konyháról, nyilván
nekik hiányzik az ízesítés - mondja Szilágyi
Szilvia tanár.

Előre kifőzték
- Nem mondanám, hogy másabbak az ízek a
közétkeztetésben, hiszen mi már a 2011 au-
gusztusában megjelent ajánlás óta fokozatosan
arra törekedtünk, hogy az ajánlás előírásait be-
tartsuk - mondja Zsipi Imréné közétkeztetési
csoportvezető. - Ebben már akkor is szó volt a
só- és a cukor- mennyiség csökkentéséről. Elég

sok mindent nem lehet használni, hiszen sok
élelmiszer került tiltólistára, megemlíteném a
mindennapokban is használt húsféleségeket.
Ez esetben például a 30%-kal magasabb zsír-
tartalmú húsokat már nem használhatjuk a
konyhákon, a húskészítmények tekintetében
pedig 23%-os zsírtartalmat határoztak meg, mi
már ezt is 2-3 éve fokozatosan betartjuk. Min-
den nap adunk friss zöldséget, napi egy adag-
ban, nyers állapotban. Mivel előzetesen is
alkalmaztuk már ezeket az előírásokat, ezért az
étkezők nem érezhetnek drasztikus változást az
ízekben. Fokozatosan arra törekszünk, hogy
minél rugalmasabban oldjuk meg a helyzetet,
úgy hogy ugyanolyan finom ételeket főzünk
mint eddig, a rendelet előírásait is betartva.
A gyermekétkezdékben a kicsik számára is „ol-
vasható” piktogramok tájékoztatnak arról,
hogy milyen egészségügyi károsodást okozhat
az ételek magas só- és cukortartalma. A felnőt-
teknek pedig - ha eddig nem tudták volna - két
mondatban foglalták össze a tudnivalókat, a
tacepaót ki is tűzték az étkezők falára, úgy,
ahogy azt a törvény megkívánja.

Változott a technológia

- Nincs olyan étel, amit teljesen ki kellett ik-
tatni a menüből, viszont a főzés technológiá-
ján, vagy az összetevőkön változtatni kellett -
folytatja Zsipi Imréné. - Ez lehet egy állo-
mányjavítás, lehet egy sűrítési eljárás, egy íze-
sítés. A sót tartalmazó leves porokat, ízesítőket,
most már önmagában nem lehet használni, pél-
dául egy marha erőleves alapot csak önmagá-
ban nem használhatunk fel, csak ízesítésre.
Megemlíteném még, hogy tejfölt kizárólag
csak ételkészítéshez lehet használni, túrós
sztrapacskára vagy a töltött káposztára nem te-
hetünk tejfölt. Grízes tésztára is már csak lek-
várt tehetünk, a sütemények tetejét és a kelt
tésztákat sem hinthetjük meg mostantól porcu-
korral.
A konyhában monstrum aprító, hámozó, szag-
gató gépek segítik a munkát. Az egyik helyi-
ségben nyers zöldséget szeletelnek a húshoz
salátának. Az óriási üstben főtt levest pedig le-
engedik egy csapon keresztül, így porciózzák
ki lábasokba, amiből aztán tálalnak a konyha-
pultban. Érdekesek a nagyüzem kulisszái, még
egy négyfős családra főző rutinos háziasz-
szonynak is. Varga Mária szakács kalauzol
körbe minket az Eötvös konyháján, s közben
az újdonságokról, az ételkészítés fortélyairól,
s nem utolsó sorban a diákok étkezési, fo-
gyasztási szokásairól is mesél, aminek ő már
több mint húsz éve szemtanúja.
- Nálunk minden nap két menüből lehet vá-
lasztani, már ami a másodikat illeti - mondja. -
Ez is biztosítja a változatosságot az étkezés-
ben. A hagyományos rántott húsba ma zöldsé-
ges tölteléket tekertünk, friss zöldsaláta is lesz
hozzá. Zöldséget, gyümölcsöt egyébként min-
den nap becsempészünk valamilyen formában
az ételekbe, hiszen ez előírás. Törekszünk a
változatosságra, és arra is, hogy megőrizzük a
rég megszokott, kedvelt ízvilágot. Leginkább
a mennyiségek mások, ezeken kell visszaszo-
rítani, a csökkentett ételízesítő mennyiséget
például zöldséggel pótoljuk. Főzeléket már
csak heti 2-3 alkalommal adhatunk, babot, bor-
sót, lencsét ritkábban használhatunk, mint
évekkel ezelőtt, pedig szerintem a rostra szük-
ség van, de most ezt másképp kell pótolni. Ro-
zsos kenyér, barna kenyér, vagy teljes kiőrlésű
is sokszor szerepel az étlapon, ám látjuk az el-
fogyasztott mennyiségből, hogy bizony a fehér
kenyeret szívesebben fogyasztják a fiatalok.

berta

A diákok jónak tartják a középiskola konyháját.

Az Eötvös konyháján 2011 auguszusa óta törekednek az új előírások betartására.

Minden nap kell zöldséget, gyümölcsöt kínálni. Fotók: Kelemen Tamás

Még nem zárult le a Bráz György polgármester által
kezdeményezett vizsgálat a Tisza-part városrészben el-
helyezett nagy mennyiségű műanyag hulladék ügyében.
Az országos médiában is visszhangot kiváltó témában
azonban vannak fejlemények, a hatóság vizsgálódik, a
telephelyre pedig nem csak be-, hanem onnan ki is szál-
lítanak hulladékot.

Amint arról beszámoltunk (Tisza-parti aggodalom, Tiszaújvárosi Kró-
nika, XXXII. évfolyam, 50. sz., 2014. december 11.), Bráz György írás-
ban kért vizsgálatot az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőségtől (ÉMI-KTF) az ÖKO-Park Kft. te-
lephelyén a cég által elhelyezett hulladék ügyében. Azt az önkormány-
zat is tisztázta, hogy a társaság rendelkezik nem veszélyes hulladék
gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedéllyel. A polgármester annak
vizsgálatát kérte, hogy az engedély ad-e lehetőséget a hulladék adott te-
lephelyen történő előzetes tárolására. Az engedély ugyanis sem a hely-
színt, sem a tárolás módját, sem időtartamát nem tartalmazza.
A vizsgálat megkezdődött, az ÉMI-KTF tájékoztatása szerint a telephe-
lyen az ingatlan tulajdonosa - aki egyben a hulladék birtokosa és tulaj-
donosa is - úgy nyilatkozott, hogy bálázott műanyag csomagolási
anyagot (polietilén fólia, pántoló szalag), valamint polietilén darálékot
szállítottak be továbbértékesítés céljából. A felügyelőség munkatársai a
helyszíni ellenőrzés során az anyagi minőség tekintetében a nyilatko-
zattól eltérő megállapítást nem tettek. Tekintettel arra, hogy a telephe-
lyen fellelhető anyagok, hulladékok veszélyes hulladékot nem tar-
talmaznak, így az ingatlanon való raktározás önmagában környezetvé-
delmi szempontból a lakosságra nézve közvetlen veszélyt nem jelent. A
cég 2015. január 6-án beérkezett nyilatkozata szerint a csomagolási
anyagot forgalomképes műanyag darálék előállítása céljából raktározza
ideiglenes céllal a telephelyén. A társaság nyilatkozatának alátámasztá-
sára vonatkozóan szerződéseket csatolt be. A felügyelőség a társaság-
gal szemben hivatalból indított közigazgatási eljárás keretében vizsgálja
a telephelyre beszállított csomagolási anyagok és műanyag darálék hul-
ladék státuszát, a becsatolt szerződések tartalmát. A felügyelőség szá-
mára a vizsgálat lezárását követően nyílik lehetőség hatósági intéz-
kedések megtételére. Amennyiben a telephelyen raktározott műanyag
csomagolási anyagok és darálék hulladék státuszát megállapítják, akkor
a felügyelőség rövid határidővel kötelezheti a társaságot a hulladékok
környezetvédelmi hatóság által feljogosított átvevő szervezet részére
történő átadására.
Az eljárás során vizsgálják a szankcionálás lehetőségét és szükségessé-
gét is.

f.l.

Tisza-parti hulladék

Még tart a vizsgálat

Megkezdték a hulladék kiszállítását.

Haszonfa, talajtakaró, komposzt

Fenyősorsok ünnep után

A karácsonyfának nevelt fenyőknek előre megírt sorsuk
van. Évekig cseperednek a faiskolákban, vagy fenyőül-
tetvényeken, míg elérik a kellő magasságot, hogy pár
hétig egy-egy család karácsonyi díszei lehessenek. A le-
endő karácsonyfák 80%-a kivágva kerül az otthonokba,
a maradék földlabdákban. Azokat a fákat, melyeket nem
lehet újraültetni, a lakosság többsége Vízkereszt, azaz
január 6-a után dobja ki.

- A közterekre kihelyezett fenyők sosem vesznek kárba - mondja Ke-
rékgyártó István, a Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője. - Vízkereszt
után kezdjük a fák bontását, leszedjük a díszeket és a világítást, majd el-
távolítjuk a tűleveleket és az ágakat. Abban az esetben, ha felajánlott fe-
nyőfáról van szó, akkor a haszonfa részét - vagyis a törzsét -
visszajuttatjuk az eredeti tulajdonosának. A fenyőgallyakat pedig a vi-
rágágyások téliesítésénél, takarásra használjuk fel, vagy komposztáljuk.
A Városgazda Kft. a héten bontja le a köztéri fenyőket, a lakossági fe-
nyők elszállítása folyamatos. Tiszaújvárosban már az ünnep után né-
hány nappal megjelentek a kukák mellett a kidobott fenyők. Ezek
elszállítását az AVE Miskolc Kft. utódja, a Nemzeti Hulladékgazdálko-
dási Társaság végzi. A fákat begyűjtik, és telephelyükre szállítják, ahol
komposztálják, vagy áramot termelve elégetik.

D.Á.
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Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja

a Tisztelt Lakosságot, hogy a
06-80/ 200-839-es

telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelenté-
sére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órá-
jában 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 hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

BALLA GERGŐ
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. január 21-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. január

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

január Helye Ideje Kinek a részére

19. hétfő Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott

20. kedd Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

21. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

22. csütörtök Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

26. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

27. kedd Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

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

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak

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

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

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

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

30. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

Álláshirdetés

Jogi munkatárs munkakör
Tiszaújváros Város Önkormányzatának meg-
bízott jegyzője pályázatot hirdet a Polgármes-
teri Hivatalban jogi munkatárs munkakör
betöltésére, 6 hónap próbaidő kikötéssel, hatá-
rozatlan időre szóló kinevezéssel.
Munkaköri feladatok: jogi előkészítési-, köz-
beszerzési-, törvényességi-, a képviselő- testü-
let és a bizottságok munkájával kapcsolatos
feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- jogász szakképzettség,
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet.A közigazgatási gyakorlat
előnyt jelent.
Bérezés a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
- kísérőlevelet,
- szakmai önéletrajzot,
- 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági er-
kölcsi bizonyítványt a 2011. évi CXCIX. tv.
42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,
- oklevelek, bizonyítványok másolatait.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. ja-
nuár 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. ja-
nuár 31.
Az állás 2015. február 1-től tölthető be.
A pályázatokat Tiszaújváros megbízott jegy-
zőjéhez címezve lehet benyújtani.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
Érdeklődni a személyzeti és munkaügyi szak-
referensnél lehet.
Telefon: 49-548-085.

Felhívás!

Reklámtáblák
engedélyezése

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a közterületen elhelyezett
reklámtáblák tulajdonosait, hogy a közterülethasználati megállapodás-
ban rögzítettek szerint az engedély érvényessége 2014. december 31-én
lejárt.
Amennyiben a tábla tulajdonosa a közterülethasználatra vonatkozó igé-
nyét a továbbiakban is fenntartja, a kérelmet haladéktalanul be kell be-
nyújtania.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy amennyiben a kérelem benyúj-
tásának a szerződésben megadott határidőig nem tesz eleget, köteles a
közterület eredeti állapotát helyreállítani, melynek elmulasztása esetén
a Polgármesteri Hivatal az engedélyes költségére a helyreállítást előze-
tes értesítés nélkül elvégezteti.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás Tiszaújváros helyi
autóbusz-közlekedésének

változásairól
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi au-
tóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásával
a Borsod Volán Személyszállítási Zrt.-t megbízta meg a 2015. január 1-
jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakra.
A megkötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint az utazási
feltételek változatlanok, a viteldíjak a korábbiaknak megfelelően az
alábbiak:

(a díjak az általános forgalmi adót is tartalmazzák)
Új járatvonallal bővült a menetrend: a 3. számú járat az Autóbusz-állo-
más - JABIL útvonalon közlekedik.
Változás történt a 2. számú Autóbusz-állomás – Tisza-part városrész vi-
szonylatnál. Beilleszkedtek a helyi járatok közé az úgynevezett szerző-
déses járatok és a helyközi autóbuszokkal bonyolított járatok, vagyis
2015. január 1-jétől minden járatra havi bérlettel, vagy a 200,- Ft-os vo-
naljegy megváltásával lehet felszállni.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

teljesárú vonaljegy 200,- Ft/db

a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes egy-
vonalas havi bérlet 3.250,- Ft/db

a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes
összvonalas havi bérlet 4.090,- Ft/db

a hó 1. napjától a következő hó 5. napjáig érvényes ta-
nuló, nyugdíjas havi bérlet 1.810,- Ft/db

Felhívás

Pályázhatnak az egyesületek
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tájékoz-
tatja az egyesületeket, civil szervezeteket, hogy
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete pályázatot hirdet az egyesüle-
tek, civil szervezetek számára.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a
közpénzekből nyújtott támogatások átlátható-
sága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény
alapján minden pályázat esetében az összefér-
hetetlenségről, illetve érintettségről nyilatkozni
kell. A nyilatkozat kitöltése minden pályázat
esetén kötelező, annak elmulasztása a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után. A nyilatko-
zatot a pályázati adatlap tartalmazza.
Amennyiben a 2007. évi CLXXXI törvény 8. §
(1) bekezdése alapján az érintettség fennáll,
úgy „Közzétételi kérelmet” is kötelezően csa-
tolni kell a pályázathoz.
A nyilatkozat és a közzétételi kérelem nyom-
tatvány letölthető a http://ugyfelterminal.tisza-
ujvaros.hu honlapról, illetve személyesen át-
vehető ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztatóján,
valamint az Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályon.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy a pályázat-
ban leírt és a pályázati eljárásban keletkező
adatok közérdekű adatoknak minősülnek, a pá-
lyázat meghatározott adatai közzétételre kerül-
nek a Kormány által meghatározott www.koz-
penzpalyazat.gov.hu központi portálon.
Pályázat célja:
A pályázat az egyesületek, civil szervezetek
2015. január 1. és 2015. december 31. közötti
rendezvényeit támogatja, valamint az érintett
szervezetek 2015. évi működési költségeihez
kíván hozzájárulni.
Pályázhatnak:
- egyesületek, vagy más civil szervezetek, ame-
lyeket az illetékes törvényszék tiszaújvárosi
székhellyel bejegyzett és Tiszaújvárosban mű-
ködnek,
- országos, regionális, megyei civil szerveze-
tek helyi szervezetei.
Nem részesülhet támogatásban:
- az a szervezet, amely az önkormányzat sport-
támogatási alapjából, az önkormányzat által lé-
tesített közalapítványtól azonos pályázati céllal
támogatásban részesült,
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerv,
- azok a szervezetek, amelyek az előző évi tá-
mogatással a megállapodásban foglaltak sze-
rint szabályszerűen nem számoltak el,
- azok a szervezetek, amelyek a pályázattal

együtt - a pályázati felhívás mellékletében ta-
lálható - a pályázó szervezet bemutatására szol-
gáló civil adatlapot nem nyújtják be.
Támogatott célok:
• önszerveződő közösségek alakulása, műkö-
dése, amelyek tevékenységi köre segíti bizo-
nyos önkormányzati feladatok átvállalását,
• olyan rendezvények megvalósítása, amelyek
szakmai célokon túl a város hírnevének erősí-
tését szolgálják,
• művészeti értékű városi kiadványok támoga-
tása,
• közművelődés területén alkotó folyamatok tá-
mogatása,
• nemzetközi együttműködés támogatása,
• külföldi tanulmányutak, szakmai konferen-
ciák támogatása,
•egészséges életmód elterjesztésére ösztönző
akciók,
• életesélyek növelésének támogatása.
A képviselő-testület 3300-4/2008. 164/Ökth.
3./pontjának döntése alapján a pályázatban
megjelölt cél módosítására nincs lehetőség.
Támogatás formája, támogatható kiadások:
A támogatás formája:
A támogatás a pályázó 2015. január 1. és 2015.
december 31. között megvalósuló, a támoga-
tott célok között részletezett tevékenységének
gyakorlásához, programjának megvalósításá-
hoz nyújt egyszeri, előre folyósított, vissza
nem térítendő támogatást, elszámolási kötele-
zettséggel.
Támogatható kiadások:
A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási
tételei, amelyek az adott program megvalósí-
tásához, a működéshez igazolhatóan kapcso-
lódnak.
Működési költségek:
- iroda bérlet, rezsi, kommunikáció,
- bér és járulékai, tiszteletdíj,
- szakértői költségek,
- utazási költségek,
- szállás, étkezés,
- anyag-, eszközbeszerzés.
Nem támogatható: beruházás, reprezentáció.
A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem
kötelező.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és
határideje:
A benyújtás módja:
A pályázatok kizárólag a Tiszaújvárosi Polgár-
mesteri Hivatal által erre a célra kiadott pályá-
zati adatlapon, papíralapon nyújthatók be.
A pályázati adatlapnak tartalmaznia kell a pá-

lyázó nevét, címét, a pályázat célját, a tervezett
program, illetve tevékenység részletes leírását,
a programhoz szükséges anyagi támogatás
mértékét, részletes költségvetést, a szervezet
fizetési számlaszámát, adószámát, a programot
lebonyolító szakemberek nevét.
Igazolást a törvényszéki bejegyzésről (bejegy-
zés másolata a pályázó vagy a lebonyolító ré-
széről).
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy ré-
szesült-e már támogatásban Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületétől, illetve
önkormányzati alapítványtól, közalapítványtól.
Továbbá arról, hogy van-e jelenleg folyamat-
ban pályázata tiszaújvárosi önkormányzati
közalapítványnál, alapítványnál.
Minden esetben kérjük megjelölni a pályázati
projektért felelős kapcsolattartó személy nevét,
elérhetőségét.
Kérjük, hogy a program részletes leírását maxi-
mum 1 oldal terjedelemben csatolják.
Pályázati dokumentáció beszerzése:
A pályázati kiírás, pályázati adatlap, illetve a
pályázó szervezet bemutatását tartalmazó for-
manyomtatvány (civil adatlap) letölthető a
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu honlapról,
illetve személyesen átvehető ügyfélfogadási
időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Ügyféltájékoztatóján, valamint az Intézmény-
felügyeleti, Szociális és Sport Osztályon.
A benyújtás helye:
A pályázatokat postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 7.), vagy személyesen a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-
jékoztatóján, valamint az Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztályán lehet benyúj-
tani ügyfélfogadási időben.
A benyújtás határideje:
2015. február 6.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület
2015. márciusi ülésén dönt.
A pályázókkal Tiszaújváros Város Önkormány-
zata támogatási megállapodást köt, melyben
meghatározásra kerül a támogatásra biztosított
összeg, a felhasználás célja és határideje, az el-
számolás módja és határideje.
A pályázattal kapcsolatban az alábbi telefon-
számokon kérhető információ:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztály:
548-032, 548-066

Köszönet az adományokért
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ köszönetét fejezi ki min-
den vállalkozónak és magánszemélynek, akik adományaikkal támo-
gatást nyújtottak a szociálisan rászoruló családoknak megélhetési
nehézségeik mérsékléséhez.
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A faárus házalók több trükköt is alkalmaznak.

Kihűlés, csalók, tolvajok

Még támadhat a tél

Az utóbbi napok híreiben szerepelt több kihűlésről szóló sajnálatos ese-
mény: rendkívüli haláleset miatt került sor rendőri intézkedésre, mivel
Cigánd település egyik családi házában az új esztendő második napján
egy 65 éves korú nő holttestére talált rá szomszédja. A halál oka az el-
sődleges orvosi vélemény szerint kihűlés volt, mely az elhalt otthonának
fűtetlensége miatt következhetett be.
Szerencsésen megmenekült viszont a kihűléstől az a 77 éves férfi
Uppony községben, akire a rendőrök nyitottak ajtót, mivel felfigyeltek
arra, hogy házának kéménye nem füstöl.
Az ehhez hasonló tragikus események bekövetkezhetnek, mivel az idő-
jósok szerint a következő napokban újra támad a tél -15 fokos hideg vár-
ható és messze még a tavasz.
Ha tartósan +15 fok alatt van a hőmérséklet a lakásban, akkor bárki ki-
hűlhet, különösen a beteg és idős személy! Kemény megpróbáltatás vár-
hat az utcán élő hajléktalanokra is a hideg időjárás beköszöntével.
Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a környezetében egyedül
élő, gyenge fizikumú, vagy koros emberekre. Amennyiben ilyen hely-
zetben lévővel találkoznak, tegyenek bejelentést a helyi önkormányzat,
a mentők, vagy a rendőrség felé, a 107-es és 112-es ingyen hívható se-
gélyhívó számokon.
A rendőrség a téli időszakban a kihűlés megelőzése végett kiemelt fi-
gyelmet fordít a veszélyeztetett személyekre. A szolgálatot teljesítő
egyenruhás rendőr a hatályos rendelkezés értelmében köteles haladék-
talanul intézkedni a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő, utcán, fedél
nélkül élő, vagy fűtetlen otthonában tartózkodó állampolgár megmen-
tésére. Védelmük érdekében - együttműködve a társszervekkel: ka-
tasztrófavédelem, mentők, települési önkormányzatok- közösen mun-
kálkodik a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával a személyek
biztonságba helyezésén és a krízishelyzet elhárításán. Kérésre felvilá-
gosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól, elérhetőségéről.
A fagy mellett a trükkös tolvaj, és csaló is megjöhet!
A hideg beálltával főleg vidéken fokozódik a tűzifa iránti kereslet. A
trükkös házalók kedvelt módszere, hogy platós tehergépkocsiról utcáról-
utcára haladva kínálják ellenőrizetlen eredetű portékájukat, a tűzifát.
Előszeretettel keresik az egyedül élő idős embereket, akik hajlanak a
vételre, mivel a házhoz szállítás könnyíti dolgukat, mondván nem kell
utánajárni az árunak. A veszély abban rejlik, hogy a platón lévő fa meny-
nyiségét csak szemre tudja a vevő megbecsülni, és az eladó által mon-
dott köbméternek valójában csak a töredékét kapja meg, vagyis a
vételárban becsapják, többet fizettettnek ki vele. Előfordul, hogy a há-
zaló árusok a pakolás során különböző ürüggyel „betévednek” a sértett
lakásába és magukkal visznek ezt-azt. Az sem mellékes, hogy sok eset-
ben a tűzifa lopott, és ilyenkor a kifizetett árut, mint bűnjelet a hatóság
lefoglalhatja az eljárás során. Jelenleg az illegális fakivágás - értékének
nagyságától függetlenül - lopás bűncselekmény elkövetését feltételezi.
A megelőzés érdekében kérjük, ismeretlen személyt ne engedjen be há-
zába, udvarába és ne vásároljon, gyanús eredetű fát, még kecsegtető
ajánlat esetén sem. Hívjon segítséget a tűzifa minőségének megállapí-
tására. Könnyen előfordulhat, hogy az olcsón beszerzett tüzelőanyag
alacsony kalóriaértékű. Amennyiben ilyen házaló árust lát lakókörnye-
zetében, jegyezze meg járműve rendszámát, az idegen személyeket, és
jelezze azt a körzeti megbízott rendőr felé, mert az ilyen hasznos infor-
máció elősegítheti a bűnözők elfogását.
Az odafigyelő gondoskodás, és az azonnali segítő cselekvés életet ment-
het!

B-A-Z MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Még jöhet hó, lehet kemény fagy.

Kurzus pályázóknak

Milliárdos uniós támogatások
A 2014-2020 közötti fejlesztési
időszakban több mint 860 milli-
árd forint uniós pénzt hívhatnak
le a gazdaság szereplői. A sikeres
pályázatok révén Tiszaújváros
és térsége is jelentős forrásokhoz
juthat. Ehhez ad segítséget az az
ötrészes előadássorozat, amely a
múlt pénteken indult el város-
unkban.

A környező települések polgármesterei, a helyi
intézmények, gazdasági társaságok vezetői
kaptak meghívást a képzésre. A résztvevőket
Bráz György polgármester köszöntötte, aki be-
vezetőjében felhívta a figyelmet a pályázati le-
hetőségek fontosságára és kihasználásra, hogy
minél eredményesebben tudjon szerepelni vá-
rosunk és a térség az elkövetkező támogatási
időszakban. Nem a konkrét pályázatokról, ha-
nem magáról a struktúráról és annak megis-
meréséről tartott előadást Wächter Balázs, a
VitalPro Kft. vezetési tanácsadója, aki több
mint tíz éve foglalkozik uniós támogatási prog-
ramokkal, és többek között részt vett a Borsod
megyei fejlesztési terv elkészítésében is.
- Gyakorlatilag a támogatási célokat, lehetősé-
geket mutatom be a résztvevőknek, az itt meg-
szerzett ismereteket pedig majd konkrét ügyekre,
pályázatokra lehet lefordítani – nyilatkozta la-
punknak a tanácsadó. - Most kezdődik egy újabb
támogatási ciklus, ezért nagyon fontos, hogy
megismerjük azokat a támogatási lehetőségeket,
amelyek az Unióból jönnek Magyarország szá-
mára és feltérképezzük, mi az ami elérhető
Tiszaújváros számára. Ezt megkönnyítendő tar-
tok előadást öt témakörben. Ma a gazdaságfej-
lesztés van terítéken, ebbe beleértendő a turisz-
tika is, de szó esik majd infrastruktúra-fejlesz-
tésről, energetikai beruházásokról, harmadikként
a társadalomhoz kapcsolódó programokról szó-
lok: kultúra, foglalkoztatás, szociális és az egész-
ségügyi ellátás területét is érintve. A negyedik
előadás témája a Brüsszelben megpályázható le-
hetőségek elérhetősége lesz, zárásként pedig
módszertani útmutatót adok olyan gyakorlati
dolgokról, melyek szükséges lehetnek a konkrét
pályázatírásnál, például, hogy a támogatás fel-
használásánál mivel kell számolni, milyen elő-
írások vannak, milyen változásokra lehet szá-
mítani a jövőben.
- Ha a lehívható összegekről beszélünk, Tisza-
újvárosnak és a járás településeinek milyen
összeghatár között vannak, lesznek lehetősé-
gei?
- Valamivel több mint 93 milliárd forintos tá-
mogatás áll rendelkezésére Borsod megyének,
Miskolcot nem számítva. Ez az a keretösszeg,
amiért versenyeznek majd, főként a 10.000
lakos fölötti városok. Úgy gondolom, hogy

Tiszaújváros 2-6 milliárd forint közötti támo-
gatásra számíthat, de további források is ér-
kezhetnek a város és a térség számára, amit a
civil szervezetek, vállalkozások használhatnak
fel más operatív programokból. Sokféle pályá-
zat van és lesz majd folyamatosan 2020-ig.

Ami a város számára érdekes lehet, az, hogy
miként lehetne új szolgáltatásokat bevonni az
ellátórendszerbe és azt bővíteni, hiszen a de-
mográfiai adatokat nézve öregszik a város,
ezért fontos új szolgáltatásokat bevonni a térbe.
Az Eurovelo kerékpárút bővítésére is nyílik le-
hetőség a jövőben, hiszen lesznek ilyen jellegű

pályázatok is, de a munkanélküliek foglalkoz-
tatását támogató programok és a turisztikai tá-
mogatási lehetőségek is érdekesek lehetnek a
városnak és a járás településeinek.
Az előadássorozat első állomásán részt vett dr.
Fülöp György alpolgármester is, akit a város-
nak kínált uniós lehetőségeken túl a kurzus
szükségességéről is kérdeztünk.
- Tulajdonképpen egy új költségvetési ciklus

kezdődött el az Unióban, aminek van egy sajá-
tos fogalomrendszere, egy komoly elméleti hát-
tere, amit leginkább a szakemberek ismernek.
Úgy gondoltuk, hogy szükség van egy olyan
konzultációs fórumra, előadássorozatra, amely
megismerteti a majdani pályázókkal azokat a
technikákat, ismérveket, amelyek szükségesek
lesznek a sikeres pályázatokhoz. - nyilatkozta
a Krónikának városunk alpolgármestere. -
Alapvető törekvésünk, hogy minél több pályá-
zati forráshoz jussunk általában, de azért meg
kell fogalmaznunk a konkrét vágyainkat is, hi-
szen olyan típusú pályázatokra nincs igény és
nincs értelme, amelyek egyszeri támogatást
eredményeznek, majd azt követően tartósan
sok-sok kiadással járnak a fenntartási idő miatt.
Úgy gondolom, hogy a városnak a gazdaság-
fejlesztésre és az infrastruktúra-fejlesztésre kell
koncentrálnia. Ezt a középtávú fejlesztési prog-
ramunkban meg is fogalmaztuk és bemutattuk.
Mindenki előtt ismert, hogy a szállodakapaci-
tást szeretnénk bővíteni, az infrastrukturális há-
lózat bővítését tervezzük, és minden olyat
megteszünk, ami lehetővé teszi azt, hogy Tisza-
újváros továbbra is vonzó legyen a fiatalok szá-
mára, élhető, szerethető város maradjon, ezért
minden ilyen pályázaton indulni fogunk és küz-
deni, lobbizni fogunk ezért.

berta

BrázGyörgy polgármester a pályázatok fontosságára hívta fel a figyelmet.

Wächter Balázs

Díjátadó gálán köszöntötték ha-
zánk legjobb triatlonosait és du-
atlonosait január 11-én Buda-
pesten. A korábbi hagyományo-
kat újraélesztő eseményen az
összetett egyesületi pontversenyt
is megnyerő TVK-Mali TK
sportolói „arattak” a mezőny-
ben.

Az aranyjelvényes- és az I. osztályú minősíté-
sek kiosztása után a korosztályos ranglisták
első három helyezettjeit, az age-group szintén
korosztályos dobogósait, a legjobb para-
triatlonistákat, az „Év sportolóit” és edzőiket,
végezetül pedig az egyesületi pontversenyben
érdekelt klubvezetőket szólították ki a színpad
elé, hogy átvegyék ajándékaikat, okleveleiket.
A szövetség vezetése különdíjban részesítette
Vanek Ákost, a Budaörsi TKE sportolóját, aki
első magyar sportolóként aratott világkupa-
győzelmet, 2014-ben, Tiszaújvárosban.
A díjazottaknak gratulált Szabó Zita, a szövet-
ség felnőtt szakág vezetője is.
Az MTSZ-ben szakmai alelnöki posztot be-
töltő Lehmann Tibor vezette TVK-Mali TK
népes küldöttséggel vett részt a ceremónián,
ami nem volt véletlen, hiszen számos kategó-
riában ismerték el a tiszaújvárosi sportolók és
edzőik teljesítményét.
A TVK-Mali TK sportolóinak elismerései:
Aranyjelvényes minősítés

Triatlon, gyermek kcs.: Tóth Anna. Serdülő
kcs.: Mátyus Lili, Putnóczki Dorka, Lehmann
Csongor, Orosz Gergő. Ifjúsági kcs.: Jakab
Ilka, Szegedi Sára, Hozdik Eszter, Lehmann
Bence, Tóth Máté, Tóth Róbert Ferenc
Duatlon, serdülő kcs.: Mátyus Lili, Putnóczki

Dorka, Lehmann Csongor, Orosz Gergő. Ifjú-
sági kcs.: Jakab Ilka, Sebők Klaudia, Szegedi
Sára, Lehmann Bence, Tóth Máté, Tóth Róbert
Ferenc.
I.osztályú minősítés:
Triatlon, junior kcs.: Zelovics Dóra, Marton
Előd. Felnőtt kcs.: Balogh Bence, Balogh
Máté, Hankó Dávid.
Duatlon, junior kcs.: Szuhán Dóra, Vizi Vik-
tória, Zelovics Dóra, Dániel Attila, Marton
Előd.
Országos ranglista-helyezések
Triatlon, serdülő leányok: 1. Putnóczki Dorka.
Ifjúsági leányok: 2. Szegedi Sára, 3. Jakab Ilka.
Junior elit nők: 3. Zelovics Dóra. Serdülő fiúk:
3. Lehmann Csongor. U23-as elit férfiak: 3.
Balogh Máté
Duatlon, ifjúsági fiúk: 1. Lehmann Bence
Amatőr ranglisták
Triatlon, 18-19 éves leányok: 1. Vizi Viktória.
20-24 éves nők: 3. Szabolcsi Fruzsina. Fiúk,
18-19 évesek: 2. Németh Sándor
Év sportolója cím
Triatlon, serdülő leányok: Putnóczki Dorka.
Középtáv, felnőtt férfiak: Hankó Dávid. Ifjú-
sági fiúk: Lehmann Bence
Egyesületi pontverseny
Összetett: 1. TVK-Mali TK, 2. Mogyi Baja-
Pécs, 3. Budaörsi TKE. Utánpótlás kcs.: 1.
TVK-Mali TK, 2. Martfűi UTK, 3. DSC-DSI

Triatlon

„Aratott” a TVK-Mali TK

Putnóczki Dorka fantasztikus versenyéva-
dot tudhat magamögött. (Fotó: MTSZ)
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A tiszaújvárosi Aranycsapat.

Módosul a határidő
Tisztelt Fogyasztóink!
A TiszaSzolg 2004 Kft. ezúton értesíti Tisztelt Fogyasztóit a szám-
lázást érintő alábbi változásról.
A 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 44. § (5) bekez-
dése alapján, a távhőszolgáltató köteles a számla felhasználó részére
történő eljuttatásáról oly módon gondoskodni, hogy a számla ki-
egyenlítésére a felhasználónak, a díjfizetőnek a kézhezvételtől szá-
mítva legalább 15 nap rendelkezésére álljon.
A fenti jogszabályt első alkalommal a 2015. január 1-jétől elszámolt
időszakot is tartalmazó számlák tekintetében kell alkalmazni.
A jogszabályi előírás teljesítéséből eredően a Társaságunk által 2015.
év február hónapjával kezdődően kibocsátott közüzemi számlák fi-
zetési határideje a már megszokotthoz képest módosul, azaz a fize-
tési határidő a hónap 20. és 26. napja közötti időszak..
Kérjük Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a határidőben történő pénzügyi
rendezés érdekében fordítsanak fokozott figyelmet a közüzemi szám-
lán feltüntetett fizetési határidő betartására.
Külön felhívjuk a csoportos beszedési megbízással rendelkező fo-
gyasztóink figyelmét, hogy gondoskodjanak bankszámlájukon fenn-
álló fedezetről a hónap 20. és 26. napja közötti időszakban is.
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

TiszaSzolg 2004 Kft.

Szigorúbb szabályok
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben az élel-
miszerekre szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint egyéb termékekre.
Január elsejétől egyes, a 200 kilogrammot vagy 250 ezer forintot meg-
haladó élelmiszerszállítmányokra EKÁER számot kell kérni, függetle-
nül attól, milyen járművel szállítják.
A visszaélések kiszűrése érdekében az EKÁER-ben be kell jelenteni a
kockázatos élelmiszereket, amennyiben azok tömege a 200 kg-ot vagy
adó nélküli ellenértéke a 250 ezer forintot meghaladja.
Kockázatos élelmiszernek minősülnek többek között:
- friss, hűtött vagy fagyasztott húsfélék, húskészítmények és halak
- tej, tejtermékek, tojás, méz
- zöldségfélék (hagyma, burgonya, paradicsom, káposztafélék stb.)
- gyümölcsök (déligyümölcsök, szőlő, körte, dinnye, alma, csonthéjasok
stb.)
- kávé, bors, paprika, rizs, hajdina
- liszt, cukor, olaj, margarin
Az élelmiszerek tekintetében a NÉBIH-nek be kell jelenteni az első ma-
gyarországi tárolási helyet és az azt üzemeltető élelmiszer-vállalkozót.
A kockázatos élelmiszerek és termékek után február 1-jétől úgyneve-
zett kockázati biztosítékot is fizetni kell.
Az EKÁER rendszer az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe
tartozó termékek esetén kizárólag a FELIR (élelmiszerlánc-felügyeleti
információs rendszer) azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányá-
hoz ad számot.

Gimnasztráda

Aranyeső és különdíjak
Négy aranyminősítéssel és két különdíjjal tért haza a Ti-
szaújvárosi DSE Gimnasztráda csapata a Magyar Lát-
ványtánc Sportszövetség nemrégiben Budakalászon meg-
rendezett versenyéről, amelyen 245 koreográfiát mutattak
be a csapatok.
A tiszaújvárosi lányok felnőtt formációs kategóriában ver-
senyeztek, négy koreográfiával. A legmagasabb pontszá-
mot az UNDO című színpadi gimnasztikus látványtánc
kapta, mely az arany minősítés mellett különdíjat is kiér-
demelt. A sporttáncok közül az Euromix című aerobik pro-
dukciót a zsűri egy arany minősítéssel és szintén egy
különdíjjal jutalmazta. A Barbie, Wake me up című akro-
batikus, valamint a Red Dress című modern színpadi lát-
ványtáncok is arany minősítést kaptak. A vezetőedzők,
Haisz Vanda és Kopcsó Józsefné és csapatuk: Balogh
Flóra, Bárócz Réka, Baumgartner Leona, Berki Dorottya,
Bodnár Bettina, Bujtor Tamara, Czank Regina, Cservenák
Kata, Dudás Kitti, Fedor Eszter, Gulyás Emma, Hímer
Dorina, Kalmár Zsófi, Kavicsánszki Olívia, Kovács Li-
liána, Lükő Nikolett, Madár Éva, Molnár Tímea, Nagy
Nelli, Nagy Stella, Orliczki Petra, Rácz Cintia, Szabó
Orsolya, Tóth Melinda, Vincze Mercédesz valamint Madár
Éva segédedző és Bárócz Katalin kiválóan teljesítettek.

Ismét változhatnak a horgászat szabályai
Az órát és a percet is fel kell majd
kötelezően tüntetniük minden
vízterületen a fogási naplókban a
horgászoknak a darabszám-kor-
látozás alá eső halak kifogásakor,
ha zsákmányukat meg akarják
tartani. Az agrártárca egyidejű-
leg tizenhárom hónapos örök-
naptárrá alakítja azt az éves
naptárat, amely arra szolgál,
hogy a horgászattal töltött napo-
kat a fogási naplókban be lehes-
sen jelölni.

A 2013-ban elfogadott új halgazdálkodási tör-
vény és az ahhoz kapcsolódó minisztériumi
végrehajtási rendelet számos pozitív változást
hozott, amelyek többségét örömmel fogadta a
horgásztársadalom fogalmazott az agrárszek-
tor.hu-nak Udvari Zsolt, a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) főosztályvezetője. Tájé-
koztatása szerint a jogszabályi háttér finomí-
tása és pontosítása tovább folyik a gyakorlati
tapasztalatok, illetve az érdekvédelmi szerve-
zetek javaslatai és az egyéb ágazati szereplők
visszajelzései alapján.
A jogszabályi pontosítások részeként - a halgaz-
dálkodási törvény előzetes módosítása után - a
végrehajtási rendelet egyes részei is változnak
majd. Az FM a korrekciók közé több olyan ja-
vaslatot is beépít, amely az ágazatban működő

országos érvényű érdekvédelmi szervezetektől -
a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-
hasznosítók Szövetségétől (MAHAL), a Magyar
Akvakultúra Szövetségtől (MASZ) és a Magyar
Országos Horgász Szövetségtől (MOHOSZ) -
származik.
A módosítási elképzeléseket várhatóan tavasz-
szal véglegesítik, de egyelőre a tervezet belső
minisztériumi egyeztetése sem történt meg –
nyilatkozta a főosztályvezető. Ezért a végleges
változtatások részletei még nem ismertek, és a
jelenlegi elképzelések nem képezik a kormány,
illetve a földművelésügyi tárca álláspontját.
A jelenlegi tervek szerint a következő legfon-
tosabb szabályozási változások várhatók:
A fogás időpontjaként rögzítetni kell az órát
és a percet is
A darabszám-korlátozás alá eső halfajok kifogá-
sakor kivétel nélkül minden vízterületen be kell
majd írni a fogás időpontját (óra, perc) is. Eddig
a legtöbb vízterületen csak a hónapot és a napot
kellett rögzíteni a fogási naplókban. Udvari Zsolt
szerint a módosításra azért van szükség, hogy a
halőrzési ellenőrzések hatékonyabbá váljanak.
Az óra és a perc bejegyzésének megkövetelésé-
vel ugyanis kiküszöbölhetővé válik, hogy egy
naptári napon belül valaki többszöri halőri el-
lenőrzés mellett is a napi kvóta többszörösét
fogja ki.

A fogási napló új, 2015-re szánt formájának
tervezetében az óra és a perc rögzítésére szol-
gáló rubrikák már szerepelnek, de az ilyen
részletességű bejegyzés csak a rendelet módo-
sítása után lesz kötelező. A gyakorlatban az
órát és a percet is akkor kell majd a fogási nap-
lókba beírni, amikor a horgászok a megtartani
kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat ki-
fogják. A hal megfogása és visszaengedése cél-
jából - úgynevezett „catch and release” módon
fogott -, azonnal visszaengedett darabszám-
korlátozással védett halakat a fogási naplókba
továbbra sem kell beírni.
Öröknaptár a fogási naplókban
A fogási naplóban jelenleg szereplő éves nap-
tár, amelyben a horgászattal töltött napokat kell
bejelölni a tevékenység megkezdése előtt, 13
hónapra kiterjedő öröknaptárrá válik. Ennek
oka, hogy az állami horgászjegy ma már nem
12 hónapra - tehát egy naptári évre -, hanem a
kiváltását követő év január 31-ig érvényes, így
az állami horgászjegyhez közvetlenül kötődő
fogási napló használhatóságát is ki kell ter-
jeszteni.
A fogási napló következő év január 31-ig ki-
bővített használhatóságának alapfeltétele, hogy
ne 12 hónapos – január 1-jétől december 31-ig
terjedő –, hanem 13 hónapos, azaz január 1-től
a következő év január 31-ig terjedő naptárat
tartalmazzon. Az öröknaptár csak a hónapok
napjait tartalmazza (februárban 29-et), a hét
napjainak megnevezését nem. Ezért az ilyen tí-
pusú naptárat nem kell az adott évhez igazítani,
hanem a fogási napló állandó, változtatást
évről- évre nem igénylő része lehet.
Milyen büntetést kap, aki nem jelöl?
A halgazdálkodási törvény folyamatban lévő
módosítása arra is kiterjed, mekkora büntetésre
számíthat az, aki a horgászattal töltött napokat
a fogási naplóban nem jelöli . A tervek szerint
a hatóságok első alkalommal nem szabnak ki
halvédelmi bírságot azokkal szemben, akik a
halfogási tevékenység megkezdésének rögzí-
tését elmulasztják, csak figyelmeztetik az érin-
tetteket. Később azonban a szabálytalankodók
legkevesebb 10 ezer forintos büntetésre szá-
míthatnak, hiszen ekkora a halvédelmi bírság
legkisebb összege.
Mit kell használni a fogási naplók kitöltésé-
hez?
A jogszabály-módosítások azt is egyértelműsí-
tik majd, hogy a fogási napló bejegyzéseit min-
denképpen tollal, kitörölhetetlen módon kell
rögzíteni a jövőben. Erre a főosztályvezető sze-
rint az utóbbi időszakban megnövekedett visz-
szaélések gyakorisága miatt van szükség.
Csalizás idegenhonos halfajokkal
A jelenlegi szabályozás azt írja elő, hogy ide-
genhonos halfajokkal kizárólag azon a halgaz-
dálkodási vízterületen lehet horgászni, ahonnan

a csalihalakat kifogták. A jövőben e rendelkezés
csak az élő csalihalakra terjed majd ki, vagyis
élettelen állapotban idegenhonos halfajokat
(például a gyakran alkalmazott ezüstkárászt) is
bárhol lehet majd használni csaliként.
Horgászvizsgák
A halgazdálkodási hatóságok minden megyében
kéthavonta lennének kötelesek horgászvizsgát
szervezni az eddigi negyedéves gyakoriság he-
lyett.
Mit kell tenni a nem nyilvántartott halgaz-
dálkodási vízterületeken?
A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterüle-
teken az állami horgászjegy mellett az állami
horgász fogási napló is kötelező halfogásra jo-
gosító elemmé válik amiatt, hogy a jövőben a
nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen
kifogott idegenhonos halakat is be kell jegyezni
a naplóba. E szabályt a kifogott idegenhonos
halfajok mennyiségének megismerése, illetve a
természetes vízi halfogási statisztikák pontosí-
tása érdekében vezetnék be.
Nem nyilvántartottnak számít minden olyan víz,
amely halgazdálkodási vízterületnek minősül, de
a hatóságok még nem vették nyilvántartásba. A
gyakorlatban ezek zöme kisméretű állóvíz, kis
vízfolyás vagy csatornaszakasz, amelyeket a ko-
rábbi terminológia szerint összefoglaló nevén
„vadvizeknek ” neveztek, de idetartozhatnak az
újonnan létrejött, még nem nyilvántartásba vett
bányatavak is.Ahaltermeléssel foglalkozó halas-
tavak és a 0,5 hektárnál kisebb, magánterületen
található állóvizek nem számítanak halgazdálko-
dási vízterületek, így ezekre a nyilvántartott/nem
nyilvántartott felosztás nem vonatkozik.
Nem változnak a tilalmi idők és a napi kvó-
ták
A jelenlegi tervek szerint a napi kifogható hal-
kvóták és a tilalmi idők nem változnának a tava-
lyi országos általános szabályozáshoz képest.
Ugyanakkor számítani lehet arra, hogy halgaz-
dálkodásra jogosultak saját hatáskörükben a jog-
szabályi korlátozásoknál szigorúbb helyi kvótákat
léptetnek életbe 2015-ben. Ez lesz a helyzet pél-
dául a Balatonon, ahol maximálják a kifogható
nemes halak éves darabszámát. A Tisza-tavon
szintén durva szigorításokat vezetnek be.
Feláll a „halkommandó”
Állami halászati őri csoportot hoz létre az idén
az agrártárcához tartozó Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az állami
őrök bárhol és bármikor ellenőrizhetnek majd,
akár razziaszerűen is. A minisztérium szerint
fontos, hogy mostantól a halgazdálkodó szer-
vezetektől független, állami alkalmazású és or-
szágos illetékességű halőrzési csoport is
működjön az országban.

(Forrás: agrarszektor.hu)

A türelem rózsát terem?

Megrendült a bizalom
Sztankó Etelka, tiszaújvárosi olvasónk végső elkeseredésében fordult
lapunk szerkesztőségéhez. Tavaly augusztusban az egyszerű családi cso-
magról - évforduló lévén - digitális családi csomagra váltott az Invitel
Távközlési Zrt.-nél. Ekkor kezdődött a kálváriája.
- Természetesnek tartom - kezdi panaszát Sztankó Etelka -, hogy a több
szolgáltatást nyújtó előfizetésért magasabb díjat kell fizetnem. Ezzel
nem is volt semmi problémám. Örültem, hogy ezután olyan csatornákat
is nézhetek, amelyek jobban érdekelnek, mint a korábbi alapcsomag
nyújtotta televízióadások. Két-három hétig nem is volt semmi problé-
mám. Aztán folyamatosan jöttek a gondok. Hol kimerevedett a kép, hol
nem jött be az az adó, amit én nézni szerettem volna, hol kockás, hol
szemcsés volt a kép - egyszóval nem kaptam meg az Inviteltől azt a mi-
nőségi szolgáltatást, amire szerződést kötöttem.
- Jelezte a szolgáltató felé a hibákat?
- Természetesen. Becsületükre legyen mondva, hogy 72 órán belül min-
den egyes alkalommal kijöttek, bár volt, hogy ezt telefonon adott utasí-
tások előzték meg. Kaptam olyan ötletet, hogy, amikor nem nézem a
tévét, áramtalanítsam a készüléket, akkor minden jó lesz, de nem így
történt. Én abszolút humán beállítottságú, rokkant nyugdíjas tanárnő va-
gyok - próbálkoztam, de bevallom, nem sok sikerrel. Mindig ki kellett
jönnie a szerelőnek. Volt, hogy kicserélte a tévé tetején elhelyezett boxot,
volt, hogy áthangolta a készüléket, ám az eredmény mindig csak ideig-
óráig tartott. Az elmúlt cirka fél évben nagyon sok pénzt költöttem te-
lefonálásra, de mindig csak az ügyfélszolgálatig jutottam el, ahonnan a
hölgyek továbbították a hibaelhárítókig a panaszomat. Ezt a tetemes ösz-
szeget valaha, valaki megtéríti majd számomra? Nem tartom valószí-
nűnek.
- Most működik a készüléke?
- Nem fogja elhinni, de nem. Ma - e héten hétfőn - megint kijött hozzám
a szerelő, bütykölt valamit, és volt adás. Miután elment, kinyitottam az
erkélyajtót és „totálkáros” lett a televízióm. Én úgy gondolom, hogy a
tanári pálya gyakorlásához igen nagy türelemre van szükség, s én eddig
türelmes voltam. De most már megrendült a bizalmam. Becsülettel fi-
zettem a számlákat, s cserébe hol kaptam szolgáltatást, hol nem. Ahhoz,
hogy a kifizetett számlák ellenében megkapjam a minőségi szolgálta-
tást, a médiához, vagy ügyvédhez kell fordulnom? Nem értem…
A panasszal természetesen megkerestük az Invitelt is: ők hogy látják a
problémát? Annyit sikerült megtudnunk, hogy kedden ismét járt egy
szerelő Sztankó Etelkánál. Hogy sikerült-e véglegesen elhárítani a
hibát? A választ szerda délelőttre ígérték. Egyelőre azonban azt a tájé-
koztatást kaptuk, hogy munkatársaik jelenleg is intenzíven dolgoznak a
szokatlan és egyedi hiba elhárításán, és a következő számunkban rész-
letes tájékoztatást adnak az ügyben.

T.M.
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Manapság a gyerekek már annak is örülnek, ha a tél fo-
lyamán egy-két nap szánkózni tudnak. Gyermekko-
romban emlékeim szerint, ha novemberben leesett a
hó, akkor többnyire fehér volt a táj egészen február kö-
zepéig, végéig. 45 éves visszatekintőim során is ez az
emlékkép rajzolódik ki előttem, mert az újságok tanú-
sága szerint a hatvanas évek végén, a hetvenes évek ele-
jén bizony sokszor okozott galibát a hideg tél. 1969
végén például három napon át bénította meg a közle-
kedést - és ezzel okozott nem kis gondot a TVK mű-
ködésében - a szibériai időjárás. Erről már az új évben
- 1970-ben - számolt be a Borsodi Vegyész.
„Az 50-70 kilométeres széllökések rendkívül felkavar-
ták a porhavat és számos útvonalon hódugók kelet-
keztek, többi között Nyékládháza és Nagycsécs között,
Sajószöged határában, Mezőcsát és Tiszaszederkény
között.”
A december 20-tól kezdődő ítéletidő következménye-
ként a környék bejárós dolgozói nem, vagy csak keve-
sen tudtak munkába érkezni. Ez volt a kisebb gond. Az
éppen műszakban lévők ugyanis haza nem tudtak
menni.
„Azokat a vidéki dolgozókat, akik közlekedési nehéz-
ségek miatt nem tudtak lakóhelyükre hazamenni, mun-
kásszállásokon helyezték el. Mindezek ellenére nem
volt különösebb fennakadás a termelésben.”
Köszönhetően annak, hogy az elérhető dolgozók ki-
tettek magukért. De nem csak a gyár életét veszélyez-
tette a háromnapos elzártság. A város működésében -
főleg az élelmiszerellátásában - is jelentkezhetett volna
probléma, ám a beszámoló szerint semmi ilyen nem
történt.
„...a helyi önkiszolgáló fűszerbolt elegendő árutarta-
lékkal rendelkezett. A tejellátást például úgy oldották
meg, hogy közvetlenül a termelőktől - a szederkényi és
tiszapalkonyai tsz-től - szerezték be a szükséges tej-
mennyiséget.”
De ez nem minden! A fent említett három nap alatt

ugyanis volt három szülés is. Ők hárman - akik 1969.
december 21. és 23. között látták meg a napvilágot –,
mondhatják el magukról igazán, hogy Tiszaszederkény
szülöttei. Hiszen akkoriban Miskolcon, esetleg Mező-
csáton születtek a gyerekek a kórházban, vagy szülő-
otthonban.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Hóhelyzet
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Január 15. csütörtök

09:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Tisza-parti szemétügy -
Menzareform - Uniós milliárdokra pályázhatunk - Elkészült a posta-

lift - Fenyősorsok - Tavasz a télben - Szigorúbb KRESZ-vizsga -
Céges adomány - Sport

09:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: 40 éves az Ének-
szó Baráti Kör - A Magyar Kultúra Napja Tiszaújvárosban - Rock

and Roll Táncgála (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Január 21. Szerda

18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: - Hamvas mozaik - Kiállítás
- Központi felvételi - Sport

18:15: Hétről - Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Egészséges
menza - Énekszó Baráti Kör koncert - Sport

Január 22. Csütörtök

09:00: A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

A kulturális központ félemeletén Horváth Róbert képzőművész al-
kotásai láthatóak.
Látogatható: 2015. január 30-ig.

Hamvas BélaVárosi Könyvtár
Január 16. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyáridéző” sorozata
– Kína és Japán. Előadó: Pásztor Krisztián. Helyszín: a könyvtár elő-
adóterme. A belépés díjtalan!
Január 22. (csütörtök) 14.00 óra:
Úton a tudatosságban – a Pozitív Gondolkodásúak Klubjának össze-
jövetele. Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Figyelem!
Játékos Tudáspróba indul a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtárban.
12 hónapra választottunk 12 témakört!
Január hónap témája: Festészet és rajz
A feladatlapok beszerezhetők és leadhatók személyesen: a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.) és a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.),
valamint elérhetőek és beküldhetőek elektronikusan a Hamvas Béla
Városi Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán is.
A játék menete: A versenyben bárki részt vehet, aki szeret játszani, és
az adott hónap 2 feladatlapos megfejtéseit elektronikusan vagy papír
alapon beküldi.
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden hónap
utolsó munkanapjáig.
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött felada-
taik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu e-
mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.
Eredményhirdetés 2016. január 6-án, Vízkereszt napján lesz, amikor
minden kitartó játékosunk nyer!

Bemutatóóra az emelt szintű angol nyelvet tanuló 2/2. osztályban.
Helyszín: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 24-es terem). Időpont: 2015.
január 21. 9.00. Tanít: Kántor Bence.
Bejelentkezés szükséges az 544/511-es telefonszámon. Minden ér-
deklődőt szeretettel várunk!

Hok Csaba
igazgató

Táncgála kezdőknek és haladóknak

Motiváció és sikerélmény
Több százan léptek fel az elmúlt
hétvégén rendezett Akrobatikus
Rock and Roll Gálán. Az egész-
estés programon hét település
táncosai mutatkoztak be.

Nem csak a Derkovits Kulturális Központ
színpada népesült be, hanem a nézőtér is, hi-
szen a gálára sok szülő is ellátogatott.
Mintegy ötvenen érkeztek Mezőkövesdről, az
Easydance Sportegyesülettől, és mint azt Sza-
badosné Fülöp Renáta, az egyesület vezetője
elmondta, olyan kezdők is eljöttek most, akik
néhány hónapja táncolnak, és olyan verseny-

zők is, akik már évek óta tagjai az egyesület-
nek. Nagy volt az izgalom a színfalak mögött,
és nagy volt az öröm egy-egy sikeres produk-
ció után. Nem csak a nézőtéren tapsoltak a tán-
cosoknak, hanem a színfalak mögött is
éljenzéssel „jutalmazták” társaikat a táncosok.
Mint azt Réti József, a Pepper Akrobatikus
Rock and Roll SE vezetője elmondta, azért
fogtak össze a táncklubok, hogy olyan gyere-
kek is bemutatkozhassanak, akik a Magyar
Táncsport Szakszövetség versenyein még nem
tudnak elindulni, hiszen még nem régóta tán-
colnak. Nekik is szükségük van a motivációra,

arra, hogy lássák, mit tudnak a haladók és más
városok hasonlóan kezdő csoportjai. A gálára
Mezőkövesdről, Egerből, Hevesről, Mis-
kolcról, Encsről és Szikszóról is érkeztek ak-
robatikus rock and roll tánccsoportok, a
hazaiakat a Pepper-esek képviselték. A kategó-
riákat úgy alakították ki, hogy mindenképpen
nyerjen minden csoport, páros érmet, illetve
oklevelet, így a különböző csoportokban 3-4
produkció mérettetett meg, hogy a táncosok ne
csak motiváltan, de sikerélménnyel is gazda-
gon térhessenek haza.

fp

Táncosok csokra a színpadon.

A legkisebbek is bemutatkoztak.

Programok, élmények

Mozdul a Mocorgó
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgá-
lata által szervezett Mocorgó Baba Mama Klub 2015 január 21-én,
du. 16-18 óráig tartja az új év első foglalkozását a Napsugár Böl-
csőde 2.sz. pavilonjában. Téma: Éves programterv, ünnepi élmény-
beszámolók. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: Czakóné
Tanka Nikoletta (49/548-197) és Szentgyörgyi Éva (49/548-185).

Babusgató
a könyvtárban

Babusgató címmel új sorozatot indított január 14-én a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár. A jövőben minden hónap második szerdáján a kisgyer-
mekes anyukáknak adnak helyet, teret és alkalmat a találkozásra. A
foglalkozások témái lesznek: a kicsik egészséges táplálása, babaápolás,
és az anya munkába állásának lehetőségei is. Az ingyenes előadások-
hoz szakértő vendégeket is hívnak a szervezők. Mindezt barátságos
könyvtári környezetben, hiszen a könyvek, a mesék világa nélkülözhe-
tetlen a gyermekek érzelmi és értelmi fejlődésében.
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Pincért keresek tiszaújvárosi
étterembe.

Érdeklődni: 30/963-43-45
Mozogni vágyók, sportrajongók,

pontvadászok, FIGYELEM!
Nyitott kapukkal várunk minden kedves csapatot a hirdetésben megjelölt sport-

programokkal.

Az elmúlt évhez hasonlóan 6 fős csapatokkal térítésmentesen lehet nevezni. A for-

dulókat külön is értékeljük, a győztes csapat tagjai fejenként kapnak 5 alkalmas

uszodabelépőt.

Az összesített pontszámok alapján az első három csapat kap jutalmat. Minden részt-

vevő nyereményszelvénye - a tavalyival megegyezően- a Sportgálán sorsoláson vesz

részt.



A bordómezes tiszaújvárosiak ellen nem volt orvosságuk a vendég
füzesabonyiaknak.

9. oldal2015. január 15. Sport
Asztalitenisz

Papírforma győzelem

A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott az NB III-as férfi asztalitenisz
bajnokság. A tabellán a harmadik helyen álló TSC gárdája az utolsó előtti
helyezett Füzesabony csapatát fogadta és a papírformának megfelelően
magabiztosan győzte le ellenfelét.
Tiszaújvárosi SC – Füzesabonyi Sport Club 15-3
A győzelmeket szerezték: Gulyás 4, Hajdu 4, Temesvári 3, Vécsei 2, Te-
mesvári-Gulyás és a Hajdu-Vécsei páros.

Hazai mérkőzéssel kezdte a 2015-
ös esztendőt a Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK NB I/B-s
csapata.

A 10. fordulóban a budapesti Tehetséges Fia-
talok együttese látogatott a Városi Sportcent-
rum játékcsarnokába. A találkozó óriási küz-
delmet hozott, mindkét csapat „odatette” magát
a négy negyed alatt, végül a jobban hajrázó
vendégek elvitték a győzelemért járó bajnoki
pontokat.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK -

Tehetséges Fiatalok-Budapest 56-60 (13-21,
20-20, 10-3, 13-16)

Tiszaújváros, 400 néző. V.: Gergely, Mészáros,
Bács.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kóthay
(2), Varga Á. (15/3), Kovács Z. (-), Béres (11),
Benőcs (10/3). Csere: Magyar (5/3), Pöstényi (4),
Berta (3), Kilyén (3), Sitku (3), Kovács B. (-).
Tehetséges Fiatalok-Budapest: Szobi (1), Ka-
tona (17/12), Moravcsik (7/3), Debreceni G.
(4), Beák (23/12). Csere: Mucibabic (3), Tóth
(-), Debreceni D. (5).
Az elmúlt ősszel rendkívül sikeresnek bizonyult
letámadási taktikával kezdte az új évet ismét a
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK csa-
pata. Pillanatok alatt kiderült, az ellenfél is ha-
sonló felfogásban játszik. Kemény adok-kapok
folyt a pályán. A pontosabban dobó budapes-
tiek nyolc pontos előnyt harcoltak ki az első ne-
gyed végére (13-21). A folytatásban is maradt
ez a különbség, próbált kapaszkodni a Phoenix,
de nem sikerült felzárkóznia. A 20-20-as ered-
mény azt jelentette, hogy a félidőre maradt a 8
pontos vendégelőny (33-41). A szünet a tiszaúj-
városiaknak tett jót. A Tehetséges Fiatalok gár-
dájának harmadik negyedbeli teljesítményéről a
mindössze egy három pontot érő kosár önma-
gáért beszélt. A Phoenix nem tudta igazából ki-
használni ezt a rövidzárlatot, a dobott 10 pont
csak arra volt elég, hogy egy pontra felzárkóz-
zanak (43-44). A döntés az utolsó játékrészre
maradt. Pillanatok alatt átvette a vezetést a kék-
sárga együttes és ezt meg is tartotta a 38. percig.
Ekkor egy hárompontos kosárral egyenlítettek
a budapestiek (54-54), ám pillanatok múlva újra
a tiszaújvárosiaknál volt az előny (56-55). A
végjátékot azonban elszúrták Brunyánszky
edző fiai, így a csatát a vendégek nyerték 4

ponttal, 60-56 arányban.
Brunyánszky István, vezetőedző: Nagyon küz-
delmes meccs volt, viszonylag kevés ponttal.
A második félidőben mindenki óriásit küzdött
a csapatban, az utolsó játékrészben a vezetést is
sikerült átvennünk. Talán az döntött a végén,
hogy az ünnepek után a vendégcsapat jobban
játékban volt a Hepp Kupának köszönhetően.
Mehmedovic Merin, vezetőedző: Tudtuk, hogy
nagyon nehéz összecsapás vár ránk. Alaposan
felkészültünk a tiszaújvárosiak játékából. Egy
nagyon látványos, küzdelmes találkozón végül
mi örülhettünk.

*
Január 8-án csütörtökön Nyíregyházán rendezték
meg a VI. Korcsoportos Kosárlabda Diákolimpia
egyik országos elődöntőjét, ahol négy másik vá-
rosból érkezett iskola versengett a továbbjutást
jelentő első helyért. Köztük volt a tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium is, amely az első, szo-
ros, kiélezett meccsen Kunszentmiklós iskoláját
legyőzve játszhatott döntőt a házigazda nyíregy-
házi Krúdy gimnázium ellen. Három negyeden
keresztül egyenlő ellenfélnek tűnt a két iskola,
sajnos a negyedik negyed eldöntötte a mérkőzést
a Krúdy javára, amely kiharcolta a továbbjutást a

Kaposváron megrendezendő országos döntőbe.
Sajnos a fáradtság és a korbeli különbség ki-
jött a meccs végére, valamint betegségek is
hátráltatták a felkészülésünket, és volt, aki még
a mérkőzésen is betegen játszott. Majdnem si-
került a bravúrnak számító mérkőzés. Szép
eredményt ért el az Eötvös.
Végeredmény: 1: Nyíregyháza, Krúdy, 2: Ti-
szaújváros, Eötvös, 3: Kunszentmiklós, Bak-
say, 4: Salgótarján, Madách

Megszerezte első győzelmét a megyei másodosztályú sakkcsapat baj-
nokságban a Tiszaújvárosi Sport Club együttese. Az ötödik fordulóban
a szendrőieket fogadta a gárda. A két csapat 12 táblán küzdött a ponto-
kért, végül a hazaiak egy ponttal bizonyultak jobbnak ellenfelüknél.
TSC – Szendrő 6,5 – 5,5
A pontokat szerezték: Kántor, Suhajda, Balogh, Stift, Farkas, Skobrákné
1-1 pont, Orbán 0,5 pont.

Sakk

Minden kezdet nehéz

A Sportcentrum eseményei
Január 17. szombat

Teremlabdarúgás
9.00 Sport- Park Teremlabdarúgó Torna Játékcsarnok, Edzőterem
14.00 TSC természetjárók közgyűlése Súlyemelő versenyterem

Január 18. vasárnap
09.00 V. Ergotlon bajnokság Edzőterem

Január 21. szerda
Labdarúgás
17.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Tállya edzőmérkőzés

Műfüves edzőpálya
Január 22. csütörtök

10.00 Grassroots „C” MLSZ edzőképzés
Tárgyaló, Műfüves edzőpálya

Kerékpározás

Orosz Gergő
ezüstérmes

A TVK-Mali Triatlon Klub Orosz
Gergő révén már az év elején meg-
kezdte a magyar bajnoki érmek gyűj-
tését. A fiatalember második lett a
terepkerékpáros (cyclocross) ob-n.
A 2015. évi Magyar Nemzeti Cyclo-
cross Bajnokság mezőnye Gyulán, a
várkertben kialakított, esőtől felázott,
erősen sáros, lépcső-akadályokkal
nehezített 2550 méteres pályán mérte
össze tudását. A tiszaújvárosi triatlo-
nos kettős igazolással, a Ferencvárosi
Szabadidősport Egyesület kerékpáros
licenszével versenyezve harcolta ki
a második pozíciót a 4 körös futam-
ban. Érdekességként: a győztes dol-
gát jelentősen megkönnyítette, hogy
minden körben lecserélhette sártól terhelt kerékpárját, míg Gergő gép-
csere nélkül tekert fel a bajnoki dobogó második fokára.
Végeredmény: U 17-es kcs., fiúk: 1. Fetter Erik (Pilis Cross Country
Club), 2. Orosz Gergő (TVK-Mali TK-FSZSE), 3. Molnár Gábor
(BVSC-Zugló Cycling Team)

Orosz Gergő a bajnoki dobogó
második fokán.
(Fotó: Vanik Zoltán)

Kosárlabda

Az utolsó perc döntött

A gúla tetején Benőcs Dávid.

A csapat tagjai. Álló sor: Orosz Dominik,
Szeiberling Máté, Kovács Zoltán,Szendrey
Zsombor (edző), Joó Tamás, Mayer Ákos
Féltérden: Katlan Roland, Szilasi Bence,
Zsuga Tamás, Szabó Attila.

Labdarúgás

Teljes gőzzel előre
Január 13-án megkezdte felké-
szülését a Termálfürdő FC
Tiszaújváros NB III-as labda-
rúgó csapata. Az első foglalkozá-
son teljes volt a létszám.

Mint megtudtuk, eddig senki nem jelezte távo-
zási szándékát. Próbajátékosok folyamatosan
érkeznek. A keret továbbra is 22 fős lesz, ha új
játékost igazol a klub, akkor a keretből valaki-
nek távoznia kell. Lassan körvonalazódik a fel-
készülési mérkőzések időrendje is. Az eddig
lekötött mérkőzések tervezett időpontjai a kö-
vetkezők:
Január 21. szerda 17:30 Termálfürdő FC Ti-
szaújváros – Tállya (megyei I.o.)
Január 24. szombat 10:00 Mezőkövesd (NBII)
– Termálfürdő FC Tiszaújváros
Január 28. szerda 17:00 Termálfürdő FC Ti-
szaújváros – Hajdúböszörmény (NBIII)
Február 3. kedd 17:00 Termálfürdő FC Ti-
szaújváros – Kazincbarcika (NBIII)
Február 5. csütörtök 17:00 Termálfürdő FC
Tiszaújváros – Cigánd (NBIII)
Február 14. szombat 10:00 Termálfürdő FC
Tiszaújváros – Maglód (NBIII)
Február 18. szerda 17:00 Termálfürdő FC Ti-
szaújváros – Füzesabony (megyei I.o.)
Február 21. szombat 11:00 Termálfürdő FC
Tiszaújváros – Bogács (megyei I.o.)
Január 31-én a Városi Sportcentrum ad otthont
a hagyományos Dr. Borosi László labdarúgó
emléktorna egyik selejtező csoportjának, ahol
pályára lép a Termálfürdő FC Tiszaújváros lab-
darúgó csapata is. A győztes továbbjut a feb-
ruár 7-i miskolci döntőbe.

Szeniorok rúgták a bőrt
Hat csapat nevezett a hétvégi hagyományos
szenior labdarúgó tornára. Két csoportban zaj-
lottak körmérkőzéses formában a selejtezők.
Ezt az elődöntők, a helyosztók majd a döntők
követték.
„A” csoport végeredménye:
1.Tiszaújvárosi öregfiúk, 2. Mezőcsát, 3. Újon-
cok

„B” csoport végeredménye:
1. Barátok közt Tiszakeszi. 2. Polgár, 3. Deb-
receni Délibáb
Az elődöntőben a tiszaújvárosiak a polgáriakat
győzték le nagy csatában 3-2-re, a másik ágon
a két szomszédvár, Tiszakeszi és Mezőcsát har-
colt egymással, ahol az előbbiek parázs össze-
csapáson 2-1-re verték az ősi riválist.
Az ötödik helyért lejátszott találkozón a deb-

receniek 6-4-re-re diadalmaskodtak az Újon-
cok felett.
A harmadik helyért vívott mérkőzésen a pol-
gáriak 5-1-re nyertek a mezőcsátiak ellen.
A torna döntőjében a Tiszaújvárosi öregfiúk
nem sok esélyt adott ellenfelének, 5-2-re nyerte
a találkozót és ezzel megszerezte a tornagyő-
zelmet.
A torna végeredménye:
1.Tiszaújvárosi öregfiúk, 2. Barátok közt Ti-
szakeszi, 3. Polgár, 4. Mezőcsát, 5. Debreceni
Délibáb, 6. Újoncok.
A torna gólkirálya Kovács Péter (Tiszaújváros)
lett 5 góllal.
A torna legjobb mezőnyjátékosa címet Antal
József (Polgár) érdemelte ki, a torna legjobb
kapusának pedig Bán Andrást (Tiszaújváros)
választották.
A győztes tiszaújvárosi csapat tagjai:
Bán András, Adorján Károly, Lukács Flórián,
Kovács Tamás, Kovács Péter, Kovács Richárd,
Kurucz Gábor, Pap Zsolt, Járai József, Kazár
Csaba, Sárga József, Bucz Zsolt.

Az első edzésre várva.

Polgár és Tiszaújváros összecsapása óriási
küzdelmet hozott, végül a fehérmezes há-
zigazdák, ha minimális különbséggel is, de
megnyerték a találkozót.
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