
Újévi koncertet adott a hétvégén az idén 40. jubileumát ünneplő Ének-
szó Baráti Kör. Szokásos januári hangversenyük egyben a Magyar
Kultúra Napja alkalmából rendezett tiszaújvárosi programcsokor nyi-
tánya is volt.

/6. oldal

Totális sikert hozott
a tizennyolcadik al-
kalommal megren-
dezett Sport-Park te-
remlabdarúgó torna.

/9. oldal

Negyven éve zeng
az Énekszó Pályázat Totalitás
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Madárlátta
Rigó asszony a Rétes bolt előtt sertepertélt. Nem, nem feltűnően és ki-
hívóan, hiszen nem hangoskodott, meg különben is szolid, barna kis-
kosztümöt viselt. Csak annyira tette-vette magát, hogy észrevegyék.
Cserregett, borzolgatta a frizuráját, ide-oda szaladgált, mintha azt
mondogatta volna, hogy még nem reggelizett, hogy éhes.
Kicsit arrébb húzódott, hogy a biciklimet a tartóba tudjam tenni. Nem
félt! Szívesen segítettem volna neki a kis szemetesbe jutni - amit na-
gyon kerülgetett, - de hát hogy adja az ki magát, hogy egy „simabőrű”
rigó hölgyet érintsen.
Megvárt! Néhány perces vásárlás után kijövet kérdően és várakozóan
nézett rám. Én is beszéltem hozzá. Ő is viszont. Kis darab sütit tör-
tem és odaadtam neki, vidáman kapta fel és vitte a bokrok alá. Röp-
tében még visszaintett, hogy köszi.
Embertársink is sokan, sokszor éhesek. Adjunk nekik is, ha te-

hetjük! Jót tenni, örömöt szerezni nagyon jó. Gazdagabbak leszünk
általa.
Ja! A rigók is szeretik a piskótatekercset.

K. Tóth Imre

Tízmilliárd forintos támogatáskerettel,
50 százalékos támogatásintenzitással tár-
sasházi energiahatékonysági pályázatot
indít márciusban a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM). /3. oldal

A hattyú vándormadár, ezért a telet enyhébb területeken tölti, de vannak példányok, melyek a már befagyott tavat sem hagyják el - fel-
téve, ha van, ki etesse őket. Tizenhat hattyú ez utóbbi mellett döntött néhány hete, rátalálva a sajószögedi Tolnai tóra, ahol a környék-
beliek rendszeresen etetik a madarakat. Fotó: Pásztor Krisztián

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György polgármes-
ter válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Január 28-án, szerdán 18.30
órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdé-
sekre. Ezeket előzetesen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-
mail címen, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16.,
Tisza Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon.

Az első nagy megmérettetés

Közel kétszázan felvételiztek
Nyolcadik után jön a legtöbb gye-
rek életében a középiskola. Gim-
názium, szakközépiskola, tech-
nikum, szakiskola.

Minden olyan tanulónak központi felvételi
vizsgát kell írnia, aki olyan középiskolába je-
lentkezik, amely nem csak az általános iskolai
osztályzatok alapján veszi fel a diákokat. Az
utóbbi években a középiskolák kicsivel keve-
sebb, mint a fele járt el így. Városunkban a Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium ad helyet a felvéte-
linek.
- Nem csak azok jönnek ide, akik hozzánk je-
lentkeznek - mondta Pogonyi-Simon Edit igaz-
gató -, hanem azok is, akik a városban vagy a
térségben laknak, de más településen lévő is-
kolába szeretnének bekerülni. Persze remélem,
hogy a most megjelent közel 200 gyerek nagy
része itt, nálunk lesz középiskolás.

A diákok magyarból, valamint matematikából
írtak felvételit január 17-én. Legtöbbjüket a
szülők is elkísérték, akik legalább annyira - ha
nem jobban – izgultak, mint csemetéik.
- Ez az első nagy megmérettetés a gyerek életé-
ben - mondta Sirokai Éva. - Mondhatom, hogy
szinte ötödik osztályos korától erre készülünk.
Most az utolsó évben pedig kimondottan.
Ki emelt nyelvi képzésre, ki emelt matematika
szakra, esetleg katonai pályára jelentkezik. A
legtöbb diák pontosan tudja nem csak azt, hogy
milyen középiskolába szeretne járni, de azt is,
hogy utána hogyan képzeli el a folytatást.
- Úgy választotta ki a középiskolát, hogy utána
a főiskolára könnyebb legyen a bekerülés, és
ott jól tudjon teljesíteni - mondta Feketéné
Béres Viktória, aki lányát kísérte el a felvéte-
lire. - Ezért a katonai, rendészeti középiskolák
közül választott.
Az első 45 perc végén a negyedórás szünetre

térő diákok többség láthatóan megkönnyebbült.
- Izgultam, de nem volt annyira nehéz, mint
amennyire vártam - mondta Bocsis Anna, aki
pontosan még nem tudja, melyik iskolában sze-
retne továbbtanulni, azt azonban igen, hogy a
rendészet érdekli. - Most jön a matek, az úgy
gondolom nehezebb lesz.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a felvételi
csak egyik része a kiválasztásnak. A tanulmá-
nyi eredmény is sokat nyom a latba, amikor az
iskola dönt, hogy melyik diákot veszi fel.
Nem csak a nyolcadikosoknak, hanem a ne-
gyedikes és hatodikos diákoknak is felvéte-
lizniük kell akkor, ha hat- vagy nyolcosz-
tályos gimnáziumba jelentkeznek. Városunk-
ban idén ilyen nem volt. Aki valamilyen okból
igazoltan maradt távol a központi felvételi
megírásától, annak lapunk megjelenésének
napján van lehetősége 14:00 órától pótfelvé-
telit írni.

Csaknem kétszázan írtak felvételit.

Sok szülő kísérte el gyermekét.

Tizenhat jómadár

Hattyúk tavává vált a Tolnai

Újév napján született

Emma az első baba

Zsíros Emma 2015. január elsején délután háromnegyed
négykor született a Semmelweis Kórházban. Ő Tiszaúj-
város első idei babája. A kislány 3450 grammal és 57
centiméteresen jött a világra.

A kisbaba és anyukája négy napot töltött kórházban, azóta már itthon
vannak, szokják, tanulják, milyen is az új közös élet. Az apuka, Zsíros
Gábor is végig ott volt a szülőszobában, mint mondta, nagy büszkeség
töltötte el kislánya születésekor, és bár nagyon izgultak, jó volt ezt az él-
ményt együtt átélni. A házaspárnak Emma az első gyermeke.
- Nagyon jó kisbaba, végigalussza szinte az egész napot - mondta Zsí-
ros-Hajdu Mariann. - Nagyon ügyes, türelmes baba, kibírja azt, hogy mi
még lassan tudjuk megcsinálni a dolgokat, mivel ő az első gyermekünk.
A házaspárnak gratulálunk, a pici Emmának pedig hosszú, boldog éle-
tet kívánunk!

Buszfúzió
2015. január 15-én megszűnt, illetve beolvadt az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be a Borsod-, a
Hajdú-, illetve a Szabolcs Volán Zrt.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 16-tól
a Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. A köz-
pont székhelye és levelezési címe: 3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz.
A cég vezérigazgatói posztját dr. Sárközi György, a Borsod Volán volt
vezérigazgatója tölti be.
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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
Pénteken és szombaton 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 16:00 vecser-
nye, utána utrenye. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Sajóörösön, 9:30
Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban. Hétfőn 17:00 vecsernye. Szer-
dán 16:00 paraklisz Sajószögeden.
„Az Isten színe előtt teljes csendben és összeszedettségben, éberen és
nyugalomban kell megállnunk.” (Anthony Bloom)

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 17:30 órától ökumenikus istentisztelet
lesz. Vasárnap Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban
11:00 és 16:00 órától lesz istentisztelet. 11:00 órától a városban, az is-
tentisztelet ideje alatt - az imaházban -, gyermek istentiszteletet tar-
tunk. Ugyanezen a napon a délutáni istentiszteletet követően az
imaházban konfirmációi oktatás lesz.

Jó
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.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
NAGY LÁSZLÓ

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban 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 január 25-ig a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052), majd január 26-tól (hétfőtől) a Bo-
rostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszer-
tár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre
állás 30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-
20 óra között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

Házszentelés
az iskolában

Január 6-án, vízkereszt ünnepére emlékeztünk a Tisza-
újvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában.

Ezen a napon Urunk megjelenését ünnepeljük. Már egyszer megünne-
peltük karácsonykor, de akkor az ő rejtett megjelenését a betlehemi is-
tálló magányában, ahol csak a pásztorok találtak rá. Most mindannyiunk
számára megjelenik, az egész nagyvilágnak. Ezt jelenti a bölcsek láto-
gatása, s ahogyan ők megtalálták értelmükkel és hitükkel Jézus Krisz-
tust, úgy velük együtt mi is megtaláljuk, és meghívjuk otthonunkba a
házszenteléskor, hogy maradjon velünk egész évben.
2015. január 16-án az Iskola tanulói, pedagógusai, dolgozói jelenlétében
Dr. Mata István atya a házszentelés szertartását végezte el az iskolában.
Ha otthonunkban valóban helyet adunk az Istennek, akkor béke, az igazi
lelki béke száll otthonunkra.

„Hol hit, ott szeretet.
Hol szeretet, ott béke.
Hol béke, ott áldás.
Hol áldás, ott Isten.

Hol Isten, ott szükség nincsen”
Gál Benjáminné

igazgató

Márciustól a piacon

Újra lesz gomba-szakellenőr
Talán sokan emlékeznek még Dal-
noki János bácsira. Sajnos én
már nem találkozhattam vele, így
csak elmondásokból tudom, hogy
János bácsi aktív természetjáró
volt, és nem utolsó sorban ő volt
Tiszaújváros első gomba-szakel-
lenőre.

Ő vetette fel azt is, hogy a városnak saját csil-
lagvizsgálója legyen. Azt is hallottam, hogy
aktív szakellenőr volt, és ő vizsgálta be a kirán-
dulók által összegyűjtött gombákat. János bá-
csihoz mindig bizalommal lehetett fordulni
gombaügyben, sőt még hivatalos igazolást is ki-
adott arról, hogy az adott faj fogyasztható. Ha-
lálával Tiszaújváros nem csak egy köztiszte-
letben álló embert veszített el, hanem egy igazi
természetrajongót, a környék élővilágának ki-
váló ismerőjét.
Hosszú-hosszú évek után merült fel az ötlet,
hogy a város ismét alkalmazhatna gomba-szak-
ellenőrt, hiszen a környéken jó pár ehető gom-
ba található, vannak aktív természetjárók, nem
vagyunk messze sem a Bükktől, sem pedig a
Zempléntől, ugyanakkor az elmondásokból (és
a folyamatos megkeresésekből) ítélve igény is
lenne rá. A város, illetve a Tiszaújvárosi Város-
gazda Nonprofit Kft. vezetése nem volt rest fel-
karolni az ötletet, így március 1-től, a
gombaszezon kezdetével, hetente két alkalom-
mal, szerdánként és vasárnaponként, 18.00-tól
20.00-ig újra lehetőség nyílik az étkezésre szánt
gombák bevizsgálására a tiszaújvárosi piacon.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy kö-
szönetet mondjak a város, illetve a Városgazda
Kft. vezetésének a kezdeményezés támogatásá-

ért. Ugyanakkor hálával tartozok a Városgazda
Kft. munkatársainak, kiváltképp azon szorgos
kezeknek, akik március 1-re „belakhatóvá” te-
szik a szakellenőri helyiséget. További köszönet
illeti a Tiszaújvárosi Krónika szerkesztőségét a
cikksorozat leközléséért, és a Miskolci Gom-
bász Klub vezetőségét, hogy rendelkezésemre
bocsátották a honlapjukon található fotókat.
Terveink szerint cikksorozat jelenne meg a
Krónikában a környék legfontosabb gombái-
ról, egyfajta kedvcsinálóként, és persze nem
utolsó sorban azért, hogy természettudomá-
nyos ismereteinket bővítve, jobban megis-
merjük ezeket a csodás élőlényeket. Nem
célom, hogy a szakirodalmat adjam majd
vissza, mivel az esetenként rendkívül száraz,

részben érdektelen a laikusok számára,
ugyanakkor az interneten már minden elér-
hető, a recepteken át egészen a gombater-
mesztés mikéntjéig. Sőt, manapság már
számtalan, minőségi fotókat tartalmazó szak-
könyvhöz is hozzá lehet jutni elérhető áron,
melyeket a legkiválóbb magyar mikológusok
jegyeznek. Inkább úgy vélem, hogy érdeme-
sebb a saját tapasztalataimat megosztani,
kezdve a helyi jellegzetességekről, kezdve a
szedés alapvető szabályain és a technikáin át,
egészen a felhasználásig.
A cikksorozat következő részében tehát sorra
vesszük a szabályokat, illetve az első fajt, a
télen is szedhető téli fülőkét.

Dr. Kákóczki Balázs

Folytatódik
a Kerékpárjelölő program

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros önkormány-
zatának támogatásával folytatódik a Kerékpárjelölő program a helyi
kerékpár-tulajdonosok részére.
A jelölés következő időpontja: 2015. január 23. (péntek) 09.00 óra és
13.00 óra között
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza út 2.
szám).
Kérjük, hozza magával személyigazolványát és lakcímkártyáját, ke-
rékpárját, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a helyszí-
nen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
A további jelölési időpontokról a média útján tájékoztatjuk az ál-
lampolgárokat.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Ruhát osztanak
Használt ruha osztást tart a Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozga-
lom január 24-én, szombaton 10:00 órától. A karitatív akció hely-
színe az egyesület telephelye, Tiszaszederkény, Rákóczi út 81. Az
eseményen csak az egyesület tagságát áll módunkban támogatni.

Farkas Sándor elnök
Tiszaújvárosi Roma Polgárjogi Mozgalom

Lehet javasolni
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a Tiszaújvárosi Nyug-
díjasok Egyesülete rendkívüli tisztújító közgyűlést tart, melynek pon-
tos időpontját a későbbiekben közöljük. Kérésünk, hogy az egyesület
elnökére, elnökségi tagjaira vonatkozó javaslataikat jelezzék felénk
írásban február 7-ig.

Az egyesület elnöksége

Árusítani továbbra sem lehet, csak a lakosság által szedett gombát ellenőrzi a szakellenőr.
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Menzareform kiegészítés

A múlt heti számunkban megjelent Menzareform az
egészség jegyében című cikkünkhöz az alábbi helyesbí-
tést közzétételét kérte a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ.

A közétkeztetői rendelet alapján az egyes élelmiszercsoportok felhasz-
nálására vonatkozó előírás szerint - 10 élelmezési napra számítva - egész
napos étkezés biztosítása esetén legfeljebb 3 alkalommal, napi 3-szori ét-
kezés szolgáltatásakor legfeljebb 2 alkalommal, csak ebéd biztosítása
esetén pedig legfeljebb 1 alkalommal használható fel sertés- illetve ba-
romfizsír ételkészítéshez. Konyháink az említett étkeztetési típusoknál
is csak minimális mennyiségű állati eredetű zsiradékot használnak fel,
például tepsi kikenéséhez. Az 1-3 éves és a 4-6 éves korosztály számára
sertés és baromfizsír egyáltalán nem adható ételhez.

Újított a Tisza Automotive

Robot költözött
Tiszaújvárosba

A korábban is a legmodernebb technológiákat és gépál-
lományt alkalmazó Tisza Automotive 2014-ben tovább
növelte gépparkját. Egy új technológia bevezetéséhez
ugyanis a dán, ipari robotkarokat gyártó cég, az Uni-
versal Robots termékével, egy UR10-es robotkarral gaz-
dagodott.

A műanyag termékek feldolgozásával és összeszerelésével foglalkozó ti-
szaújvárosi Tisza Automotive Kft. számára kiemelten fontos, hogy a
megrendelőit a lehető legprecízebb és leghatékonyabb módszerekkel
szolgálhassa ki. A rendelkezésre álló gépparkot ezért folyamatosan meg-
újítják és bővítik; ennek a folyamatnak a részeként érkezett meg 2014-
ben a gyár egyik legifjabb tagja, a dán Universal Robots UR10-es ipari
robotkarja.

Miért éppen robot?
Bár sokszor felmerül ellenérvként, hogy a robotok kiszoríthatják az em-
beri munkaerőt, az Universal Robots eszközei, valamint a Tisza
Automotive esetében ez egyáltalán nem igaz. Egy új technológia, vala-
mint új munkafolyamat bevezetéséhez fordultak az automatizált segít-
séghez, ahol a teljes folyamat lebonyolításában a roboton kívül
szakemberek is részt vesznek. Az így alkalmazott technológia lehetővé
teszi, hogy rövidebb ciklusidővel, a korábban tapasztaltaknál jóval ru-
galmasabban készüljön el a produktum.
Az autóiparban hasznosítandó műanyag termékek ultrahangos hegesz-
tése során az UR10-es segít a hegesztő készülék megfelelő pozícióba
helyezésében, miután ember kollégái előkészítették a megmunkálandó
darabokat.

A döntéstől az installálásig
A robot előkészítését, programozását, valamint installálását a komáromi
székhelyű B&O Engineering végezte, amelyre a rugalmas és költség-
hatékony hozzáállás miatt esett a választás. A döntés megfelelőségét iga-
zolta az előkészítési időszak is, melynek során a cég bebizonyította,
hogy munkájukat nagy részletességgel, odafigyeléssel végzik. Az eszköz
tervezésétől az üzembe helyezéséig közel 14 hétre volt szükség, mely
idő alatt megtörtént többek között a speciális hegesztőfej legyártása, a
robot programozása, majd ezt követően a helyszíni beállítása is – is-
mertette Borsos Balázs, a B&O Engineering ügyvezetője a cég szerepét
a folyamatban.
Az így beszerelt UR10-es azonban messze nemcsak egy robot, mondta
Vámosi György a Tisza Automotive karbantartási vezetője, hanem egy
hasznos munkatárs, aki a kollégákkal együttdolgozva hozzájárul a cég
jövőbeli sikereihez.
Az Universal Robots egy dán ipari robotgyártó vállalat. 2005-ben ala-
kult azzal a kimondott céllal, hogy mindenki számára elérhetővé tegye
a robotikát. A kezdeményezés eredménye egy könnyebb, rugalmasabb
és környezetbarátabb robotkar lett, ami forradalmasította az ipari robo-
tok piacát, amelyet korábban nagy, nehézkes és drága gépek uraltak. Az
Universal Robots olyan robotkarokat fejleszt és értékesít, melyek az
iparág egyhangú és fárasztó folyamatait automatizálják, és egyúttal haté-
konyabbá is teszik. Így az üzemek valódi és értékes munkakörökben
tudják alkalmazni dolgozóikat. Az Universal Robots-nak jelenleg közel
100 alkalmazottja van. A teljes fejlesztési és gyártási folyamat a dániai
Odensében történik.

Otthon Melege Program

Energiahatékonysági pályázat indul
Tízmilliárd forintos támogatáske-
rettel, 50 százalékos támogatásin-
tenzitással társasházi energiaha-
tékonysági pályázatot indít már-
ciusban a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM). A pályá-
zathoz - tovább csökkentve a la-
kóközösségek terheit - Tiszaúj-
város önkormányzata is csatla-
kozni kíván.

A társasházi energiahatékonysági pályázat
meghirdetéséről tartott január eleji sajtótájé-
koztatón Kovács Zoltán kormányszóvivő em-
lékeztetett arra, hogy a 2008-ban és 2009-ben
indult panelprogramok lezárása után 2014
szeptemberében új lakossági energiahatékony-
sági pályázat indul az Otthon Melege Program
révén. Ennek alprogramjaként hirdetik meg a
„Társasházak energiamegtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítésének, felújításának támo-
gatása” című pályázatot. A cél 20 ezer lakás
energetikai korszerűsítése.
Szabó Zsolt, az NFM fejlesztés- és klímapoli-
tikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért
felelős államtitkára a tájékoztatón bejelentette,
a pályázati keret 10 milliárd forint, melyet ré-
giónként, a szakmai szervezetek által megadott
panel- és társasházi lakások arányában oszta-
nak el. A vissza nem térítendő állami támoga-
tás mértéke lakásonként 300-650 ezer forint
lehet, de nem haladhatja meg az elismert költ-
ségek 50 százalékát.

A pályázati kiírás tervezete a kormany.hu-n ér-
hető el, a pályázat március 9-én nyílik majd
meg a társasházak számára.

Kik pályázhatnak?

A pályázati feltételekről szóló tájékoztató sze-
rint kizárólag a több mint 4, de maximum 60

lakással rendelkező 1946. után, de 2006. dec-
ember 31-ig kiadott építési engedély alapján
épült, távfűtéssel rendelkező lakóépületek tu-
lajdonosi közösségei igényelhetnek támoga-
tást.
Fontos kritérium, hogy csak olyan épületek ve-
hetnek részt a pályázaton, melyek hőszabályo-
zása és -mérése már megoldott, vagy a pályázat
révén valósul meg.
Egyebek mellett feltétel még statikai nyilatko-
zattal igazolni, hogy az épületnek nincs, illetve
a fejlesztés hatására sem lesz állékonysági
problémája.

A támogatás mértéke

Az állami támogatást miniszteri döntés hatá-
rozza meg. Ennek mértékét az energetikai ta-
núsítvánnyal igazolt minden megtakarított
CO2 kg/év, illetve a beruházás típusa alapján
állapítják meg. Megújuló energia hasznosítá-
sát elősegítő beruházásnál 950 forint, homlok-
zati nyílászárók cseréjét és homlokzatok, záró
födémek hőszigetelését is megvalósító beruhá-

zások esetén 750 forint, az előzőekbe nem tar-
tozó beruházások esetén 450 forint. Az egyedi
fűtéssel rendelkező épületek lakásonkénti kon-
denzációs gázkazán cseréjéhez további 150
ezer forint támogatás adható lakásonként. A pá-
lyázattal elnyerhető támogatás azonban nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 50
százalékát.
Az állami támogatást két részletben folyósít-
ják. Az elszámolás elfogadását követően fize-
tik ki a 95 százalékot, a fennmaradó 5 száza-
lékot pedig letétbe helyezik a társasháznál,
melyhez 3 éves monitoring időszak után, a tá-
mogatási szerződésben szereplő energiameg-
takarítások elérése esetén juthat hozzá a
lakóközösség.

Önkormányzati
támogatás

A mostani pályázati kiírás - szemben a koráb-
biakkal - nem tér ki az önkormányzati szerep-
vállalásra, de nem is zárja ki azt.
Tiszaújváros önkormányzata az előző két pa-
nelprogramot a költségek egyharmadával tá-
mogatta, s most is csatlakozni kíván a korsze-
rűsítések finanszírozásához.
- Folyamatosan regisztráltuk az igényeket, je-
lenleg 46 társasházi, lakásszövetkezeti épület-
nél tervezik a korszerűsítéseket - nyilatkozta
lapunknak Bráz György polgármester. - To-
vábbi 7 épületnél jelezték, hogy részt venné-
nek a programban, de a lakásszám ezeknél
meghaladja a 60-at. (A sajtótájékoztatón el-
hangzottak szerint lesz olyan program is,
amely a 60 lakás fölöttieket segíti - a szerk.)
Már készül az a rendelettervezet, amely az ön-
kormányzati támogatás mikéntjéről, mértéké-
ről rendelkezne. Terveink szerint - csakúgy,
mint korábban - az elszámolható költségek
egyharmadával, de lakásonként maximum 500
ezer forinttal támogatnánk a korszerűsítéseket,
amennyiben megítélték az állami támogatást.
Figyelembe véve az állami keretösszeget,
ennek régiós elosztását, illetve a helyi igénye-
ket, nincsenek illúzióim. Már azt is nagy si-
kernek tartanám, ha 10-15 épület beruházá-
sához tudnánk támogatást adni. Van egy másik
tervünk is. Szeretnénk növelni azt a pénzügyi
alapot, melyet a lakástulajdonosok egyesülete
kezel. Ezzel lehetővé válhatna, ha nem is a
komplex, de a nagyobb volumenű felújítások,
épületgépészeti rekonstrukciók támogatása is.

Ferenczi László

Több mint 50 épületnél terveznek korszerűsítést.

A maximum 60 lakásos épületek felújítására lehet pályázni.

Kizárólag a társasház vagy lakásszövetkezet
tulajdonában lévő rendszerek (primer oldal),
illetve ezen rendszerek részét képező, ma-
gántulajdonban lévő berendezések (szekun-
der oldal) felújítása, cseréje támogatható.
Kötelezően elvégzendő korszerűsítések
(amennyiben nem kialakított):
- az épület hőfogyasztásának szabályozását
és mérését biztosító berendezések - strang-
szabályozók és központi hőmennyiségmérők
- felszerelése;
- a lakások hőleadóinak egyedi szabályozá-
sát és mérését biztosító berendezések - ter-
mosztatikus szelepek, költségosztók vagy
hőmennyiségmérők - felszerelése;
- a használati meleg víz fogyasztásának laká-
sonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérő-
órák felszerelése;
- a csőrendszer egycsöves rendszerről két-
csöves rendszerűvé, vagy legalább átkötő

szakaszossá történő átalakítása;
- a gépészeti aknafalak megfelelővé tétele, le-
zárása, az aknák szintenkénti szakaszolása,
amennyiben az elvégzendő munkák épület-
gépészeti aknában futó vezetékeket érinte-
nek.
Nem kötelezően elvégzendő, de támogatható
korszerűsítések:
- fűtési és/vagy használati meleg víz ellátó
rendszerek felújítása, ezen belül a hőleadók
cseréje, kazánok cseréje, a csőrendszer fel-
újítása;
- központi szellőző rendszer kialakítása/fel-
újítása kizárólag hővisszanyerő berendezés
alkalmazása esetén.
Egyedi fűtéssel rendelkező lakások kialakí-
tása, valamint távhőrendszerről való leválás-
hoz kapcsolódó gépészeti korszerűsítések
nem támogathatóak!

Felújítási költségelemek

Csak abban az esetben lehet pályázatot be-
nyújtani, ha a fejlesztéssel érintett épü-
let/épületrész fűtési rendszerének helyi-
ségenkénti szabályozása és mérése megol-
dott, vagy megvalósítása a fejlesztés tárgyát
képezi.
A támogatott munkaelemek teljes körű el-
végzése kötelező, a támogatott beruházással
egységesen felújított épületszerkezeteknek
kell létrejönniük, úgymint:
- hőszigeteléssel érintett összes homlokzati
felületek,
- teljes tető hő- és vízszigetelés,
- teljes fűtetlen pincefödém hőszigetelés,
- teljes lakás, és közös fűtött helyiségek
külső nyílászárócseréje,
Az épületburkot érintő beavatkozások ese-
tén be kell tartani a belügyminiszter 20/
2014. (III. 7.) BM rendeletében meghatáro-
zott - az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.)
TNM rendelet módosításáról - 2015. január
1-től hatályos Költségoptimalizált követel-
ményszint, a határoló - és nyílászáró szer-
kezetek hő átbocsátás tényezőire vonatkozó
követelményeket.

Kötelező és támogatható
korszerűsítések a fűtési rendszeren

A külső nyílászárók cseréjét is támogat-
ják.
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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

TÓTH SÁNDOR
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. január 28-án (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

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

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

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

2015. január 26-án (hétfőn)
14.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

önkormányzati tárgyaló. Az ügyfelek foga-
dása érkezési sorrendben történik.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató

Elszállíthatják
a járműveket

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzatának
Képviselő- testülete a 2014. december 18-i testületi ülésén módosította
a közterületek használatáról szóló 27/2014. (XII.18.) önkormányzati
rendeletét, mely alapján a közterület-felügyelet a közterületekről a ha-
tósági jelzéssel nem rendelkező járműveket előzetes értesítést követően
elszállíttathatja. Az elszállított járművek tárolása a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. 3580 Tiszaújváros Tisza út 2/A. szám alatti te-
lephelyén történik. A jármű elszállításával és tárolásával kapcsolatos
költségeket a jármű üzembentartójának kell megfizetni, melyet az
55/2009. (X.16.) IRM rendelet szabályoz.
A jármű elszállításának költsége személygépkocsi vagy annak pótko-
csija, továbbá motorkerékpár és annak pótkocsija, valamint segédmo-
toros kerékpár esetén 17.250 Ft. A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pont-
jában meghatározott, a fentebb nem említett gépjárművek: vontató, lassú
jármű vagy ezek pótkocsija esetén a költség háromszorosa. A jármű tá-
rolásának és őrzésének költsége 1200 Ft/nap. A jármű értékesítésének
költsége 11.500 Ft. A költségek az általános forgalmi adót nem tartal-
mazzák.
Ha a jármű üzembentartója nem állapítható meg, vagy a felszólítás el-
lenére az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon
belül nem veszi birtokba, az önkormányzat, mint a közút kezelője, a jár-
művet értékesítheti vagy más módon hasznosíthatja.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015. ja-
nuár 29-én, csütörtökön 10.00
órakor ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozó termé-
ben.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcso-
latos döntések meghozatalára
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátásokról, annak igénybevételéről, és a fize-
tendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazda-

sági társaságok 2015. évi üzleti terveinek főbb
célkitűzéseire
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum 2015. évi drog-prevenciós te-
vékenységével összefüggő elvárások megfo-
galmazására
4. Javaslat a várossá nyilvánítás 50. évforduló-
jához kötődő döntések meghozatalára
5. Javaslat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség in-
gatlanfejlesztési ajánlatával kapcsolatos dön-
tés meghozatalára
6. Javaslat köztéri szobor állításával kapcsola-
tos döntések meghozatalára
7. Javaslat új kitüntetési jogcím alapításával és
adományozásával kapcsolatos döntés megho-
zatalára

8. Beszámoló az állandó bizottságok és a ta-
nácsnokok 2014. évi munkájáról
9. Tájékoztató a 2014. évi Egészségfejlesztési
Intézkedési Terv megvalósulásáról
10.Tájékoztató az Állami Számvevőszék által
a TiszaSzolg 2004 Kft-nél végzett ellenőrzés
tapasztalatairól
11. Egyebek
a.) Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormány-
zata tulajdonában lévő lakások bérletéről, va-
lamint elidegenítéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásának határidő módosítá-
sára
Kérdések
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Tájékoztatás

Gyakoribb áfa bevallás
2015. január 1-jétől havonta kell áfát bevallania az adóévben jogelőd
nélkül, újonnan alakult adózónak. Ezt a megalakulástól számított adó-
évet követő év utolsó napjáig kell megtennie. Ezek után az általános
szabályok alapján kell megítélni az áfabevallásra vonatkozó gyakorisá-
got, amely alapján a havi kötelezettség továbbra is megmaradhat.
Fontos változás továbbá, hogy évesről negyedéves áfa bevallásra köteles
áttérni a közösségi adószámmal nem rendelkező, az adóévet megelőző
második adóévben 50 millió forintot meghaladó termékértékesítést, szol-
gáltatásnyújtást elért adózó, függetlenül attól, hogy a tárgyévet megelőző
második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített - vagy
annak időarányosan éves szintre átszámított - összege előjelétől függetle-
nül nem érte a 250 ezer forintot.
További módosítás, hogy az átalakulással, egyesüléssel, szétválással lét-
rejövő adózó a jogelőd bevallás gyakorisága, több jogelőd esetén a gya-
koribb bevallásra kötelezett jogelőd bevallás gyakorisága szerint tesz
eleget áfa bevallási kötelezettségének.
A fenti témával kapcsolatban bővebb tájékoztatás kérhető telefonon a
NAV Általános Tájékoztató Rendszeren (06-40/42-42-42).

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna

NAV-tájékoztató

Első házasok
kedvezménye
2015. január 1-jétől csökkenthető az adóalap az első há-
zasok kedvezményével. A kedvezményt igénybe veheti
minden olyan házaspár, akik 2014. december 31. után
kötöttek házasságot és legalább az egyik fél első házas-
ságát köti. A kedvezmény összege jogosultsági hóna-
ponként 31 250 forint.

Jogosultsági hónapként legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe a há-
zasság fennállása alatt. Első jogosultsági hónapnak a házasságkötést kö-
vető hónapot kell tekintetni.
A kedvezményt a házastársak - döntésük szerint - az összeg megosztá-
sával akár közösen is igénybe vehetik. Ennek feltétele, hogy a házas-
társak adóbevallásukban (munkáltatói adó megállapításukban) közös
nyilatkozatot tegyenek, melyben feltüntetik egymás adóazonosító jelét
és azt, hogy a kedvezményt melyikük veszi igénybe. Nyilatkozni kell
arról is, hogy a kedvezményt hogyan osztják meg.
A kedvezményt igénybe vehetik akkor is, ha a házasság megkötésekor
a házastársak bármelyike már jogosult családi kedvezményre.
A családi kedvezményre való új jogosultság (magzatra tekintettel vagy
gyermek örökbefogadása esetén) megnyílta esetén a kedvezmény to-
vább már nem érvényesíthető. Szintén nem érvényesíthető a kedvez-
mény, ha a házasság felbomlik 24 hónapon belül.
A kedvezmény - a családi kedvezményhez hasonlóan - az adóelőleg-
nyilatkozat megtétele esetén már az adóelőleg levonásánál figyelembe
vehető.
Amennyiben a kedvezménnyel kapcsolatban további kérdése merülne
fel, a 40/42-42-42-es telefonszámon ügyintézőink készséggel állnak ren-
delkezésére.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető

Hatmilliárd forint

Erzsébet program pályázatok
Hét célcsoport számára 68 pá-
lyázatot hirdetett január 9-én a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány.

Idén a duplájára, 6 milliárd forintra nő a rászo-
rulók üdülési támogatása: a pénzből három-
milliárd forintot szánnak a nyugdíjasok, nagy-
családosok, fogyatékosok pihenésére, és ugyan-
csak hárommilliárd forintot a gyermekek tábo-
roztatására.
A pályázatok már elérhetők a www.erzsebet-

program.hu oldalon. Először a nyugdíjasok
számára biztosított üdülési- és fürdőpályázat
nyílt meg, az érintetteknek 30 nap áll rendel-
kezésére a pályázatok beadására. Az alapítvány
a nagycsaládosok, fogyatékossággal élők, köz-
lekedési, postai, köznevelési dolgozók számára
is írt ki pályázatokat. A pályázatok kitöltésé-
ben és beadásában az összes pályázó számára
az ország 1500 pontján nyújtanak segítséget,
adnak tanácsot az alapítvánnyal együttműködő
szervezetek: a megyei kormányhivatalok, az

eMagyarország pontok, vagy éppen az Integ-
rált Közösségi Szolgáltató Terek.
A táboroztatás kiemelt jelentőségű, a gyerme-
keknek kiírt idei pályázatok is elérhetőek a hon-
lapon. A több mint 60 általános- és tematikus
táborra, a tavaszi és őszi kirándulásra, valamint
az egyéb, gyermekeknek szóló kiírásokra január
19. és július 1-je között nyújthatók be a pályáza-
tok. A gyerekek 1000-2000 forint önerő mellett
vehetnek részt a hatnapos, teljes ellátást és egész
napos programokat biztosító táborokban.

Új MÁV-menetrend
2014. december 14. óta új vonatpár közlekedik Tiszaújváros és Nyékládháza között. Jelentősége, hogy a tiszaújvárosi lakosok 8 órára Budapest-
Keleti pályaudvarra érkezhetnek.

Múlt heti számunkban ígéretet tettünk arra,
hogy Sztankó Etelka olvasónk, a tévéadá-
sokkal kapcsolatos panaszára az Invitel vá-
laszát is közöljük. Tringer Ágoston, az In-
vitel PR vezetője lapunknak a következő tá-
jékoztatást adta.
- Az Invitel az ügyfél hibabejelentései kapcsán
sorozatosan előforduló - más, azonos techno-
lógiával kiszolgált ügyfélnél nem tapasztalt -

hibákat tárt fel, melyeket minden esetben elhá-
rított. Mindezek során társaságunk jelentős
erőforrásokat mozgósított, azonban az eltérő
műszaki hátterű hibák rendre megismétlődnek.
Ezen hibák jelentős része nem az Invitel,
hanem az ügyfél lakáson belüli hálózatán ke-
letkezett, ennek ellenére az Invitel minden
esetben határidőre és a vonatkozó szerződéses
feltételeknek megfelelően elhárította a meghi-

básodásokat és elvégezte azon műszaki be-
avatkozásokat, melyek az adott hiba újbóli
megismétlődését kívánták megakadályozni.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy mára az
ügyfél és az Invitel között korábban fennállt ki-
egyensúlyozott kapcsolat jelentősen megrom-
lott, társaságunk azonban mindent elkövet
annak érdekében, hogy a teljességgel egyedi-
nek minősíthető eset rendeződjön.

Egyedi eset: nincs adás, van adás

Ezekben a hetekben várják a munkáltatók, hogy alkal-
mazottaik nyilatkozzanak arról, milyen kedvezmények-
kel csökken idén a személyi jövedelemadójuk. Ennek
megfelelően kapják ugyanis már januári bérüket a dol-
gozók, ha a hó végéig pontosan kitöltik a munkahely-
ükön kapott nyomtatványokat.

A legtöbbeket a családi kedvezmény érinti, amit tavaly óta az alacsony
keresetűek is kihasználhatnak, hiszen, ha az adóalap kevesebb, mint a
kedvezmény, a járulékokból érvényesíthető a különbözet.
A családi kedvezményről az eltartott családtagok felsorolásával kell nyi-
latkozni. Közülük meg kell jelölni a kedvezményezett eltartottakat, akik
után a családi pótlék jár, mert ők egyben a családi kedvezményre jogo-
sító családtagok is.
A nyilatkozathoz segít a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) elérhető
családikedvezmény-kalkulátor, amellyel egyszerűen kiszámítható, hogy
a rendszeres bérjövedelemből mekkora adóalap-, illetve járulékkedvez-
ményhez juthatnak a családok. A kalkulátor mellett az is szerepel, hogy
kik jogosultak a kedvezményekre és mely családtagok számítanak el-
tartottnak, illetve kedvezményezett eltartottnak.
Ugyancsak adóalap-kedvezmény jár azoknak a pároknak, ahol legalább
az egyik fél az első házasságát köti, illetve kötötte 2014. december 31.
után. Az adóalapból vonható kedvezmény, ami havi 31 250 forint, két
évig jár. Ez havi 5 000 forinttal emeli a nettó bért.
Idén havi 5 250 forint úgynevezett személyi kedvezmény jár az adóból
azoknak, akik súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségben szen-
vednek vagy rokkantsági járadékban illetőleg fogyatékossági támoga-
tásban részesülnek.
A kedvezményekről év közben is lehet nyilatkozni, ha a jogosultság nem
januártól áll fenn.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nyilatkozni kell
az adókedvezményekről
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a II. világháborúról

1944. október hó végén este bekopogott anyai nagyszüleimhez a szom-
széd bácsi, hogy hallottuk-e már valakitől, jönnek a ruszkik, már a Tisza
folyónál vannak. A többi szomszédokkal megtanácskozták, hogy még az
este folyamán készüljenek disznóvágáshoz. (Akkoriban minden háznál
neveltek, hizlaltak sertéseket.) Ha nincs minden a levágáshoz, sütés-fő-
zéshez, majd a szomszédok „besegítenek”. Nagyapáéknak volt hízásra
fogott disznajuk és mindenük volt, csak férfi segítség nem.
Mezőcsáton, a Miskolci főutcán laktunk mi, édesanya, hadirokkant édes-
apa (1942-ben a fronton az egyik lábát akna szakította szét), három
öcsém, a legkisebb 5 hónapos volt, és én a „nagylány”, akkor voltam
első osztályos.
Nagyapám késő este jött el hozzánk (két utcányira laktak tőlünk), hogy meg-
beszéljék a „híreket” és azonnali tennivalókat. Édesapámra is jutott ülő-
munkai feladat. Édesanya (25 éves volt,) minden munkára „kapható” volt.
Megegyeztek, hajnali sötétségben a szomszédokkal együtt csak a hízókat
fogják levágni, a többifélét a kertaljai fészer alatt fogják eldugni. Így is lett.
Mi gyerekek otthon maradtunk 8 óráig, majd édesanya hazajött szop-
tatni a kisöcsénket. Megreggeliztettem a két nagyobb öcsémet, felöl-
töztettem őket útra készen, én a legidősebb gyerek nem megyek
iskolába, mert megyünk át a nagyszüleinkhez egész napra.
Úgy is lett. Már leszúrták, perzselték a hízókat, már szét is boncolták, a
négy szomszéd udvarán is. Az asszonyok sokan voltak, sütötték a vért
hagymásan, ez lett mindenkinek a reggeli, közben pálinkázgattak. Utána
mosták a sertés bélt (igen büdös volt). Utána a hurkába való gerslit főz-
ték, belső szerveket abáltak. A férfiak ebből gyúrták össze fűszerekkel
a hurkatölteléket, melyet a kimosott bélbe töltötték. Közben a férfiak
másik csoportja a kolbászba valót készítette, húsból, szalonnából, csípős
főszerekből, majd ezt is a bélbe töltötték. A böllér bácsi a szalonna,
karaj, sonka, zsírszalonna (ebből lett kisütve töpörtő) készítésével volt
elfoglalva. A hurka megabálása után nagy „vajlingba” tekerték, kötöz-
gették apróbbra. A kolbászt úgyszintén edényekbe, teknőbe rakták, hogy
majd az éjszaka kisütik, és a frissen kisült zsírba, tejesköcsögbe, lekvá-
ros mázas fazekakba fogják eltenni, tartósítani.
Hamar besötétedett, mindent a pitvarba tettek, hogy majd a húslevest és a ki-
maradt hurkapitét megvacsorázzuk, a felnőttek a további munkát folytatják.
A nagy „tisztaszobában” vacsoráztunk, hatalmas szétnyitható asztalnál,
még mi is gyerekek, csak édesanyám volt elfoglalva pólyás kisöcsém-
mel. Nagypapa és a böllér kimentek a pitvarba és furcsa arcú (mongo-
loid-fekete) katonákat láttak. Azok ordítoztak valamit és bementek a
nagyszobába. Mi, gyerekek megijedtünk és sikoltoztunk. Erre a nagy
zsivajra bejött egy sokcsillagos, tányérsapkás katona és a katonákat ki-
zavarta, a mi felnőtteinket belökdöste vissza a szobába. Rövid idő múlva
csend lett kint. Nagypapa és édesapám kisántikáltak a pitvarba és meg-
döbbentek, hogy onnan minden eltűnt. Nem mertek egy ideig kimenni
az udvarra. Később a szomszéd férfiak átmentek mindenkihez, mihoz-
zánk is. Ők is úgy jártak, mint mi. Amit megvacsoráztunk, nékünk csak
annyi maradt a hízóból.
Napokon keresztül különböző katonaság vonult át kisvárosunkon Gelej
község felé. Napok múlva hallottuk, hogy ezek a ruszki katonák előőr-
sei voltak, mindenféle keleti nemzetségűek.
November 2-án, halottak napján az oroszok megérkeztek. Ezek tovább
voltak, volt köztük mindenféle durva alak, akiktől elsősorban a nőket
féltették, de közöttük is akadtak jóindulatúak. Megláttak bennünket,
gyerekeket, hoztak tejport, süvegcukrot, teát és mutogatták saját gyer-
mekeik fotóit. Elmondták, hogy évek óta nem voltak otthon, és mi bur-
zsujok vagyunk, mert van mindenünk. Sokszor védelmeztek is ben-
nünket az ittas, garázdálkodó katonáktól.
1945 januárjában a kisbíró kidobolta, hogy akinek panasza van a szov-
jet katonákra, menjenek be a Városházára azt bejelentetni. De inkább
az emberek egymást jelentgették be különböző „árulkodó” panaszok-
kal. Ez késő évek múlva tudódott ki.
A mi népes családunk október hó végétől március hó végéig nem mert
visszamenni saját otthonába, addig anyai nagyszüleimmel éltünk együtt,
kis paraszti házacskájában.
Tavasszal nagymama felutazott legkisebb lányához Budapestre, mert
semmi hírt nem hallottunk felőle és családjáról. Nagyit agyonlőtték az
oroszok, mikor lányát (24 éves volt) igyekezett egy orosz katona kezé-
ből kitépni, egy másik katona meg lelőtte.
Árpilis első napján szüleim hazamentek otthonunkba. Minden összetörve,
befőttes üvegekben emberi ürülék, de jutott a falra, padlóra, kövezetre is.
Napokba került, mire hazamehettünk. Apai sógornők segítettek a takarí-
tásban, bebútorozásban, stb. Annyi ruhánk volt, ami rajtunk, és egy vál-
tás, amiben édesanyánk október végén átvitt bennünket a nagyiékhoz.
Iskolába már nem jártak, így, mint a legtöbb elsős, kétszer jártam elemi
első osztályba.
Hamarosan talpra álltunk, mert segített bennünket a zöldkeresztes misszió,
és titokban, mint hadirokkant édesapa után (amivel nem volt szabat kér-
kedni) természetbeni adományokat kaptunk. Nem tudtuk, hogy kitől, mitől.
A mi városunk szerencsésnek tekintethette magát, mert nagy hadtér nem
volt, csak kisebb csatározások a németekkel, így kevés köz- és magán-
épület romossá vált ugyan, de működtethető volt.
Ezek a gyermekkori emlékeim, melyeket gyermekeim, sőt unokáim mo-
solyogva fogadják, ha elmesélem. Ne legyen soha részük benne!

Sullerné Gremsperger Erzsébet
A Kaffka Margit Nyugdíjas Klub pályázatának megosztott III. helyezettje

Jubiláló kórus

Negyven éve zeng az Énekszó
Újévi koncertet adott a hétvégén
az idén 40. jubileumát ünneplő
Énekszó Baráti Kör. Szokásos
januári hangversenyük egyben a
Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból rendezett tiszaújvárosi prog-
ramcsokor nyitánya is volt.

Tiszaújváros első művészeti csoportja 1975-ben
kezdte működését a Derkovits Művelődési Köz-
pontban Kissné Tóth Ilona tanárnő vezetésével,
az akkori igényeknek és elvárásoknak megfele-
lően, mint munkáskórus. Rövidesen Kéry Mi-
hály, a Debreceni Tanítóképző Főiskola tanára
folytatta a kórus építését, az ő munkájának kö-
szönhető az énekkar első 20 évének működése.
A kórus ebben az időben több alkalommal is
szerzett arany minősítést, Tiszaújvárostól, va-
gyis az akkori Leninvárostól pedig átvehette a
Szocialista Kultúráért kitüntetést.
Ezen időszakban rengeteg fellépés, rádiófelvétel
volt, kórustalálkozókon vettek részt, és külföldre
is eljutottak. Szerepeltek Szlovákiában, Er-
délyben, az NDK-ban, többször Finnországban
és Magyarország több nagyvárosában is Deb-
recentől Sopronig. - tudtam meg az Énekszó Ba-
ráti Kör tagjaitól, akik nosztalgikus hangulatban
készültek koncertjükre. A régmúlt eseményeit
képekben is összefoglalták a jubileumi alka-
lomra, az elmúlt 40 esztendőről mesélő doku-
mentumokból a kulturális központ aulájában
rendeztek kiállítást. Az elmúlt évtizedek során
több névváltás is történt. Munkáskórus, Városi
Énekkar és Pedagógus Kórus után 1990-től ön-
álló egyesületi formában Énekszó Baráti Kör
néven ismerhetjük a csoportot.
Kéry tanár úr után Szűcs Sándor, a Miskolci
Zeneművészeti Főiskola tanára folytatta az
énekkar vezetését, majd Kerek Gábor vette át a

stafétabotot. Őt követte Birtalan József zene-
szerző, karnagy. 11 esztendővel ezelőtt, 2004-
ben vette át a kórus vezetését Slezák István, aki
ezt megelőzően 28 éven keresztül szólamveze-
tőként énekelt a kórusban.
- Tizennégy éve vezetem én a kórust, de ettől

sokkal korábbra datálódik a tagságom - mondja
a karnagy. - A kórus folyamatosan változik, saj-
nos az alapító tagok közül már csak egyetlen
énekesünk van, Vámos Dénesné, aki hosszú ki-
hagyás után egy évvel ezelőtt tért vissza hoz-
zánk. A társaság cserélődik és hál' istennek
jönnek újak is, szeretnénk, ha csatlakoznának
hozzánk még többen, főleg férfihangra lenne
szükségünk, az alt szólamban kellene egy kis
erősítés.
A hangszálaikat már délutántól hangolták az
énekesek, a kora esti koncert előtti utolsó per-
cekben már csak a fellépő ruhákon kellett iga-
zítani. A karnagyon serényen igazgatták az
öltönyt és gondosan megkötötték a csokor-
nyakkendőt, csakúgy, mint egy családban.
- Mint azt a nevünk is mutatja - Énekszó Baráti
Kör -, valóban barátok vagyunk, egy nagyon
jó, énekelni szerető, összetartó közösség. Nincs
közöttünk főnök-beosztott viszony, egyen-
rangú félként kezeljük egymást - folytatja
Slezák István.
Váradi József 9 éve tagja a kórusnak, minden
fellépésen és közös összejövetelen részt vesz.
- Bennünket a nehézségek és az örömök is ösz-
szetartanak. Olyan vagyunk, mint egy család,
ha baj van, segítünk egymásnak. Szeretünk
együtt lenni és szeretünk énekelni is. Én ko-
rábban nem tanultam énekelni, itt tettem pró-
bára a torkomat - mondja mosolyogva. - Persze
gyerekkorom óta dalolok, ahol csak tehetem,
leginkább a magam örömére. Amit itt csiná-

lunk az más, hiszen itt kell a fegyelem, kell
egymásra figyelni, hogy az szépen együtt szól-
jon.
Gondos Gyulánénak nem egyszer volt már
kamarakiállítása a városban, hiszen szabadide-
jében szívesen ragad ecsetet. Egy évvel ezelőtt
úgy gondolta, hogy a művészet egy másik
ágába, a zeneművészetbe is belekóstol, meg is
tette dal formájában, az Énekszó Baráti Kör-
höz csatlakozva.
- Egy évvel ezelőtt léptem fel először, kezdő
vagyok az altban - mondja. - Mindig is szeret-
tem énekelni, a gyermekeimet is úgy neveltem,
hogy sokat énekeltem közben. Az elmúlt idő-
szakban sajnos sok tragédia ért, ezért is keres-
tem egy olyan társaságot, ahol jól érzem ma-

gam, ahol elfoglalom magam. Azt hiszem meg-
találtam, amit kerestem. Kiváló a társaság, se-
gítőkész emberekkel, szeretek ide járni..
Baranya Sándorné 30 éve szolgálja a kórus-
muzsika nemes ügyét, Mészárosné Gulyás
Erzsébet pedig 20 éve tag. Ez alkalomból tün-
tette ki őket a kórus. Az elismeréseket Vörös
Béla, a kórus elnöke adta át.
- Észre sem vettem, hogy eltelt 30 év, itt na-
gyon gyorsan múlik az idő. Szeretem, imádom,
amit csinálunk és a kórustársaimat is. Annak
idején a zene szeretete hozott ide, Varga Ági
kézen fogott és jöttünk, ez 1984-ben volt.
Azóta itt vagyok és dalolok - mondja Baranya
Sándorné.

Az énekkar 1990-től egyesületi formában mű-
ködik. Fő támogatója Tiszaújváros önkormány-
zata, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány és a
Derkovits Kulturális Központ.
Évente sok hazai és külföldi színpadon is meg-
fordulnak, szerepeltek már Tiszaújváros három
testvérvárosában: Ludwigshafenben, Csíksze-
redában és Polgáron. Rendszeresen fellépnek
a Miskolci Tavaszi Nemzetközi Kórusfesztivá-
lon, számos borsodi kistelepülésen, a kétéven-
ként rendezett keszthelyi Dalünnepen, a Népek
tánca, népek zenéje országos versenyen. A kó-
rus rangos elismerésként Tiszaújvárostól Szent
István emlékérem kitüntetést kapott 10 éve.
A jubileumi koncerten három blokkal lépett a
közönség elé a kórus. Elsőként népdalokat
adtak elő, Kodály Zoltán és Bárdos Lajos gyűj-
téséből, majd Franz Schöggl, a tréfás kedvű
osztrák zeneszerző zenei tréfáit mutatták be.
Schubert Pisztrángjának tíz átiratából négyet is
énekeltek, melyekhez a kórus jelmezbe bújt és
maga a karnagy is korhű ruhában Mozartként,
Lisztként dirigálta a kórust, de horgászatból ér-
kező pecássá is átváltozott a darab kedvéért. A
különleges, vidám zenei blokk nagy sikert ara-
tott a helyi közönség előtt is, úgy, ahogy nem-
régiben a Népek tánca, népek zenéje országos
verseny szegedi döntőjében, ahol arany okle-
véllel jutalmazta produkciójukat a szakmai
zsűri.
Mint az már hagyomány, a kórus idén is fellé-
pési lehetőséget adott vendégszereplőknek. Ez-
úttal a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium
Szakközépiskola és Kollégium kórusát kérték
fel, akik Cseh Katalin karnagy vezetésével nem
csak önálló blokkjukkal léptek színpadra,
hanem az Énekszó Baráti Körrel közös pro-
dukcióval is.
A jubiláló kórus tagjai közül egy-egy rövid
műsorszám erejéig többen is bemutatták hang-
szeres tudásukat, ukulelén, fuvolán és egyéb
ritmushangszereken, és az a kamaraformáció
is fellépett, mely a csoportból alakulva a város
adventi rendezvénysorozatán lépett először
színpadra.
A közel két és fél órás hangverseny zárásaként
Bráz György polgármester köszöntötte a jubi-
láló kórust. Gratulációi mellett elmondta ter-
veit is, mely szerint idén és jövőre - más
színpadképes helyi produkciókkal együtt - fel-
lépési lehetőséget teremtenek Tiszaújváros
partnervárosainak rendezvényein.

berta

Valódi barátok, énekelni szerető emberek alkotják az Énekszó Baráti Kör összetartó kö-
zösségét.

Bráz György polgármester egyedi emléklappal ajándékozta meg a kórus tagjait.
Fotók: Bartók István

A karnagy és a kórus többször is jelmezbe bújt a darab kedvéért.
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Az előadás prózai részeként a Száz könyvből olvastak fel részleteket a könyv-
tár munkatársai.

Tiszaszederkényben már 45 évvel ezelőtt is élénk, sőt
pezsgő kulturális élet volt. A Borsodi Vegyész 1970 ja-
nuárjában ebbe adott betekintést. Egyrészt az előző évi
eseményekről írtak összegzést, másrészt az új év vár-
ható programjairól adtak tájékoztatást. Az újságíró kér-
déseire Ládi Vera művészeti előadó válaszolt.
„Tavaly 200 rendezvényt tartottunk. Ezeken több mint
49 ezren vettek részt. 335 mozielőadáson mintegy 70
ezer néző jelent meg. Ezek jó eredmények.”
Hát bizony, ezek nem akármilyen eredmények. Igaz
ehhez kellett az is, hogy színvonalas programokkal tölt-
sék meg a művelődési házat. A színház akkoriban -
akárcsak ma - sokakat vonzott. Nem lehet csodálkozni,
hogy éppen ezért a Miskolci Nemzeti Színház szinte
hazajárt az épületbe. De irodalmi estek, komoly- és
könnyűzenei koncertek, és nem utolsó sorban kiállítá-
sok tarkították az 1969-es év eseményeit.
„Kiállítást rendezett nálunk a Képzőművészeti Főis-
kola, mely az utóbbi tíz évben először szerepelt vidéken
kiállítási anyagával. És emlékezetes marad városunk
festőművészének, Pataki Jánosnak a kiállítása is.”
A visszatekintés után a cikk az 1970-es év terveinek is-
mertetésével folytatódott. Rögtön januárban egy nem
akármilyen könnyűzenei koncerttel várták a közönsé-
get.
„27-én a Ritmus ’70 című műsor keretében Harangozó
Teréz, Magay Klementina, Gabriel de Souza, Szécsi Pál

lép fel. Az esten a legnevesebb magyar beat-konferan-
szié, Dévényi Tibor mond összekötő szöveget.”
Februárban Korda Györgyöt, márciusban az Atlantis
és az Atlasz együttest, áprilisban pedig az Illés zenekart
várták a városba.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Kulturális élet
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Január 22., csütörtök
9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: - Hamvas mozaik - Kiállítás -

Központi felvételi - Sport
9:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Énekszó Baráti

Kör koncert – Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése)
Január 26., hétfő

18:00: Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- Óbu-
dai Kaszások NB I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Január 28., szerda
18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Rendőrségi akciók - Magyar

Kultúra Napja - Fizikai kísérletek - Pontvadászat
18:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora:

Iskolai menzareform
18:30: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol

a nézők közérdekű kérdéseire
Utána: Egy hajóban - vallási magazin

Január 29., csütörtök
10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

A kulturális központ félemeletén Horváth Róbert képzőművész al-
kotásai láthatóak.
Látogatható: 2015. január 30-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Január 22. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a Pozitív
Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár elő-
adóterme.
Kölcsey és a Himnusz - kamarakiállítás a Magyar Kultúra Napja al-
kalmából.
Helyszín: a könyvtár földszintje
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 Hamvas
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.), valamint el-
érhetők és beküldhetők 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!

Felhívás!

Szederkényi Ki Mit Tud!
Kedves Tiszaszederkényi Lakosok!
2015. február 20-án (péntek) 17.00 órai kezdettel Szederkényi Ki Mit Tud!
vetélkedőt szervezünk.

Jelentkezni a következő kategóriákban lehet:
- Színpadi produkció (színdarab jelenetek, paródia, tánc, ének, vers,
próza)
- Zenei produkció
- Képzőművészeti alkotások
- Népművészeti alkotások
- Egyéb
A színpadi produkció maximum 5 perc lehet, egy alkotó legfeljebb 3
alkotást adhat be.
Jelentkezni a Tiszaszederkényi Művelődési Házban található Jelent-
kezési lap kitöltésével lehet 2015. február 9-ig (hétfő). A pályamun-
kákat 2015. február 16-ig (hétfő) szíveskedjenek a Tiszaszederkényi
Művelődési Házba eljuttatni.
Egyéni és csoportos jelentkezéseket is várunk!

Információ:
Tiszaszederkényi Művelődési Ház

(Tiszaújváros, Bocskai út 33.)
Mátyás Edina művelődésszervező:
+36-49/544-551, +36-70/383-2654

Mozaikok a könyvtárban

Hamvas, a magyar Don Quijote
Folytatódott a Hamvas mozaikok sorozat a
városi könyvtárban. A legutóbbi előadás - A
lélek és látomás -, az író életének és munkás-
ságának egy újabb szegmensét mutatta be
úgy, hogy Cervantes klasszikus művének fő-
hősével állította párhuzamba.

- Hamvas Béla a magyar Don Quijote - mondta Kázsmér
Ágnes könyvtáros, a program szervezője - filozófiai jelentő-
sége és szellemisége is hasonlít Don Quijote-ra.
A száz könyv című írásából válogatták az előadás prózai ré-
szét, melyet a könyvtár munkatársai adtak elő. Cervantes
művének zenés adaptációjából pedig a Fényi Gyula Jezsuita
Gimnázium kórusa adott ízelítőt a megjelenteknek.
- Diákjainkkal általában évenként előadunk egy olyan dara-
bot, ami gondolkodásra késztet, valami értéket ad és az emberi
élettel foglalkozik - mondta a kórus vezetője, Herpainé Velkey
Klára. - Abból a kérdésből indultunk ki, hogy van-e értelme
álmodni, bolond-e az, aki az álmait vállalja. Úgy gondolom,
ezek a kérdések a mai világban is nagyon fontosak.
A rendezvényen elhangzott, Hamvas Bélának számtalan arca
van, ezért szinte kifogyhatatlan anyagot ad az őt kutatóknak
és bemutatóknak. A sorozat ezekkel az arcokkal kívánja
megismertetni az érdeklődőket.

borza

Az év első kiállítása

Kortárs kincseink: kerámiák, festmények
A Magyar Kultúra Napja alkal-
mából zajló rendezvénysorozat
részeként Kortárs kincseink
címmel nyílt képzőművészeti ki-
állítás a Városi Kiállítóterem-
ben.

Az év első tárlatán kerámiákat és festménye-
ket láthatnak az érdeklődők. Az előbbi alkotá-
sokat olyan nagynevű alkotók készítették, mint
Kovács Éva és Kiss Roóz Ilona. Kovács Éva
1979-ben robbant be a művészvilágba figurális
kerámiáival, melyek országos, sőt nemzetközi
ismertséget, és páratlan hírnevet hoztak szá-
mára. Kiss Roóz Ilona művészi tevékenységé-
nek elismerését számos díj jelzi. 1956-ban
kapta meg a Munkácsy díjat, 1980-ban Érde-
mes Művész díjjal jutalmazták, 1995-ben pedig

a Magyar Köztársaság Érdemrend Középke-
resztjével tüntették ki.
A festmények témakörben tájképek és csend-
életek várják a művészetkedvelő közönséget.
E műfajban is elismert művészek, Puskás Imre,
Deák János és Fürts József ecsetvonásai színe-
sítik a kiállítótermet.
A kiállítást Hok Csaba, az önkormányzat Ok-
tatási, Művelődési, Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottságának elnöke nyitotta meg.

- A szervezők ismert, elismert alkotóművészek
antológiájának szánták a tárlatot. A több mű-
fajt felvonultató kiállítás igazi kulturális érté-
keket mutat be. Különleges ez az esemény
azért is, mivel öt alkotó munkáját tekinthetjük
meg egyszerre, méltó módon ünnepelve a Ma-
gyar Kultúra Napját – mondta Hok Csaba.
A kiállítás február 22-ig látogatható, hétköz-
napokon 10-től 18 óráig.

D.Á.

Kovács Éva kerámiáinak egyik jellegzetessége a csillagszemű figurák.

A kiállítást megnyitó Hok Csaba szerint a ki-
állítás méltó a Magyar Kultúra Napjához.

Egy hajóban…
Kedves Nézőink!
Január 28-án új műsorral jelentkezik televíziónk. Egy hajóban cím-
mel vallási magazinműsort indítunk, amelyet minden hónap utolsó
szerdáján mutatunk majd be. Ezekben a félórás magazinokban meg-
ismerkedhetnek a városunkban folyó hitélettel, a vallási ünnepekkel,
de képet kaphatnak az egyházi iskolák eseményeiről is. Mindezek
mellett az egyházak helyi képviselőit is megismerhetik, akik egyéb-
ként segítőink is lesznek a magazinműsorok elkészítésében.
Várjuk Önöket a képernyők elé!

A Tisza TV szerkesztősége
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Hogy hirdetése biztosan célba érjen!
A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben azt a Tisza

TV Képújságjában legalább 5 napra (2.500 Ft), legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Stabil cégünk újonnan induló divíziója keres új munkatársakat

programozó, fejlesztő munkakörbe. Téged keresünk, ha PHP,

JavaSricpt, HTML5, Sencha, C++, Object C, vagy

Swift programnyelvek valamelyikét ismered.

Önéletrajzokat vagy bármilyen kérdéseket

az info@mediaeditor.hu e-mail címre várunk!

Jelentkezz!

Ipari Turbina/ Kompresszor/ ventilátor
gépszerelő technikust / mérnököt keres

Tiszaújvárosi telephellyel rendelkező cég.
Elvárások:

- 3-5 éves gépszerelésben szerzett gyakorlat (tur-
binák, kompresszorok, ventilátorok)

- Magabiztos angol nyelvtudás
- "B"kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye:
Tiszaújváros és országszerte.

Jelentkezés: tlw@tlw.hu , +36-20-333-1341"



Hankó Dávid az ergométeren is kiválóan teljesített.
(Fotó: Fróna Judit)
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A Sportcentrum eseményei
Január 22. csütörtök

10.00 Grassroots „C” MLSZ edzőképzés
Tárgyaló, Műfüves edzőpálya

Január 23. péntek
Kosárlabda
15.30 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Óbudai Kaszások ju-
nior bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Óbudai Kaszások NB
I/B-s bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Január 24. szombat
Teremlabdarúgás
09.00 U9 teremlabdarúgó torna

Játékcsarnok
09.00 Lleány teremlabdarúgó torna

Edzőterem
Nyitott kapuk: Pontvadászat 1. forduló
09.00 Asztalitenisz Asztalitenisz-csarnok

Január 27. kedd
Asztalitenisz
09.00 Diákolimpia megyei döntő Edzőterem
Labdarúgás
16.30 U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Sajóörös felkészülési mér-
kőzés Műfüves edzőpálya

Január 28. szerda
Labdarúgás
17.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros-Hajdúböszörmény
felkészülési mérkőzés Műfüves edzőpálya

Asztalitenisz

Városi belharc
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei asztalitenisz csapatbajnokság 16. for-
dulójában a két tiszaújvárosi együttes mérkőzött meg egymással. A lis-
tavezető Tiszaújvárosi Sport Club második számú együttese maga-
biztosan győzte le az Eötvös DSE legénységét.
Tiszaújvárosi SC II. - Eötvös DSE Tiszaújváros 12-6
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Fóti 3, Molnár 2, Dubéczi 1,
valamint a Kavicsánszki-Mag és a Fóti-Dubéczi páros, illetve Zoltán 3,
Kanyó 2, Jakab 1.

A házigazda, egyben rendező TVK-Mali Triatlon Klub
két sportolójának, Szabolcsi Fruzsinának és Hankó
Dávidnak az abszolút sikerével ért véget az ötödik alka-
lommal megrendezett Uniotech ergotlon bajnokság.

A téli alapozó időszak monotóniáját megtörő versenyzési forma, az
ergotlon 2011-ben debütált Tiszaújvárosban. Az idei eseményre az or-
szág minden részéből érkezett, 130 tagú, triatlonosokból, evezősökből,
kajak-kenusokból álló mezőny verbuválódott.
A résztvevők korcsoporttól (újonctól a szeniorig) függően különböző tá-
vokat hagytak maguk mögött a Tiszaújvárosi Sportcentrum udvarán ki-
jelölt futókörön, majd ezt követően - már az edzőteremben - megkezd-
hették a rögzített kerékpározást, ismertebb nevén a „görgőzést”. A brin-
gáról az evezősök által jól ismert, a Concept2 Kft. által biztosított
ergométerezés (evezőspadozás) következett, ahol szintén kortól függően
meghatározott kilométereket kellett teljesíteni. A stopperóra a futás rajt-
jánál indult és az ergométerezés végén állt meg.
Az abszolút versenyben a rendező, Lehmann Tibor vezette TVK-Mali
Triatlon Klub két sportolója, Szabolcsi Fruzsina és Hankó Dávid igazán
látványos csatában bizonyult a legjobbnak. A váltók versenyében a Vác
Városi Evezős Club „Szívtiprók” elnevezésű egysége nyert, megelőzve
a Tiszaújvárosi VSE III., illetve IV. egységét. Az összetett mellett a tri-
atlonosokat és az evezősöket külön értékelték. A felnőtt kategóriák leg-
jobbjai az érem és a tárgyjutalom mellett a névadó szponzor jóvoltából
pénzdíjazásban is részesültek.
- Ötödjére rendeztük meg versenyünket, így nem volt meglepő, hogy a
triatlon világkupán hosszú évek óta kiválóan teljesítő csapatunk, a szin-
tén nagyszerű evezős kollégákkal együtt szinte már rutinból hozta a
magas színvonalat - értékelt Nagy Alpár főszervező. - Az eddigiekhez
képest nem tíz, hanem tizenegy ergométeren és görgőn bonyolítottuk le
a viadalt, melyre a tavalyinál is többen érkeztek. A helyszíni visszajel-
zések alapján örömmel mondhatom, hogy a résztvevők ezúttal is nagyra
értékelték a munkánkat, így nem lehet kérdés a jövő évi folytatás. /A
részletes eredményeket a hivatalos időmérést szolgáltató EvoChip
Hungary Kft. következő oldalán lehet megtalálni:
http://www.evochip.hu/results/chipes_idomeres.php?lang=hu&eventid=
Ergotlon15BMn&css=&iframe=&year=2015

Az NB I/B Keleti csoportjának se-
reghajtójánál, a Budafoki MTE-
nél vendégeskedett a Tiszaújvá-
rosi Termálfürdő-Phoenix KK
csapata. A találkozó küzdelmes,
változatos mérkőzést hozott,
végül jobb hajrájuknak köszön-
hetően a tiszaújvárosiak örülhet-
tek.

Budafoki MTE – Tiszaújvárosi Termál-
fürdő-Phoenix KK 75-78 (23-15, 19-21, 13-

24, 20-18)
Budafok, 100 néző. V.: Surányi, Józsa, Sen-
tényi.
Budafoki MTE: Drevenka (17/3), Fehér (14),
Károly (14), Mészáros (10/3), Takács (6).
Csere: Várszegi (12/3), Senkár (2).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kó-
thay (16/6), Varga (13/6), Kovács Z. (4),
Pöstényi (19), Béres (2). Csere: Benőcs D.
(9/3), Kovács B. (5), Kilyén (7), Magyar (3).
A kezdés után felváltva vezettek a csapatok. A
negyedik perctől, 9-9-es állás után fokozatosan
elhúztak a hazaiak, és egy perccel a negyed
vége előtt már 10 pont volt a különbség (23-
13). Kóthay utolsó pillanatban dobott kosará-
val ezt sikerült 8 pontra lefaragni (23-15). A
második játékrészben folyamatosan dolgozta
le hátrányát a Phoenix, sőt a 15. percben át is
vette a vezetést (25-26). Sokáig úgy tűnt,

előnnyel várhatják a félidőt, de a Budafok job-
ban hajrázott, így 42-36-os állásnál szólalt meg
a félidő végét jelző dudaszó. A szünet után a
vendégek nagyobb sebességre kapcsoltak és si-
került az egyenlítés (47-47), fordult a kocka a
lendület sokkolta a budafokiakat, több mint
három percen keresztül nem dobtak pontot. 55-
60-as állásnál rajtolt az utolsó 10 perc, ezt a
„csatát” ugyan két ponttal nyerték (20-18), de
a „háborút” három ponttal elveszítették a ven-
déglátók (75-78) a rendkívül harcosan, takti-
kusan játszó kék-sárgák ellen.
Brunyánszky István, vezetőedző: Az első fél-

időben a buszban maradtunk, a szünetben
azonban mindenki felismerte hibáit és egysé-
ges csapatként, helyenként jól védekezve és jól
támadva sikerült idegenbeli győzelmeink szá-
mát növelni. Nagybetűs gratuláció a küzdeni
tudásért.

Gyermekkosár

Az országos gyermek bajnokság nyolcadik
mérkőzését is lejátszották városunk leány és fiú
gyermek kosárlabdacsapatai.
Az ÉLKSK Tiszaújváros leány csapatának ed-
digi mérlege: 4 győzelem és 4 vereség. A csa-
pat tagjai: Bártfai Csenge, Sándor Luca,
Drahos Alinka, Kovács Dorina, Petrik Hanna,
Taskó Réka, Nagy Noémi, Adorján Virág,
Hajdú Petra, Tarr Dóra, Gondos Alexandra,
Bonta Réka, Gajda Boglárka, Tóth Martina,
Ládi Gréta. Edzők: Szendrey Tibor és Benőcs
Tibor
A Tiszaújvárosi Phoenix KK fiú csapatának
mérlege: 5 győzelem és 3 vereség. A csapat
tagjai: Gerőcs Kamil, Gerőcs Bálint, Ferencz
Krisztofer, Kondrák Bálint, Hizsnyai Dávid,
Bélteczki Balázs, Fodor Soma, Orosz Donát,
Hajdú Boldizsár, Emődi Máté, Krajnyák
Kevin, Lajtos Bence, Czimer Adrián, Nagy
Balázs. Edzők: Szendrey Tibor és Fejes Anita

Tizennyolcadik alkalommal a-
dott otthont a Városi Sportcent-
rum játékcsarnoka és edzőterme
a Sport-Park Kupa teremlabda-
rúgó tornának.

Ebben az esztendőben tíz csapat nevezését fo-
gadták el a rendezők. Két csoportban és két
helyszínen, körmérkőzésekkel bonyolították le
a selejtezőket. Ezt követően játszották le a hely-
osztókat és a döntőt. A szép számú közönséget
küzdelmes, jó játékkal és parádés gólokkal,
(szám szerint 215-tel) szórakoztatták a csapa-
tok. A győzelmet a Total-Game együttese sze-
rezte meg és vihette haza a vele járó 50 ezer
forintos díjat. A második helyen az FC Konako
végzett (40 ezer forint), a bronzérmet a Violák
csapata érdemelte ki (30 ezer forint). A további
helyezettek: 4. Jack Daniels, 5. Galaktikusok, 6.
Bundeswehr. Ezúttal is díjazták a legjobbakat.
Legjobb mezőnyjátékos: Csorba Tamás (Vio-
lák)

Gólkirály: Irhás Ignác 16 gól (Total-Game)
Legjobb kapus: Kajtár Gergő (FCT UP)

A Borosi torna beosztása

Az MLSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóságán elkészítették a XXX. Dr. Borosi
László teremlabdarúgó emléktorna selejtező
csoportjainak beosztását. A nevezési határidőig
56 csapat adta le jelentkezését, így 11 csoport-
ban (Miskolcon két csoport, Bőcs, Tiszaújvá-

ros, Cigánd, Sátoraljaújhely, Ózd, Felsőzsolca,
Mezőkövesd, Szerencs, Encs). A játéknapok:
január 31., szombat és február 1., vasárnap.
Tiszaújvárosban január 31-én Sajószöged,
Bükkzsérc, Nyékládháza, Mezőnagymihály és
a házigazda Tiszaújváros játszik körmérkőzé-
ses rendszerben a továbbjutást jelentő első he-
lyért.
Az elődöntőket, a helyosztókat és a döntőt
Miskolcon rendezik meg február 7-én és 8-án,
szombaton és vasárnap.

A Városi Sportcentrum súly-
emelő csarnokában tartotta kül-
döttgyűlését és évadzáróját a
Tiszaújvárosi SC természetjáró
szakosztálya.

A program a 2014. évi beszámolóval kezdődött.
Tóth Éva szakosztályvezető elmondta, az elmúlt
évre tervezett és meghirdetett túrák, rendezvé-
nyek maradéktalanul teljesültek. Kiemelte, hogy
az általuk rendezett három teljesítménytúra, a Ti-
szaújvárosi Turista Triatlon, a Bükk 900-as csú-
csai és a Tisza gátak gyalogos és kerékpáros
teljesítménytúra, valamint az Országos Egyéni
Tájékozódási Túrabajnokság, a Hollós Kupa
nagy létszámot mozgatott meg. Többen érkeztek
az ország különböző pontjairól is. Kiemelte, hogy
az év folyamán az eseménynaptárban szerepelte-
tett túrák kínálatával sikerült több száz embernek
biztosítani a rendszeres mozgás lehetőségét.
Az öt szakág, a gyalog-, a kerékpáros-, a vízi,
az autós túra és a túraverseny is kiválóan telje-
sített.
A 2015-ben továbbra is arra törekszik a szak-
osztály, hogy az óvodásoktól a nyugdíjasokig
bezárólag, vonzó és hasznos programokat kí-
náljanak, ahol valamennyi résztvevő jól érzi
magát. A túrák továbbra is nyíltak, melyeken

nem csak a tagok, hanem az érdeklődő kívül-
állók is részt vehetnek. Április 30-ig lehet be-
lépni a szakosztályba, az éves tagdíj összege
nem emelkedett, azaz felnőtteknek 3 ezer, gye-
rekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak pedig
1800 forint.

A rendezvényen minősítéseket adtak át a leg-
jobban teljesítő tagoknak. Két érdemes minő-
sítés, 7 arany-, 11 ezüst- és 15 bronzjelvény
talált gazdára.

Kiss P.

Labdarúgás

Totális siker a Sport-Park Kupán

Minden szem a labdán.

Az edzőteremben sem volt hiány izgalmas
pillanatokban. Fotók: Kelemen Tamás

Kosárlabda

Nagy csatában vettük be Budafokot

Kóthay 16 ponttal járult hozzá csapata si-
keréhez.

Természetjárás

Sikeres évet zártak a túrázók

A TSC természetjáró szakosztálya díjazott versenyzőinek egy csoportja. Farkas János,
Molnárné Nemes Éva, Balyi József, Tóth Éva, Szabó Mihály, Bánrévi Tamás, Fehér János.

Ergotlon

Hazai sikerek
a jubileumi versenyen
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Brassais diákok
drámapedagógia foglalkozáson

2014 őszén a Tiszaújvárosi Bras-
sai Sámuel Szakképző Iskola a
Nyitott Kör Egyesület pályáza-
tán lehetőséget kapott arra, hogy
két alkalommal komplex szín-
házi nevelési előadáson vegyen
részt Budapesten a Jurányi Pro-
dukciós Közösség Házban. A
program szervezője Pázmándi
Henriett volt.

A színházi nevelési előadás egy többnyire 3 óra
időtartamú interaktív előadás, amelyet dráma-
pedagógus vezet. A színházi formában feldol-
gozott történet kapcsán egy kérdést, vagy témát
vizsgálnak meg, az előadást játszó színész-drá-
matanárok és a diákok közösen játszanak, gon-
dolkodnak. A diákok nem csak nézői az elő-
adásnak, hanem jelenlétükkel, kérdéseikkel és
gondolataikkal alakítják az eseményeket.
Első alkalommal, december 3-án 25 diák ve-
hetett részt A virágnak megtiltani… című elő-
adáson. Az etűdökből építkező színházi elő-
adás a fiatalkori szexualitás témáját járta körül.
Az előadást követően arra keresték a választ,
hogy a színházi eszközökkel megjelenített
problémák és élethelyzetek hogyan és mennyi-
ben jelennek meg a mai fiatalok életében.
Második alkalommal, december 16-án újabb
25 diák tekinthetett meg egy előadást, ezúttal
Gubancok címmel. Meddig ragaszkodhatunk

kibogozásra váró gubancainkhoz anélkül, hogy
azok megfojtanának? Talán elég megfelelő né-
zőpontot találni, ahonnan egy csomó nem is
probléma? Esetleg az is elég, ha mások elől si-
kerül eltitkolni a bajainkat?
A színészek nem csupán egy történetet mutat-
tak meg a diákoknak, hanem velük közösen
próbálták megfejteni az események okait, il-

letve keresték, hogy hogyan lehetne egy tragi-
kus végkifejletet elkerülni.
Mindkét foglalkozást követően az előadáso-
kon részt vevő diákokkal megvitattuk, il-
letve szerepjáték formájában eljátszottuk az
előadás során felmerült problémákat, témá-
kat.

Jakab Dénes mb. intézményvezető

A diákok együtt játszanak a színész-dráma pedagógusokkal.

Kajak-kenu

Fél évszázad a sport szolgálatában
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és
Sárkányhajó Egyesület évadzáró
rendezvényén Vaskuti István olim-
piai bajnok, a Magyar Kajak-Ke-
nu Szövetség szakmai- és a Nem-
zetközi Kajak-Kenu Szövetség al-
elnöke Ughy Imrének a TKKSE
alapító tagjának, a tiszaújvárosi
kajak-kenu sportélet meghatározó
személyiségének a kajak-kenu
sportért évtizedeken át végzett
munkájáért elismerő oklevelet
adott át. Ebből az alkalomból be-
szélgettünk vele.

- Mi járt a fejedben, amikor a dobogóra szó-
lítottak?
- Igen meglepődtem. Nagy megtiszteltetésnek
tartom, hogy a kajak-kenu sportág számon tart,
számon tartja sportbeli tevékenységemet. Kü-
lön örömöt jelentett számomra, hogy az elis-
merő oklevelet hazai környezetben, Vaskuti
István adta át. A sportágban eltöltött évtizedek
alatt versenyzőként, edzőként, majd sportszak-
emberként szolgáltam sportágunkat, jól esett és
megható volt, hogy ezt értékelik. Büszkén
mondhatom, az aktivitásom azóta sem csök-
kent.

A kajak-kenu a mindene

- A sportágban több területen is tevékeny-
kedsz.

- Decemberben lejárt négyéves megbízatásom a
Magyar Olimpiai Bizottságban. Visszatekintve
erre a négy évre, öröm volt részt venni a MOB
munkájában, hiszen ez alatt szélesedett ki tevé-
kenysége. Ma a MOB a teljes sportélet irányító-
jává, felelősévé vált a szabadidő sporttól az

élsportig bezárólag. Szűkebb környezetemben,
itt Tiszaújvárosban célul tűztem ki egy Tisza-
parti vízi bázis létrehozásának segítését, ami re-
ményeim szerint a közeljövőben megvalósulhat.
A tiszaújvárosi kajaksport eredményeinek kö-
szönhetően a kiemelt sportágak központi kereté-
ből, valamint a tiszaújvárosi önkormányzat
támogatásából felépülhet egy korszerű, a lapátos
turizmus és a versenysport igényeit is kielégítő
régiós vízi sportbázis és utánpótlás nevelő cent-
rum. Ez a fejlesztés biztosíthatja a sportág hosszú

távú tiszaújvárosi fennmaradását és eredmé-
nyességét. Évek óta tagja vagyok az MKKSZ
Fejlesztési Bizottságának. Ennek a bizottságnak
a feladata a sportág stratégiai célkitűzéseinek elő-
készítése és kidolgozása, azzal a céllal, hogy a
sportág kiemelkedő nemzetközi eredményessége

fenntartható maradjon. Javaslatokat teszünk a
versenyrendszer esetleges módosítására, a szak-
mai és technikai eszközök javítására, a fejlesz-
tésre szánt központ keretek felosztására, a ver-
senyzői és edzői életpálya modellek kidolgozá-
sára. Tesszük ezt akkor, amikor a sportág ered-
ményessége a csúcson van, és mindenféle össze-
vetésben a kajak-kenu Magyarország legered-
ményesebb sportága. A Fejlesztési Bizottságon
túl a közelmúltban megalakult Edzői Minősítő
Bizottságban is kaptam fontos feladatot. Az új
bizottság 5 főből áll, benne olyan ismert és elis-
mert edzők, mint például Fábiánné Rozsnyói
Katalin. A szűk körű testületbe tiszaújvárosi
edzőként bekerülni a tiszaújvárosi kajak-kenu
sportág erősségét is jelzi. A bizottságba történt
meghívásomat személy szerint is nagy megtisz-
teltetésnek és szakmai elismerésnek tartom. A
munka januárban kezdődik. Feladatunk a sport-
ágban tevékenykedő mintegy 230 edző minősí-
tése és besorolása az elért eredmények, a
sportágban eltöltött idő és a képesítések alapján.

Tanítványokkal
szárazon és vízen

- Sokáig edzősködtél, tartod a kapcsolatot a
régi tanítványaid közül valakivel?
- Visszatekintve az elmúlt évekre jó látni, hogy a
tanítványaim közül mindenki megállja a helyét
az életben, és hasznosítják azokat a tulajdonsá-
gokat, melyeket a rendszeres sportolás és a jó kö-
zösség adott számukra. Külön öröm, hogy sokan
megmaradtak a sport területén, ma is sokan spor-
tolnak, eveznek közülük. Rendszeresen összejö-
vünk nosztalgiázni a régi időkön egy tál étel
mellett, amit olimpiai bajnok tanítványom, Kö-
kény Roland készít el. Rolanddal rendszereseb-
ben találkozom, mert ő még mindig aktív ver-
senyző, így a versenyeken gyakran összefutunk.
- Úgy tudom, ma is tartasz edzéseket.
- Jelenleg is gyakorló edző vagyok. A Tiszaúj-
városi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület-
nél - melynek alapító- és elnökségi tagja vagyok
- végzek edzői munkát társadalmi aktivistaként.
Velenszki Tamás szakedzővel viszünk közösen
egy 40 fős csoportot. Ezen belül én a legfiata-
labbakkal foglalkozom. Fontos feladatomnak
tekintem a sportág szépségeinek bemutatását és
megszerettetését a fiatal korosztállyal. Nagy
eredménynek tartom, hogy az elmúlt idényben
a csoportból 15 fiatal nyert magyar bajnoki
címet és sokan mások dobogós helyen végez-
tek a különböző bajnokságokon. Legfiatalabb
tanítványaim: Marosi Csilla, Nagy Luca, Mak-
rányi Gábor és Kórik Ákos. Szeretnék sokat
visszaadni a mai korosztálynak abból a sok
jóból, amit én kaptam a sportágtól.

Kiss P.

Ughy Imre

Edző és tanítványai.

Hat évfolyamos gimnáziumba
jelentkezők figyelem!

Az Oktatási Hivatal honlapján megjelent a 6 évfolyamos gimnáziu-
mokba egyénileg jelentkezők számára a középfokú beiskolázás
adatlapcsomagja és kitöltési útmutatója (www.oktatas.hu/kozne-
veles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2014_2015beiskolazas).
Az adatlapcsomag a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium Szak-
középiskola és Kollégium portáján vagy a titkárságon is átvehető.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Köszönet

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Éltes
Mátyás Iskolájának tanulói és pedagógusai nevében ezúton mondok kö-
szönetet a Castello cukrászda vezetőségének, és mindazoknak, akik
ajándékokat helyeztek el a cukrászda karácsonyfája alatt, hogy önzetlen
segítségükkel fénylőbbé és boldogabbá tették az iskola tanulóinak ka-
rácsonyát.

Hok Csaba
igazgató


	1.oldal
	2.oldal
	3.oldal
	4.oldal
	5.oldal
	6.oldal
	7.oldal
	8.oldal
	9.oldal
	10.oldal

