
Különleges opera, közös szavalat, képzőművészeti ki-
állítás szerepelt a Magyar Kultúra Napja ünnepi ren-
dezvénysorozatán. /6. oldal

A hétvégén, szombat éj-
szaka a járművezetőket,
hétfőn a gyalogosokat el-
lenőrizték fokozottan a Ti-
szaújvárosi Rendőrkapi-
tányság munkatársai.

/3. oldal

Parasztopera,
közös verselés,
képzőművészet

Fórum a stratégiáról Razzia

Tiszaújváros hetilapja 2015. január 29. XXXIII. évfolyam, 5. szám

Az uniós pénzek lehívásához összehangolt mun-
kára és pályázatokra van szüksége a borsodi
településeknek. Erről tartottak tájékoztatót a
múlt héten Miskolcon, a megyeházán.

/3. oldal

Balla Gergő a Városháza előtt tartotta sajtótájékoztatóját.

Ezúttal harminc kerékpárt jelöltek meg.Influenza még nincs városunkban, de sok a náthás, lázas, megfázásos tünet.

Polgármesteri közlemény
Tájékoztatom Tiszaújváros lakosságát, valamint a városban működő
szervezeteket és hatóságokat, hogy a Tiszaújváros önkormányzatának
jegyzői állására beérkezett pályázatok elbírálása megtörtént. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 82. § (1) bekezdésében biztosított munkáltatói jogkörömben
eljárva Tiszaújváros Város Önkormányzatának jegyzőjévé 2015. feb-
ruár 1. napjától határozatlan időre dr. Juhos Szabolcs aljegyzőt ne-
veztem ki.

Bráz György
polgármester

Még nem késő oltatni

Közeledik az influenza vírus

Hetekkel ezelőtt már izolálták
Magyarországon az influenzaví-
rust. Megbetegedések már van-
nak a Dunántúlon, sőt egyes te-
lepüléseken már járványról be-
szélnek.

Több nyugati megye kórházában látogatási ti-
lalmat rendeltek el, keddtől már a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi
Oktató Kórház Velkey László Gyermekegész-
ségügyi Központ szülészet-nőgyógyászati osz-
tályán sem lehet betegeket látogatni - közölte
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi

Szolgálat (ÁNTSZ) a honlapján hétfőn. Az In-
fluenzafigyelő Szolgálat ősz óta működik, hat
orvos folyamatosan küldi a jelentéseket a Já-
rási Népegészségügyi Intézetnek. A legfris-
sebb, hétfői megbetegedési mutatókból kiderül,
hogy Tiszaújvárosban továbbra sincs influen-
zás megbetegedés, s influenzaszerű tünetekkel
sem fordultak orvoshoz az elmúlt napokban.
Ellenben sok a náthás, lázas, megfázásos tünet,
a tüdőgyulladás gyakorisága meglehetősen
magas számot mutat - tudtuk meg Dr. Szabó
Éva tisztifőorvostól. Szokás szerint az idén is
mintegy 5000 oltóanyag érkezett a városba,

ennek már több, mint a felét fel is használták.
Természetesen, aki még szeretné magát beol-
tatni, az megteheti, hiszen az ingyenes vakci-
nából még van pár száz a háziorvosoknál. A
támogatottak köre nem változott, megfelel a
korábbi évek előírásainak. Aki kiesik ebből a
körből, az receptre felírva válthatja ki az oltó-
anyagot a patikákban. A tisztifőorvos szerint
érdemes megelőzni, kivédeni a vírustámadást
a vakcinával, hiszen sok kellemetlen tünettől,
akár szövődményeket is okozható betegségtől
kímélhetjük meg magunkat. Az oltás két héten
belül ad védettséget.

Folytatódik a program

Hatszázötven
jelölt kerékpár

A múlt héten, pénteken a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon folytatódott
a kerékpárjelölő program, amelyet még tavaly augusztusban indított el
Tiszaújváros önkormányzata és a rendőrkapitányság. A programról már
több rendőrkapitányság is érdeklődött, a közelmúltban Püspökladányban
tartottak erről tájékoztatót. A jelölőrendszer lényege, hogy a bicikliket egy
szabad szemmel nem látható kóddal jelölik meg, a tulajdonos és a kerék-
pár adatait pedig egy számítógépes rendszerben rögzítik. A Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság illetékességi területén eddig 650 kerékpárt jelöltek
meg, a legutóbbi alkalommal 30-an jelentkeztek.Alakosság továbbra is té-
rítésmentesen jelöltetheti meg kerékpárját, legközelebb február 6-án, pén-
teken 9 és 13 óra között a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságon.

Társadalmi összefogást sürgetnek

A Jobbik a drog ellen
Az önkormányzattól több anyagi támogatást, a várostól társadalmi ösz-
szefogást szorgalmaz kábítószer elleni harcában a Jobbik - fogalmazta
meg szerdai sajtótájékoztatóján Balla Gergő önkormányzati képviselő.
A városatyák januári testületi ülésükön tárgyalják a 2015-ös Drogstra-
tégiát, az ezt megelőző bizottsági ülésen vetette fel javaslatait a Jobbik
képviselője.
- Két javaslattal éltünk - mondta Balla Gergő. Az egyik szerint minden,
az önkormányzati választáson mandátumot nyert szervezet egy főt de-
legálhasson a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumba ezzel felfrissítve az
ott folyó munkát, mindeközben szélesebb társadalmi réteget szólítsunk
meg, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni a kábítószerterjesztéssel és
fogyasztással szemben. A másik javaslatot a csütörtöki önkormányzati
ülésen fogom megtenni, nevezetesen, hogy az önkormányzati intézmé-
nyek, oktatási intézmények, civil szervezetek, pártok fogalmazzanak
meg egy közös nyilatkozatot, miszerint a városban erőteljesebben kell
fellépni a drogterjesztéssel és fogyasztással szemben.

Korszerűbb felszereltség

Új esetkocsi a mentőállomáson
Már szolgálatba állt az az új
esetkocsi, mely szerdán érkezett
meg a Tiszaújvárosi Mentőállo-
másra. Ez az első olyan autó,
amelyet teljesen új állapotában
kapott az állomás.

- Ez a jármű minden olyan felszereléssel ren-
delkezik, ami az akut életveszély elhárításához
kell - mondta Pap Zsolt, az Észak-Magyaror-
szági Regionális Mentőszervezet vezető men-
tőtisztje.
Ezzel az új autóval nem lett több az állomáson,
a régi esetkocsit cserélték le. A mentőben léle-
geztető gép, defibrillátor, EKG- és intubációs
szett is található, emellett külön eszközök a
gyermekek ellátásához. Nem csak belülről, fel-
szereltségében modern ez az autó, hanem mű-
szaki adatait tekintve is.
- Nagy örömünkre szolgál, hogy egy teljesen

új autó kerülhetett Tiszaújvárosba - mondta
Dr. Breitenbach Géza, az OMSZ Észak-Ma-
gyarországi Regionális orvosigazgatója - ezek
már olyan autók, amelyeket valamennyi fejlett
országban láthatunk. Most már mi is felzár-
kóztunk, igaz, az országban nincs mindenhol
ilyen mentőgépjármű. Ezek az autók már lé-
nyegesen korszerűbbek, mint korábbi társaik.
El vannak látva belső fedélzeti komputerrel, il-
letve a GPS is bele van építve. Hamarosan egy

olyan rendszert is telepítenek bele, ami köz-
vetlen kapcsolatot biztosít a mentésirányítási
rendszerrel - tette hozzá az orvosigazgató.
Az új esetkocsi átadásán jelen volt Bráz György
polgármester is, aki elmondta, a város jó kap-
csolatot ápol az Országos Mentőszolgálattal,
fontos ez az esemény azért is, mert jelzi, a men-
tőszolgálatnál érzékelték, hogy a városban és a
város környékén élők biztonsága érdekében fej-
leszteni kell.

Középen az új jármű.

Pap Zsolt mutatja be a korszerű eszközöket.
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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 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Pénteken a három
főpap emlékét ünnepeljük, 8:30 Szent Liturgia Sajószögeden, 10:00
utrenye, 11:00 Szent Liturgia Tiszaújvárosban. Szombaton lelki napon
veszünk részt Sajópálfalán, indulás 8:00 órakor. Vasárnap 8:30 Szent
Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban.
17:00 vecsernye litiával, kenyér-. bor- és olajáldással. Hétfőn a Talál-
kozás ünnepét tartjuk (Gyertyaszentelő Boldogasszony), 9:00 utrenye,
16:00 Szent Liturgia Sajószögeden, 17:30 Tiszaújvárosban.
„A feltámadott Krisztus az egyedüli ember, aki most és mindenkor kö-
zösségben van minden lénnyel. Amint a sír nem tudta visszatartani em-
berségét, úgy szívünk keménysége és a számtalan akadály, mely
köztünk áll, nem képes összetörni a szeretet szövetségét, mely vele
egyesít minket.” (IV. Ignátiosz pátriárka)

Református

Csütörtökön Tiszaújvárosban 17:30 órától bibliaóra lesz. Pénteken
Tiszaszederkényben 18:00 órától istentisztelet. Vasárnap Tiszasze-
derkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz is-
tentisztelet. 11:00 órától a városban, az istentisztelet ideje alatt - az
imaházban -, gyermek istentiszteletet tartunk. Ugyanezen a napon a
délutáni istentiszteletet követően az imaházban konfirmációi oktatás
lesz.

Férfi
Ezzel a rejtvénnyel véget ér januári soroza-

tunk. A megfejtéseket február 2-ig várjuk e-

mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy

postai úton a 3580 Tiszaújváros, 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

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

(Kosztolányi Dezső)

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KISS FERENC
(volt erőműves dolgozó)

2015. január 21-én, életének 68. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunktól 2015. január 30-án

délután 14.30 órakor Sajószögeden,
a Városi Temető ravatalozójában veszünk végső búcsút.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot február 1-ig a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11.,
tel.: 49/341-050), majd február 2-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen Gábor u. 17., tel.: 49/504-688) 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.

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

Gombászkalauz 1.

Gombaszedési szabályok és a fülőke
A helyi gombákról szóló cikkso-
rozat első részében megígértem,
hogy sorra vesszük a gombasze-
dés szabályait.

Szabályok

1. Ne menjen gombázni olyan személy, aki biz-
tosan fel nem ismeri a gyilkos galócát. Ehhez
szerintem nem szükséges különösebb kom-
mentár.
2. A gombák az élővilág részét képezik. A ter-
mészet más értékeivel együtt védjük őket; ne
szemeteljünk, hangoskodjunk, a számunkra ér-
dektelen fajokat ne rúgjuk fel, hiszen előfor-
dulhat, hogy más pont ezeket akarja begyűj-
teni, tanulmányozni, sőt, az erdő kisebb élőlé-
nyei (csigák, rovarok, stb.) számára menedék-
ként szolgálnak (a mi nagy bánatunkra).
3. Mindig jegyezzük meg, hogy az adott gom-
bát hol szedtük (tölgyesben, fenyvesben, me-
zőn stb.), mivel a határozáshoz ez az egyik
legfontosabb határozóbélyeg (a gomba-szakel-
lenőr első kérdései között ez szerepel). De ne
csak a fákat figyeljük, hanem a többi növényt
is, hiszen vannak olyan gombafajok, amelyek
csak bizonyos növényfajokkal fordulnak elő.
Például az ehető tövisalja gomba kökény és ga-
lagonya (úgynevezett rózsavirágzatúak) köze-
lében nő, míg a szintén ehető ördögszekér
laskagombát az ördögszekér nevű növény és
más ernyősvirágzatúak közelében találjuk.
4. A gombákat mindig kosárba vagy dobozba
gyűjtsük, és semmi esetre se műanyag sza-
tyorba, mivel abban befüllednek és összetör-
nek, igencsak megnehezítve így a határo-
zásukat. A gomba-szakellenőr ilyenkor morog.
5. Csak azokat a gombafajokat szedjük együtt,

amelyeket biztosan felismerünk és étkezésre
gyűjtünk. Ne tegyünk az ehető gombák közé
ismeretlen vagy mérgező fajt, mivel egy rossz
példány kispórázása az egész kosár tartalmát
tönkre teheti.

Téli fülőke
Aki a friss gomba iránti éhségét télen sem tudja
csillapítani, az szedjen téli fülőkét, amely kör-
nyékünkön is gyakori. Kalapja 2-10 cm átmé-
rőjű, fiatalon domború, majd ellaposodik, idő-
sen széle gyakran hullámos. Élénksárga, ok-
kersárga, közepe gyakran sötétebb, rozsdabar-
nás színű. Felülete ragadós, csupasz. Tönkje
vékony, rostos, kissé bársonyos. Illata halra, he-
ringre emlékeztet, amely az elkészítés során el-
tűnik. Szeptember-április között lombos fák

csonkján nő, és az első „hidegsokk” hatására
jön elő. Ehető és jóízű, pástétomnak vagy rán-
tottának a legjobb, de halételek mellé is érde-
mes elkészíteni. Rákellenes hatása miatt gyógy-
gombának számít, a Távol-Keleten termesztik is.
Alfaja, a mezei téli fülőke egész Európában
rendkívül ritka, viszont Mezőcsát környékén már
többet is találtak. Feltételezzük, hogy a növeke-
déséhez szikes talaj és tövises iglice szükséges.
Ha utóbbira rátalálnánk, hagyjuk a termőhelyén!
Legközelebb folytatjuk a gombaszedés szabá-
lyainak ismertetését, továbbá megismerkedünk
Tiszaújváros gombákkal kapcsolatos termé-
szetföldrajzával. A heti faj a júdásfülgomba
lesz, amely környékünkön ugyancsak gyakori,
ráadásul az enyhébb téli hetekben is szedhe-
tünk belőle eleget.

Dr. Kákóczki Balázs

A téli fülőke rákellenes hatása miatt gyógygombának számít.

Baba Mama Klub

Éneklés,
mondókázás

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálata által szervezett Baba Mama Klub következő fog-
lalkozása: 2015. február 04., szerda, 16-18 óra. Helye: Nap-
sugár Bölcsőde. Téma: Döcögtető - közös éneklés, mondó-
kázás bölcsődei gondozónővel.
Bővebb információ: Czakóné Tanka Nikoletta 49/548197,
Szentgyörgyi Éva 49/548185.

Mazsorett csoport indul nagycsoportos
óvodások és első osztályosok részvételével!
Helyszín: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Tisza-
újváros, Alkotmány köz 2., aula.
Az első foglalkozás időpontja: 2015. február 3. 16.15.
A foglalkozásokat vezeti: Ráczkevi Erzsébet.
Érdeklődni lehet a 70/260-9858-as telefonszámon.
A részvétel ingyenes!

Hok Csaba igazgató
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Fórum a stratégiákról!

Integrált településfejlesztés
Az uniós pénzek lehívásához ösz-
szehangolt munkára és pályáza-
tokra van szüksége a borsodi te-
lepüléseknek. Erről tartottak tá-
jékoztatót a múlt héten Miskol-
con, a megyeházán. Az elérhető
támogatásokból a helyi gyógy-
turizmus is fejlődhet, de akár a
meglévő szállodai kapacitást is
bővíteni tudja majd Tiszaúj-
város.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei városok - In-
tegrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) és
Koncepciók kidolgozása címmel a járásköz-
pontokat érintő integrált településfejlesztési stra-
tégia készítését indító konzultációs fórumot
tartottak Miskolcon. Megyénk 15 járásközponti
városa vesz részt az ITS készítési projektben. A
megyei önkormányzat 2014-2020 közötti idő-
szakra készített területfejlesztési programjához
igazodva kell elkészíteniük az említett régió te-
lepüléseinek a saját stratégiájukat. Fontos az
egységes fejlesztési stratégia, hiszen a Terület-
és Településfejlesztési Operatív Program kere-
tében 93 milliárd forint jut a megyének, s ez át-
gondolt, összehangolt, minden településsel
megvitatott pályázati rendszerrel az utolsó
eurocentig lehívható. Az önkormányzatokkal ezt
a konzultációt, valamint a fejlesztési terv elké-
szítését az ITS 2014 konzorcium végzi, mely
megyénk 15 városa mellet 5 hevesi és 4 nógrádi
városban is közreműködik a tervezésben.
- Az ITS 2014 konzorcium nyerte el azt a lehe-
tőséget, hogy Észak-Magyarországon, a járási
székhelyeken elkészíthessék az Integrált Tele-
pülésfejlesztési Stratégiát - mondta Török
Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés elnöke. - Ennek lényege, hogy felmérik,
milyen állapotban van az adott város, s ennek
alapján a konzorcium szakemberei javaslatot
tesznek, hogy milyen településfejlesztési el-

képzelések adódhatnak, hiszen előfordul, hogy
az ott élők nem is látják olykor a lehetőséget,
ami a településben van. Az adatok elemzése,
valamint a helyi sajátosságok vizsgálata után

javaslatokat tesznek, melyet megtárgyalnak a
képviselő testületek, és ekkor eldőlhet, hogy a
javasolt fejlesztési „útvonal” a megfogalmazott
módon indulhat vagy folytatódhat-e tovább.
Tiszaújváros szerencsés helyzetben van, hiszen
már van hosszú távú településfejlesztési straté-
giája. - Minden területen jól állunk - nyilatkozta
a konzultáción résztvevő Durbák György, vá-
rosunk főépítésze. - Az iparfejlesztés területén
említhetem a most folyó és tervezett beruházá-
sokat a TVK-n belül és kívül. Itt igazából nagy
feladatunk nincs, ugyanis már korábban megte-
remtettük a lehetőségét a fejlesztéseknek, me-
lyek a 2020-ig történő továbbfejlődést is szol-
gálják. Turisztikai fronton már régóta tervezzük,
hogy szálláshelyeket teremtünk a termálfürdő-
höz, vagy a termálfürdő gyógyászati részlegét
formáljuk olyanná, ami a gyógyturizmust is ko-
molyabban tudja szolgálni.

D.Á.

Megyénk tizenöt járásközponti városa - köztük Tiszaújváros - vesz részt a projektben.

Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke.
(Fotók: B-A-Z Megyei Önkormányzat)

Járművezetők és gyalogosok

Rendőrségi akciók

A hétvégén, szombat éjszaka a járművezetőket, hétfőn a
gyalogosokat ellenőrizték fokozottan a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság munkatársai.

Egy a százhoz
Szombat éjszaka könnyen találkozhatott rendőrrel az, aki az utakat rótta.
Idei első nagy akciójukban ugyanis az ittas járművezetők kiszűrését cé-
lozták meg a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság munkatársai.
A balesetmegelőzési program során a polgárőrséggel karöltve minden
hónapban fokozottan ellenőrzik majd a járművezetőket. A szondázás
mellett a passzív biztonsági eszközökre és a járművek műszaki állapo-
tára is figyelnek.
- Az ittas vezetők balesetveszélyesek - mondta Vámosi Ákos, akit az
elsők között állítottak meg az este hat és hajnali kettő között tartott el-
lenőrzésen. - Az ittas vezetők kiszűrésének ez a leghatékonyabb for-
mája. Illetve a zéró tolerancia, az hogy elveszik a jogosítványt.
A balesetek jelentős részénél az okok között az ittasság szerepel. Ezért
a fokozott figyelem, igaz, Tiszaújvárosról általában elmondható, hogy
szabálykövetőek a közlekedők.
- Minden ittas vezetőt szeretnénk kiszűrni a forgalomból - mondta
Gabura Ákos, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság megbízott rendészeti
osztályvezetője. - Ezért folyamatosan jelen leszünk egész évben az uta-
kon és több hasonló akciót fogunk még szervezni.
Összesen 104 gépjárművezetőt ellenőriztek. Egy alkalommal jelzett po-
zitívan a szonda, további 14 esetben pedig egyéb más szabálytalanság
miatt jártak el a rendőrség munkatársai. Emellett egy ellenőrzött jármű-
ben nagy mennyiségű vágott dohányt találtak. A rendőrök emiatt értesí-
tették a NAV munkatársait, akik eljártak az ügyben.

borza

A gyalogosokat is ellenőrizték
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság a balesetmegelőzési program kere-
tében minden hónapban összehangolt akciót szervez a gyalogos közle-
kedők biztonságának javítása érdekében is.
A héten a zebrák közelében ellenőrizték a gyalogosokat a rend őrei. Az
akció célja az volt, hogy a gyalogátkelők használatának fontosságát erő-
sítsék a lakosságban. Városunkban ugyanis meglehetősen gyakori, hogy
az úttesten nem a kijelölt helyen kelnek át a közlekedők. Ez nem csak
balesetveszélyes és zavarja a közlekedést, de a KRESZ szerint szabály-
sértési bírsággal is sújtható.
Az akció alkalmával a gyalogosok egybehangzóan úgy nyilatkoztak la-
punknak, hogy jó, ha ügyelnek a biztonságukra, hiszen előfordul, hogy
az autósok figyelmetlenek, vagy a megengedettnél gyorsabban közle-
kednek a városi utakon.
Természetesen a másik oldalt is meg kell említeni. Városunkban az em-
berek talán túlságosan is hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a zebránál
elsőbbsége van az embernek, ami igaz is, de sokszor tapasztalható, hogy
körültekintés nélkül, és túl magabiztosan vágunk át a zebrán. Meg kell
említeni még, hogy az autósok igencsak nagy százalékban adják meg
az elsőbbséget a gyalogátkelő helyeknél, ami - tapasztalataink szerint -
más településeken jóval alacsonyabb arányú.

dá

Akció előtti eligazítás.

A rendőrök és a polgárőrök együtt ellenőrizték a járművezetőket.

Figyeltek a gyalogosokra. Fotók: Kelemen Tamás

Energia hatékony, zöld építőelem

Tiszaújvárosi találmány a jövő építőeleme
Környezetbarát és fenntartható
módon előállítható szigetelőter-
mékeket és építőanyagokat fej-
leszt ki 80%-ban megújuló alap-
anyagból a Rapid System Kft. A
tiszaújvárosi cég a Norvég Alap-
ból valósítja meg projektjét. A
technológiát sajtótájékoztatón
ismertették.

Egy tiszaújvárosi gépészmérnök találmánya az
az új környezetbarát építőelem, ami akár a jövő
építőanyaga is lehet szerte a világon. A tech-
nológia kidolgozásához több mint 141 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el
a Norvég Alaptól az ezzel foglalkozó Rapidsil
System Kft. Az összeget a fejlesztésre, a tech-
nológia kidolgozására fordítják. A zöld építő-
elem gyártását 2016-ban kezdhetik el.
Az építőelemnek a Serenad fantázia nevet adták,
2014-ben innovációs díjat nyert el cég a BO-
KIK-tól a szigetelésjavítási technológiájáért.
- Nádból és úgynevezett Rep-tech habból ké-
szült, mindkettő saját találmányom - mondja a
tiszaújvárosi Orosz Zoltán. - Ez utóbbi már
szabadalmi oltalmi bejegyzés alatt áll. Ezt a
habot kombináltuk a náddal, és így egy 80%-
ban természetes anyagot kaptunk. Ez még csak
a prototípus, csupán két-három darab ilyen kör-
nyezetbarát építőelem készült eddig. Ennek a
gyártására dolgozhatunk ki most technológiát a
több mint száznegyvenmilliós támogatással.
A sajtótájékoztatón Berki Gábor projektmene-
dzser köszöntötte a résztevőket, majd Orosz
Zoltán mutatta be találmányát, felvázolva
annak hasznát és előnyeit.
- A nád nem csak szigetelőanyagként, hanem

teherviselő elemként is funkcionál. A padló-
szerkezettől az oldalfalon át, egészen a tető-
szerkezetig mindenhol felhasználható a házé-
pítés során, bármilyen épületnél. Súlya köny-
nyű, nem okoz balesetet, könnyen megmun-
kálható, akár kézifűrésszel is, energia haté-
kony, és földrengésbiztos. Alapanyaga köny-
nyen elérhető, hiszen Magyarországon van
bőven nádtermő terület. Azt gondolom, hogy
komoly piaci perspektívák előtt áll a termé-
künk, hiszen egy energia hatékony zöld ter-
mékről beszélünk. Egyszerűen csökkenteni az
épületek energiafelhasználást, minden épület-
nél - ez cégünk filozófiája is.
- Munkahelyteremtés szempontjából is jelentő-

sége van az édesapám által kifejlesztett talál-
mánynak, - veszi át a szót Orosz Zsuzsanna, a
Rapidsil System Kft. ügyvezetője - hiszen mun-
kát adhat a nádtermő területek mentén élő falvak
lakóinak. Nem csak környezetbarát építőelemről

beszélünk, hanem gazdaságos gyártástechnoló-
giáról is. Tíz évvel ezelőtt kezdtük az ezzel kap-
csolatos kísérleteket, az akkori elképzelésünket
maximálisan túlszárnyaltuk, s ehhez ad segítsé-
get a Norvég Alaptól kapott támogatás. Cégünk
2012 óta van jelen Tiszaújvárosban, szigetelés-
technológiai fejlesztéssel foglalkozik.
A Rapidsil System Kft. olyan környezetbarát
és fenntartható módon előállítható szigetelő-
termékeket és építőanyagokat fejleszt ki az épí-
tőipar számára, melyek az életminőség tartós
javulását segítik elő.

- Az általunk kitalált szigetelési struktúra ötlete
annyira sikeresnek bizonyult, hogy megfelelő
tervezéssel, technológia kidolgozásával, illetve
a hozzá kapcsolódó gyártástechnika kifejleszté-
sével olyan építőelem is gyártható, amely kiváló
szigetelőképesség mellett olyan mechanikai jel-
lemzőkkel bír, melyek alkalmassá teszik falazó-
elemként történő felhasználását - mondja az
ügyvezető. -Aprojekt során olyan gyártósor pro-
totípusát kívánjuk megvalósítani, mely automa-

tizált módon, az elvárásoknak megfelelő tűrési
értékeken belül képes reprodukálni a tavi nád fel-
használásával készülő építőelemet. A kifejlesz-
tendő gyártósor és az azzal előállítható építőelem
több szempontból is kielégíti a zöld ipari inno-
váció kritériumait. Egyrészt az ipari termelésbe
olyan megújuló természetes nyersanyagot, tavi
nádat vonunk be, mely jelentős mennyiségű
biomasszát képez, és eddig csupán elenyésző
százalékát hasznosították, a többit égetéssel
megsemmisítették. Másrészt a termelés során
a tavi nádat osztályozással 3 csoportra osztjuk.
A nádszálak vastagabb alsó harmadából a ter-
helésnek kitett építőanyagok, a felső részből az
önhordó szigetelőanyagok készülnek. A gyár-
tósor tervezésénél az egyik fő szempont, hogy
hulladék keletkezése nélkül dolgozza fel a
nyersanyagot, így a nád felső, bugavirágzat ré-
szét tömörítve fűtési célra hasznosítjuk. A ter-
mészetes nád szigetelőanyagként történő
feldolgozásának egyik legkiemelkedőbb jel-
lemzője, hogy a termék karbonlenyomata ne-
gatív. Így a gyártás kifejezetten környezetbarát,
és jótékony hatással van a klímaváltozásra.
A projekt megvalósítása során a szigetelő- és
falazóelemek gyártására alkalmas technológián
kívül azok felhasználására és beépítésére is ki-
dolgozzák a technológiai lépéseket. Körülte-
kintő kutatással és mérésekkel igazolják az
építőanyag alkalmazhatóságát és hasznosságát,
valamint partnereik révén hatás-
tanulmánnyal igazolják a tevékenység környe-
zetbarát profilját.

berta

Apa és lánya: Orosz Zoltán, a feltaláló, és Orosz Zsuzsanna ügyvezető igazgató.

A Serenad névre hallgató építőelem és az
innovációs díj.



4. oldal 2015. január 29.Önkormányzat/Közlemények

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

DR. KÉBEL ZSOLT
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. február 4-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

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

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

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 E-
gyeztető 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, vala-
mint elidegenítéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotásának határidő módosítására
Kérdések

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Jézsó
Gábor az 1. sz. választókerület képviselője

2015. február 02-án (hétfő) 16.00 órától
Tiszaszederkényben,

(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház
- volt tsz iroda)

2015. február 03-án (kedd) 16.00 órától
Tisza-part városrészben

(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
fogadóórát tart.

Polgármesteri Hivatal

Lakossági tájékoztatás

Fűtési
költségmegosztás

Tisztelt Fogyasztók!
Az elmúlt időszakban több, fűtési költségmegosztással kapcsolatos
kérdés érkezett a fogyasztóktól a távhőszolgáltató felé, ezért szüksé-
gesnek láttuk egy egységes, az adott kérdésben a távhőszolgáltató ál-
láspontját tartalmazó tájékoztatás (állásfoglalás) összeállítását.
A költségmegosztásra vonatkozó állásfoglalás teljes szövege a
TiszaSzolg 2004 Kft. honlapján, a www.tszolg.hu internetes címen
található. A „Költségmegosztás” menüpontra történő kattintással ér-
hető el, illetve tölthető le, továbbá a társasházak közös képviselői ré-
szére postai úton is megküldjük, náluk megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Ma 10 órakor kezdi tanácskozását a képviselő-testület.

A közművelődés területén az alkotó folyamatokat támogatja az önkormányzat.
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A tanítványok és felkészítő tanáraik.

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.

február Helye Ideje Kinek a részére

2. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
3. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak
4. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
9. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

10. kedd Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaszederkényi Művelődési Ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

11. szerda "Őszirózsa" Idősek Klubja 07.30 - 08.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére
,,Őszirózsa" Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

12. csütörtökTiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

16. hétfő Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
17. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők és alkalmazottak
18. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
19. csütörtökKözponti étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
23. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
24. 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
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

25. szerda Központi étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése (hivatal, könyvtár, rendelő)
26. csütörtökGimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
27. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. február

Tájékoztatás

Érkeznek a bevallási csomagok
Legkésőbb a hét közepén mindenki megkapja
a személyijövedelemadó-bevalláshoz szüksé-
ges csomagot. Idén csaknem 4 millió külde-
ményt indított útnak a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal.
Minden adózó bevallási szokásához igazodó
tájékoztatást és nyomtatványt kap. Az a több
mint 600 ezer adózó, aki tavaly elektronikusan
küldte el a kitöltött nyomtatványt, idén ügyfél-
kapus tárhelyére kap információt a teendőkről.
Tehát csak az talál borítékot a postaládában, aki

az előző évben papíron juttatta el az szja-be-
vallást a hivatalhoz. Közülük több mint 2 mil-
lióan mindössze tájékoztatót és válaszborítékot
kapnak, mert korábban a NAV honlapjáról le-
töltött programmal töltötték ki a nyomtatvá-
nyokat, amelyeket - miután a program elle-
nőrizte a bevallást - kinyomtatva adtak postára,
vagy személyesen adtak le a NAV ügyfélszol-
gálatán. Akik most nyitnak ügyfélkaput, már
az idén elektronikusan nyújthatják be bevallá-
sukat és ezentúl elektronikusan tarthatják a

kapcsolatot az adóhivatallal.
Végeredményben alig több mint egymillió
adózóhoz érkezik a teljes nyomtatványgarni-
túra. A bevallási csomag minden eleme hozzá-
férhető a NAV ügyfélszolgálatain nyomtatott, a
hivatal honlapján pedig elektronikus formában.
Azok a munkavállalók, akik munkáltatójukon
keresztül teljesítik bevallási kötelezettségüket,
ennek igényléséről február másodikáig nyilat-
kozhatnak munkahelyükön.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2015-ben is többféle lehetőség
nyílik a 2014. évi jövedelemadó
elszámolására és bevallására, így
az adózók a számukra legegy-
szerűbb és legkényelmesebb for-
mában tehetnek eleget kötele-
zettségüknek.

Hasonlóan az elmúlt évhez, azok a magánsze-
mélyek, akik nem egyéni vállalkozók és nem
tartoznak az áfakörbe, idén is kétféle bevallási
mód közül választhatnak: vagy munkáltatói
adómegállapítást kérnek, vagy önadózással tel-
jesítik a bevallási kötelezettségüket. Az ön-
adózásnak több formája van.
Munkáltatói adómegállapítást akkor kérhet va-
laki, ha a személyi jövedelemadóról szóló tör-
vényben foglalt feltételeknek megfelel és a
munkáltatója is vállalja a bevallása elkészíté-

sét. Ha a munkáltató úgy dönt, hogy a bevallás
elkészítésében nem kíván közreműködni, ak-
kor a magánszemély egyszerűsített bevallás
keretében, adónyilatkozat benyújtásával vagy
a 1453-as nyomtatványon teljesítheti bevallási
kötelezettségét. Ezek az önadózás formái.
Ha a munkáltató vállalja a magánszemély
2014. évre vonatkozó személyijövedelemadó-
kötelezettségének munkáltatói adómegállapítás
keretében történő elszámolását, és a munka-
vállaló él ezzel a lehetőséggel, erről az igényé-
ről 2015. február 2-ig kell a munkáltatójánál
írásban nyilatkoznia (14NY29-es nyilatkozat).
Az esetleges kedvezmények igénybevételére
vonatkozó igazolásokat 2015. március 20-ig
kell a munkáltatónak átadni.
Azoknak a magánszemélyeknek, akik munkál-
tatói adómegállapítást kérnek és családi ked-

vezményt is kívánnak érvényesíteni, érdemes
az NY29CSK jelű nyilatkozatot is kitölteniük,
és minél korábban, de legkésőbb 2015. március
20-ig (a többi, kedvezményre jogosító igazo-
lással együtt) a munkáltató rendelkezésére bo-
csátaniuk. Bár a nyomtatvány használata nem
kötelező, az azon szereplő adatok ismerete
szükséges a munkáltató számára az adóbeval-
lás elkészítéséhez.
Fontos, hogy a magánszemély, amennyiben a
munkáltatói adómegállapítást választja, sze-
mélyijövedelemadó-bevallást más formában ne
nyújtson be. A többszörös kötelezettségteljesí-
tés ugyanis amellett, hogy további egyezteté-
sek sorozatát indíthatja el, a bevallás feldol-
gozását és visszajáró adó esetén annak kiuta-
lását is késleltetheti.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A munkáltatói adómegállapítás választása

Megyei siker

Irány Gyula!

Az elmúlt tanév Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei győz-
tese, Tóth Melinda az idén már nem indulhatott az általános iskolások-
nak megrendezett versenyen. Új kihívások elé nézett, hiszen az Implom
József helyesírási verseny már nincs kategóriákra bontva, hanem a 9-
12. évfolyam tanulói egy csoportban versenyeznek.
Tóth Melinda (felkészítő tanár: Nagyné Remeczki Adrienn) a Tiszaúj-
városi Eötvös József Gimnázium 9. h osztályos tanulója, legfiatalabb-
ként a megyei 3. helyen végzett, így továbbjutott a gyulai országos
versenyre. Az iskolai verseny 2. helyezettje Magyar Orsolya
(felkészítő tanár: Dr. Fónagy-Sütőné Hocza Beáta), 12. h osztályos ta-
nuló a megyei 7. helyet szerezte meg.

Egészségmegőrző előadás

Terítéken
a közétkeztetés

Több mint 700 nyugdíjas ebédel a városi konyhákon. Nekik, a
szépkorúaknak tartottak tájékoztatót a közétkeztetést érintő aktuális jog-
szabályi változásokról. Az interakív előadáson az egészséges életmód
és a helyes táplálkozás is terítéken volt. A humánszolgáltató központ
rendezvényén Zsipi Imréné, a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont közétkeztetési csoportvezetője volt az előadó.

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
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Kórházvonat a II. világháborúban. Fotók: internet

A szerencsi vasútállomás.

Ábrók Andrea (balra) kolléganői társaságában a megnyitón.

Emlékeim a II. világháborúról

Szerencsi történetek

Nagyon féltünk a háborútól. Édesapám vett egy hatalmas térképet és
felragasztotta a konyhánk falára. Állandóan figyelte a rádióban közölt
híreket és mindig bejelölte ezen a térképen piros ceruzával, hogy hol áll
a front. Ő 8 éves gyermekként élte át az első világháborút. Nem csoda,
hogy rettegett tőle. Ezt a rettegést a család is átvette.
Szerencsen laktunk, négyen voltunk testvérek. 1944-ben egy tavaszi dél-
előttön kinn voltunk az udvaron. A legkisebb öcsém kocsiban fekvő cse-
csemő volt még. Babakocsija a cseresznyefánk alatt állt. Mi, gyerekek
pedig az udvaron játszottunk. Egyszerre hatalmas robbanás rázta meg a
levegőt. Miskolc irányából hallottuk. Rövid idő múlva sok-sok gyufa-
szál szélességű ezüstszál repült a levegőben. Mi, gyerekek kiszaladtunk
az utcára, és futottunk utánuk. Édesanyánk ijedten rendelt vissza ben-
nünket az udvarra. Nem tudtuk elképzelni, hogy mi lehet az. Már aznap
délután hallottuk a szomorú hírt, hogy ezek az ezüstszálak a Miskolcra
dobott bombák felrobbanása után kerültek a levegőbe. A bombák a leg-
rosszabb helyen robbantak. Szerda volt, ezen a napon tartották a mis-
kolci vásárt. A vásárcsarnokra estek, ahol nagyon sokan meghaltak.
Országszerte elrendelték a sötétítést. Ablakainkat sötétkék csomagoló-
papírral ragasztottuk be. Rendszeresen, éjszaka 10 óra után megszólal-
tak a szirénák. Ilyenkor valamennyien kimentünk az udvarra, remegve
figyeltük a repülők hangját. Egyik este a sziréna jelzése után az utcánk
végén - ahol egy hatalmas legelő volt - nagy világosság támadt. Sokáig
tartott. Nem tudtuk megmagyarázni mi volt az. Másnap jött a hír, hogy
éjjel Debrecent bombázták. Hogy jobban lássák a várost és a célponto-
kat, Sztálin-orgonákat dobtak a város fölé. Szemtanúk szerint
Debrecenben olyan világosság lett, hogy még a tűt is meg lehetett volna
találni. Nagyon szomorú napra ébredt Debrecen népe. Rengeteg ember
halt meg ebben a borzalmas támadásban. A város is romokban hevert.
Nyári nap volt. Szerencsen kidobolták, hogy az orosz frontról jött egy
sebesülteket szállító vonat. Mellékvágányra állították, arra kérték a
Szerencsen élő embereket, hogy látogassák meg ezeket a sebesült kato-
nákat. Aki csak teheti, vigyen számukra enni-, innivalót. Nagyon sokan
eljöttek. Egyik osztálytársam, akinek az édesapja borkereskedő volt,
több demizson borral szerzett örömöt a betegeknek. Sok mindent ösz-
szegyűjtöttünk mi is. Gyümölcsöt, süteményt, befőttet, édességet. Fel-
engedtek bennünket is a kocsikba. Pullman kocsik voltak, átalakítva. A
kocsi falával párhuzamosan emeletes fekvőhelyeket alakítottak ki. Azo-
kon feküdtek a súlyos sebesültek. Lázrózsa égett sokuk arcán. A kocsi
közepén székek álltak. Az egyik bekötözött sebesült katonát éppen akkor
borotválta egyik társa.
Borzasztó látvány volt, amit a vonatban láttam. Rám olyan szívfájdító
hatással volt, hogy hónapokig minden este imádkoztam a gyógyulásu-
kért. Tizenegy és fél éves voltam.
Gyorsan közeledett a front, már nappal is egyre gyakrabban jöttek a re-
pülők. Szerencsen az állomás mellett volt a cukorgyár. A légiriadó után
leszaladtunk a pincébe. Rövid időn belül olyan süvítés és robbanás kö-
vetkezett, hogy még a levegő is reszketett. Szerencsen 5 összeláncolt
bombával akarták a vasútállomást és a cukorgyárat elpusztítani. Sze-
rencsénk volt, nem sikerült. 600-800 méterre estek le a célponttól, egy
cukorrépa- és kukoricatáblára. Lakóházak nem voltak ott, 5 hatalmas
bombagödör jelezte a gonosz szándékot. Többször is elmentünk meg-
nézni.
Szerencsen a borospincék a hegyen vannak. Községünk lakóinak nem
volt búvóhelye, nagyon sokan ezekbe a pincékbe menekültek a sziréná-
zás után. Egyik-másik pince előtt lakószoba is volt, néhány család fel-
költözött az ott lakó jó ismerőséhez. A család a reggelihez készülődött.
Valaki gránátot irányított a helyiségbe, ami felrobbant, többen meghal-
tak. Mi csak egyszer mentünk fel egy pincébe, akkor nem történt táma-
dás. Lefújták a riadót. A házunk konyhája alatt volt egy kb. 8 négyzet-
méteres szenes pince, édesapám azt alakította át búvóhellyé. Riadókor
oda szaladtunk.(folytatjuk)

Kobza Józsefné
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub pályázatának

megosztott harmadik helyezettje.

Különleges előadás

Opera, kicsit másként
Az operáról általában Verdi,
Beethoven esetleg Wagner jut el-
sőre eszébe az átlagembernek. Az
általuk írt áriák és vezérmotí-
vumok közül sokat ismerünk. E-
zekre cseppet sem hasonlító ope-
raelőadást láthattunk, hallhat-
tunk a Derkovits Kulturális Köz-
pontban az elmúlt héten.

Parasztopera. A Pintér Béla szövegíró és a Dar-
vas Béla zeneszerző páros nevével fémjelzett
mű finoman szólva is kérdéseket vet fel az em-
berben. Vajon miért az a címe a darabnak, ami?
A nyelvezete, netán a témája az, ami miatt ezt
a címet kapta? Ez is, az is.
A Miskolci Nemzeti Színház által bemutatott
darab nyitánya már önmagában meglepő. Né-
hány zenész, mintha csak zenekari próbára ér-

kezne, hangolja hangszerét, a nézőtér mellett
két oldalt pedig énekesek zümmögnek, dúdol-
nak vagy énekelnek, ha kell. Ennek egyébként
egészen különleges hatása van, ami leginkább
a multiplex mozikban tapasztalható dolby sur-
round hatásra emlékeztet.
Aztán beszivárognak a szereplők, ki kaszával,
ki seprűvel, netán baltával a kezében. És ekkor
egyfajta barokk zenei hangzás mellett elkez-
dődik egy hagyományos opera. De csak kez-
dődik, előbb népzenei motívumok, majd a
szókimondó szöveg, illetve az egyáltalán nem
elhanyagolható mennyiségű humor ad újabb és
újabb impulzust a közönségnek.
- A nézők mindig megrökönyödnek egy kicsit
a darab elején - mondta a Jászai díjas Györgyi
Anna, aki a darabban az anyát játszotta. - De
aztán feloldódnak és mondhatom, általában
nagy sikert arat a darab.

A Parasztopera híre megelőzte az előadást, hi-
szen a kulturális központ 400 férőhelyére ha-
mar elkeltek a jegyek, sőt többlet igény is
jelentkezett. És bár néhányakat meglepett az
előadás nyelvezete, a többség élvezte az operát.
- Miskolcon is megnéztük volna ez az előadást,
de ha itt van a városban, akkor úgy döntöttünk
eljövünk ide - mondta Stefán János. - Mind-
egy, hogy milyen darab, opera vagy hagyomá-
nyos színház, a lényeg az élmény.
Akultúra fontosságát emelte ki dr. Fülöp György
alpolgármester is, az előadást megelőző köszön-
tőjében, megemlítve, érdekes, hogy a Himnusz
csak 1989-ben kapott jogszabályi védelmet - és
került az Alkotmányba - de a magyarság már
előtte is a magáénak érezte azt. Ma pedig meg-
születésének dátumán, január 22-én, a Magyar
Kultúra Napját ünnepeljük.

borza

Együtt a család.

Dr. Fülöp György mondott köszöntőt az elő-
adás előtt.

Ezrek szavalták a Himnuszt és a Szózatot

Online verselés a kultúra napján
Az országban több ezren, s a Ti-
szaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakközépiskola és Kol-
légiumban is több százan szavalták
egyszerre Kölcsey Ferenc Him-
nuszának első strófáját a Ma-
gyar Kultúra Napján.

A világ több mint 700 iskoláját kapcsolták
össze online, térben és időben január 22-én,
azon a napon, amikor Kölcsey 1823-ban befe-
jezte nemzetünk himnuszának írását. A költe-
mény után Vörösmarty Szózatát is elszavalták
a diákok.
Az Eötvös középiskola először csatlakozott az
Együtt Szaval a Nemzet programhoz, amelyre a
világ magyar nyelvű általános- és középiskolái je-
lentkezhettek.Akultúra napi kezdeményezést má-
sodik alkalommal rendezték, amelynek idén az
orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium volt a házigazdája. Er-
délyből és a Partiumból is bekapcsolódott 58
magyar tanintézet a közös szavalásba, többek kö-
zött Sepsiszentgyörgyről, Marosvásárhelyről,
Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Brassó-
ból, Kolozsvárról, Temesvárról, Nagyváradról és
Szatmárnémetiből. A hazai programban szerbiai,

szlovákiai és ukrajnai oktatási intézetek is jelent-
keztek. A YouTube internetes videomegosztó
révén minden bekapcsolódó iskola diákja élőben
láthatta a közös verselést vezénylő művészt,

Jordán Tamást, így szavalhattak egyszerre, együtt.
Akülönböző helyszíneken felvétel is készült, ezek
szintén a YouTube-on tekinthetők meg.

berta

Együtt szavalt az Eötvös.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából ren-
dezett tiszaújvárosi programsorozatba i-
dén először kapcsolódott be a Tiszasze-
derkényi Művelődési Ház. Varázsceruza
címmel Ábrók Andrea óvónő alkotásaiból
nyílt tárlat.

Mint azt Bognár Imre, a Derkovits Kulturális Központ
igazgatóhelyettese megnyitó beszédében elmondta, ter-
veik szerint rendszeresen kiállítják majd a helyi alkotók
munkáit a művelődési házban. Ennek első állomása a
mostani, Varázsceruza címet viselő kiállítás.
Ábrók Andrea hosszú évek óta rajzol, fest, most először
láthatja a nagyközönség is a képeit. Mint mondta, hob-
binak tekinti a rajzolást, nem gondolta volna, hogy va-
laha kiállítása lesz. Alkotni lehet akkor is, amikor boldog,
örül az ember és akkor is, amikor valami bosszúság éri -
ilyenkor nyugalmat lel az ember a rajzolásban. Többféle
technikával készültek a most látható képek, a színvilág
és a témák is változatosak. Andrea kedvence most a gra-
fit és a porpasztell, rajzolni pedig mostanában egyszerű,
egyvonalas képeket szeret.
A kiállítás február 14-ig látogatható a Tiszaszederkényi
Művelődési Házban.

fp

Egy óvónő tárlata

Varázsceruza Szederkényben
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Manapság sem ritka esemény, hogy a Derkovits Kultu-
rális Központban kiállítást szerveznek. Ez 45 évvel ez-
előtt sem volt másképp. Legalábbis erről tanúskodnak
a korabeli újságok, ahol rendre beszámolnak arról,
kinek az alkotásait tekinthették meg a város művészet-
kedvelői.
Talán ezért is lehet, hogy meglehetősen sokan vállal-
koztak önmaguk is arra, hogy kiéljék alkotói vágyukat.
Közülük hárman 1970 januárjában a művelődési ház-
ban állíthattak ki.
A Borsodi Vegyész a három amatőr alkotó - Kovács
Gáspár, Csoport Csaba és Kapcár Judit - közül Kovács
Gáspárt ismertette meg az olvasókkal.
„Szinte még gyermekkorában kezdett megismerkedni a
művészettel. Mezőkövesdről indult el, még iskolás volt,
mikor két helybeli hivatásos képzőművésszel együtt be-
mutatta a kövesdi közönségnek első képeit.”
A felnőtté válás azonban megakasztotta művészi am-
bícióját és csak jóval később, már mint a TVK dolgo-
zója folytatta alkotótevékenységét.
„Az újrakezdéshez rendkívül nagy segítséget kapott Pa-
taki Jánostól, a Tiszaszederkényben élő tehetséges fes-
tőművésztől, aki egyben a szakkör vezetője is volt.”
A tehetséges alkotónak pedig innentől ismét lehetősége
volt művészi ambícióinak kiélésére. Alkotott, kiállított,
de nem lett hivatásos képzőművész, hanem a TVK-ban
maradt dolgozó.

„A művészetet amatőr módon műveli. Csak a min-
dennapi munka után tud dolgozni. Így kétszeresen
nehéz. De annál dicséretre méltóbb.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

Borza.

Amatőr művészek
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Január 29., csütörtök
10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Városfejlesztés - Sikeres pá-
lyázók - Rendőrségi akciók - A Magyar Kultúra Napja - Fizikai kí-
sérletek - Sport
Utána: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Menzareform
Utána: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők köz-
érdekű kérdéseire
Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

Február 4., szerda
18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Ülésezett az önkormányzat -
Beruházások a Norvég Alapból - Indul a farsangi szezon - Szülők, pe-
dagógusok a gyermekekért - Ötórai teán a DVTK játékosai - A megye
sportolói - Horgászközgyűlés
18:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Érdekességek, ak-
tualitások az elmúlt 7 napból

Február 5., csütörtök
9:00: 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 Béla Városi Könyvtár
Február 3. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba” - Csa-
ládi mesedélután. Mihail Sadoveanu: A bátor tengelice - interaktív
mesefoglalkozás. Helyszín: a Gyermekkönyvtár. A belépés díjtalan.
Február 4. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdí-
jas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Február 4. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. A Biblia
a magyar irodalomban - Ady Endre. Előadó: Dr. Reisinger János iro-
dalomtörténész.
Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
Február 5. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Pozitív
Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár elő-
adóterme.
Városi Kiállítóterem
"Kortárs kincseink" képzőművészeti kiállítás Kovács Éva és Kiss
Roóz Ilona keramikusművészek, Puskás Imre, Deák János és Fürst
József festőművészek alkotásaiból. Látogatható: február 20-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Február 14-ig látogatható Ábrók Andrea Varázsceruza című kiállí-
tása.

Egyetem - középiskola

Oktatási együttműködés
Nem ritka jelenség manapság a
szakemberhiány, ezért a felsőokta-
tási intézmények igyekeznek nép-
szerűsíteni kurzusaikat a közép-
iskolák végzős diákjai számára.
Egy ilyen előadáson vehettek részt
a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
űnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium tanulói is.

A diákokkal látványos kísérletekkel igyekez-
ték megkedveltetni a természettudományi sza-
kokat a Miskolci Egyetem előadói. Hangtan,
hőtan, fénytan, mindez érdekesen és nem u-
tolsó sorban érthetően. A kísérletek, a tovább-
tanulási tájékoztató mellett a Műszaki és A-
nyagtudományi kar működésébe is betekintést
nyerhettek a tanulók.
- Azok, akik eljönnek egy ilyen bemutatóra, fo-
gékonyak a természettudományok iránt. Ér-
deklődőek és elég jártasak a témában, tehát
olyan válaszokat tudnak adni egy-egy kérdésre,
ami színesíti az előadást. Aktívan részt is vesz-
nek a kísérletekben. Reméljük, azáltal, hogy
látják, milyen témaköröket boncolgatunk,
minél többen választják a természettudomá-
nyokat és jelentkeznek hozzánk - nyilatkozta
Szabó Tamás, a Műszaki és Anyagtudományi
Kar dékánhelyettese.
A Miskolci Egyetem és a középiskola ilyen

formájú kapcsolata nem új keletű. Ősszel a Ku-
tatók éjszakája elnevezésű program nulladik
napját tartották meg Tiszaújvárosban. Akkor
egy hosszú távú oktatási együttműködés gon-
dolata bontakozott ki az egyetem és a város ve-
zetése között.
- Az egyetemmel virágzó a kapcsolatunk -
mondta Pogonyi-Simon Edit a középiskola

igazgatója - hiszen az őszi programsorozat má-
sodik lépését láthattuk ma. De nem csak fizi-
kából kapnak pluszt a diákjaink. Az infor-
matika iránt érdeklődő 30 fős csapatunk pén-
tekenként ingyenes felkészítő foglakozáson
vehet részt, melyet szintén a Miskolci Egyetem
oktatói tartanak nyolc héten keresztül.

D.Á.

Lángorgona felhangolva.

kronika@tiszatv.hu

Pálinkás pénz az Eötvösben
Múlt héten csütörtökön isko-
lánkba látogatott a Miskolci E-
gyetem Anyagtudományi Kará-
nak néhány tanára.

Végzőseink számára bemutatták az egyetem
nyújtotta lehetőségeket, valamint a továbbta-
nuláshoz szükséges információkkal és taná-
csokkal látták el őket. Az iskola részletes is-
mertetője után következtek a látványosabbnál
látványosabb kísérletek különböző halmazál-
lapotú anyagokkal. Láthattunk többek között
lángorgonát, folyékony nitrogénes kísérleteket
és pénzégetést.
A pálinkába áztatott papírpénz meggyújtása
különleges élményt nyújtott. A pénz a pálinká-
ban lévő víz-alkohol aránynak köszönhetően
nem égett el. Az alkohollal átitatott papírpénz
meggyullad, de mivel az égés során a víz is
jelen van, a pénz nem éri el a gyulladási hő-
mérsékletet, a jó arányok használatával éppen
csak megszárad. Ez egy 90%-os alkoholtar-
talmú folyadék használata esetén nem így vég-
ződne, mivel nincs, ami megakadályozza az
égést. Ez tipikusan a „ne próbáld ki otthon” kí-
sérletek közé tartozik, pláne akkor, ha nem
múltunk el 18 évesek és egy, vagy akár több
húszezresen tervezzük a gyakorlást.

A bemutatón láthattunk és tarthattunk is a ke-
zünkben olyan alumínium ötvözetet, amely na-
gyon könnyű, de mégis rendkívül nagy te-
herbírású. Ezeket a tulajdonságokat az anyag
jó minősége és a belső buborékos szerkezete
kölcsönzi az ilyen elemeknek. Ezeket a tulaj-
donságokat az autóiparban is érdemes kihasz-
nálni, merevséget biztosít, mégsem növeli

jelentősen az autó súlyát.
Az előadáson több mint 70 diák vett részt, s
mindenki számára ugyanolyan érdekes volt,
csakúgy, mint a jelenlévő fizika szakos tanára-
inknak, akik szintén nagy érdeklődéssel fi-
gyelték a kísérleteket.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Folyékony nitrogénes kísérlet.

A Magyar Kultúra Napja
a Széchenyiben

Az idén 26. alkalommal ünnepelte nemzetünk a Magyar Kultúra Nap-
ját, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta
le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.
ATiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi
István Iskolája január 22-én egész napos rendezvénysorozattal emlékezett.
Az évforduló tiszteletére szervezett „Együtt Szaval a Nemzet” országos
programba bekapcsolódva délelőtt 10 órakor a tanulók és pedagógusok
együtt szavalták a Himnusz első versszakát, majd a Szózatot. A tanítási
órák közötti szünetekben a kultúrával kapcsolatos rejtvényeket fejthettek
a vállalkozó kedvű diákok, és az aulában elhelyezett paravánra felírhatták
gondolataikat arról, hogy mit jelent számukra a magyar kultúra. A meg-
emlékezést az alsó tagozatos tanulók részére szervezett versfelismerő ve-
télkedő és az első osztályosoknak tartott felolvasás zárta.

Hok Csaba igazgató
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Tiszaújvárosban, a József Attila úton 4. emeleti 55 m2-es, felújított, teher-
mentes lakás eladó. Érdeklődni lehet: 20/493-1512

Hogy hirdetése biztosan
célba érjen!

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik lakos-
sági apróhirdetése, amennyiben azt a Tisza TV
Képújságjában legalább 5 napra (2.500 Ft), leg-

később kedden 12 óráig feladja.

Ipari Turbina/ Kompresszor/ ventilátor
gépszerelő technikust / mérnököt keres

Tiszaújvárosi telephellyel rendelkező cég.
Elvárások:

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

- Magabiztos angol nyelvtudás
- "B"kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye:
Tiszaújváros és országszerte.

Jelentkezés: tlw@tlw.hu , +36-20-333-1341"
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A Sportcentrum eseményei
Január 31. szombat

Teremlabdarúgás
XXX. Dr. Borosi László teremlabdarúgó emléktorna
Játékcsarnok
Labdarúgás
11.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros U14- Borsod Volán
felkészülési mérkőzés Műfüves edzőpálya

Február 1. vasárnap
Labdarúgás
09.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros U17- Sajószöged U21
felkészülési mérkőzés Műfüves edzőpálya

Február 3. kedd
Labdarúgás
17.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros – KBSC
felkészülési mérkőzés Műfüves edzőpálya

Február 4. szerda
18.00 TKKSE közgyűlés Súlyemelő versenyterem, Zászlósterem
Labdarúgás
19.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros U21 – Tiszakeszi felkészülési
mérkőzés Műfüves edzőpálya

Asztalitenisz

Nyerő szériában
Újabb fordulót bonyolítottak le a megyei asztalitenisz csapatbajnok-
ságban. A 17. fordulóban mindkét tiszaújvárosi csapat győzelemmel zárt.
Eötvös DSE Tiszaújváros - Községi SE Dédestapolcsány 10-8
A győzelmeket szerezték: Zoltán 4, Kanyó 3, Léka 1, Jakab 1.
Miskolc Városi Sportiskola I. - Tiszaújvárosi SC II. 3-15
A győzelmeket szerezték: Dubéczi 4, Fóti 4, Kavicsánszki 4, Molnár 3.

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
edzője az alábbi tájékoztatást adta a klub alapozásáról,
ahol találkoztak egy olimpikonnal is.

A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesületben a téli alapo-
zás monotonitásának ellenszere a következő: egy családias hangulatú
vendégház, élménymedencével, csapatépítő játékokkal, és egy olimpi-
kon élménybeszámolójával. Edző és csapata Völgykapun töltötte a hét-
végét Pauman Dániel olimpiai ezüstérmes kajakossal. A napot mélyizom
erősítő, nyújtó edzéssel kezdték a fiatalok a medence partján szűk egy
óra terjedelemben. Ezt követően a versenyzők az élménymedencébe köl-
töztek ebédig. A délután a tanulás jegyében telt, majd Pauman Dani bő
két- órás interaktív beszámolóját hallgattuk meg a kezdő éveitől egé-
szen napjainkig. Kulisszatitkokba is beavatott minket, miközben meg-
tekintettük az olimpiai döntőt, és a tavalyi moszkvai világbajnoki
futamot.
Díjazottjai is voltak a hétvégének, hiszen edzéslátogatási verseny je-
gyében kerültek a versenyzők erre a gyönyörű helyre. Oklevelet vehet-
tek át Danitól a csapat legszorgalmasabb versenyzői, ők 100%, vagy
afölötti edzéslátogatást produkáltak. A díjazottak: Somodi Viktória, Sol-
tész Noémi, Béke Kornél, Mannheim Krisztián, és Vitos Ádám. Dani
értékes ajándékkal kedveskedett az egész csapat számára. Egy, a cso-
port részére dedikált válogatott pólót hozott nekünk, ami a csónakház
falára kerül majd, hogy a fiatalok minden nap láthassák, ebben a sport-
ágban akár olimpiai részvétel, érem is lehet a kemény munka eredmé-
nye. A hétvége hátralévő része az egész csapatnak aktív, vagy passzív
pihenéssel telt. Ezúton is köszönöm Daninak, hogy jelenlétével meg-
tisztelte a csapatot.
Közvetlensége, kiegyensúlyozott sportolói pályafutása példa a mai fia-
tal versenyzőknek.

Betlenfalvi István edző
*

Kovács Tamás a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kölyök válogatott szak-
mai koordinátora a TKKSE edzőjét Betlenfalvi Istvánt kérte fel, az
észak-magyarországi- és észak-alföldi régiós válogatott tavaszi vízi ala-
pozó táborának megszervezésére, lebonyolítására. Tavasszal egy hétig
Tiszaújvárosban edzőtáborozik majd a régió 35 legjobb kölyök kaja-
kosa.

Az NB I/B-s kosárlabda bajnok-
ság alapszakaszának első vissza-
vágóján az Óbudai Kaszások gár-
dája látogatott Tiszaújvárosba.

A vendégek visszavágásra készültek, hiszen az
első fordulóban otthon szenvedtek 8 pontos
(54-62) vereséget. Nos, nem sikerült meglepni
ellenfelüket, a Phoenix magabiztos győzelmet
aratott.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK –

Óbudai Kaszások
90-77 (29-22, 17-22, 27-17, 17-16)

Tiszaújváros, 500 néző. V.: Mester, Balogh
Gy., Kisházi.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Pös-
tényi (9/9), Varga Á. (19/6), Kóthay (12/6),
Kilyen Ö. (11/6), Béres (14). Csere: Kovács Z.
(12), Benőcs D. (10/3), Berta (3/3), Kovács B.
(-), Magyar (-), Sitku (-).
Óbudai Kaszások: Krasznai (27/9), Sebők (5),
Peringer (5), Kováts (6), Nagy (6). Csere:
Mondzinger (12), Szeleczky (7), Petrucsik
(12/6).
Hazai kosárral kezdődött a találkozó, de a ven-
dégek partiban voltak, így felváltva estek a ko-
sarak mindkét oldalon. Az egy-két pontos
tiszaújvárosi vezetés egészen a 6. percig tartott,
ekkor utolérték, sőt egy ponttal meg is előzték
a Phoenixet a vendégek (13-14). Ez azonban
tiszavirág életűnek bizonyult, Pöstényiék rá-
kapcsoltak, és végül 7 pontos előnyükkel zá-
rult a negyed. A folytatásban sokáig úgy tűnt,
növeli előnyét a Tiszaújváros, de a félidő előtti

hajrá az óbudaiaké volt, akik így 5 ponttal
nyerték a negyedet, de nem sikerült fordítaniuk
(46-44).
A szünet után két perc alatt 4-4 pont esett a két
palánk alatt, de a folytatás csak a Brunyánszky
legénységről szólt. Öt perc alatt a vendégek
mindössze egy pontra voltak képesek, így 62-
49-re módosult az eredmény, amin már nem
sokat sikerült kozmetikázniuk a negyed végéig
(73-61). Az utolsó játékrészben már csak az
eredmény megtartása volt a Phoenix célja, ami
könnyedén sikerült teljesíteni. A 90-77-es vég-
eredmény, azaz a 13 pontos győzelem hűen

tükrözte a két csapat közötti különbséget.
Brunyánszky István, vezetőedző: Nagyon szép
játékot láthatott a mérkőzésre kilátogató kö-
zönség. Nagyon köszönöm a játékosoknak, ezt
a hozzáállást, hiszen végig uraltuk a mérkőzést,
és amit gyakoroltunk a héten azt sikerül meg-
valósítani, ráadásul végre hazai pályán is jó do-
bóteljesítményt nyújtottunk.
Kertész István, vezetőedző: Gyenge védekezé-
sünk miatt sajnos a Tiszaújváros magabiztosan
győzött le ebben a bajnokságban másodszor is.
Az eredményes szereplést lassú támadó játé-
kunk is hátráltatta.

Két nagypályás felkészülési mér-
kőzésen és egy teremtornán van
túl a Termálfürdő FC Tiszaúj-
város NB III-as felnőtt labda-
rúgó csapata.

A nyitányon, múlt héten, szerdán hazai kör-
nyezetben a megyei osztályú Tállya együttesét
magabiztosan győzték le. Szombaton idegen-
ben következett az NB I-be aspiráló másod-
osztályú Mezőkövesd gárdája, akik ellen
derekasan helytállt a kék-sárga legénység, csak
a második félidőben tudták a maguk javára for-
dítani a találkozót a kövesdiek.
Eddig hárman érkeztek próbajátékra a csapat-
hoz, Debrecenből a középpályás Hussein Sha-
di, a Diósgyőr U18-as együtteséből a csatár
Potyka Attila, valamint a szintén elől játszó
Czimmer János Polgárról. Sorsukról később
dönt a vezetőedző és az elnökség.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - Tállya
3-0 (1-0)

Tiszaújváros: 60 néző
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Roza - Horváth,
Fodor, Lippai, Molnár F. - Polényi, Hussein,
Halász, Molnár L. - Kovács Sz., Sebők
A második félidőben lépett pályára: Tóth Cs.,
Czégel, Hajdu, Bussy, Tóth T., Kele, Potyka,
Gól: Kovács Sz., Polényi, Tóth T.
Mezőkövesd Zsóry FC – Termálfürdő FC

Tiszaújváros 2-0 (0-0)
Mezőkövesd: 100 néző, vezette: Kátai
Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó - Búrány,
Gengeliczki, Dvorschák, Engel - Tajthy, Ta-
kács, Kulcsár, Molnár - Bajzát, Medgyes. Cse-
rék: Herceg, Hegedűs, Máté, Hegedűs, Lukács,
Baracskai, Csirmaz, Hanzl, Dorkó, Furár
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Ga-
lambos, Czégel, Hajdu, Molnár F. - Polényi,
Hussein, Kerekes, Molnár L., - Kovács Sz.,
Potyka. Cserék: Roza, Fodor, Kele, Lippai,
Czimmer, Török, Horváth, Tóth T.
Gól: Máté 2 (63.p 11-esből, 89.p)
Vasárnap egy teremtornára voltak hivatalosak a
tiszaújvárosiak. Szerencsen a IV. Uray Attila
teremlabdarúgó emléktornán hat csapat közül a
harmadik helyet szerezték meg.
A csoport: Termálfürdő FC Tiszaújváros, Sze-
rencs, DVTK U21,
B csoport: Mezőkövesd,Tállya, Mád.
A csoportmérkőzések után az TFCT a 2. helyen
jutott az elődöntőbe.
Az elődöntő: Mád - TFCT 5-3
A 3. helyért: TFCT - DVTK U21 3-3 (büntető-
rúgások után 3-2 a tiszaújvárosiak javára).
A tornát a Mezőkövesd nyerte, megelőzve a
mádiakat.

Rajtol a Borosi teremtorna
A XXX. Dr. Borosi László teremlabdarúgó em-
léktornára ebben az esztendőben 56 csapat ne-

vezését fogadták el a szervezők. A 11 selejtező
csoport egyik helyszíne a tiszaújvárosi városi
sportcentrum játékcsarnoka (január 31-e, szom-
bat). Természetesen a Termálfürdő FC Tisza-
újvárost ebbe a csoportba sorsolták.
A tiszaújvárosi selejtezőcsoport sorsolása:
9.00 Bükkzsért - Tiszaújváros
9.35 Sajószöged - Mezőnagymihály
10.10 Nyékládháza - Bükkzsérc
10.45 Tiszaújváros – Sajószöged
11.20 Mezőnagymihály - Nyékládháza
11.55 Bükkzsérc - Sajószöged
12.30 Nyékládháza – Tiszaújváros
13.05 Mezőnagymihály - Bükkzsérc
13.40 Nyékládháza - Sajószöged
14.15 Tiszaújváros - Mezőnagymihály
Belépőjegy: 400 Ft.

Kisfiúk és nagylányok
a pályán

Szombaton nagyüzem volt a sportcentrum
edzőtermében és játékcsarnokában. Előbbiben
az U14-es korosztályos lányok rúgták a bőrt, a
játékcsarnokban az U9-es apróságok bűvölték
a labdát.
A hatcsapatos leány tornán a hazai együttes két
csapatot nevezett. A győzelmet végül a Sajó-
völgye Focisuli szerezte meg, megelőzve a
kisvárdaiakat és a hajdúnánásiakat. A negyedik
helyet a hajdúböszörményiek szerezték meg, a
tiszaújvárosi lányok az 5. és a 6. helyen vé-
geztek. Ennek ellenére Kurucz Gábor edző di-
csérte tanítványait. Az első Tiszaújvárosban
megrendezett utánpótlás lány tornán a két csa-
pat játékosai nagyon igyekeztek, mindent meg-
tettek azért, hogy jól szerepeljenek. A fejlődés
érdekében sok ilyen mérkőzést kell játszani,
hasonlóan erős ellenfelekkel.

A lányokhoz hasonlóan az U9-es teremtornán
is két tiszaújvárosi csapatot nevezett Császár
Zoltán, edző. A jövő focistái óriási lelkesedés-
sel játszották mérkőzéseiket. A győzelmet
végül a Loki Focisuli szerezte meg. A tiszaúj-
városiak közül a fehér csapat végzett jobb he-
lyen.
A torna végeredménye: Loki Focisuli, Tisza-
vasvári, Tiszaújváros fehér, Sajóvölgye Foci-
suli, Edelény, Nánási Focisuli, Ózd, Tisza-
újváros kék.
Császár Zoltán, edző: A fehér csapat egy kicsit
álmosan játszott érzésem szerint, de voltak
olyan periódusok, amikor kiválóan teljesítettek
a srácok. A döntőbe ugyan nem jutottunk, de a
bronzérem is szépen csillog. A kékek igaz,
hogy a torna utolsó helyén végeztek, de dicsé-
retes, hogy mindent megtettek a jó eredmény
elérése érdekében. Egy mérkőzés kivételével
szoros eredményt értek el a srácok.

Az elmúlt év decemberében befejeződött, de januárban már folytatódott
is a Sport-Park Kft. által szervezett Nyitott kapuk szabadidősport ren-
dezvénysorozat. Ebben az évben bővült a sportágak száma, így minden
hónapra jut egy esemény. Az asztalitenisz nyitotta a sort, ezúttal öt csa-
pat játszott az asztalitenisz csarnokban. Négy asztalon folytak a küzdel-
mek, melyek végén a Fóti Ildikó, Molnár Tamás, Koncsik Viktor, Papp
Gábor összeállítású SC Grund együttese szerezte meg a győzelmet.
Folytatás egy hónap múlva, február 28-án. Ekkor teremlabdarúgásból
kell vizsgázniuk a csapatoknak.

Labdarúgás

A foci frontján zajlik az élet

A felszerelés és a mozgás a felnőtt focistákat idézi.

A lányok is keményen odatették magukat.

Kosárlabda

Nem oda Buda, Óbuda!

Az óbudaiak védekezését sokszor átjátszották a hazaiak.

Pontvadászat

Asztal mellett kezdték

Kajak-kenu

Edzői szemmel
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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 al-
kotást adhat be.
Jelentkezni a Tiszaszederkényi Művelődési Házban található Jelentke-
zési lap kitöltésével lehet 2015. február 9-ig (hétfő). A pályamunkákat
2015. február 16-ig (hétfő) szíveskedjenek a Tiszaszederkényi Műve-
lődési Házba eljuttatni.

Egyéni és csoportos jelentkezéseket is várunk!
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