
Megkezdődött a báli szezon városunk oktatási,
nevelési intézményeiben. A sort a Széchenyi is-
kola szülő-nevelő bálja nyitotta, ezt a Kazinczy
iskola farsangi mulatsága követte. /6. oldal

A DVTK labdarúgói:
Németh Milán, Eger-
szegi Tamás és Bacsa
Patrik voltak az Ötó-
rai tea vendégei.

/7. oldal

Megkezdődött
a báli szezon Béremelés a cégeknél Csak a Diósgyőr!

Tiszaújváros hetilapja 2015. február 5. XXXIII. évfolyam, 6. szám

Három százalékos általános béremeléssel és
emelt összegű cafetéria kerettel számolhatnak
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társa-
ságok ügyvezetői a cégek 2015. évi üzleti ter-
veinek készítésekor. /3. oldal

A tanulók diáktársaik jelenlétében vették át az ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelet a Széchenyi iskolában.

Pénzjutalom a jól tanulóknak

Tanulmányi ösztöndíjak

Tiszaújváros önkormányzata és a
Tiszaújvárosi Mecénás Közala-
pítvány idén is ösztöndíjjal jutal-
mazta a jó tanulmányi eredményt
elért általános- és középiskolás di-
ákokat.A25 ezer forintos pénzju-
talomról szóló oklevelet kedden
adták át a tanulóknak.

A fenntartóváltás után sem szüntette meg Ti-
szaújváros önkormányzata az általános- és kö-
zépiskolások ösztöndíjrendszerét, ahogy egyéb
más olyan támogatást sem, amit korábban ön-
kormányzati intézményként élvezhettek.
Ötödiktől a középiskola záró évfolyamáig min-
den osztály egy-egy tanulója kapott féléves ösz-
töndíjat. A két keresztény iskola, az állami
általános iskola, a Brassai és az Eötvös tanuló-
közösségéből összesen 87-en vehették át az el-
ismerést diáktársaik és tanáraik jelenlétében. Az
ünnepségeken Bráz György polgármester és dr.
Fülöp György alpolgármester köszöntette a diá-
kokat, és jelen volt Ráczné Kocsis Ilona, a pol-
gármesteri hivatal Intézményfelügyeleti, Szoci-
ális és Sportosztályának vezetője is. A városve-
zetők, köszöntőjükben a szorgalom és a későbbi
boldogulás összefüggésére rávilágítva, a tanulás
fontosságára hívták fel a gyerekek figyelmét,
majd jelképesen átadták az ösztöndíjat és az el-
ismeréssel járó oklevelet. Orosz Daniella, a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
nyolcadikosa először kapott tanulmányi ösztön-
díjat. Nem csak a továbbtanulás miatt hajtott a
jobb eredményért, az ösztöndíj is motiválta.
-Amikor megtudtam, hogy én kapom a jutalmat,
elsírtam magam - mondja. - Végtelenül megtisz-
telő és nagy öröm ez számomra, hogy ilyen

módon is elismerték a szorgalmamat. Ez az utolsó
évem ebben az iskolában, eddig jól vettem az
akadályokat, szerencsére nem kellett küszköd-
nöm a tanulással, persze ezt nem adták ingyen,
ezért dolgozni is kellett. Úgy gondolom, nekünk,
diákoknak az nem egy mindennapi dolog, hogy a
város úgy dönt, hogy ily módon jutalmaz meg
bennünket munkánkért, eredményeinkért.
- 4,4 lett iskolánk diákjainak átlaga - veszi át a
szót Dorony Attiláné, a Kazinczy iskola igaz-
gatója – nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen
sok jó tanuló, jó képességű gyerek jár hozzánk,
és a pedagógusainkra is, akik mindent meg-
tesznek azért, hogy ilyen eredmények szület-
hessenek. Ezúton is szeretném megköszönni az
önkormányzatnak, hogy bár fenntartót váltot-

tunk, de ezután sem feledkeztek meg rólunk.
A Széchenyi iskola egyik ötödikese Nagy
Dominik Bence nem először vett részt ilyen is-
kolai ünnepségen, ám most először állt a ki-
tüntettek sorában. A nem mindennapi esemény-
re édesapja is elkísérte, hogy osztozzon fia örö-
mében.
- Nagyon örült a család az elismerésnek. Jó volt
látni a fiamat abban a hölgykoszorúban, amit a
kitüntetett széchenyis lányok alkottak. Ő volt az
egyetlen fiú. Azt gondolom ez a feleségem ér-
deme is, hiszen ő pedagógus és sokat foglalko-
zott a gyerekkel, biztatta őt. Büszke vagyok
rájuk - mondja az édesapa, Nagy Róbert Pál.
(Az ösztöndíjasok névsora lapunk 6.oldalán ol-
vasható.)

A Kazinczy iskola ösztöndíjasai.

Márkus-szobor

Józsa Lajos újra alkothat városunkban
Tiszaújváros képviselő-testülete
tavaly döntött arról, hogy dr.
Márkus Gábor emlékére egész
alakos szobor megalkotására szob-
rászművészt kér fel. A testület
most úgy határozott, hogy Józsa
Lajos szobrászművészt kéri fel a
feladatra.

A javaslattevő Bráz György polgármester azzal
indokolta választását, hogy a művész jól ismerte
dr. Márkus Gábort és ez a tény jelentős mérték-

ben elősegítheti a méltó műalkotás megszületé-
sét. Személyes kapcsolatuk - mely nem csak a
triatlon versenyekhez kötődött -, az egymás
munkája iránti tisztelet pedig megfelelő alapot
teremt arra, hogy Józsa Lajost kérje fel a testület.
A szobrászművész kapcsolata a Már-kus család-
dal garanciát jelent arra, hogy olyan műalkotás
szülessen, ami egyaránt elnyeri Tiszaújváros la-
kóinak, a családnak és Tiszaúj-város önkor-
mányzatának tetszését - érvelt a polgármester.

Józsa Lajos az előzetes megkeresésre azt vála-
szolta, hogy megtisztelő számára a lehetőség
és a testület jóváhagyása esetén vállalja a szo-
bor elkészítését.
A szobrot a tervek szerint a Városközponti tó
Városháztér és posta közötti sétánya mentén
található „rózsakertben” helyezik el, mivel a
Triatlon Nagyhét rendezvényei és a világ-
kupa versenyszámai ehhez a helyszínhez köt-
hetők.

Háromszázmillió forintos beruházást jelentettek be a tájékoztatón.

Hazánkban évente mintegy 170 ezer tonna műanyag-
hulladék keletkezik, ebből 65-67 ezer tonna PET-palack.
A műanyag flakonokból évi 2000 tonna kapacitással egy
tiszaújvárosi cég, a LAplast Pet Újrahasznosító Kft. állít
elő ipari alapanyagot. Jelenleg a 2000 tonnából 400
tonna hulladék marad.

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program-
jának a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének
csökkentése” pályázaton sikeresen indult a LAPlast Kft., az újrahasz-
nosítási technológia fejlesztéséhez 263 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyertek. A 300 milliós beruházás két részből áll.
Egyrészt olyan komplex újrahasznosítási technológiát fejlesztenek ki,
melynek eredményeként a jelenleg 400 tonna hulladék mennyisége to-
vább csökken, mivel 230 tonnával több polietilént nyernek majd ki a
hulladékból, így csökken a környezeti terhelés is. Ez minőségjavulást is
eredményez, hiszen nem PET-darálékot állítanak majd elő, hanem olyan
jó minőségű granulátumot, ami élelmiszeripari felhasználásra is alkal-
mas.
- Az InnoSpectrum Kft.-vel a Miskolci Egyetem tudásbázisára támasz-
kodva egy olyan kutatás-fejlesztés is elkezdődik, aminek eredménye-
ként a palackokon lévő papírcímkékből származó cellulóz szinte száz
százalékban kinyerhető - mondta Berki Gábor projektmenedzser a pro-
jektindító sajtótájékoztatón -, mely így a papíripar számára jelent alap-
anyagot.
A 2000-ben alakult LAplast Műanyagipari Kft. tulajdonosi köre 2006-
ban döntött úgy, hogy bővíti tevékenységét és egy új üzemet létesít,
mely műanyaghulladékok újrahasznosításával foglalkozik. Az ipari
parkban lévő üzemcsarnokuk mellett önerőből vásároltak egy területet,
és építették fel az új üzemet, amelyben már 2007-ben megindult a hul-
ladékok hasznosítása.
- Mint tiszaújvárosi lakos, és mint tiszaújvárosi vállalkozó, nagy büsz-
keséggel tölt el, hogy nyertünk ezen a pályázaton - mondta Lévai
András, a LAplast Műanyagipari Kft. ügyvezető igazgatója. - Fejlesz-
teni tudunk akkor, amikor a kőolajár esése miatt elég bizonytalan a jövő,
mi ennek a pályázatnak a segítségével próbálunk meg talpon maradni.

Háromszázmilliós beruházás a LAplast-nál

Hatékonyabb
hulladékfeldolgozás

A fejlesztés után a kétezer tonnából a jelenlegi 400 tonna helyett
170 tonna hulladék marad.



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Tördelőszerkesztő: Fodor Petronella l Szerkesztőség: 3580
Tiszaújváros, Szent István út 16. l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hir-
detésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyom-
dai munkák: Russmedia Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

2. oldal 2015. február 5.Sokféle

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.
Pénteken a szentmise előtt 16:45-től keresztúti imádságot végzünk a
tisztítótűzben szenvedő lelkekért, egyházközségünk családjaiért, en-
gesztelésül bűneinkért. Szentmise után Jézus Szíve litánia. Első pén-
teken a betegek látogatása a megszokott rendben történik. A jövő
vasárnapi szentmisén gyertyaszentelés lesz.
Elérkezett az adózás ideje. Kétszer 1%-ról rendelkezhetünk. Hátul a
kis asztalon megtalálhatók az adószámok, a Római Katolikus Egyház,
a Tiszaújvárosi Katolikusok Jövőjéért Alapítvány és a Tehetséges
Gyermekeinkért Alapítvány számlaszáma.

Görög katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton a halottak em-
lékezetét tartjuk: 11:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Vasárnap 8:30
Szent Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban.
Hétfőn 9:30 Szent Liturgia az Ezüsthíd Gondozó- házban.
„Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de
íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.”
(Jel 1, 17-18)

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 17:30 órától bibliaóra lesz. Pénteken Tiszasze-
derkényben18:00órától istentisztelet.VasárnapTiszaszederkényben10:00órá-
tól, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz istentisztelet. 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.

Ékes
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik februári soro-

zatunk. A megfejtéseket a hónap végén vár-

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

vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
PALUGYAY PÁL

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

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KISS FERENC

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot február 8-ig az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen Gábor u.
17., tel.: 49/504-688), majd február 9-től (hétfőtől) a Tisza Gyógy-
szertár (Örösi út 1/A., tel.: 49/540-318) 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

Gombászkalauz 2.

Vegetáció, szabályok, júdásfüle
Mielőtt visszatérnénk a múlt hé-
ten megkezdett gombagyűjtési
szabályok és tanácsok ismerteté-
sére, tekintsük át röviden váro-
sunk természetföldrajzát.

Vegetáció

Tiszaújváros az Alföld északi határában, a Tisza
és Sajó folyók által kialakított teraszos folyó-
völgyben helyezkedik el, a Bükktől 30 km-re
délkeletre, a Zempléntől pedig 50 km-re délnyu-
gatra. Éghajlatát tekintve száraz, az évi átlagos
csapadékmennyiség 500-600 mm között válto-
zik, bár manapság szinte kiszámíthatatlan. Az
uralkodó vegetációtípus a sík vidékekre jellemző
legelő, rét és kaszáló, viszont a környező folyók
miatt nagy számban fordulnak elő a vízparti és
mocsaras életmódot kedvelő növényfajok is:
fehér és törékeny fűz, fekete nyár, veresgyűrű
som, komló, hamvas szeder, melyek ugyancsak
gazdag állat- és gombavilágnak adnak otthon. A
környéken elszórtan találhatók még nyárfaerdők,
bodzások és néhány platánnal, tölggyel és fe-
nyővel tarkított liget- és vegyes erdő. A jellemző
talajtípus a humusz anyagokban gazdag réti-
csernozjom, illetve elszórtan a kevésbé termé-
keny szikes talaj (pl. Újtikos környékén). A
vegetáció jellegéből adódóan leginkább a sík vi-
dékre jellemző gombafajok terjedtek el (csiper-
kék, pereszkék), de szép számban megtalálha-
tóak a bozótosokat (tövisalja-gomba, óriás pöfe-
teg, gyűrűs tuskógomba), vegyes erdőket (ízletes
kucsmagomba, narancsvörös csészegomba), és
a part menti vizeket kedvelő fajok (sárga géva-
gomba, téli fülőke) is.

Szabályok, tanácsok
A begyűjtésre kinézett példányt csavarjuk ki a
földből, majd a helyét takarjuk vissza levéllel,
nehogy a földben maradt gombafonál kiszá-
radjon. (Ne feledjük, hogy a földben lévő gom-
bafonál, vagy micélium a tényleges gomba, és
nem az, amit mi felszedünk. Utóbbi a gomba
termőteste, úgynevezett szaporító képlete, és
ezt fogyasztjuk, nem pedig a földben maradt
gombát.) Ha a gombát felismertük és étkezésre
szedjük, akkor már a helyszínen kezdjük el ta-
karítani, mivel így jelentősen megkönnyítjük a
saját dolgunkat, amikor fáradtan hazaérkezve
hozzálátunk a tisztításhoz. A tönköt vágjuk le,
és a kalapot tisztítsuk meg a szennyeződések-
től, lehetőleg ecsettel.
A gombák begyűjtésekor tanúsítsunk önmér-
sékletet. Ne szedjük fel az összes példányt; má-

soknak is hagyni kell, ugyanakkor tegyük le-
hetővé a gomba szaporodását azzal, hogy ott-
hagyjuk a fiatal és az idős példányokat. Az
előbbiek egyébként sem laktatóak, míg az
utóbbiak egészségtelenek és gyomorproblémá-
kat okozhatnak, még akkor is, ha az adott faj
ehető.
Ne szedjük a fagyott, kukacos, penészes és el-
ázott példányokat se, mivel ezek étkezési
szempontból érdektelenek.
Ne legyünk mohó „hasgombászok”, és két kg
gombánál ne szedjünk többet.
Ha gombamérgezés gyanúja merül fel, azon-

nal hívjunk orvost.

Júdásfüle

Heti fajunk a júdásfülegomba, amely 2-6 cm
átmérőjű, először gömbölyded, majd csésze-,
fül- vagy kagyló formájú, összenövéskor le-
benyszerű, olykor teljesen féloldalas. Belső ol-
dalának színe sárgásbarna, vörösesbarna, feke-
tés, felülete csillogó, ráncos, redős, széle hul-
lámos, kissé felemelkedő. Húsa vékony, ko-
csonyaszerű, porcos állagú, barna, sötétbarna
színű, szagtalan. Nincs különösebb íze, ezért
„töltelékgombának” jó. Egész évben, lombos
fák (elsősorban fekete bodza) elhalt ágain, cso-
portosan növő, gyakori faj. Véralvadásgátló
hatása miatt a gyógyászatban is használják. A
gomba nem véletlenül kapta a nevét; a legenda
szerint Júdás, miután elárulta Jézust, egy bo-
dzafára akasztotta fel magát.
A jövő héten sorra vesszük a gombász felsze-
relését. A heti faj a lilatönkű pereszke lesz.

Dr. Kákóczki Balázs

A júdásfülegomba.

kronika@tiszatv.hu

Köszönet az igaz embereknek
Hálám és köszönetem jeléül írom soraimat,
mert úgy gondolom, fontos, hogy a jót is el-
mondjuk, és tudassuk, nem csak a rosszat.
Talán örömöt és boldogságot adni, elmondani
nehezebb, szokatlanabb. Édesanyám sajnos sú-
lyos beteg évek óta. El sem tudnám mondani,
mennyi kórral küszködik. Itthon ápolom, és na-
ponta küzdök sokféle dologgal. Mondhatnám,
hogy nehéz, de inkább azt mondom, amit a di-
akonisszák mondanak: Jutalmam, hogy tehe-
tem. Nem azért, mert jobb vagyok, mint más,

csak mert sok segítségem van. A legfőbb segí-
tőm Isten, aki naponta megáld emberekkel,
akik jó helyen vannak, azt csinálják, amire el-
hívta őket. Gyakran kell kórházba mennünk és
ez nem egyszerű dolog. A lakásból csak abla-
kon át lehet kivinni, mert nem lehet a folyosón
elfordulni a hordággyal. Olyan mentősökkel ta-
lálkozom és olyan tűzoltókkal, akik igaz em-
berek, segítőkészek, támogatók, vidámak, és
persze szakértők. Köszönöm Nekik Édesa-
nyám nevében is a segítséget. Az itthoni ápo-

láshoz szakápolói segítségre is szüksége van.
A pallativ ellátásban szintén megismertem o-
lyan csupa szív, csupa segíteni akarásból létező
embereket, akiknek szeretném megköszönni
csodálatos hozzáállásukat, Sass Szabolcsné és
csapata, Molnárné Évike és Koronáné Ibolya
személyében. Jó nekem, hogy ebben a város-
ban élhetek, ahol ilyen emberek élnek!
Köszönettel:

Tóth Lászlóné Kata

In memoriam
Várady Viktória

Valamikor - még 1981-ben - történt, hogy
Várady Viktória először léphetett be a leninvá-
rosi 5. sz. Általános Iskola kapuján. A kisisko-
lás leány nem mindennapi pályát járt be az
azóta eltelt hatalmas idő alatt.
A régi „ötös sulisok” (ma úgy mondanánk, „hu-
nyadisok”) talán emlékeznek még a Tűzmanó
Csoportra, Bíró Ildikó tanárnő kis színjátszóinak
csapatára. Várady Viki már ott, akkor megmu-
tatta, hogy különös tehetsége előbb-utóbb a szín-
ház felé fogja vezérelni. Vége lett az általános
iskolai, majd a gimnáziumi tanulmányoknak is, s végre elindulhatott azon
az úton, amelyre már gyermekkora óta rá akart lépni: jelentkezett a szín-
művészeti főiskola operett-musical színész szakára. 2001-ben szerezte
meg színművészeti végzettségét, s ettől az évtől kezdve a Madách Szín-
ház deszkái jelenthették számára a munkahelyet, a hivatást, az életet. Így
írnak róla színházának honlapján: „Az elmúlt 13 évben részese volt a
Madách Színház legnagyobb sikereinek, Az Operaház Fantomjától a
Mary Poppinsig szinte minden zenés előadás elmaradhatatlan szereplője
volt. Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Anna Karenina című musical operá-
jának koreográfiája is az ő nevéhez fűződik.”
Igen. Várady Viktória, a tiszaújvárosi lány a Madách Színház színész-
nője volt. A múlt idő használata fájdalmasan szükségszerű. 2015. január
29-én, hosszan tartó és súlyos betegség után eltávozott közülünk. Sokan
ismertük, sokan szerettük. Két esztendeje még együtt nevettünk vele
egy osztálytalálkozón - itt, Tiszaújvárosban -, de 2014 elején már tudni
lehetett, hogy baj van. Nagy lelkierővel és Istenbe vetett feltétlen hité-
vel küzdött a gyógyulásért, végül mégis el kellett veszítenünk őt.
Örökké emlékezni fogunk rá, személyisége, szellemisége, egész élete
pedig mindig példaként fog lebegni szemünk előtt.
Búcsúzunk Tőled, Viki!

Egykori osztálytársaid és tanáraid nevében: Kerényi György
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Közgyűlést tartott a Zabos Géza
Horgász Egyesület január 31-én.
A tagok újraválasztották az ed-
digi elnököt, Kiss Bélát, vala-
mint döntöttek a vezetőség, a
felügyelő bizottság, az etikai bi-
zottság összetételéről.

A közgyűlés elfogadta a 2014. évi költségve-
tési beszámolót, megtárgyalta a felügyelő bi-
zottság és az etikai bizottság elmúlt 4 évben
végzett munkáját. A 2016. évi tagdíjakról is
döntöttek, 1000 forinttal kell többet fizetni a
felnőtteknek jövő januártól.
Szó esett még a tervezett haltelepítésekről és
egy igencsak sokak kedélyét borzoló jogsza-
bályi változásról is.
- A fogási naplóval kapcsolatban történtek vál-
tozások - mondta Balázs Tibor, az egyesület
horgászmestere. - Be kell jelölni a horgászat
kezdetét, a méretkorlátozással védett halak ki-
fogásánál dokumentálni kell a vízterület nevét,
víztérkódját, a pontos dátumot és megtippelve
a hal súlyát is. Az egyesületet az új halgazdál-
kodási törvény azon része is érinti, mely szerint
egy bizonyos vízterület nagyság után hivatásos
halászati őröket kell alkalmazni. Ez az egyesü-
let esetében 4 főt jelent.
- Nagyon fontos döntések születtek - mondta

Kiss Béla, az egyesület régi-új elnöke. - Én azt
gondolom, hogy az egyesület pénzügyi hely-
zete stabil és kiszámítható. Továbbá nagyon
fontos, hogy a tagdíjbevétel felét haltelepítésre
fordítjuk, tehát sokkal többet telepítünk az
idén, mint az előző években. A tudatos és ta-
karékos gazdálkodásunk lehetővé teszi, hogy
gyűjthessünk pénzt esetlegesen tó vásárlására
is, hiszen örökös közgyűlési téma, hogy a saját
vizeket bővítsük. Ez azért is fontos, mert jö-
vőre az állami vizek haszonbérleti szerződései
lejárnak és újra kell pályázni. Az elmúlt négy
évben közel 150 millió forint volt az egyesület
pénzforgalma, mely a tagdíjakból, illetve a tá-
mogatási összegekből tevődik össze. Az egyik
legnagyobb támogatónk Tiszaújváros önkor-
mányzata, mely számos formában támogatja
egyesületünket. A horgászok nálunk megtalál-
ják a számításukat, mi sem bizonyítja ezt job-

ban, mint hogy tavaly 1923 állami jegyet érté-
kesítettünk, jelentősen nőtt a taglétszámunk,
mind a felnőtt mind a gyermek- és ifjúsági ka-
tegóriában.

D.Á.

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2015.
február 6-án (pénteken) 300 kg pisztrángot
telepít a Tolnai tóba.
Horgászni 2015. február 7-én (szombaton)
06.00 órától lehet.
A jégen mindenki csak saját felelősségére
tartózkodhat!
Az esetleges balesetekért a Zabos Géza
Horgász Egyesület felelősséget nem vállal.

Balázs Tibor
horgászmester

Horgászközgyűlés

Több egyesületi tag, több hal

Az idén a korábbiaknál is több halat telepít az egyesület.

Tisztújítás
Elnök: Kiss Béla. Vezetőség: Balázs Tibor,
Bikki Imre, Csehovics Zoltán, Csenge Gyu-
la, ifj. Hatvani József, Horváth Sándor,
István András, Kákóczki János, Kányási
Viktória, Kovács Györgyné, Ládi József,
Makó Zoltán, és a póttag Juhász Gyula.
Felügyelő bizottsági elnök: Kovács Tibor.
Tagok: Versényi Miklós, Zupkó Lajos.
Etikai bizottsági elnök: Dr. Váli Zoltán.
Tagok: Bacsó József, Derbák István, Rim-
szki Béla, Tóth János.

Rendőrök vitték
haza

A rendőrök egy idős, átfázott nőt vittek vissza otthonába,
aki idős korából adódó betegsége miatt nem talált haza
és Tiszaújváros külvárosi részén bolyongott.

A rendőrségre február 1-jén 12 óra 30 perc körüli időben történt lakos-
sági bejelentés, hogy a tiszaújvárosi ipari park előtti területen egy zavart
viselkedésű nőt láttak. A járőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol meg-
találták a jelzett személyt, azonban nevét, adatait, lakcímét nem tudta
közölni, iratok nem voltak nála.
A rendőrök a továbbiakban adatot gyűjtöttek, amelynek során megálla-
pították kilétét, illetve az időközben elvégzett mentőorvosi vizsgálat
után - mivel az idős asszony erősen remegett és orvosi ellenőrzése lát-
szott szükségesnek - a mentőszolgálat közreműködésével tiszaújvárosi
lakására vitték és átadták férjének.

(Forrás: B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság)

Ülésezett az önkormányzat

Céges célok, drogos elvárások
Három százalékos általános bér-
emeléssel és emelt összegű cafe-
téria kerettel számolhatnak az
önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságok ügyvezetői a
cégek 2015. évi üzleti terveinek
készítésekor. Erről január 29-én
rendezett ülésén határozott a
képviselő-testület.

A grémium megfogalmazta elvárásait a Kábí-
tószerügyi Egyeztető Fórum drogprevenciós
tevékenységével kapcsolatban, és elfogadta az
Egészségfejlesztési Intézkedési Terv megvaló-
sulásáról szóló tájékoztatót.

Céges célkitűzések

A képviselő-testület egyhangú szavazással fo-
gadta el az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok 2015. évi üzleti terveinek főbb cél-
kitűzéseiről szóló határozatokat.
Általános - minden társaság számára megfo-
galmazott - irányelv egyebek mellett az uniós
fejlesztési programok és egyéb pályázati lehe-
tőségek figyelemmel kísérése, pályázatok be-
nyújtása. A cégeknek költséghatékonyan és a
minőségi színvonal megőrzésével kell működ-
niük. Cél a pozitív mérleg szerinti eredmény.
Az üzleti tervek elfogadását követően a társa-
ságok - január 1-jétől visszamenőleg - 3%-os

általános béremelést hajthatnak végre és to-
vábbi 2%-os bérrendezési kerettel gazdálkod-
hatnak a bérfeszültségek enyhítésére. Emel-
kedik a cafetéria keret is, éves szinten munka-
vállalónként bruttó 180 ezer forint a béren kí-
vüli juttatás.
A speciális célkitűzések közül kiemelt jelentő-
ségű, hogy folytatódik a távhővezeték-re-
konstrukció és új élményelemmel gazdagodik
a strand. Előbbire 100 millió, utóbbira 50 mil-
lió forint jegyzett-tőkeemelés nyújt fedezetet,
mivel a TiszaSzolg 2004. Kft. nem rendelke-
zik ilyen nagyságrendű összeggel.

Drogos dolgok

A testület - Balla Gergő nem szavazata mellett
- elfogadta a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
(KEF) 2015. évi drogprevenciós tevékenysé-
gével összefüggő elvárásokról szóló határoza-
tot. A jobbikos képviselő nem szavazata azzal
magyarázható, hogy a többség nem támogatta
két kiegészítő javaslatát. Azt, hogy minden ön-
kormányzati mandátummal rendelkező szerve-
zet delegáljon tagot a KEF-be, azzal utasították
el, hogy szakmai kérdésekbe ne szóljon bele a
politika. Egy közös nyilatkozat megfogalma-
zását pedig azért vetették el, mert véleményük
szerint a naprend tárgyalásakor elhangzott hoz-
zászólások (egy képviselő kivételével min-

denki felszólalt) egyértelműen tükrözték, nincs
vita a testületben drogügyben, s a végül elfo-
gadott határozat felér egy nyilatkozattal.
E szerint a helyi drogprobléma hatékony keze-
lésének alapfeltétele a drogpolitikában szerepet
vállaló szervezetek, intézmények tervszerű
együttműködése, az információk tapasztalatok
elérhetővé tétele a szakemberek számára. Elvá-
rás, hogy a KEF tagintézményei együttműköd-
jenek a szülőkkel. Fontos a drogproblémával
érintett családok, illetve a lakosság folyamatos
tájékoztatása az ellátó helyekről és segítő pon-
tokról. Folytatni kell a droggal kapcsolatos fel-
világosító tevékenységet, kiemelt figyelmet kell
fordítani az információk közvetítésére a csalá-
dok, a fiatalok felé.

Egészségterv

A testület elfogadta a 2014. évi Egészségfej-
lesztési Intézkedési Terv megvalósulásáról szó-
ló tájékozatót. Az összegző megállapítás sze-
rint Tiszaújvárosban 2014-ben is folytatódtak
a széles körben elfogadott egészségügyi prog-
ramok, viszont az egészségfejlesztő tevékeny-
ségek között kevés az újszerű elem. Tiszaúj-
város közeljövőben elkészülő Egészségterve
éppen ezért várhatóan új célokat, irányokat ha-
tároz meg.

Ferenczi László

Drogügyben egységes a testület.

Dr. Juhos Szabolcs február 1-től kinevezett
jegyzőként végzi munkáját.

Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának
50. évfordulóját, de a képviselő-testület már most dön-
tést hozott néhány ezzel kapcsolatos kérdésben.

Az évforduló várostörténeti szempontból kiváló alkalom arra, hogy a
város félévszázados fejlődését és jelenlegi értékeit a helyi közösség
számba vegye. Ilyen kiemelkedő érték többek között Tiszaszederkény
története, melynek egy-egy részéről már jelentek meg kiadványok
Cseterki Sándor, illetve Csesznák Ildikó kutatómunkájának köszönhe-
tően, azonban vannak korszakok, illetve területek, melyek bemutatása
hiányos. Tiszaszederkény múltjának teljeskörű feltárása, bemutatása ér-
dekében a várossá nyílvánítás 50. évfordulója alkalmából kiváló alka-
lom nyílik egy új kiadvány elkészítésére.
További jelentős értéket képvisel Tiszaújváros ipartörténete. Az ipar ki-
alakulásának, fejlődésének feltárása és publikálása elengedhetetlen része
városunk történetének teljes képéhez. A város ipartörténetét feldolgozó,
átfogó kutatás és publikáció eddig nem készült, de közöttünk él még az
a generáció, amely a városban működő üzemek kialakulásánál közre-
működött, majd jelentős szerepet vállalt a fejlesztésben, ezért célszerű
az ő bevonásukkal előkészíteni, majd megjelentetni egy kiadványt
Tiszaújváros ipartörténetéről.
Mindezek alapján a képviselő-testület kifejezte abbéli szándékát, hogy
a várossá nyilvánítás 50. évfordulója alkalmából megjelenteti a
Tiszaszederkény múltját napjainkig feltáró, bemutató, valamint a
Tiszaújváros ipartörténetét feldolgozó kiadványokat. Emellett a 2006-
ban és 2011-ben megjelentetett Képes Krónikát is újra kiadja az önkor-
mányzat.

Helytörténet, ipartörténet

Kiadványok
az évfordulóra

Közfoglalkoztatás, gazdaságfejlesztés, pályázati lehető-
ségek, többek között e témák voltak napirenden a Ti-
szaújvárosi Térségi Foglalkoztatási Tanács idei első ü-
lésén.

Elsőként a TVK-t képviselő Ráczné Bodnár Adrienn humánerőforrás-
vezető és Pálffy Gábor, a cég kommunikációs vezetője adott tájékozta-
tást a TVK-nál bekövetkezett szervezeti változásokról, a beruházások
helyzetéről. A butadién üzem építészeti munkái befejeződtek, a kiegé-
szítő létesítmények kivitelezése folyamatban van, az üzembe helyezés
elkezdődött, a szükséges munkavállalói létszámmal már feltöltötték a
2015 második felében induló gyárat. A műgumigyár projekt is halad, de
még folynak a tárgyalások a japán féllel - mondta Pálffy Gábor. A tér-
ség gazdaságának fellendítése kapcsán Bráz György polgármester el-
mondta, Tiszaújváros önkormányzata tartotta szavát, január elsejétől
csökkentette a helyi adókat, kedvezve ezzel az itt működő és ide települő
cégeknek. Hozzátette, készen áll a város arra, hogy tovább mérsékelje
az adók mértékét.
A Jabil tiszaújvárosi gyárának HR igazgatója Jaudits Ákos a létszám-
helyzetről szólva elmondta, jelenleg egy stabil 4000 fős munkavállalói
létszámot foglalkoztatnak. A Brassai szakképző iskola a Jabil segítségét
kérte a tanuló kihelyezésekhez. Problémaként vetődött fel a szálláshe-
lyek hiánya, hiszen a gyárba sokan távolról járnak be. Ezt megoldandó,
Bráz György tárgyalásokat javasolt a cégnek a két üresen álló hotel-
épület tulajdonosaival. ( Az ülés egyéb témaköreire a jövő héten visz-
szatérünk.)

Ülésezett a foglalkoztatási tanács

Beruházás, létszám

A TVK-nál történt szervezeti változásokról és a beruházásokról
Ráczné Bodnár Adrienn és Pálffy Gábor adott tájékoztatást.
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Nyáron összevont ellátást biztosítanak.

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
KISS ZOLTÁN JÓZSEF

a 3. sz. választókerület képviselője
2015. február 11-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

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 Tisza-
Szolg 2004 Kft. honlapján, a www.tszolg.hu internetes címen talál-
ható. A „Költségmegosztás” menüpontra történő kattintással érhető
el, illetve tölthető le, továbbá a társasházak közös képviselői részére
postai úton is megküldjük, náluk megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2015. február 11-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye:

Polgármesteri Hivatal
I. emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelen-
tés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2015. február 9-én (hétfőn)

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal I.
emeleti önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes beje-
lentés alapján történik, negyedórás beosz-

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

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.

Tájékoztató

Nyári óvodai zárva tartás
A Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvoda egyes épületeinek nyá-
ri zárva tartása az alábbiak sze-
rint alakul:

• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Sze-
derinda Óvodája: (Tiszaújváros, Dózsa u. 9.)
2015. június 22. - július 17.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tün-
dérkert Óvodája: (Tiszaújváros, Alkotmány
köz 1.) 2015. június 22. - július 17.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Ka-
tica Óvodája: (Tiszaújváros, Irinyi János út 1.)
2015. június 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Szi-
várvány Óvodája: (Tiszaújváros, Pajtás köz
13.) 2015. június 22. - július 17.
2015. július 20. – augusztus 14.
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bó-
bita Óvodája: (Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
2015. július 20. – augusztus 14.
A nyári időszakban a Tiszaújvárosi Napközi

Otthonos Óvoda az alábbi rend szerint szervezi
meg nyitva tartását, illetve biztosítja az össze-
vont óvodai ellátást:
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Bó-
bita Óvodája: (Tiszaújváros, Kazinczy út 1.)
2015. június 22. - július 17.
Nyitva tart és összevont ellátást biztosít:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Tün-
dérkert Óvodája: (Tiszaújváros, Alkotmány
köz 1.) 2015. július 20. - augusztus 14.
Nyitva tart:
• Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda Sze-
derinda Óvodája: (Tiszaújváros, Dózsa u 9.)
2015. július 20. - augusztus 14.
2015. augusztus 17-től minden épület teljes
nyitva tartással üzemel.
Kérjük az óvodáskorú gyermekek szüleit, hogy
nyári szabadságuk tervezésénél a fenti idő-
pontokra legyenek tekintettel, és a felmerülő
óvodai ellátási igényekről az óvoda vezetőjét
időben értesíteni szíveskedjenek.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás az étkeztetésben résztvevő gyermekek
szülei, törvényes képviselői részére

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a gyermekvédelmi és gyer-
mekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendeletét (a további-
akban: gyermekvédelmi rendelet) 2015. január
29-ei ülésén módosította, mert a gyermekét-
keztetési térítési díjkedvezmény megállapítá-
sára vonatkozóan 2015. január 1. napjától a
Gyvt. 151. §.-a (4a) bekezdéssel kiegészült.
A helyi rendelet 2015. február 1-jétől hatályba
lépő módosítása értelmében a bölcsődei, óvo-
dai és az állami fenntartású köznevelési intéz-
ményekben biztosított gyermekétkeztetés
személyi térítési díjának (a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvényben (Gyvt.-ben) biztosított

normatív kedvezmények, valamint a helyi ren-
deletben egyéni rászorultság alapján megálla-
pítható gyermekétkeztetési térítési díjkedvez-
mények figyelembevételével fizetendő napi té-
rítési díjának is) megállapítása iránti kérelmet
a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
igazgatójának címezve kell benyújtani.
A térítési díjkedvezmények megállapításához
szükséges csatolandó mellékleteket a módosí-
tott 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet
5. számú mellékletének kérelem tájékoztatója
tartalmazza.
A személyi térítési díj megállapításának igény-
léséhez szükséges formanyomtatványok be-
szerezhetőek:
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros,
Kazinczy út 3. 73/4. iroda)

munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 7.20
– 16.00-ig
szerdán 8.00 – 17.00-ig
pénteken 7.20 – 14.00-ig
- a nyomtatványok letölthetőek:
Tiszaújváros honlapjáról
www.tiszaujvaros.hu/ugyfelterminal
- Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
honlapjáról
www.tik.tiszaujvaros.hu honlapról
Kérelmek benyújtási határideje: folyamatos
Postai úton: Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7.)
Személyesen: TIK élelmezési csoport (3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. 73/4. iroda)

Lakossági tájékoztatás

Épületek hőfokbeállítása
Tisztelt Fogyasztók!
Az elmúlt időszakban több, a lakások hőfok
beállításával, illetve annak folyamatos biztosí-
tásával kapcsolatos megkeresés érkezett a la-
kosság részéről a távhőszolgáltató felé, ezért
szükségét érezzük annak, hogy ne csak az
egyes felmerülő konkrét kérdésekre válaszol-
junk, hanem a témával kapcsolatban általános
tájékoztatást adjunk.
Tiszaújváros távhőszolgáltatással kapcsolatos
feladatait a TiszaSzolg 2004 Kft. látja el. Mű-
ködését a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló
2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet, valamint
a távhőszolgáltatásról szóló 18/2014. (VIII.29.)
önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint végzi.
A távhőszolgáltató nem az egyedi fogyasztókkal,
hanem a társasházakkal áll szerződéses jogvi-
szonyban. Ezekben a közszolgáltatási (közüzemi)
szerződésekben kerültek rögzítésre a szolgáltatás-
sal kapcsolatos legfontosabb adatok (fűtött légtér-
fogat, éves várható hőmennyiség, fűtési hőfok,
használati meleg víz hőfok), melyek között sze-
repel többek között a társasház hőközpontjában,
illetve hőfogadó állomásán a lakóközösség által
kért épület-átlag hőmérséklet hőfoka is.Aszerző-
désben rögzített értékek módosítása csak a társas-
ház lakóközösségének többségi határozata a-
lapján, a közös képviselő által a távhőszolgál-
tatóhoz írásban benyújtott kérelem alapján történ-
het.Atársasház hőközpontjában, illetve hőfogadó
állomásán csak ezt követően módosítható a kért
hőfok, melynek folyamatos biztosítása a hőköz-
pont automatikus szabályzó rendszerének fel-
adata, emberi beavatkozás nélkül.
A társasház által kért, hőmérsékletekre vonat-
kozó adatok tekintetében a távhőszolgáltató, il-
letve a társasház közös képviselője tud bővebb
felvilágosítással szolgálni.
A minőségi szolgáltatás biztosításának alapfel-
tétele a felhasználói, azaz a lakóközösség fű-
tési hálózatának megfelelő műszaki állapota.
Jelenleg a társasházak 32%-ában történt meg a
fűtési rendszer korszerűsítése, viszont még
mindig jelentős számú társasházban a hagyo-
mányos, szabályozásra nem alkalmas rend-
szerrel valósul meg a lakások fűtése.

Azokban a társasházakban, ahol nem történt
meg a fűtési rendszer korszerűsítése és a stran-
gok (elosztó gerincvezetékek), illetve a radiá-
torok szabályozhatósága nem biztosított, a
társasházon belül az egyes lakások hőmérsék-
letei között eltérések lehetnek. A távhőszolgál-
tatónak úgy kell a hőközpont szabályzó rend-
szerét beállítania, hogy a társasházon belül min-
denütt biztosítva legyen a kért (a szerződésben
rögzített) fűtési hőmérséklet. Ennek megfele-
lően a kedvezőtlenebb elhelyezkedésű, leghű-
vösebb helyiségekben is meg kell lennie a kért
hőmérsékletnek. Így az előnyösebb elhelyezke-
désű lakásokban akár 2-3 °C fokkal magasabb
hőmérséklet is előfordulhat.
A felhasználói, azaz a társasházon belüli fűtési
és meleg víz hálózat karbantartása, javítása, be-
szabályozása, korszerűsítése a társasház lakó-
közösségének a feladata. Amennyiben a fel-
használói közösségek a tulajdonukban lévő be-
rendezéseken korszerűsítést végeznek, abban
az esetben a szolgáltató saját berendezéseit a
műszaki követelményeknek megfelelően szin-
tén átalakítja, korszerűsíti.
A lakóközösségnek továbbá lehetősége van a
költségek mérséklése érdekében a normál hő-
foktól eltérő, napszakhoz igazodó megbízásra,

például az éjszakai fűtési hőmérséklet csök-
kentésére is, melyhez szintén a társasház lakó-
közösségének többségi határozata alapján a
közös képviselő által a távhőszolgáltatóhoz
írásban benyújtott kérelem szükséges.
A hőközpont szabályzórendszere a külső hő-
mérséklet figyelembe vételével automatikusan
végzi működését a hőközpontokban, illetve
hőfogadó állomásokon beállított, a felhasználói
közösségek által kért épület átlaghőmérsékle-
teknek, illetve a használati meleg víz hőmér-
sékletnek megfelelően. A hőközpontok műkö-
dését a helyszínen és a távfelügyeleti rendsze-
ren keresztül is ellenőrzi a távhőszolgáltató. A
beérkező hibajelzések és helyszíni ellenőrzés
során tapasztaltak alapján intézkedik a szüksé-
ges beavatkozás módjáról. A távfelügyeleti
rendszer folyamatosan rögzíti és elemzi a hő-
központok működését, ennek megfelelően min-
den, a távhőszolgáltatást érintő adat dokumen-
tálásra kerül és visszaellenőrizhető.
A fenti általános jellegű tájékoztatóval szeret-
nénk felhívni a lakóközösségek figyelmét a tár-
sasházak fűtési rendszerének korszerűsítéséből
eredő kedvező hatásokra, többek között a sza-
bályozási lehetőségből eredő megtakarításokra.

TiszaSzolg 2004 Kft.

A hőközpontokban, hőfogadókban automatikus a szabályozás.
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Tiszaújvárosban, a József Attila úton 4. emeleti
55 m2-es, felújított, tehermentes lakás eladó.

Érdeklődni lehet: 20/493-1512

Tiszaújváros, Táncsics út 7/A. sz. alatti 140 m2-es
szigetelt, teljesen felújított lakás eladó. 860 m2-es

parkosított telken. 2 szobás tiszaújvárosi lakást
beszámítok. Érd.: +3670/367-1721

Tiszaújváros központ-
jában a Barcsay Jenő

téren liftes panelház 4.
emeletén lévő, azonnal
beköltözhető 35 m2-es,
1,5 szobás tehermentes
lakás bútorral, vagy a

nélkül eladó.
(Kábeltévé,

alacsony rezsi.)
Irányár: 4.900.000 Ft.

Telefon:
+3670/234-2300,
+3670/310-6919

Tisztelt Felhasználók!

Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság ezúton tájékoz-
tatja Tisztelt Felhasználóit, hogy a Tiszaújvárosi
Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tartása 2015. február-
tól megváltozott. Az új ügyfélfogadási rendről hon-
lapunkon (www.ervzrt.hu), illetve telefonos ügyfél-
szolgálatunkon (06-48/514-558) keresztül tájéko-
zódhatnak.

Üdvözlettel: ÉRV ZRt.

Véradás
Tiszaújvárosban

2015. február 12-13-án
(csütörtök, péntek) 8:00-16:00,
Hamvas Béla Városi Könyvtár.

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
felhívja tagjainak figyelmét, hogy

2015. február 24-én 15 órakor
tisztújító közgyűlést tart.

Helye: központi étterem.
Napirendi pontok:
Beszámolók - vélemények - szavazás
Javaslat alapszabály-módosításra - szavazás
Az új vezető és elnökség megválasztása - szava-
zás
Az ügy fontosságára való tekintettel, kérjük tag-
jaink megjelenését.
Kérjük, hogy a tagsági igazolványát mindenki
hozza magával.

Az egyesület elnöksége
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Emlékeim a II. világháborúról

Szerencsi
történetek

Szerencsen egy hónapig állt a front. November közepétől december kö-
zepéig. Délre, a legelőn az oroszok, románok, északra, benn a község-
ben a németek voltak. Rengeteget lőttek ide is, oda is, sokszor ki sem
lehetett mozdulni a búvóhelyről. A cukorgyárban volt egy betonsiló, a
németek abban állítottak fel egy ágyút. A román katonák - ők harcoltak
az első sorban –szerették volna ezt az ágyút eltalálni, kilőni. Szüntele-
nül süvítettek a golyók. Egyik nap a németek elindítottak egy tankot az
orosz frontvonal felé. Jó hosszú az utcánk, a tank pedig lassan haladt.
Csak úgy záporoztak a lövedékek, mi a pincénkben lapultunk. Hosszú
időbe telt, míg a tank visszajutott a németekhez. Szerencsésen életben
maradtunk.
Második szomszédunk a kertjében ásott egy bunkert. Szépen kibélelte,
lefedte, és fölé egy kis szalmakazlat rakott. Az első Szerencsre küldött
akna ennek a búvóhelynek a bejárata közelébe esett. Az ott tartózkodó
lányukat kórházba kellett szállítani. A keletkezett légnyomás betörte a
mi konyhánk ablakát is. Édesapám rövid hasábfákkal rakta tele az üveg
helyét. Tél volt, le kellett vonulnunk a szenespincébe. Az egyik oldalon
volt néhány mázsa szén, szüleim ezt elegyengették, tetejére vastag szal-
mazsák került. Ezen aludtunk mi, gyerekek, hárman. A szénrakással
szemben a másik falnál pedig két csecsemő „lakott”. Zoli öcsém, aki
márciusban született, 8 hónapos volt, egy mély babakocsiban, mellette
a szomszéd néni unokája, egy rácsos kiságyban. A szénrakás és a cse-
csemők fekhelye között félkörben padok, ezek voltak a felnőttek ülő-
helyei. Egy olajmécses világított állandóan, egy kisméretű kályha fűtötte
a pincét, melynek vastag fa ajtaja volt. Ez elé tett édesapám ferdén két
hosszú fatörzset, erre kettéhasított, méteres fahasábokat erősített. Ez
védte a pince bejáratát. A családunkat, az életünket.
Szüleim éjszakára felmentek a fűtetlen szobába aludni. Mi, az öt gyer-
mek, a pincében töltöttük az éjszakát. Édesanyám hajnalban főzött a
konyhában a családnak. Volt egy 40 kg körüli malackánk. A front beállta
előtt néhány nappal édesapám levágta. Húsát, vékony szalonnáját be-
sózva, vagy lesütve tartósították. Abból éltünk egy hónapig. A reggeli
mindig malátából főzött feketekávé volt, amit a cukorgyári melasszal
édesítettünk. Ehhez a malacka szalonnáját ettük, hol sütve, hol besózott
állapotában. A két csecsemő, Zoli és Erzsike egy kis tejhez is hozzáju-
tott. A szomszéd néninek volt egy ellés előtt álló tehene. Ami tejet a
boci- ellés előtt adott, azt itták hígított formában. Ha Erzsike nagyma-
mája megfejt reggelenként, a pince falát megütögette, erről tudta édes-
anyám, hogy mehet a tejért. Kenyeret is a szomszédban sütöttek,
hajnalban. A kemence egy kamrába volt beépítve. Az étkezésünket abból
az élelmiszerből oldották meg a szüleink, ami nyáron a kertünkben ter-
mett, meg amit a front előtt beszereztek. A vizet az udvaron lévő kútból
húztuk.
Életveszélyes volt az utcán járni. Édesapám nővére egyszer meglátoga-
tott bennünket, ő beszélte, hogy az utcánk elején, a földön egy halott
kisfiút látott. Dombóvári néni fia papnak készült. Hazajött a szüleihez,
kiment vízért az udvarukon lévő kúthoz. Egy golyó eltalálta és rögtön
szörnyethalt. A katolikus templom oldala mellé temették, mert nem mer-
ték felvinni a hegyen lévő temetőbe.
Az időjárás még nem jelezte a telet. Nem volt hó. A pincénkben feljött
a talajvíz, fel kellett költözni a lakásunkba. Ablakaink helye már min-
denütt fahasábbal volt berakva. Állandó idegfeszültségben éltünk. Egy
reggel abbamaradt a lövöldözés. 1944. december 13-át jelzett a naptár.
Elvonult a front. A legelő felől román katonák jelentek meg, minden
házba bementek, bujkáló német katonákat kerestek. Felejthetetlen érzés
öntött el. A katonák a mi utcánkban csak épp átvonultak, igyekeztek a
hegyen lévő borospincék felé.
Csend szállt Szerencsre, de a borzalmak nem múltak el. A szülők tiltot-
ták gyermekeiket, hogy a legelőn maradt golyókhoz, lövegekhez hoz-
zányúljanak. Sajnos ez nem sikerült. A mellettünk lakó fiúk közül négy
kíváncsi volt a harcmezőre, lementek a legveszélyesebb helyre. Találtak
egy ágyút, amivel a tankot lőtték. Hozzávaló lőszer is akadt, be akarták
tenni az ágyú csövébe, de nem ment, elkezdték beverni. Felrobbant. A
fiúk közül hárman súlyosan megsebesültek. A negyedik testét, amit tel-
jesen széttépett az akna, a szülők szedték össze, és mosóteknőben vitték
haza.
Éhesek voltak az emberek. Lótetemre találtak, húsát szétszabdalták és

megfőzték. Egy vagon tetején lévő, eltört lábú varjúból pedig finom hús-
levest főztek. A cukorgyár is őrizet nélkül maradt, oda is könnyű volt be-
jutni. Cukrot nem találtak, de krumplicukor tömböket igen. Szétdara-
bolták, sok családnak jutott belőle. A melaszt is vitték édesítőnek. Di-
vatba jött a kukoricadarából sütött sütemény, a görhe. Jó volt!
Tejet nem lehetett kapni. Édesapám, hogy a hattagú családja tejhez és
tejtermékhez jusson, vett egy kecskét. A fáskamrában kialakított szá-
mára egy szalmával bélelt ólacskát. A másik utca melletti rétre (ahol
most a műút van) vittük ki minden nap legelni. Alumínium drótból ké-
szült láncot erősítettünk a nyakára, egy T-alakú vassal leszúrtuk a lánc
másik végét, és otthagytuk. A kecske lelegelte a körülötte lévő füvet,
két óra múlva vizet vittünk neki, a vasat odébb szúrtuk. Így legeltettük
több hónapon át. Estefele hazavittük, és édesanyám megfejte. Attól
kezdve nem nélkülöztük a tejet és a tejterméket. Húsvét előtt a „Bimbi”
megellett. A kiskecskét a szüleim levágták, édesanyám megsütötte. Hús-
vétkor töltött kecskehús volt az ebéd. Tartottunk nyulat, galambot, ba-
romfikat. Etetésükhöz mi is hozzájárultunk, jártunk répalevélért a
nyulaknak, békalencsét hordtunk a kacsáknak. Lisztet, cukrot, zsírt élel-
miszerjegyre kaptunk.
Keserves hónapokat vészeltünk át, de mind a hatan életben maradtunk.

Kobza Józsefné
A Kaffka Margit Nyugdíjas Pedagógus Klub

pályázatának megosztott 3. helyezettje

A Széchenyi nyitotta a sort

Jótékonysági bál a gyerekekért
Negyedik alkalommal rendezték
meg a Széchenyi szülő-nevelő
bált. A jótékonysági est bevételét
többek között iskolai kirándulá-
sokra és táboroztatásra fordít-
ják.

A bál vendégeit Hok Csaba, a Tiszaújvárosi Álta-
lános Iskola ésAlapfokú Művészeti Iskola igazga-
tója köszöntötte, beszédében kiemelve, hogy akik
ebbe az iskolába járatják gyermekeiket, nem vé-
letlenül választották ezt az intézményt, hiszen a
Széchenyi iskola jó hírnevű, jó alapokkal rendel-
kező iskola. Ezt erősítette meg dr. Fülöp György
alpolgármester, egykori széchenyis diák is.
- Ha egy szülő úgy dönt, hogy abba az általá-

nos iskolába adja a gyerekét, ahol ő maga is ta-
nult, az azt jelenti, hogy ő ott valami jót, valami
csodálatos dolgot kapott - mondta.
Bráz György polgármester a közeljövőben zaj-
ló fejlesztésekről beszélt a megnyitón.
- Elkészültek az iskolaudvar felújítási tervei,

ezeket rövidesen egyeztetjük az iskola peda-
gógusaival - mondta. - Szeretnénk ehhez minél
hamarabb hozzáfogni és be is fejezni.
A jótékonysági bálon a hagyományoknak meg-

felelően a végzős diákok is bemutatták farsangi
keringőjüket, ezt most láthatták először a szü-
lők és a pedagógusok. Az iskola alapítványa

évek óta kirándulások, táborok és versenyek
szervezésére fordítja a báli bevételt.
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Ezen a bálon volt a végzősök nyitótáncának premierje.

Keringő, palotás, maskarák

Kazinczys farsang, háromszor
Tavaly kezdődött az a hagyo-
mány a Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskolában, hogy
a farsangi bálon nem csak a nyol-
cadikosok adnak elő nyitótáncot,
hanem a negyedikesek is.

Míg a nagyok keringőznek, addig a kicsik ma-
gyaros ruhába bújva palotást járnak.
A nyolcadikos osztályok külön-külön mutatták
be báli táncukat, míg a két negyedikes osztály
összefogva ropta. A Derkovits Kulturális Köz-
pontban tartott három előadás alatt minden tán-

cot legalább két alkalommal láthattak a büszke
szülők.
- Én le vagyok nyűgözve, hogy milyen ügyesek
- mondta Antal Gergely, akinek negyedikes gyer-
meke is palotásozott. - Ilyet általában a nagyob-
bak szoktak táncolni, nekem nagyon tetszett.
A báli ruhába bújt végzősök természetesen na-
gyon várták a fellépést.
- Mindenki koncentrál, hogy el ne rontsuk -
mondta a 8/a tanulója, Nagy Petra. - Szívesen
végigcsinálnám még egyszer az egészet, mert
nagyon jó.
Háromszor töltötték meg a szülők és az érdek-
lődők a kulturális központ színháztermét. A be-
mutatók során az összes osztály megmutatta
maskaráját, illetve azt a közös táncos produk-
ciót, melyet a farsangra készítettek.
- Öröm látni, hogy ilyen sokan vagyunk -
mondta Dorony Attiláné, az iskola igazgatója.
- Ez egy hármas összefogás eredménye. A gye-
rekek, a pedagógusok és a szülők közösen na-
gyon sokat tettek azért, hogy ma itt jól érezzük
magunkat.
A Kazinczy farsang a hagyományok szerint a
gyerekek számára szervezett iskoladiszkóval
zárult.

borzaEz aztán a palotás!

Ösztöndíjas fiatalok
Tiszaújváros önkormányzata - a
Tiszaújvárosi Mecénás Közala-
pítvány közreműködésével – el-
ső félévi eredményük alapján az
alábbi tanulókat részesítette ta-
nulmányi ösztöndíjban:

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola
Oláh Péter Sándor 5/1, Eperjesi Tímea 5/2,
Gondos Vanda 5/6, Kovács-Hagyó Dorina 5/7,
Nagy Dominik Bence 5/8, Balogh Adrienn
Kitti 6/1, Baumgartner Leona 6/2, Víg Viktor
6/10, Kacsa Panna Fruzsina 6/7, Orosz Eszter
6/8, Koncz Dóra 6/9, Tóth Anna 7/1, Molnár
Szabolcs 7/2, Drahos Bianka 7/6, Kováts
Panna 7/7, Ortó Krisztina Mónika 7/8, Varga
Valentin 8/1, Grebely Petra 8/2, Oláh Mózes
8/3, Stogica Kata 8/7, Lidák Eszter 8/8, Csillik
Boglárka 8/9.

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Takács Noémi 5.a, Vajani Viktória Borbála 5.b,
Hohol Réka 6.a, Kocsis Simon Márk 6.b, Szil-
ágyi Renáta 7.a, Rácz Katalin 7.b, Orosz
Daniella 8.a, Szilvási Kristóf 8.b.
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola
Szatmári Réka 5.a, Nagy Zsófi 6.a, Ragályi
Petra 6.b, Tállai Borbála Csenge 7.a, Kertész
Gabriella 8.a.
Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium
Unyi Dominik Vajk 7.H, Jónás Bence 8.H,
Mayer Flóra 9.A, Mezei Zsolt 9.B, Mártha
Balázs Levente 9.H, Kovács Evelin 9.Ny, Filep
Zsanna 9.M, Mándity Péter 10.A, Nagy Máté
10.B, Tóth Flóra 10.H, Sallér Anna 10.M, Kal-
már Zsófi 11.A, Lovász Dávid 11.B, Balogh
Flóra 11.H, Tógyer Klaudia 12.A, Orliczki Fri-

gyes 12.B, Soltész Petra 12.H, Boros Petra
12.N, Zsibók Tünde13.N, Dózsa Petra 9.K,
Derbák Márk 10.K, Gyulai Mercédesz Anett
10.G, Vatta Viktor 11.K, Kozma Csilla 11.G,
Tóth Máté 12.K, Fülöp Zsanett 12.G, Pelyhe
Viktória 14.K.
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola
Czaga Áron Sándor 9.C, Balogh Dávid Zsolt
9.D, Zsikin Péter 9.L, Pogonyi Patrik 10.C, Fe-
kete Máté Zsolt 10.D, Weisz László Bence
10.L, Nagy Ákos 1/9.C, Szobonya Krisztián
1/9.D, Jónyer Szilveszter 1/11.F, Zöldi Zoltán
2/10.D, Boros Ferenc 2/12.F, Derbák Dominik
9.E, Orosz Olivér 9.G, Gagyi Henrietta 9.V,
Halász Zoltán 10.E, Mecsei Brigitta 10.V, Vatta
Vanessza 11.V, Gombos Dávid 12.E, Lako-
mecz Nikoletta 12.V, Bejó Bella 1/13.A, Szabó
Roland 1/13.G, Jóna Fruzsina Klára 2/14.A,
Vigh Roland 2/14.G.

Az Eötvös ösztöndíjasainak egy csoportja.

Nagy Dominik Bence először részesült ösz-
töndíjban.



7. oldal2015. február 5. Kultúra/Oktatás

Arról már beszámoltunk korábban, hogy 1970 január-
jában kihirdették, kőolaj-finomító és hozzá kapcsoló-
dóan egy erőmű - épül Tiszaszederkény határában. A
beruházást természetesen hatalmas érdeklődés kísérte.
A kivitelező cégek, az OLAJTERV (Kőolaj- és Gáz-
ipari Tervező Vállalat), és az ERŐTERV (Erőmű- és
Hálózattervező Vállalat), részletes tájékoztatást nyúj-
tott a tervekről. Első körben a helyi párt és tanács vb
tagjainak, a pártbizottság és a városi tanács vezetőinek,
valamint a vállalatok és társadalmi szervezetek képvi-
selőinek. Erről a tájékoztató előadásról számolt be a
Borsodi Vegyész 1970. február 5-i számában.
„ A tervek szerint az olajfinomító a Sajó-csatorna túlsó
oldalán, a TVK-tól délre épül fel, mintegy háromszáz
hektárnyi területen. A becslések szerint körülbelül 2
ezer dolgozót foglalkoztat.”
Mint a beszámolóból megtudhatták az olvasók, a tele-
pítés mellett több érv is szólt, de a legnyomósabb a Ba-
rátság II. kőolajvezeték tervezett nyomvonala volt.
Továbbá az is, hogy a tervezett kiegészítő létesítmé-
nyek is megfelelő elhelyezést kaphassanak.
„Az erőmű telepítési helyének kiválasztásakor a víz-
igény biztosításának mértékét és a kőolaj-finomítóval
való szoros kapcsolat szükségességét - a két objektum
egymásra utaltságát - vették elsősorban figyelembe.”
Ez ugyanis a praktikusság mellett olyan költséghaté-
konyságot is jelentett, mely több százmillió forintban

volt akkor mérhető.
„Népgazdasági jelentőségét mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy a negyedik ötéves terv során az ország
más helyein tervezett erőmű kapacitásbővítés alatta
marad a Tiszaszederkényben majdan felépülő 2000 me-
gawattos erőmű teljesítményének.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Olajterv
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Február 5., csütörtök

9:00 Héthatár, a Tisza TV híradója: Ülésezett az önkormányzat - Be-
ruházás a LaPlast-nál – Kazinczy-farsang - Széchenyis szülő-nevelő
bál - Horgász közgyűlés - Foglalkoztatási tanács - A megye legjobb

sportolói
9:15 Hétről-Hétre, közéleti magazinműsor:Tanulmányi ösztöndíjak -
Tiszaújvárosi Krónika rejtvénysorsolás - DVTK szurkolói találkozó

- Sport: Borosi torna, diáksport.
( A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 9., hétfő

18:00: Sporthétfő: Tiszaújvárosi Phoenix KK-Békési SzSK NBI/B-s
kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről.

Február 11. Szerda

18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: - Éltes Farsang - Szent
István farsang - Kocsonyabál - Költségmegosztás - elszállítható

autók - sport
18:15: Hétről – Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Térfigyelő ka-

merarendszer

A Derkovits Kulturális
Központ programja

A kulturális központ félemeletén Horváth Róbert képzőművész al-
kotásai láthatók.
Látogatható: 2015. február 28-ig.
Január 29 - március 1. Különleges ékszerek címmel Hódossy Zsolt
és Vass Henrietta ifj. Vajda Attila ötvösművész ékszereiről készült
fotói tekinthetők meg a kulturális központ aulájában.

Hamvas BélaVárosi Könyvtár

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
FürstJózsef festőművészek alkotásaiból. Látogatható: február 20-ig.

Ötórai tea

Csak a Diósgyőr, csak a Diósgyőr!
Jártam már a Diósgyőri VTK
arénájában a piros fehér drukke-
rek között, így nem okozott meg-
lepetést számomra a legutóbbi
Ötórai teán megjelent vendégse-
reg.

Pontosabban mégis. Olyat ugyanis még nem
láttam, hogy a csapat színeibe burkolózott fiúk
és lányok teázgatva, egy-egy süteménnyel a
kezükben beszélgetnek kávéházi miliőben ked-
venceikkel.
Németh Milán, Egerszegi Tamás és Bacsa Pat-
rik. Ők hárman érkeztek tiszaújvárosi szurko-
lóikhoz.
- Csak a Diósgyőr - mondta Szoboszlai Ger-
gely, aki fiával érkezett, talpig piros-fehérben.
- Csak a megye és a környék legjobb csapata!
Szinte minden mérkőzésükön ott vagyok, így
persze, hogy eljöttem ide is.
De nem csak ő volt, így ezzel. A találkozó kez-
detére több mint hetvenen gyűltek össze a
Derkovits Kulturális Központ kávézójában.
- Nagyon jó érzés egy ilyen szurkolótábor előtt
pályára lépni - mondta Bacsa Patrik, aki saját
nevelésként már 5 éve erősíti a nagycsapatot
játékával. - Jólesik, hogy az utcán sétálva, ahol
felnőttem, rám köszönnek, bíztatnak és érezte-
tik, mennyire szeretik a csapatot.
Patrik számára szinte elképzelhetetlen, hogy ne
Miskolcon lépjen pályára.
- Amíg számítanak a játékomra, addig Magyar-
országon más csapat szóba se jöhet - mondta. -
A külföld az egy más világ, kipróbálnám ma-
gam, de csak akkor, ha az szintlépést jelent. Én
remélem, hogy itt, a Diósgyőrben fejezem
majd be a pályafutásomat.
Németh Milán még csak fél szezont töltött el
Diósgyőrben. Védőként a Lombard Pápától
igazolt át a DVTK-hoz és a bizalmat rögtön
góllal hálálta meg. Az Európa Ligában idegen-
ben, a bolgár Litex Lovecs otthonában talált a

hálóba. Ez után nem volt kérdés, hogy a csapat
és a szurkolók befogadják. Utóbbiak azonban
még mindig meglepik a játékost.
- Nekem ilyenben még nem volt részem -
mondta Milán. - Ilyen nagy klubban, ilyen lel-
kes szurkolóközönség előtt még nem léptem
pályára, csak amikor vendégként érkeztem ide.
De az ugye egészen más.
Mint elmondta a másik nagy erénye a csapat-
nak, hogy mindenki barátnak tekinti a másikat,
nincs belső rivalizálás.
- Jelenleg nagy munkában vagyunk, hiszen ha-
marosan kezdődik a tavaszi szezon - folytatta. -
Most mindenki fáradt egy kicsit, de ez így van
jól, én úgy érzem nagyon jó helyre érkeztem.
A beszélgetés harmadik résztvevője Egerszegi
Tamás volt. Ő, Milánhoz hasonlóan, nem saját
nevelés, de már egy éve tagja a piros-fehér gár-
dának.

- Volt egy kis lemaradásom, amit igyekeztem
behozni - emlékezett vissza a diósgyőri kezde-
tekre Tamás. - A mester bizalmat adott, és most
következik a tavaszi szezon, amikor megpró-
bálok még többet nyújtani a csapatnak.
Számára nem ismeretlen a lelkes szurkolótá-
bor. Az Újpestnél eltöltött évek alatt volt benne
része, de mint mondta a diósgyőri drukkerek-
nek van egy többlete másokkal szemben.
- Amikor nem megy olyan jól a játék, esetleg
vesztésre állunk, akkor is buzdítanak minket -
mondta. - Jelenleg a tabella harmadik helyéről
várjuk a tavaszi nyitányt, és a célunk, hogy ezt
a helyet megőrizzük.
A közönségtalálkozó végén a három labdarúgó
dedikálta a megjelent vendégek által hozott re-
likviákat, és közös fotókat készítettek a szur-
kolókkal.
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Piros-fehérek balra, piros-fehérek jobbra.

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Vándor Sándor Zeneiskolájába beiratkozott

növendékek térítési díjának befizetési határideje
2015. február 20-án lejár.

A befizetések rendezésére hétköznapokon
9.00-17.00 óráig van lehetőség

a Vándor Sándor Zeneiskola épületében
(3580 Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.).

Hok Csaba
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Versenyről versenyre
Szép magyar beszéd

A Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Be-
széd” verseny megyei fordulóját január 28-án
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai
Intézetben rendezték. A résztvevők két kategó-
riában (5-6. és 7-8. osztály) egy szabadon vá-
lasztott és egy kötelező szöveg értő, kifejező
olvasásában mérhették össze tudásukat. A ver-
senyen a következő eredmények születtek: 5-6.
évfolyam: V. helyezett: Baumgartner Leona
6/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő tanár:

Szabóné Gubányi Éva). 7-8. évfolyam: IX. he-
lyezett: Csillik Boglárka 8/9. (Széchenyi István
Iskola, felkészítő tanár: Makrai Marianna).

Természettudományos
feladatmegoldó

Január 30-án rendezték meg a miskolci Lévay
József Református Gimnáziumban a Csorba
György természettudományos feladatmegoldó
verseny döntőjét. A Tiszaújvárosi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói el-

méleti és gyakorlati feladatok megoldása során
mérették meg tudásukat fizika és kémia tantár-
gyakból. A versenyen a következő eredmények
születtek: Fizika tantárgyból: I.: Lovász Péter
8/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő tanár:
Vanczó Sándorné). Kémia tantárgyból: I.: For-
gó Krisztián Márk 8/3. (Hunyadi Mátyás Is-
kola, felkészítő tanár: Göncziné Kalóz Éva).
II.: Lidák Eszter 8/8. (Széchenyi István Iskola,
felkészítő: Bozsó Gyuláné).

Hok Csaba
igazgató
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A Sportcentrum eseményei
Február 6. péntek

Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- Békési SzSK NB I/B-
s bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Február 7. szombat
Teremlabdarúgás
XV. Forgács László Rendőrségi Meghívásos Labdarúgó Emléktorna

Játékcsarnok, Edzőterem
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Di. Sólymok bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz csarnok
Sakk
10.00 TSC - Edelény III. bajnoki mérkőzés

Zászlósterem
Február 8. vasárnap

Teremlabdarúgás
08.00 U10, U13 teremlabdarúgó torna Játékcsarnok, Edzőterem
Labdarúgás
10.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros U17 – Tiszakeszi U21 felkészü-
lési mérkőzés Műfüves edzőpálya

Február 10. kedd
Labdarúgás
19.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros U21 – Tiszakeszi
felkészülési mérkőzés Műfüves edzőpálya

Február 11. szerda
Labdarúgás
19.00 Tiszavasvári – Tiszalúc felkészülési mérkőzés

Műfüves edzőpálya

Asztalitenisz

Ilyen is, olyan is
Nem kísérte szerencse a megyei osztályú asztalitenisz
csapatbajnokság legutóbbi két fordulójában az Eötvös
DSE gárdáját.

Idegenben és hazai környezetben is vereséget szenvedtek. A listavezető
TSC II. számú együttese viszont magabiztosan gyűjtötte a győzelemért
járó újabb pontokat.
Borsod Volán SE III. - Eötvös DSE Tiszaújváros 14-4
A győzelmeket szerezték: Jakab 4.
Eötvös DSE Tiszaújváros – Sátoraljaújhelyi TK II. 5-13
A győzelmeket szerezték: Zoltán 2, Kanyó 2 és a Léka-Kanyó páros.
Tiszaújvárosi SC II. - Sajókeresztúr SE 13-5
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Fóti 4, Mag 2, Dubéczi 1,
Molnár 1 és a Kavicsánszki-Mag páros.

Diáksport

Sikerek zsinórban
Felgyorsultak az események a diáksport területén. A Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola tanulói három sportág megyei döntőjének voltak
résztvevői január folyamán.

Mindhárom alkalommal hagyományaikhoz méltó eredményekkel sike-
rült bizonyítani, hogy a tiszaújvárosi utánpótlás neveléssel foglalkozó
szakemberek jó munkát végeznek. Olyankor jelentkeznek az elvárások-
nak is megfelelő eredmények, amikor az egyesületi és az iskolában zajló
felkészítő munka harmonikus kapcsolatot alkot.
Január 15-én Sátoraljaújhely adott otthont a IV. korcsoportos teremlab-
darúgás (futsal) megyei döntőnek. Csapatunk a rendes játékidőben dön-
tetlent ért el az edelényiekkel szemben, majd a büntetőpárbaj kilencedik
körét követően a szerencse csak az ezüstérmet engedélyezte a fiúknak.
A csapat tagjai: Bessenyei Szabolcs, Bandorák Márió, Derecskei Kristóf,
Demkó Levente, Horváth Dominik, Tóth Simon Béla, Szabó Péter, Mol-
nár Zsolt, Szitka Attila, Lucskai Martin, Polonkai Dávid, Tóth Tibor, fel-
készítő: Kurucz Gábor
Január 25-én a tornászok miskolci versenyén volt a sor, ahol Balogh
Tamás vezetésével a második korcsoportos fiúk második, a negyedik
korcsoportosok első helyezéshez jutottak. (II. kcs.: Fenyves Tamás,
Halas Erik, Lindi Márton, Mezei Balázs, Varga Botond Péter, Varga
Milán. IV. kcs.: Burján Alex, Szőke Máté, Kiss Márk, Fakó Dominik,
Gál Sándor, Balla Bátor)
Tiszaújváros 27-én az asztaliteniszezők részére rendezett megyei döntőt,
ahol a II., IV. és VI. korcsoportos asztalitenisz ranglistán nem szereplő
versenyzőknek. A Jakab István irányításával résztvevő gárda szép ered-
ményeket ért el. Nagy Balázs II. korcsoportban egyéni harmadik, Oláh
Zsombor IV. korcsoportban egyéni második, Gyuricskó Adrián ugyan-
ebben a kategóriában harmadik helyezést ért el. Megyei bajnokságot
nyert Kalicz Petra a IV. korcsoportos lányok versenyében és az Oláh
Zsombor és Gyuricskó Adrián alkotta csapat a IV. korcsoportos csapat-
versenyben.

Demblovszky Gábor

Kosárlabda

Megvan a tizedik győzelem
A férfi kosárlabda NB I/B Keleti
csoportjának 13. fordulójában
Szolnokon vendégeskedett a Ti-
szaújvárosi Termálfürdő-Phoenix
KK csapata. A tiszaújvárosi
együttes folytatta jó sorozatát és
idegenben sikerült begyűjtenie az
alapszakasz 10. győzelmét.

Szolnoki Olaj KK U23 – Tiszaújvárosi-Ter-
málfürdő Phoenix KK 54-66 (13-15, 15-20,

15-21, 11-10)

Szolnok, 50 néző. V.: Menyhárt, Borgula, Pa-
py.
Szolnoki Olaj KK U23: Hajdu (10), Mándoki
(15/6), Berkics (3/3), Ugrinc (4), Sziráki (-).
Csere: Orosz (8/3), Hegedűs (2), Zsíros (4),
Stajkovski (-), Csakvari (4), Pavlovic (4).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Varga
Á. (13), Kóthay (15/9), Kovács Z. (6), Pöstényi
(13), Benőcs (7). Csere: Béres (-), Sitku (3),
Magyar (6/6), Kilyen (3/3), Berta (-), Kovács
B. (-).

Csak az első negyedben volt igazán partiban a
hazai együttes, ezt követően a tiszaújvárosiak
egyértelműsítették, hogy ezen a mérkőzésen
csak ők nyerhetnek. Végig vezetve, magabiz-
tosan győzték le a szolnoki fiatalokat.
Brunyánszky István, vezetőedző: Gratulálok a
csapatnak a tízedik győzelmünkhöz. Hatalmas
fegyelemmel, védekezésben és támadásban is
végig kézben tartottuk a meccset. Ezt a győ-
zelmet Benőcs Dávid elhunyt nagypapájának
az emlékére ajánlja fel a csapat.

Sportdiplomácia

Lehmann a MOB-ban
A Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) a napokban Lehmann Tibort, a
szervezet szakmai alelnökét delegálta a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) soraiba. A tiszaújvárosi sportszakember az MTSZ korábbi főtit-
kárának, dr. Nemes-Nagy Tibornak a helyét vette át. A TVK-Mali Tri-
atlon Klub elnök-vezetőedzőjének, a TVK Triatlon Nagyhét főrende-
zőjének munkájára a MOB-közgyűlés olimpiai sportágak versenysport-
jáért felelős szakmai tagozatában számítanak a jövőben.

A megye legjobb sportolói

Váczi Anita és Putnóczki Dorka győzött
Az Észak-Magyarország napilap,
a Borsod Online, valamint az
eszak.hu kiadója, a Russmedia
Kft. ebben az évben immár tizen-
kettedik alkalommal adta át a
megye legjobb sportolója díjakat.
A napokban megtartott miskolci
ünnepségen a tiszaújvárosi spor-
tolók ezúttal is szép számban
képviselték egyesületeiket.

Az Év sportolója díjról, illetve a helyezések
sorrendjéről az Észak-Magyarország által fel-
kért zsűritagok döntöttek. Igaz, hogy a zsűri
létszáma többször változott, új tagok érkeztek,
és régiek kerültek ki, de mindennek az volt a
fő mozgatórugója, hogy minden évben, min-
den szavazáskor olyan emberek, többnyire
sportújságírók, sportújságírással foglalkozók
voksoljanak, akiknek napi munkájuk kötődik a
sporthoz.
A 10 fős zsűrinek (melynek tagja volt lapunk
sportszerkesztője, Kiss Péter is) az volt a fel-
adata, hogy mind a hét kategóriában állítson
dobogós sorrendet.
A zsűri szavazatai alapján kialakult sorrend:
Utánpótlás leányok:
1. Gercsák Szabina (cselgáncs, Hell MJC) 46
pont, 2. Dubei Debóra (kosárlabda, Aluinvent-
DVTK) 20 pont, 3. Nagy Kinga (vívás, Diós-
győri VE) 12 pont, 4. Putnóczki Dorka
(TVK-Mali TK, triatlon) 11 pont, 5. Bacsai
Fanni (Miskolc VSI, atlétika) 1 pont
Utánpótlás fiúk:
1. Mozgi Milán (kajak-kenu, Tokaj VSC) 31
pont, 2. Kiss Attila (hosszútávúszás, MVSI) 28
pont, 3. Lehmann Bence (triatlon, TVK-Mali
TK) 24 pont, 4. Koleszár Mátyás (Diósgyőri
KKSC, kajak-kenu) 7 pont
Utánpótlás csapat:
1. Diósgyőri VE leány kadet párbajtőr 35 pont,
2. TVK-Mali TK utánpótlás I. kategóriás leány
triatlon csapat (Putnóczki Dorka, Mátyus Lili,
Király Dóra) 26 pont, 3. Diósgyőri Tájfutó
Club fiú 14 18 pont, 4. Mezőkövesdi KC, ju-
nior férfi (kézilabda) 6 pont, 5. Eötvös DSE fiú

(kosárlabda) 3 pont, 6. Diósgyőri VTK U21
(labdarúgás) 2 pont
Felnőtt nők:
1. Váczi Anita (parakajak, TVSE) 41 pont, 2.
Szabolcsi Fruzsina (triatlon, TVK-Mali TK) 22
pont, 3. Czank Tímea (kosárlabda, Aluinvent-
DVTK) 13 pont, 4. Nagy Nikoletta (Ózdi SFC,
súlyemelés) 8 pont, 5. Bernáth Csilla (DVTK-
Vénusz, futsal) 6 pont
Felnőtt férfiak:
1. Elek Ákos (labdarúgás, DVTK) 30 pont, 2.
Mészáros László (fekvenyomás, MVSC) 20
pont, 3. Kiss Pál Tamás (Virtuosi Racing, au-
tósport) 15 pont, 4. Molnár Péter (Tiszaújvá-
rosi VSE, kajak-kenu) 14 pont, 5. Kádár Tamás
(Diósgyőri VTK, labdarúgás) 10 pont, 6.
Lagzi-Kovács Bendegúz (Kazincbarcikai VSE,
birkózás) 1 pont
Felnőtt csapat:
1. Diósgyőri VTK (labdarúgás) 39 pont, 2.
Maximmun RT: Kazár Miklós, Szőke Tamás,
Ferenc Ramón (autósport) 26 pont, 3. Miskolci
Jegesmedvék (jégkorong) 11 pont, 4. TVK-
Mali TK férfi (Balogh Bence, Balogh Máté,
Hankó Dávid, Marton Előd), 7 pont, 5. Diós-

győri KKSC: Bodonyi András, Viola Viktor
(kajak-kenu) 5 pont, 6. Aluinvent-DVTK (ko-
sárlabda) 2 pont
Edzők:
1. Flórusz János (cselgáncs, Hell MJC) és Sivic
Tomislav (labdarúgás, DVTK) 34-34 pont, 3.
Lehmann Tibor (triatlon, TVK-Mali TK) 11
pont, 4. Simon László (Tokaj VSC, kajak-
kenu) 8 pont, 5. Rajnai Sándor (Diósgyőri
KKSC, kajak-kenu) 3 pont
A legnépszerűbbek
Nem csak a zsűritagok szavaztak, hanem a kö-
zönség, a sportbarátok is voksolhattak.
„Év sportolója”-közönségdíjasok
Utánpótlás leányok: 1. Putnóczki Dorka (triatlon,
TVK-Mali TK) 28+582=610, Utánpótlás fiúk: 1.
KissAttila (hosszútávúszás, MVSI) 12+909=921,
Utánpótlás csapat: 1. Diósgyőri VTK U21-es lab-
darúgócsapat 99+631=732, Felnőtt nők: 1.
Bernáth Csilla (futsal, DVTK-Vénusz) 82+469=
551, Felnőtt férfiak: 1. Gergely István (kerekes-
székes kosárlabda, Aluinvent-DVTK) 83+702=
785, Felnőtt csapat: 1. Diósgyőri VTK (labdarú-
gás) 121+835=956, Edző: 1. Sivic Tomislav (lab-
darúgás, DVTK) 138+939=1077

A megye legjobbjai egy képen.

Labdarúgás

Javában tart a felkészülés
Továbbra is erőltetett menetben
folyik a felkészülés a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros NB III-as
labdarúgó csapatánál. A nagy-
pályás edzőmérkőzésen túl a te-
remben is megfordultak Bocsi
Zoltán edző fiai.

Az osztálytárs hajdúböszörményiek és kazinc-
barcikaiak elleni mérkőzésen a frissebb csapatok
győztek.ABorosi teremlabdarúgó emléktorna ti-
szaújvárosi selejtezőjéből az erőviszonyoknak
megfelelően könnyedén jutott a miskolci fináléba
a gárda.

Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Hajdúböszörmény 0-3 (0-2)

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Hor-
váth, Fodor, Hajdu, Molnár F. - Bussy, Lippai,
Patalenszki, Molnár L. - Kovács Sz., Tóth T.,
Csere: Roza, Sebők, Galambos, Potyka,
Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC FC

2-6 (1-3)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Roza - Galambos,
Czégel, Hajdu, Molnár F. - Polényi, Patalenszki,
Hussein, Molnár L., - Kovács Sz., Potyka. Csere:
Tóth Cs., Fodor, Lippai, Bussy, Sebők, Nagy D.,
Kele.
A TFCT eredményei a Borosi tornán:
Bükkzsérc - Termálfürdő FC Tiszaújváros 5-8
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Sajószöged 7-3
Nyékládháza - Termálfürdő FC Tiszaújváros 0-7
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Mezőnagymi-
hály 8-3
A torna végeredménye:
1. Termálfürdő FC Tiszaújváros 30-11 12 pont

2. Mezőnagymihály 15-11 8 pont
3. Nyékládháza 10-14 4 pont
4. Bükkzsérc 10-22 3 pont
5. Sajószöged 10-17 3 pont
A február 7-8-i miskolci középdöntőbe az
alábbi csapatok jutottak:
Abaújszántó, Cigánd U-21, Edelény-Tomor-
Lak, Harsány, Kiskinizs, Mád, Mezőkövesd
Zsóry U-21, Onga, Ózdi FC, Sajóbábony, Sá-
toraljaújhely, Tiszaújváros. A tiszaújvárosiak a
„B” csoportba kerültek. A TFCT mérkőzései-

nek időrendje: február 7., szombat, 11:05
Tiszaújváros-Ózd, 12:15
Tiszaújváros-Abaújszántó, február 8., vasár-
nap, 12:15 Tiszaújváros- Sátoraljaújhely, 14:00
Cigánd U21-Tiszaújváros, 16:20 Tiszaújváros-
Sajóbábony. Az „A” és „B” csoport első két he-
lyezettje játszhat a döntőért.
17:45 Elődöntő 1 A1 - B2
18:30 Elődöntő 2 A2 - B1
19:25 Mérkőzés a 3. helyért
20:10 Döntő

Az utolsó fordulóban a Mezőnagymihály csapata sem okozott gondot a kék-sárgáknak.
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IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Kedves Tiszaszederkényi Lakosok!
Új időpontban, 2015. február 21. (szombat) 16.00 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 max. 5 perc lehet, egy alkotó max. 3 alkotást
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 Művelő-
dési 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
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