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Ingatlan, ellenőrzés Tizenéves írónő

Tiszaújváros hetilapja 2015. február 12. XXXIII. évfolyam, 7. szám

Egyebek mellett ingatlanfejlesztésről, egy új
kitüntetés alapításáról és az Állami Számve-
vőszék TiszaSzolg 2004 Kft-nél tartott elle-
nőrzéséről is tárgyalt legutóbbi ülésén a kép-
viselő-testület. /3. oldal

Berei Gusztávné, Sarolta néni.

Jelenleg huszonegy kamera képét kísérhetik figyelemmel. A fejlesztés végeztével csaknem teljes lesz a város közterületeinek lefedett-
sége.

Ülésezik
az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2015. február 13-
án, pénteken 10.00 órakor rendkívüli ülést tart a Városháza III. emeleti
tanácskozó termében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésére
2. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ hétéves továbbképzési ter-
vének módosítására

Éjjel is jól lát

Jól vizsgázik a kamerarendszer

Napi 24 órában működik a kame-
rás tárfigyelő rendszer városunk-
ban. A 25 millió forintból rész-
ben megújított, részben pedig
teljesen új - összesen 21 - köztéri
kamera üzemel.

A cél, hogy a rongálást és a garázdaságot meg-
előzzék, vagy az egyéb rendőri vagy más be-

avatkozást igénylő eseteket idejében észreve-
gyék.
- Én támogatom a köztéri kamerát - mondta
Ortóné Kardinál Mónika -, a mai világban bár-
mikor megtámadhatnak, vagy feltörhetik a par-
koló autókat és legalább így nyoma marad,
hogy ki tette.
Hasonlóan vélekedett Földvári Bertalan is, aki

kissé humorosan szólt arról, bizony jó az őr-
szem éjszakánként.
- Lehetne még több is - mondta. - Az éjszakai
„diszkójárat” után ugyanis bizonyos kukák a
helyüket elhagyják és jó lenne tudni, hogy ezt
az UFO-k vagy esetleg valami más teszi.
Persze volt, és valószínűleg lesz is olyan, aki-
nek nem tetszik az ötlet. Az ellenérvek között
leginkább a személyiségi jogok megsértését
emlegetik fel.
- Erről szó sincs - mondta a felvetésre reagálva
Dr. Juhos Szabolcs jegyző. - Tiszaújváros ön-
kormányzata a kamerahasználat jogi hátterét
megalkotta, illetve a magánszférába való min-
dennemű betekintést tiltja valamennyi vonat-
kozó törvény.
Azaz csak a közterületeket, az azokon történő
eseményeket figyelhetik meg. Az automatikus
rögzítést is az adatvédelmi törvénynek megfe-
lelően végzik. A felvételt nyolc napig tárolják,
és csak a hatóságnak adják ki, ha kéri. Az új
rendszerben a közterület-felügyelet a kiemelt
időpontokban - péntek és szombat éjszaka -
személyes megfigyelést is folytat. Azaz ebben
az időszakban egy közterület-felügyelő folya-
matosan nézi a monitorokat, és ha valami olyat
lát, ami beavatkozást, intézkedést igényel, ak-
kor értesíti a rendőrséget. Az új rendszerben
szerencsére ilyenre eddig még nem volt szük-
ség.
- Ha kell, akkor forgatni is tudom a kamerákat
- mondta Kiss Tibor közterület-felügyelő, aki
szombat éjszaka volt szolgálatban -, illetve kö-
zelíteni vagy távolítani tudok, az igény szerint.
Mint látszik, nagyon jó minőségű a kép, amit a
kamerák produkálnak.
Jelenleg a városban 15, Tiszaszederkényben 4,
Tisza-part városrészben pedig 2 kamera őrkö-
dik a rend felett. Ez azonban csak a kezdet. Ha
a hálózat teljesen kiépül, szinte teljes lesz a le-
fedettség, összesen mintegy 100 „őrszem” fi-
gyeli majd a közterületeket.

A térfigyelő kamerák
helyszínei

- A TiszaSzolg 2004 Kft. parkolójában elhe-
lyezett oszlopon.
- A Szederkényi úton a Nádas Csárdával
szemben elhelyezett oszlopon.
- A Tisza út és a Munkácsy út sarkán, a víz-
torony oldalában elhelyezett oszlopon.
- A Teleki Blanka út és a Munkácsy út sarkán
a víztorony oldalában elhelyezett oszlopon.
- A Teleki Blanka út és a Munkácsy út sarkán,
a HBH söröző oldalában elhelyezett oszlo-
pon.
- A Teleki Blanka úton, a Hotel Termál előtti
parkolóban elhelyezett oszlopon.
- A Szederkényi úton, a Gyógy- és Strand-
fürdő szemközti oldalán elhelyezett oszlopon.
- A Béke út és a Rózsa út sarkán, a Tiszaúj-
városi Szent István Katolikus Iskolával szem-
közti oldalon elhelyezett oszlopon.
- A Szederkényi úton a Tisza Apartman sar-
kán elhelyezett oszlopon.
- A Tisza úton, a Március 15-e park szemközti
oldalán elhelyezett oszlopon.
- A Polgármesteri Hivatal épületével szem-
ben, a Városháztér dél-nyugati oldalán, a
Dísztó déli oldalán elhelyezett oszlopon
- A Szent István út nyomvonalában, a Dísztó
északi oldalán lévő szökőkút melletti oszlo-
pon.
- A Lévay úton, az ’56-os emlékműnél elhe-

lyezett oszlopon.
- A Bethlen Gábor úton, a rendelőintézet sar-
kánál lévő közvilágítási oszlopon.
- A Kazinczy F. út 3. sz. alatti épülettel szem-
beni sarkon, a városi könyvtár északkeleti
sarkánál elhelyezett oszlopon.
- Tisza-part városrészben, a sporttelepnél.
- Tisza-part városrészben, a Tiszavirág és a
Bláthy utca kereszteződésében.
- Tiszaszederkényben, a Bocskai és a Dózsa
György út kereszteződésében. (2 kamera)
- Tiszaszederkényben, a Bocskai és az Ady út
kereszteződésében. (2 kamera)

Sarolta nénit köszöntötték

Kilencvenötödik
születésnap

Kilencvenötödik születésnapját ünnepelte a múlt héten
Berei Gusztávné, aki 34 éve él városunkban. Az ünne-
peltet Bráz György polgármester és Dr. Juhos Szabolcs
jegyző is köszöntötte a jeles nap alkalmából.

Sarolta néni Bodrogzsadányban született 1920. február 4-én. Tízen vol-
tak testvérek, de csak heten érték meg a felnőttkort. 1944 júniusában
kötött házasságot. A Berei házaspár földműveléssel, állattenyésztéssel
foglalkozott, Sarolta néni otthon dolgozott, vagy napszámba járt a tsz-
be. Férjét 1975-ben veszítette el.
1981 júliusától tiszaújvárosi lakos, két lánya közül az egyik itt él, ő se-
gíti a napi teendők ellátásában.
Sarolta néni szellemileg friss, napközben olvasgat, a parlamenti közve-
títéseket pedig napi szinten követi.
Legyen így még sokáig!

Influenzaszezon

Már ne kérjünk
védőoltást!

A figyelőszolgálat jelentése alapján 30-40 eset között van
az influenzaszerű megbetegedések száma régiónkban,
ami a múlt héthez képest háromszoros emelkedést
mutat.

Tiszaújvárosban konkrét influenzás megbetegedés egy esetben fordult
elő a múlt heti mintákban.A vírus nagyobb közösségekben terjed a leg-
könnyebben, ahol zárt levegő van, nem megfelelő a szellőztetés. Ez ked-
vez az influenza kialakulásának, de a gyengébb immunrendszerű
emberek, vagy az idősebbek is áldozatául eshetnek a vírusnak. Utóbbi
csoportnál a szövődmények kialakulása is rizikófaktor.
Régiónkban most várható a tetőzés. Városunk a tisztiorvosi szolgálat
szerint jobb helyzetben van, mivel a védőoltások aránya igen magas.
Ezt támasztja alá Dr. Szilárd Szilvia háziorvos is, aki elmondta, körze-
tében 2-3 esetben fordult elő influenzaszerű megbetegedés. Hozzá kell
tenni, hogy ez egy többségében idősebbekből álló körzet, akiknek közel
a 80%-a kapott védőoltást.
- Körzetenként a felnőtt orvosok évről-évre igénylik az oltóanyagot –
mondja Dr. Szabó Éva járási tiszti főorvos. - Minden körzet 200-300
vakcinát kapott. Január közepén volt egy elszámolás, melyből kiderült,
hogy a kiadott oltóanyag 80%-át felhasználták. Tiszaújvárosban sokkal
magasabb a felhasználási arány, mint a megye többi településein. Fon-
tos kiemelni, hogy aki esetleg most gondolkodik a védőoltás beadásán,
az már ne tegye! Az influenzaszezon közepén egy legyengített vírusból
álló vakcinát a szervezetbe juttatni igen kockázatos, mert ha az influ-
enza már lappang bennünk, a védőoltás felerősítheti azt.
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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.
Pénteken, február 13-án fatimai engesztelő szentmise lesz a templom-
ban 17 órától.
Szombaton 17:30-kor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a szentmise
templomunkban. Elérkezett az adózás ideje. Kétszer 1%-ról rendel-
kezhetünk. 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 szombaton 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 ve-
csernye. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószöge-
den, 11:00 Tiszaújvárosban, 17:00 vecsernye. Hétfőn kezdődik a
Nagyböjt szent időszaka, 17:00 vecsernye. Szerdán 17:00 Előreszen-
telt Adományok Liturgiája.
„Életem Ura és Uralkodója, ne engedd hozzám a restség, szétszórtság,
hatalomvágy és fecsegés szellemét!” (Szíriai Szt. Efrém imája)

Református
Csütörtökön Tiszaújvárosban 17:30 órától bibliaóra lesz. Vasárnap
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órá-
tól 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.

Ismer
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik februári so-

rozatunk. A megfejtéseket a hónap végén

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu

címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújvá-

ros, Szent István út 16. címre.

A Krónika
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755, +36 49 341-
844. Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

NAGY LAJOS
volt erőműves dolgozó

életének 82. évében elhunyt. Temetése február 16-án, hétfőn
12.30 órakor lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben.

A gyászoló család

„A szeretet palotájának kapuja kétfelé nyílik.
Ahol beléptél, ott ki is kell lépned egyszer, hogy
visszatérj oda, ahonnan elindultál. Mindaz, amit
teremtettél, magad mögött hagyod, de később
bármikor visszanézhetsz rá. Amikor vissza- tekin-
tesz, látni fogod, a szeretet palotája fényesebben
ragyog a Te teremtő fényed által.”

Nem is olyan régen, alig pár hónapja még, ezekkel a gondolatok-
kal búcsúztunk Tőled, amikor úgy gondoltad, hogy a nyugdíjazás
mellett döntesz és befejezed aktív pályafutásodat. Akkor még nem
sejtettük, hogy ezeknek a gondolatoknak néhány hónap elteltével,
egy sokkal szomorúbb aktualitása lesz. Befejezve földi pályafutá-
sodat, az élettől is elbúcsúztál. Mindannyiunk számára teljesen vá-
ratlanul és érthetetlenül. Hát ennyi volt? Hát ennyi az élet?
Hiszen még nem is olyan rég, dajkaként szeretettel vetted körül a
gyerekeket, dicsérted őket okosságukért, ügyességükért, raktad az
ágyaikat, gyönyörködtél bennük, ha huncutkodtak sem haragudtál
rájuk, cinkosan összenevettél velük. Tisztelted a munkatársaidat,
soha senkit nem bántottál meg. Jó munkatársunk voltál több mint
35 évig. Második otthonodnak tekintetted a Szivárvány óvodát.
S most mindez emlékké válik. Ennyi volt hát. A februári hideg
jégbe zárta a szívedet, de mi megtartunk emlékezetünkben!
Erzsikénk, nyugodj békében!
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda valamennyi dogozója
nevében:

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

MAKÓ ANTAL
a Tiszai Erőmű volt dolgozója

83. életévében tragikus autóbaleset következtében
elhalálozott. Hamvasztás utáni temetése 2015. február 13-án,

pénteken 13.30 órakor lesz Tiszaújvárosban
a római katolikus templom altemplomában.

Előtte 13 órakor gyászmisét tartunk az elhunyt tiszteletére.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot február 15-ig a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.:
49/540-318), majd február 16-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár
zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás
30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-20 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma

hétköznap délután 17 órától

másnap reggel 8 óráig, illetve

pénteken 17 órától hétfő reggel 8

óráig, valamint az ünnepek alatt:

06-46/477-104.

Köszönet a fáért
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat köszönetét fejezi ki Tiszaújváros
Város Önkormányzatának, Bráz György
polgármester és Dr. Fülöp György alpolgár-
mester úrnak, illetve a Tiszaújvárosi Hu-
mánszolgáltató Központ vezetésének a vá-
ros szegényebb lakosai részére nyújtott tű-
zifa támogatásért.

Farkas Sándor
elnök

Gombászkalauz 3.

Öltözet, eszközök, pereszke
Ha elszántuk magunkat a gom-
bázásra, akkor tűnjünk profi-
nak, mielőtt bevetjük magunkat
a susnyásba, és ne olyannak, aki
csak céltalanul kóborolgat az er-
dőben. Vagyis nem árt „alka-
lomhoz illően” felöltözni, és be-
szerezni az alapvető felszerelést
és kiegészítőket. Persze minden-
ki maga dönti el, hogy mit visz
magával az alábbiak közül, és
mit hagy otthon.

Gombászöltözet

A legtöbb gombász bejáratott lábbeliben és ru-
hában szokott útra kelni, mégis azt ajánlom,
hogy mindig az időjárás és a terepviszonyok
függvényében öltözzünk fel, és ne úgy, ahogy
azt megszoktuk. Ha csak a környék rétjeire
vagy erdőibe nézünk ki, akkor elég könnyebb
bakancsot, keményebbeknek surranót húzni,
mivel nem valószínű, hogy mélyebb pocsolyás
részekben fogunk gázolni. Kivételt képez ez
alól a Sajó- és Tisza-part, amely még szárazabb
időszakban is mocsaras és süppedős lehet,
ezért ha ilyen helyeken bóklászunk, például
sárga gévagomba után, akkor ajánlott a gumi-
csizma használata. A lábbelihez kényelmes
zoknit válasszunk, amely inkább feszesebb le-
gyen, mintsem „lejárós”. Nadrágunk legyen
hosszú, tartós, kényelmes és jól szellőző. Ná-
lam a kantáros, többzsebes munkaruhák váltak
be a legjobban, amelyeken az egyik zseb zip-
záras, hogy a slusszkulcsot és a személyes ira-
tokat el tudjam tenni. Ha a környék sűrű
bozótosait látogatjuk, akkor fontos a jó kabát,
például anorák, de semmiképpen se viseljünk
vízhatlan és nehéz esőkabátot, mivel a cipelése
hosszú távon nagyon fárasztó, pláne akkor, ha

hajolva vagy kúszva kell haladnunk. Feltétle-
nül legyen rajtunk valamilyen sapka. Ha géva-
gombára hajtunk, akkor vigyünk magunkkal
kesztyűt és kötelet, mivel nagy valószínűség
szerint fára is másznunk kell. A kötél a gom-
bával megtöltött kosár leeresztéséhez kell.
Ilyenkor legyen velünk valaki, aki lentről segít,
illetve ellát, ha lepottyanunk.

Gombászeszközök

Korábban már hangsúlyoztam, hogy a gomba
cipeléséhez legjobb a vödör vagy a kosár.
Utóbbi szellősebb, ezért hosszabb távra ezt
ajánlom. A gombász legszemélyesebb eszköze
a hajlított pengéjű, ecsettel ellátott gombász-
kés, amelyet vadászboltokból tudunk besze-
rezni. Ha nincs ilyenünk, akkor a sima kiskés is
megteszi, amely ne legyen értékes, mivel
előbb-utóbb úgyis elhagyjuk. Feltétlenül le-
gyen nálunk ecset a felszedett gomba megtisz-
tításához, amelyet madzaggal vagy damillal
kössünk a kosarunk füléhez, így biztos, hogy
velünk marad. Hasznos lehet egy bejáratott, és
gondosan díszesre faragott, könnyű sétabot is.
Ha tudjuk, hogy sokat fogunk menni, akkor vi-

gyünk magunkkal egy kiszolgált nadrágövet is,
amelynek segítségével a vállunkra tudjuk
akasztani a kosarunkat. Mivel nyári melegben
sok légy, meg bögöly akar ránk szállni, amely
10 km után már igencsak bosszantó tud lenni,
ezért szerezzünk be hálóval ellátott, úgyneve-
zett szúnyogsapkát is, amelyen a kis piszkok
nem tudnak átjutni. Továbbá igény szerint inni-
és ennivaló, illetve indulás előtt fújjuk be ma-
gunkat kullancs elleni spray-vel.
Ami a 21. századi technikát illeti; a hegyekben
mobilozni úgysem tudunk, viszont az egyéb
funkciók miatt (GPS, fényképezőkép, óra, stb.)
hasznos lehet. Manapság viszonylag kedvező
áron szerezhetünk be mindenféle URH adóve-
vőt, amely szerintem terepen sokkal haszno-
sabb, mint a telefon.

E heti faj: pereszke

Tavaly szabályosan „kaszálni” lehetett a lila-
tönkű pereszkét az újtikosi legelőkön. Kalapja
5-15 cm átmérőjű, domború, majd ellaposodik,
széle sokáig begöngyölt, törékeny. Bőrszínű,
halványbarnás, felülete csupasz. Lemezei a
tönkre ránőnek, fehéresek, bőrszínűek, hal-
ványszürkések. Tönkje többnyire bunkó alakú,
ibolyáslila, idősödve kifakulhat, felülete szá-
las, pikkelyes. Húsa kellemes illatú, jó ízű. Ok-
tóbertől novemberig (néha tavasszal és az
enyhébb téli hetekben is), füves helyen, lege-
lőkön fordul elő. Kiválóan fagyasztható gom-
ba, de savanyúságnak is el lehet tenni. Gya-
korlatilag bármilyen ételbe jó. Az íze nagyon
karakteres, ezért ne sokat használjunk fel be-
lőle. Még nem teljesen bizonyították, de való-
színűleg vércukorcsökkentő hatása van.
A következő gombakalauz témája a gomba
rendszertana, illetve a mezei csiperke lesz.

Dr. Kákóczki Balázs

A lilatönkű pereszke.
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Wächter Balázs tíz éve foglalkozik pályázatírással.

Elmélet után jöhet a gyakorlat

Uniós pénzek
fejlesztésekre

Véget ért az a kurzus, melyet januárban indított Tisza-
újváros önkormányzata a cégek, intézmények vezetői-
nek és a térség polgármestereinek. Az előadássorozattal
a 2014 és 2020 közötti fejlesztési időszakban megjelenő
uniós pályázatok eléréséhez adtak segítséget.

Gazdaságfejlesztés, turisztika, infrastruktúra-fejlesztés, energetikai be-
ruházások, kultúra, foglalkoztatás. E témakörökre épült az előadássoro-
zat. Zárásként módszertani útmutatót kapnak a résztvevők a pályá-
zatíráshoz.
Wächter Balázs, a VitalPro Kft. vezetési tanácsadója több mint tíz éve
foglalkozik pályázatírással, tapasztalatára építve ő volt a kurzus egyik
előadója. Több témában is tájékoztatta a résztevőket.
- Az első négy alkalommal különböző tématerületekkel foglalkoztunk

– mondja. - Gazdaság, társadalom, infrastruktúra, valamint nemzetközi
támogatású pályázatok, amikre közvetlenül Brüsszelbe lehet jelentkezni.
A mai, utolsó előadásunk módszertani szempontból foglalja össze a pá-
lyázat technikai lépéseit, hogy valójában hogy is néz ki egy kiírás, mi-
lyen elszámolási követelmények vannak, hogy kell a dokumentációt
összeállítani, hogy kell jelentést készíteni. Ezekről beszélünk, de ter-
mészetesen megvitatjuk a tapasztalatokat is, hogy tanuljunk egymástól.
- Milyen kérdések vetődtek fel a tanfolyam résztvevőitől, hiszen van-
nak köztük rutinos pályázók és olyanok is, akik első pályázatírásuk
előtt állnak?
- Mindenki számára az a cél, hogy tisztán lássuk, milyen támogatási
rendszerek állnak rendelkezésünkre. Különösen olyan újszerű területe-
ken, amelyekre nem pályáztak a korábbi időszakban, gondolok itt a hu-
mánerőforrás területre. Nagy népszerűségnek örvendett az energetikai
kérdéskör is, hiszen ezek a pályázatok számos célcsoportnak lesznek el-
érhetők a jövőben. Nem csak önkormányzatoknak, hanem vállalkozá-
soknak is, és reményeim szerint a lakóközösségek számára is. A járás
településeit elsősorban a vidékfejlesztés lehetőségei érdekelték, de a tu-
risztikai fejlesztésekkel kapcsolatban is sokan érdeklődtek a támogatá-
sok iránt, továbbá a szálláshelyekre nyújtható kamattámogatások iránt
is nagy az érdeklődés. Sajnos ezzel kapcsolatban már most be tudok
arról számolni, hogy csak kamattámogatás érhető el, tehát vissza nem té-
rítendő támogatás nem.
- Mikor indulnak ezek a pályázatok?
- Vannak olyan felhívások, melyeket már meghirdettek a Széchenyi
2020 programban. Ezek többnyire vállalkozások számára voltak elér-
hetők eddig. Az önkormányzatok számára elérhető forrásokat és azok
feltételrendszerét várhatóan júniusban hirdetik meg, melyekre július-
szeptember között lehet majd projektjavaslatokat benyújtani, azután fo-
lyamatosan nyílnak meg az újabb lehetőségek az ágazati operatív
programokon keresztül. Az Európai Bizottság várhatóan március végéig
el fogja fogadni a legtöbb és legfontosabb operatív programot, utána
már csak a magyar adminisztráción múlik, hogy milyen ütemben nyíl-
nak meg a támogatási forrás megszerzésének lehetőségei.
Infrastrukturális fejlesztések és szennyvízrendszer kiépítése is szerepel
a hejőkeresztúri önkormányzat tervei között. A sikeres pályázatokra tá-
mogatás is lesz, hiszen Borsod megyének 93 milliárd forintos keretösz-
szeg áll rendelkezésére. Bárdos István projekt-menedzser Hejőkeresztúrt
képviselve hallgatta végig a tájékoztatókat.
- Hasznos információkat kaptunk ez elmúlt hetek alatt, az elkövetkező
tervezési időszak forrásaiba betekintést nyerhettünk - mondta. - Kerék-
párút fejlesztésében is gondolkodunk, amit Tiszaújvárossal közösen ter-
vezünk. Ez egy járáson, illetve régión átívelő fejlesztés lehetne, de
mezőgazdasági fejlesztésekben is gondolkodunk, melyek a települé-
sünkön munkahelyteremtéshez, illetve munkahelyek megtartásához ve-
zethetnek.
Tiszaújvárosnak is vannak uniós forrásból megvalósult beruházásai, fej-
lesztései. A jövőre vonatkozó tervek is vannak, már csak pályázni kell.
- A tanfolyam résztvevőivel beszélgetve úgy gondolom, hogy mindenki
hasznosnak ítélte meg ezt a kezdeményezésünket, amely nem csak a ti-
szaújvárosi cégeknek és intézményeknek szólt, hanem a járás települé-
seinek is - nyilatkozta lapunknak Dr. Fülöp Görgy alpolgármester. -
Tiszaújváros középtávú fejlesztési tervét már az előző ciklusban elfo-
gadtuk. Figyelembe véve azokat az ismereteket, amiket megszereztünk,
polgármester úr úgy gondolta, hogy a középtávú fejlesztési tervet át fog-
juk dolgozni az operatív programoknak megfelelően úgy, hogy a mi le-
hetséges projektjeinket beazonosítjuk és a pályázatok kiírása után
elkezdjük azokat figyelni, írni. És lobbizni azért, hogy az uniós források
ide jöjjenek.

berta

Ülés után

Ingatlan, elismerés, ellenőrzés, feddés
A képviselő-testület legutóbbi ü-
léséről szóló múlt heti tudósítá-
sunkból terjedelmi okokból több
témakör is kimaradt. Ezúttal eze-
ket ismertetjük.

Ingatlanfejlesztés
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ)
elnöke, Dr. Baráth Etele és főtitkára, Schmidt
Gábor - elismerve a tiszaújvárosi kajak-kenu
sport sikereit - felajánlotta a szövetség támo-
gatását a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sár-
kányhajó Egyesület (TKKSE) által használt
létesítmény fejlesztéséhez. A szövetség ugyan-
is az utánpótlás nevelésével foglalkozó egye-
sületek esetében keresi azokat a partnereket,
ahol hármas együttműködésben - önkormány-
zat, szövetség, egyesület - biztosítható a nyu-
godt sportmunka.
A testület úgy vélte, hogy a támogatás haté-
kony felhasználása esetén a sportlétesítmény
mellett más területek - vízi turizmus, szabad-
idő sportok - is fejlődhetnek.
A 20 millió forintos, vissza nem térítendő tá-
mogatás egyik fontos feltétele azonban, hogy
az adott ingatlan tehermentes legyen, és tulaj-
donviszonyait is rendezzék. Az egyesület által
használt csónakház azonban a régi strand terü-

letén, azzal egy ingatlanon van, amely egy gaz-
dasági társaság tulajdona, és jelentős összegű
jelzálog terheli.
A képviselő-testület éppen ezért felkérte Bráz
György polgármestert, hogy a kajak-kenu sport-
ág érdekelt helyi és országos képviselőinek be-
vonásával folytasson tárgyalásokat a tulajdo-
nossal és a jelzálogjog jogosultjaival az
ingatlan értékesítéséről, tehermentesítéséről. A
rendezésre vonatkozó polgármesteri javaslatot
februári rendes ülésén tárgyalja a testület.

Új kitüntetés
Készülve Tiszaújváros várossá nyilvánításának

50. évfordulójára, a Polgármesteri Hivatal átte-
kintette az intézmények, gazdasági társaságok
és a hivatal dolgozóinak korösszetételét. Ennek
alapján megállapítható, hogy olyan nagy lét-
számban vonulnak nyugdíjba az alkalmazottak,
hogy az önkormányzati kitüntetések jelenlegi
rendszerében nincs lehetőség arra, hogy a több

évtizeden át kiváló teljesítményt nyújtók mun-
káját méltó módon elismerje a város.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy egy
új városi díjat alapít. A kitüntetés alapításáról,
adományozásának jogi és anyagi feltételeiről,
az eljárási rendről ütemterv szerinti februári
ülésén tárgyal a testület.

Számvevőszéki ellenőrzés

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2014-ben - a
távhőszolgáltatást, illetve a hulladékgazdálko-
dást vizsgáló országos prograja első ütemében
- ellenőrizte a TiszaSzolg 2004 Kft. 2008-2012
közötti gazdálkodási tevékenységének sza-

bályszerűségét. Az erről szóló jelentésben lévő
megállapításokról most tájékozódott a képvi-
selő-testület.
Összességében elmondható, hogy Tiszaújváros
képviselő-testülete a távhőszolgáltatás meg-
szervezéséről, felügyeletéről a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően gondoskodott. A távhő
vagyon kezelése, gyarapítása, hasznosítása
szabályszerű volt, a keletkezett nyereségből je-
lentős fejlesztések valósultak meg. A Tisza-
Szolg 2004 Kft. tevékenységének szabályo-
zottsága és annak gyakorlata megfelelt az elő-
írásoknak, az önköltségszámítás rendje bizto-
sította a szolgáltatás átláthatóságát, elszámol-
tathatóságát. Ezt bizonyítja az is, hogy a jelen-
tés csak két esetben fogalmaz meg ajánlást a
társaság ügyvezetője felé.
Az egyik a koncepcionális üzleti tervek elké-
szítésével, a másik a tárgyi eszközök érték-
csökkenési leírásával és a határidőn túli
követelések értékvesztésének elszámolásával
kapcsolatos.
Az önkormányzat részéről a tulajdonosi ellen-
őrzés elsősorban a felügyelőbizottság révén va-
lósult meg. Ezzel kapcsolatban az ÁSZ java-
solta az eszköztár bővítését, a belső ellenőrzés
alkalmazását.

Je suis Charlie

Ez az alcímben szereplő, világszerte ismertté
vált és használt kijelentés (Charlie vagyok)
borzolta fel Balla Gergő (Jobbik) kedélyét.
Olyannyira, hogy napirend után szót kért, sé-
relmezve, hogy az önkormányzat által fenntar-
tott Tiszaújvárosi Krónika idei 3. számában
(sok más orgánumhoz hasonlóan - a szerk.) is
megjelent ez a jelmondat.
A képviselő úgy vélte, a terrortámadást szen-
vedett Charlie Hebdo nevű francia szatirikus
lap a sajtószabadság mögé bújva lényegében
vallásgyalázást követett és követ el. (Ennek il-
lusztrálására a képviselő bemutatott néhány ke-
resztény, témájú meglehetősen obszcén kari-
katúrát is.) Balla Gergő álláspontja szerint az
ominózus jelmondat közlésével a Krónika gya-
korlatilag egyetértett, kiállt a lap szellemisége
mellett.
Képviselőtársai nem osztották véleményét.
Többen is megjegyezték, hogy talán szeren-
csésebb lett volna egy szerkesztőségi cikkben
reagálni az eseményekre, mindazonáltal szá-
mukra egyértelmű volt, hogy a Krónika szer-
kesztősége nem valami mellett, hanem valami
- nevezetesen a terrorizmus - ellen emelte fel
szavát ily módon.
Ezt erősítette meg Radácsi Zsuzsa, lapunk fő-
szerkesztője is, mondván, természetesen nem
az újság elveivel azonosult a szerkesztőség,
hanem a demokratikus értékekkel.
„Azt szerettük volna közzétenni, hogy szolida-
ritást vállalunk azokkal az újságíró kollégák-
kal és azokkal az emberekkel világszerte, akik
a demokratikus értékeket vallják magukénak.
Soha nem lehet megoldás egy Kalasnyikov,
egy bomba, emberek meggyilkolása. Egy de-
mokratikus jogrendben vannak olyan szabá-
lyozók, vannak bíróságok, egyéb lehetőségek,
amelyekkel föl lehet lépni bármi ellen, ami ne-
künk nem tetszik. Egyébként ezt a lapot - élve
az említett lehetőségekkel - a katolikus egyház
már több alkalommal beperelte - mondta a fő-
szerkesztő.

Ferenczi László

Az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos tárgyalásokkal BrázGyörgy polgármestert bíztameg
a testület.

A létesítmény egy ingatlanon van az egykori stranddal.
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Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja

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

telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelenté-
sére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órá-
jában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri

Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet.

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,

üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

TOKAJI EDIT
a 4. sz. választókerület képviselője

2015. február 18-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

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 fe-
ladata, 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.

Tájékoztatás az étkeztetésben
résztvevő gyermekek szülei,
törvényes képviselői részére

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermek-
védelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a fize-
tendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendeletét
(a továbbiakban: gyermekvédelmi rendelet) 2015. január 29-ei ülésén
módosította, mert a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megál-
lapítására vonatkozóan 2015. január 1. napjától a Gyvt. 151. §.-a (4a) be-
kezdéssel kiegészült.
A helyi rendelet 2015. február 1-jétől hatályba lépő módosítása értel-
mében a bölcsődei, óvodai és az állami fenntartású köznevelési intéz-
ményekben biztosított gyermekétkeztetés személyi térítési díjának (a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvényben (Gyvt.-ben) biztosított normatív kedvezmények, va-
lamint a helyi rendeletben egyéni rászorultság alapján megállapítható
gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmények figyelembevételével fize-
tendő napi térítési díjának is) megállapítása iránti kérelmet a Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központ igazgatójának címezve kell benyúj-
tani.
A térítési díjkedvezmények megállapításához szükséges csatolandó mel-
lékleteket a módosított 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5.
számú mellékletének kérelem tájékoztatója tartalmazza.
A személyi térítési díj megállapításának igényléséhez szükséges forma-
nyomtatványok beszerezhetőek:
- a TIK élelmezési csoportjánál (Tiszaújváros, Kazinczy út 3. 73/4.
iroda) munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 7.20 – 16.00-ig, szer-
dán 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 Intézményműködtető Központ (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.). Kérjük a telefonos elérhetőséget feltüntetni.
Személyesen: TIK élelmezési csoport (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út
3. 73/4. iroda)

Hirdetmény
biztonsági jelentés közzétételéről

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem neve:
Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem műkö-
dési helye:
3581 Tiszaújváros, Külterület 1/a. hrsz.
A veszélyes tevékenység rövid leírása:
A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság ma Magyarország legnagyobb
vegyipari komplexuma. Fő tevékenységei:
• Olefingyártás - etilén-, propilén- és olefin-
gyártási társtermékek előállítása és nagykeres-
kedelme;
• Polimergyártás - kis-, közepes és nagy sűrű-
ségű polietilén (LDPE, MDPE, HDPE), illetve
polipropilén (PP kopolimer és homopolimer)
előállítása és nagykereskedelme.
A különböző kissűrűségű polietilének a TIPO-
LEN®, míg a közepes- és nagysűrűségű poli-
etilén típusok a TIPELIN® márkanevet
viselik. A TIPPLEN® az izotaktikus polipro-
pilén bejegyzett márkaneve, amire elsősorban
a nagy polimer tisztaság és az egyenletes mi-
nőség a jellemző.

A társaság vezető szerepet tölt be a belföldi po-
lietilén és polipropilén piacokon és exportja is
jelentős. Termékeinek közel 50%-át értékesíti
Európa különböző országaiban, saját értékesí-
tési hálózatán (külföldi leányvállalatain) ke-
resztül. Az exportértékesítés döntő többsége
Németországba, Olaszországba és Lengyelor-
szágba irányul.
A biztonsági jelentés megtekinthető:
• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (Bitó
Barnabás közbiztonsági referens, II. emelet
211. szoba, telefon: 49/548-079) ügyfélfoga-
dási időben.
• A http://www.tiszaujvaros.hu/ honlapon (a
honlap alján: Egyéb tájékoztatók, Biztonsági
jelentések, TVK Nyrt. biztonsági jelentése
2015 hivatkozáson).
Írásbeli észrevételek megtétele a biztonsági je-
lentéssel kapcsolatban:
A biztonsági jelentéssel kapcsolatban a lakos-
ság írásbeli észrevételeket tehet. Kérem a tisz-
telt lakosságot, hogy a biztonsági jelentéssel
kapcsolatos írásbeli észrevételeiket szívesked-

jenek Tiszaújváros Város Önkormányzat jegy-
zőjének eljuttatni a következő címre: Tiszaúj-
városi Polgármesteri Hivatal, Dr. Juhos Sza-
bolcs jegyző, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gá-
bor út 7.
Az írásbeli észrevételek benyújtásának határ-
ideje: 2015. február 25. 18:00 óra.
Közmeghallgatás helye, ideje:
Tekintettel arra, hogy az eljárás a már működő,
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevé-
kenységének jelentős változtatásával össze-
függő katasztrófavédelmi engedély megadá-
sára vonatkozik, ezért a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés-
ről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
21.§-ában foglaltak alapján, közmeghallgatást
kell tartani, amelynek helye és ideje:
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, III. eme-
leti Tanácsterem, 2015. március 04. (szerda)
16:00 óra.

Bráz György
polgármester

Tájékoztatás

Kedvezőbb béren
kívüli juttatások

Idén két keretösszegre kell figyelniük a munkáltatóknak a béren kívüli
juttatásoknál.
Kedvezményes közterhek mellett 200 ezer forintig bármelyik formában
adható a béren kívüli juttatás (például Erzsébet-utalvány, iskolakezdési
támogatás, stb.). Ez maximum 250 ezer forinttal bővíthető a 450 ezer
forintos rekreációs keret terhére, de a bővített összegű támogatás csak a
SZÉP-kártya három alszámlájára utalható. A 200 ezres, illetve a 450
ezres kereteket meghaladó juttatás esetén a különbözet után 51,17 szá-
zalék (a juttatás értékének az 1,19-szerese után 16 százalék szja, 27 szá-
zalék eho) közterhet kell fizetni.
Amennyiben a témával kapcsolatban további kérdése merülne fel, akkor
a 40/42-42-42-es telefonszámon ügyintézőink készséggel állnak ren-
delkezésére.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető

NAV

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros önkormányzatának támogatá-
sával folytatódik a kerékpárjelölő program a helyi kerékpár-tulajdonosok részére.
A jelölés következő időpontja: 2015. február 20. (péntek) 10.00 óra és 12.00 óra között
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza út 2. szám).
Kérjük, hozza magával személyigazolványát és lakcímkártyáját, kerékpárját, továbbá
annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a helyszínen kell nyilatkozni a tulajdonjogot il-
letően!
A további jelölési időpontokról a média útján tájékoztatjuk az állampolgárokat.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Folytatódik a kerékpárjelölő program

Tájékoztatás

Éljen az egyszerűsített bevallás lehetőségével
Az szja-bevallás legegyszerűbb
módja, ha megbízzuk a Nemzeti
Adó- és Vámhivatalt a bevallá-
sunk elkészítésével. Az egyszerű-
sített bevallást február 16-ig le-
het kérni a 1453NY jelű nyom-
tatványon.

Elsősorban az a magánszemély kérheti az egy-
szerűsített bevallást, akinek 2014-ben olyan
adóköteles jövedelme volt, amelyből munkál-
tató, kifizető adót, adóelőleget vont le. Az sem
kizáró ok, ha valaki ingatlan adásvételből jutott
jövedelemhez, egyszerűsített foglalkoztatásból
szerzett bevételt, illetve családi kedvezményt ér-
vényesített. Már azon egyéni vállalkozók is él-
hetnek ezzel a lehetőséggel, akik vállalkozói
tevékenységüket egész évben szüneteltették.
Nem választhatják azonban ezt a bevallási módot

például az őstermelők (akiknek e tevékenységé-
vel összefüggésben adóköteles bevétele szárma-
zott és nem tesznek nemleges nyilatkozatot), az
egyéni vállalkozók, a külföldiek, valamint azon
adózók sem, akik árfolyamnyereségből vagy tar-
tós befektetésből szereztek jövedelmet. Az ön-
kéntes kölcsönös biztosító pénztári támogatói
adomány is kizáró ok.
A 1453NY jelű nyilatkozatot tartalmazhatja a
postázott egységcsomag, de beszerezhető a
NAV ügyfélszolgálatain, illetve letölthető a
www.nav.gov.hu oldalról is. A nyilatkozat
2015. február 16-ig elküldhető postán vagy az
Ügyfélkapun keresztül, avagy leadható szemé-
lyesen is a NAV ügyfélszolgálatain.
Az egyszerűsített bevallást (1453E) a NAV a
rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti és
legkésőbb 2015. április 30-ig megküldi a meg-

adott postacímre vagy az elektronikus tárhelyre.
Ha az adózó elfogadja az elkészített bevallást,
nem kell semmit tenni - „hallgatás beleegyezés”
alapon -, az az adózó által benyújtott bevallás-
nak minősül 2015. május 20-án.
Amennyiben a bevallás javításra, kiegészítésre
szorul, akkor az aláírt – javított adatokkal ki-
egészített – példányt 2015. május 20-ig kell
visszajuttatni a hivatalhoz.
Az adózók az ügyfélszolgálatok felkeresése
helyett bizonyos adóügyeket telefonon is in-
tézhetnek a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyin-
téző Rendszerében, a 06-40/20-21-22 számon.
A telefonos ügyintéző rendszer használatához
ügyfélazonosító szám szükséges, ami a TEL
nyomtatvánnyal igényelhető.

Dr. Kis Péter András szakmai szóvivő
Nemzeti Adó- és Vámhivatal



5. oldal2015. február 12. Farsangoló
Először a Derkovitsban

Éltes-farsang

Első alkalommal tartotta a Derkovits Kulturális Köz-
pontban tavaszváró ünnepét az Éltes Mátyás Iskola. A
farsangon a hagyományok szerint az Esély Napközi Ott-
hon fiataljaival közösen mutatták be maskaráikat.

Az iskolai ünnepségen nem csak jelmezzel, hanem különböző produk-
ciókkal is készültek a tanulók
- Mi pom-pom lányok leszünk - mondta Lakatos Anasztázia Ramona. -
A fiúk focisták. Már nagyon vártuk a farsangot.
Volt, aki skótnak, volt aki hangyának öltözött, de egy lakodalmas menet
is megelevenedett az ünnepségen.
- Ezeknek a gyerekeknek ez duplán nagy örömet jelent - mondta Pozsa
Ferencné, aki nagymamaként, mint segítő vett részt a farsangon. - Mint
tudjuk, ők kicsit sérült gyerekek, nekik szükségük van erre a kikapcso-
lódásra, örömre.
Az iskola eddig tornatermében tartotta a farsangot, idén először a kul-
turális központ tükrös termében gyűltek össze a tanárok, diákok, szülők
és meghívott vendégek.
- Egyre több vendég volt évről évre, és kinőttük a helyiségünket -
mondta Kovács-Balog Imréné, az iskola szakmai vezetője. - Most itt,
ebben a szép környezetben sikerült megrendeznünk, amit ezúton is sze-
retnék megköszönni Tiszaújváros önkormányzatának és a Derkovits
Kulturális Központnak.
Az ünnepség végén az iskola pedagógusai is maskarába bújtak. Megle-
petés produkcióval, kéményseprőknek öltözve köszöntötték a farsangot.

borza

Aktív nyugdíjasok

Kocsonyabál a szépkorúaknak
A Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ idén is megrendezte
a szépkorúak kocsonyabálját. A
központi étteremben tartott ren-
dezvényre mintegy 250-en láto-
gattak el.

A bál vendégeit Bráz György polgármester kö-
szöntötte, aki elmondta, mindig jó érzés látni,
hogy a tiszaújvárosi nyugdíjasok ennyire aktí-
vak, majd így folytatta:
- A városnak legalább olyan jó éve lesz, mint

2014-ben volt. Mindent, amit az elmúlt években
elgondoltunk, tudunk folytatni.Az önkormányzat
2015-ben azokat a szociális ellátásokat, amiket
eddig tudott biztosítani, továbbra is ugyanazon a
szinten folytatja. Hasonlóan gondolkodunk, mint
az elmúlt években, miszerint tisztelni kell az idő-
seket, és ezt a tiszteletet ki is kell fejezni, ha lehe-
tőségünk van rá - tette hozzá a polgármester, aki
beszélt arról is, hogy Tiszaújváros jövőre ünnepli
várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, a jubi-
leumi évben pedig egy olyan ipartörténeti kiad-
vány is megjelenik majd, melynek elkészítéséhez
szükség van a város nyugdíjasainak segítségére.
ATiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ idei
első rendezvénye volt a kocsonyabál, melyre ha-
gyományosan baráti társaságok és nyugdíjas
klubok is ellátogattak. Így a Kaffka Margit Pe-

dagógus Nyugdíjas Klub tagjai is, akik egyéb-
ként is aktívan részt vesznek a városi rendezvé-
nyeken. A bálon élőzenével és játékos vetél-
kedőkkel várták a vendégeket. Előbbit Tóth
Attila biztosította, míg a királyi és királynői cí-
méért négy pár versengett. A játékos feladatokat

Ónodi Tibor és felesége, Ónodiné Visegrádi Edit
nyerte meg, így ők lettek a bál királyi párja.
A központi étterem konyháján 250 adag ko-
csonyát készítettek, melyet citromkarikával tá-
laltak a vendégeknek.

fp

Kétszázötven adag kocsonyát készítettek.

kronika@tiszatv.hu

Gyertyaszentelő Boldogasszony és házi mackó
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskolában február 2-án megemlékeztünk
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről. A
katolikus egyház tanítása szerint Szűz Mária
negyven nappal születése után ezen a napon
mutatta be gyermekét a jeruzsálemi templom-
ban. Ekkor nevezte Simeon Jézust a nemzetek
megvilágosítására szolgáló világosságnak.
Innen ered a gyertyaszentelés szokása. A szen-
telt gyertya, mint Jézus jelképe, keresztelésig
az újszülött mellett világított. Nagyobb ünne-
peken, húsvétkor, karácsonykor ezt a gyertyát
gyújtották meg. A gazdák úgy tartották, hogy
vihar alkalmával is meg kell gyújtani, távol
tartja a villámcsapást és a jégverést.
Gyertyaszentelő napjához időjósló hiedelmek
is kapcsolódnak. Ha süt a nap, a medve előjőve
barlangjából meglátja az árnyékát, ezért visz-
szamegy, és még hosszú lesz a tél. Ha viszont
rossz idő van, nem tart már sokáig a hideg.
Közös „brummogásra” gyűltünk össze kisdi-
ákjainkkal a mi „házi mackónk” barlangjánál.
Az otthonról hozott kedvenc macikkal együtt,

énekelve próbáltuk előcsalogatni medve ma-
mát, hogy mondja meg nekünk, meddig tart
még a tél.
Nem tudjuk igaza lesz-e a barna mackónak, de

mivel nem látta meg az árnyékát, nem bújt
vissza barlangjába. Tehát hamarosan itt a ta-
vasz!

Gál Benjáminné igazgató

Közös brummogásra gyűltek össze a kisdiákok.

Egyéni és csoportos jelmezek

Maskarás hunyadisok

Megtartották farsangi mulatságukat a Hunyadi iskola alsó tagozatosai
is. Az iskola aulájában rendezett eseményt Hok Csaba, a Tiszaújvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója nyitotta meg,
majd következett a végzősök keringője. A első osztályosok még egyéni
jelmezekben mutatkoztak be, hercegnők és focisták lepték el az aulát,
volt, aki katicának öltözött, népszerű volt a bohóc is, de ahány gyerek,
annyiféle jelmezt láthatott a közönség. Az elsősök felvonulása után kö-
vetkeztek a felsőbb évesek, az osztályok itt már egyforma jelmezbe búj-
tak és saját produkciókkal készültek.

Farsangi forgatag

Maszkabál a Szent Istvánban
Ha február, akkor farsang. Vá-
rosunk általános iskolái ebben a
hónapban tartják álarcos mulat-
ságaikat. Az egykori „aranyos”
diákok már második esztendeje
katolikus iskolaként maszkabá-
loztak. Két felvonásban.

Az első előadásban az alsósok, a másodikban a
felsősök produkcióit láthatták a szülők, roko-
nok, melyeket keringővel nyitottak meg.
Igazán kreatív volt a jelmezek sora az idén. Az
elsősök kertészeknek és gombáknak öltöztek, a
másodikosok majmokként és farkasokként jár-
ták táncukat. A harmadikosok egy fekete-fehér

kavalkáddal és egy tűztánccal készültek, a ne-
gyedikesek pedig countryval, majd egy, a török
szultán udvarában játszódó produkcióval zár-
ták az első felvonást.
A felsős évfolyamok produkciói között volt
egy Osztálytükör című műsorszám, melyet di-
vatbemutató követett, majd hippik, végül egy
Hully-Gully című produkció szórakoztatta a
nézőket.
- Nagyon izgalmas volt és nagyon szép -
mondta Gál Benjáminné az iskola igazgatója. -
Az elmúlt hetekben végzett gyakorlás, felké-
szülés eredményeképpen a gyerekek nagyon
színvonalas produkciókat mutattak be a szü-

lőknek. Akik maguk is hozzájárultak az elő-
adások sikeréhez, hiszen ők készítették a jel-
mezek nagy részét, vagy az előadás előtt se-
gédkeztek a sminkelésben. Az elmúlt időszak-
ban szerencsére növekszik az iskolánk tanuló-
inak száma, ebből adódóan több a szülő, a
rokon is, aki látni szeretné a gyerekek előadá-
sait. Ezért döntöttünk úgy, hogy két előadást
mutatunk be, hogy mindenki megtekinthesse a
műsorszámokat.
A farsangi események sora nem ért véget, feb-
ruár 13-án a Hunyadi iskola felsősei, 14-én és
19-én a Széchenyi iskola tartja jelmezbálját.

D.Á.

Kétszer lejtettek nyitótáncot.

Kertészek és virágok.

Lisztérzékenyek figyelmébe
A lisztérzékenyek tiszaújvárosi csoportja szeretettel meghívja Önt a
következő termékbemutatóval egybekötött találkozójára, melyet 2015.
február 16-án 17 órai kezdettel tartunk. Érdeklődni lehet a (49) 738-
140-es telefonszámon lehet a délutáni órákban.

A csoport nevében: Szentirmai Ágnes

Babás-mamás farsang
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata
által működtetett Mocorgó Baba Mama Klub 2015. február 18-án Far-
sangot szervez tagjainak. Várják a jelmezes szülőket, nagyszülőket,
babákat, kicsiket, nagyokat a Napsugár Bölcsőde 2. pavilonjába (Má-
tyás király út 34.) Bővebb információ: Czakóné Tanka Nikoletta
49/548-197 és Szentgyörgyi Éva 49/548-185.
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Gondolatok a világháborúról

Harctérről írt
tábori lapok

Egyik nagyalföldi városunkban élt az a család, ahonnan a huszonhat
éves, négy gyermekes apát, - Imrét - az első világháború második hó-
napjában besorozták a Magyar Királyi Honvédseregbe. Rövid megha-
tározással a 302-es hadtesthez.
Nem egyedül ment, vele együtt sok utcabeli és városi ismerős is behí-
vót kapott. Előfordult olyan eset, ahonnan apa és fia együtt indult a harc-
térre.
Még nem tudták mi vár rájuk, hittek a buzdításnak és bíztak erejükben.
Nem sokára azonban világossá vált előttük, hogy a valóság más. A ha-
zaírt kis tudósítások lényegi tartalma virágnyelven íródott, hogy a cen-
zúrázást becsapják.
Nem írhatták meg hollétüket. Szóba sem jöhetett a lövészárkok poklát
említeni, vagy arról írni, hogy mit jelent az első vonalban harcolni, és
mikor, hogyan vonják őket vissza a harmadik vonalba. Azt sem, hogy
gyakran fogytán a víz, melyet szesszel pótolnak számukra elöljáróik.
Mosakodni, fésülködni nincs mód, árnyékszék sincs. Aki sosem gyújtott
rá, az is szívta a cigarettát, hogy füstje enyhítse a lövészárkok és harc-
mezők bűzét.
Valóságos hadihírek nem juthattak el hozzájuk, de érezték, hogy több ez
annál, mint a szomszéd ország ellenséges hordáival való csatározás.
Nem tudták, hogy egy világégés katonái. Hiszen például a fekete kon-
tinensen, Afrikában már vérhas és tífusz szedte harctéri áldozatait, s
hogy az ausztrálok a tűző napon szomjan haltak. Egész Európában dúlt
a harc. A franciák, Kanada katonáival együtt próbálkoztak a németek
ellen. Egyre kegyetlenebbé váltak a támadások. Országok alakultak át,
hogy utánpótlást biztosítsanak a harcolóknak. Ipari háború alakult ki,
melynek során egyre több védelmi és támadó fegyvert gyártottak. A pápa
- XV. Benedek - mindenkit imára szólított fel a megbékélés érdekében.
Az alábbiakban első levelét szó szerint mutatom be, melyet akkor írt,
miután már 8 hónapot a fronton töltött és a szegedi átmeneti táborba ke-
rült. Fontosnak tartom azért, mert mind a 36 db megőrzött lapon az üd-
vözlő sorok és a búcsúzás ugyanígy olvasható. Olykor nem is
tartalmaznak mást, mint az üdvözlést és a jókívánságokat. A későbbi-
ekben emiatt az idézetek csupán a levél lényegi mondandóját tartal-
mazzák.
Kelt 1915. március hó 26. napja.
„Dicsértessék a Jézus neve. Kívánom az Istentől, hogy soraim friss jó
egészségben találjon benneteket. Hála Isten én egészséges vagyok, amit
tinéktek is kívánok párom és családjaim.
Tudatom jó párom, hogy újból fúj a szél, de hogy mit fog fújni, most
még nem tudom. Lajostól kaptam levelet, amelyben írja, hogy egészsé-
ges. Miskától már rég nem kaptam semmit. Tisztelem anyámék, apá-
mék és az összes testvérséget, kívánok jó egészséget mindnyájatoknak.
Ezzel zárom levelem sorát, áldja meg az Isten az elolvasóját és ölellek
benneteket. Isten veletek és velünk.”
Tipikus, hogy egymással is leveleznek, s amit megtudnak egymástól,
azt az otthoniakkal is tudatják. Amint egyre több ideig vannak távol,
egyre gyakrabban írnak. Minden lap egy sikoltás az otthoniakért. Ag-
gódnak értük és hiányoznak szeretteik. Az tartja bennük a lelket, ha van
módjuk írni, és amikor otthonról is eléri őket a levél. Sok esetben soro-
zatosan csak az a téma, hogy mikor kaptak levelet. E ceruzával, vagy jó
esetben tintairónnal készült tábori lapokból az is kiolvasható, hogy szá-
mukra a háborúban kétféle katona létezik: egészséges és halott. Még se-
besülésekor is azt írja Imre, hogy „egészséges vagyok”. Csak az számít,
hogy van, hogy lélegzik, hogy még bír harcolni.
Hosszú csend következett Imre levelezésében a szegedi után, majd egy-
más után két lapot is megőrzött a párja. ( A levélcsend, a hallgatás, min-
den esetben a csatateret jelentette.)
1915. július 4. Sátoraljaújhely. „Más helyről írok, ahol már a muszka
(az oroszokat nevezték így) az úr és itt már látszanak a jelei, hogy a had-
színtérnek több áldozata el van temetve. Még nem tudunk semmit, me-
gyünk a végtelenbe. János megsebesülhetett, de azt írja egészséges.
Lajostól kaptam levelet, ő is egészséges. Ha a Janival beszélni tudnál,
kéretem, levelet írjon.”
Július 6-án. „Küldj jó párom kopertás (borítékos) levelet, és benne leg-
alább 10 db levelezőlapot. (…) Írd meg, mennyi gabonád termett.”
Augusztus hó 17-e. (Ünnepi képeslap. I. Ferenc József arcképével.
Alatta: Életünket és Vérünket Hazánkért és Királyunkért.) „A nyolcadi-
kán írt leveled megkaptam, azt is értem soraidból, hogy a csomagot nem
vették fel, tovább, hogy elnyomtattad (kicsépeltetted) a búzát. Amit kö-
veteltél, nem írhatom meg, valahol Oroszországban vagyunk, sorsom
kielégítő. Isten áldja fegyvereinket, szépen haladunk előre, letiporva az
ellent, aki meg nem állhat győzelmes seregeink előtt. Errefelé ismerős
más nincs a századnál, csak a Szörf András veje, Vince Feri, a boltos
testvére, Cseh István, és a Piroska városi Kókai Ferenc. Így vagyunk
négyen. De a Donka Mihály fia is velünk volt, akit áttettek másik szá-
zadhoz.”
Szeptember 20. „Leveled megkaptam, amit 7-én írtál. Lelkem örül, amíg
élek.”
Október 15. „Tudatlak jó párom, mielőbb küldjél valamit, de több cso-
magba is lehet, mert akkor biztosan fölveszik, ha nem nagy.”
Október 27. „Írtad, hogy a hósapkát és érmelegítőt küldöd, erre nagy a
hideg.”
November 24. „15-i lapod megkaptam, és a Vince pajtás felől nem
tudok. Olyan erőltetés volt rajta, hogy a segélyhelyre kellett elmenni,
de már október 4-én. A ruházatunk elég jó, a csomagjaid mind a hármat
megkaptam. Írd meg jó párom, a Sándor bátyám megkapta-e a lapot,
amit neki írtam.” (A párja két levelet is írt, de visszairányították ottho-
nába.)
December 28. Színes karácsonyi lap: meleg, parázsló kályha, rajta két
edényben étel gőzölög. Látható az asztalon egy pici karácsonyfa. „Ér-
tettem, hogy velem álmodozol, adja isten, hogy teljesüljön álmod. (...)
Jó párom, csak magatokra vigyázzál.”
A tábori bélyegzőn olvasható: Verhovina. 1915 utolsó napjai Kárpátalján
érték. (folytatjuk)

Gyovai Józsefné
A Kaffka Margit Nyugdíjas Pedagógus Klub

pályázatának 2. helyezettje

Hat évfolyamos
gimnáziumba
jelentkezők

figyelem!
Az Oktatási Hivatal honlapján megjelent a
6 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg je-
lentkezők számára a középfokú beiskolázás
adatlap csomagja és kitöltési útmutatója
(www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_fel
veteli_eljaras/2014_2015beiskolazas).
Az adatlap csomag a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium portáján vagy a titkárságon is át-
vehető.
Az iskola OM kódja: 029265
Feladatellátási hely kódja: 001
Tanulmányi terület kódja: 01

Pogonyi-Simon Edit intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Jane Haining nyomában
A Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola tanulói immáron harmadik éve eredmé-
nyesen vesznek részt az országos Jane Haining
angol nyelvi emlékversenyen. Az iskolai for-
dulón a 8.a osztály nyolc tanulója mérte össze
tudását.
Az írásbeli forduló Venglovecz Marcellnek si-
került a legjobban, így február 2-án ő képvi-
selte iskolánkat a szóbeli döntőn. Itt az ál-
talános bemutatkozáson túl a feladatok között
szerepelt kép alapján történő témakifejtés is. A
legérdekesebb mindazonáltal az Újszövetség-
ből megtanult és óangol nyelven előadott rész-
let volt. Marcell ez alkalommal János evan-
géliumának azt a részletét tanulta meg, ahol a
kánai menyegzőn Jézus a vizet borrá változ-
tatja. Külön öröm számunkra, hogy Marcell ki-
ejtését, előadásmódját Aaron Stevens, a ma-
gyar főváros skót gyülekezetének lelkésze
külön megdicsérte. Marcell a kétévnyi német-
országi tartózkodás ellenére is 5. helyezést ért
el a református iskolák között. Felkészítő ta-
nára: Makkainé Chmara Marianna.

Dorony Attiláné igazgató

Miből lesz a cserebogár?

Tizenéves írónő a Széchenyiből
Egy hete már megrendelhető az
interneten Kelemen Alíz, Anna
című könyve, melynek külön ér-
dekessége, hogy írója még csak
tizenéves, a Széchenyi iskola 7/7.
osztályos tanulója.

- Mi indított arra, hogy könyvírásba kezdj?
- Vezetek egy blogot, ahol novellákkal, versek-
kel írom ki magamból a gondolataimat, melyek
főként a barátságról, a szerelemről szólnak. A
blognak nagyon hosszú címe van - mondja Alíz
- lovestrorybybutterfly.blogger.hu. Aztán úgy
gondoltam valami komolyabbat, „nagyobbat”
szeretnék. Így született meg Anna, ami száz ol-
dalasra sikeredett, s táborozó gyerekek kaland-
jairől szól.
- Hogy sikerült kiadót találnod?
- A magyartanárnőm, Réthi Zoltánné, Borika
néni segített. Több helyre pályáztunk, végül az
Unitedp.c. Kiadó vállalta az interneten keresz-
tül a szerkesztést. Az ő honlapjukon lehet meg-
rendelni a könyvemet. Borika néni közremű-
ködésével, a Magyar Tudományos Akadémia
diákoknak kiírt pályázatán is indultam, ta-
vaszra várjuk az eredményhirdetést.
- Mindig is író akartál lenni?
- Korábban a divattervezés vonzott, de ahogy
jobban megismerkedtem ezzel a világgal, ke-
vésbé találtam már szimpatikusnak. Felső ta-
gozatban már inkább az irodalom érdekelt.
- Mennyi idő alatt született meg Anna törté-
nete?
- A tanulás mellett, úgy 4-5 hónap alatt. Az

MTA-s pályázattal pedig két nap alatt „végez-
tem”.
- Jut-e időd más hobbikra is az írás mellett?
- Vannak barátaim, szeretek olvasni, rajzolni,
énekkarra, kézilabdázni járok és kézimunká-
zom is. Nem unalmas az életem.
- Kitől örökölted az írói vénádat?
- Anya inkább matekos, apa inkább sokoldalú.
De Ricsi, a 16 éves bátyám, aki ide jár a helyi
gimnáziumba, például képregény készítő ver-
senyeken indul.
- Van-e már saját példányod a könyvedből?
- Egyelőre még csak virtuális példányt kaptam,

de nagyon várom már, hogy a kezembe fog-
hassam az igazi könyvet. Az osztálytársaimnak
tetszik az írásom, velem együtt örülnek a ki-
adásának - különösen a lányok.
- Most megpihensz egy kicsit, vagy vannak
már új ötleteid?
- Már készül a második könyvem, eddig hat fe-
jezettel vagyok készen. Ez is mulatságos, sze-
relmi történet lesz, s remélem ehhez is sikerül
majd találni kiadót.

T. M.

Alíz már második könyvét írja.

A könyv borítója.

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

Vékony jégen

Pisztrángot
telepítettek

A Zabos Géza Horgász Egyesület 300 kilogramm piszt-
rángot telepített a Tolnai tóba az elmúlt héten, pénteken. A
halak 30-50 dkg-osak. Horgászni már szombat reggel óta
lehet, viszont csak a partról ajánlott, hiszen a tó csak rész-
legesen van befagyva, a jég vékony, így balesetveszélyes
rámenni.

Marcell kiejtését a skót lelkész külön meg-
dicsérte.
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Gyerekkoromban volt egy kedves szomszédunk, Sanyi
bácsi, aki ha ma élne, valószínűleg lelkes zöldaktivista
lenne. Őt nem foglalkoztatta a napi politika. Ellentét-
ben a mi családunkkal, nem járatta az akkoriban szinte
elengedhetetlen napilapokat, csak két újságot. Az egyik
az Interpress Magazin, a másik pedig az Élet és Tu-
domány volt. Mint többször is mondta nekem: tudod,
ami ebben le van írva az a nagy igazság, az összes többi
smafu.
Ha ezt a gondolatsort vesszük alapul, akkor a TVK
1970-ben nagy megtiszteltetésben részesült. Az Élet és
Tudomány ugyanis „Iparunk ifjú óriása” címmel be-
mutatta a gyárat. Az írásnak egy külön cikket szentelt
a Borsodi Vegyész.
A „körséta” előtti bevezetőből megtudhatjuk mi indo-
kolta annak idején a kombinát és az erőmű telepítését
az akkor még iparban szegény vidékre. „Rohamléptek-
kel fejlődött a gyár, s ma már egy dolgozó mintegy fél-
millió forint értéket termel egy esztendő alatt.”
A cikk mintegy kivonatként áttekintette a gyár törté-
netét. Első állomásként az 1961-ben üzembe helyezett
lakk- és festékgyárat említi. A műtrágyagyár és mű-
anyagfeldolgozó üzem a második és harmadik állomás,
melyek a mezőgazdaság számára elengedhetetlen ter-
mékeket gyártottak.
„A kombinát fejlődésének negyedik állomása a petrol-
kémiai ipar egyik fontos létesítménye, az idén üzembe

lépő polietilén gyár. A TVK távlati terveiben is a pet-
rolkémia játszik főszerepet.”
A cikk időzítése valószínűleg nem volt véletlen, hiszen
ekkor már ismert volt, hogy tovább fejlődik a város és
környezete.
A jövő héten ismét szemlézünk.

borza

Az ifjú óriás
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Február 12., csütörtök

9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: - Éltes Farsang - Szent
István farsang - Kocsonyabál - Költségmegosztás - Elszállít-

ható autók - Sport
9:15: Hétről - Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Térfigyelő

kamerarendszer - Sport: Kajak-kenu, para kajak-kenu
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Február 13., péntek

10:00: A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése

Február 18., szerda

18.00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Ülésezett az önkor-
mányzat - Évértékelő a katasztrófavédelemnél - Farsangi mu-

latságok - Báloztak az iskolákért - Sport
18.15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Hamvas

mozaik - Ellenőrzik a gombákat - Sport

A Derkovits Kulturális
Központ programja

„Különleges ékszerek” címmel Hódossy Zsolt és Vass Henrietta ifj.
Vajda Attila ötvösművész ékszereiről készült fotói tekinthetők meg a
kulturális központ aulájában.
Látogatható: 2015. március 1-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Február 12. (csütörtök). A könyvtár rendezvény miatt 16.30-ig tart
nyitva!
Február 19. (csütörtök). A könyvtár rendezvény miatt 13.00 órától
tart nyitva!
Február 19. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Pozi-
tív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyvtár
előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Február 17. (kedd) 16.00 óra: A Helyismereti kör I. negyedévi fog-
lalkozása.
„Régi korok könyvei, egyéb írott, nyomtatott dokumentumai” - gon-
dolatébresztő előadás és beszélgetés. A Helyismereti kör egy nyitott
csoport, melybe minden lokálpatriótát, illetve az adott téma iránt ér-
deklődőt várunk. Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár.
Február. 19. (csütörtök) 14.30 óra: Farsangolás - különböző népek
és korok szokásai - Játékos irodalmi délután a Tiszaszederkényi Idő-
sek Klubjában.

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.

ADATLAP
Szívesen tájékoztatjuk Önt elektronikus úton a tiszaújvárosi Der-
kovits Kulturális Központ aktuális rendezvényeiről, amennyiben az
alábbi elérhetőségeit megadja számunkra:

*nem kötelező megadni
Adatkezelési nyilatkozat
Az adatvédelmi elvek kialakításakor az 1998. évi VI. - az egyének vé-
delméről a személyes adatok gépi feldolgozása során és a 2011. évi
CXII. - az információs önrendelkezési jogról és az információsza-
badságról - törvényeket vettük alapul.
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik az adatok harmadik
személy részére történő átadására.
Aláírásommal hozzájárulok, hogy a tiszaújvárosi DERKOVITS
KULTURÁLIS KÖZPONT értesítsen aktuális programjairól.
Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot juttassa el a DERKOVITS KUL-
TURÁLIS KÖZPONTBA (3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.), vagy
küldje el szkennelt formában a szervezok@tujvaros.hu címre.

.............................................
aláírás

Név

E-mail cím

*Telefonszám

Bensőséges kapcsolatban

Népszerű a zeneiskola
A Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolájá-
ban mostanság kell befizetni a
második féléves tandíjakat. En-
nek kapcsán beszélgettünk So-
mogyiné Sándor Dóra igazgató-
helyettessel az intézményben fo-
lyó munkáról.

- A legtöbb diákunknak ötös szerepel a bizo-
nyítványában, nekik 4200 forintot kell fizet-
niük, s ez valamivel kisebb összeg is, mint az
elmúlt félévben volt. A tanulóinknak kevesebb
idejük van a hangszeres gyakorlásra, mint a mi
időnkben volt, ezt a különféle iskolai elfoglalt-
ságok, szakkörök, edzések indokolják. De be-
csületükre legyen mondva, bírják a tempót, az
órán figyelnek, és jól teljesítenek.
- Melyik a legnépszerűbb hangszer?
- A zongora. Ehhez elengedhetetlen, hogy ott-
hon is legyen a gyerekeknek hangszere, de a
szülők szívesen áldoznak erre a célra. Ezt kö-
veti szorosan a gitár és a fuvola. Öt órában al-
kalmaztunk egy új zongoratanárt, így több
diákot tudunk felvenni erre a szakra is.
- Hány tanulója van a zeneiskolának?
- Úgy 250-260, de az a célunk, hogy minél

többekkel szerettessük meg a muzsikát.
- Van, aki zenei pályára készül a diákok
közül?
- Néhány fuvolistánk gondolkodik a témán, de
nekik van még 2-3 évük a döntésig. Sajnos
nem működik az iskolában zenekar, azt, hogy
egy csapat egy időben próbálhasson, szinte le-

hetetlenség „összehozni”. A szolfézsórákat is
körülményes egy kicsit megtartani. Az alsó ta-
gozatosoknak minden intézményben ebéd u-
tán, a saját iskolájukban oldjuk ezt meg. A
piciknek hegedűóra van a Széchenyi, furulya-
óra a Hunyadi iskolában. Ha sikerül megkap-
nunk a zenetermet, akkor zongoraszó mellett
zajlik az oktatás.
- Lesz-e a közeljövőben valamilyen rango-
sabb verseny?
- Kazincbarcikán lesz egy zenei találkozó, de
lehet, hogy oda nem jutunk el. A régi verse-
nyek - főként finanszírozási problémák miatt -

sorra elmaradnak. De a zeneszeretet él Tisza-
újvárosban. Vannak helyi fellépéseink, például
a kiállítóteremben, a véradók kitüntetési ün-
nepségén, a Civil Szalon rendezvényein. Nö-
vendékhangversenyünk márciusban lesz,
ilyenkor mindig megtelik a hangversenyterem.
- Milyen a „hangszerpark”?
- Elég régi, de mivel a térítési díjak 30 száza-
lékát az önkormányzat visszautalja számunkra,
a korábbi években sikerült hangszereket, kot-
tákat vásárolnunk, most pedig új padokat, szé-
keket vettünk. Fő célunk a gyereklétszám nö-
velése, erre készítettünk is egy kétéves tervet.
Szeretnénk minél több helyen, óvodákban, az
általános iskola első három osztályában hang-
szerbemutatókat tartani, és 10-15 fővel pótolni
a „kimenő” létszámot. A Tücsökzene Alapít-
vány zeneóvodásai közül sokan beiratkoznak
iskolánkba, ezek a foglalkozások nagyon nép-
szerűek a kicsik között.
- Ha jól tudom, a karizmatikus ütős tanáruk
távozik a zeneiskolából.
- Igen, Tóth László év végén nyugdíjba megy.
Sok gyerek nyilatkozott úgy, hogy akkor ők is
„nyugdíjba mennek”, de én bízom abban, hogy
az új kollégának sikerül pótolni a hiányát. Ál-
talában véve elmondható, hogy nagyon benső-
séges az iskolánkban a tanár-diák kapcsolat,
szívesen járnak hozzánk, és hiszem, hogy - ha
nem is a zenei pályát választják - sikerül fel-
nőtt korukra is megőrizniük a muzsika szere-
tetét.

T.M.

A zongoraszak a legkedveltebb.

A gitár a második legnépszerűbb hangszer.
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Megkímélt,

kis fogyasz-

tású személy-

gépkocsit

keresek meg-

vételre, saját

használatra.

Tel.:

49/341-991,

20/978-5086

A COLUMBIAN TISZAI KOROMGYÁRTÓ
KFT. MUNKATÁRSAT KERES

TISZAÚJVÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉBŐL
RENDSZERKEZELŐ

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Elvárásaink:
- Legalább középfokú szakirányú végzettség
(érettségi, technikum, vegyipari, villamosipari,
műszerész, gépész)
- Számítógép felhasználói szintű ismerete
- Önállóan és csapatmunkában történő munka-
végzés
- Flexibilis, jó probléma-megoldó képesség
- Fizikai terhelhetőség
Előny:
- kazángépész, turbinagépész, targoncavezetői,
emelő gépkezelői és teherköltözői tanfolyami
képzettségek
- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasz-
talat.
A jelentkezők szakmai önéletrajzát, az iskolai és
egyéb végzettséget igazoló okiratokkal együtt
2015. 02.20-ig levélben van személyesen az
alábbi címre várjuk:

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.
Tiszaújváros, Pf. 61. (TVK Ipartelep)

3581

Véradás
Tiszaújvárosban

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

Nyugdíjas közgyűlés
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 - szavazás
Az ügy fontosságára való tekintettel, kérjük tagjaink megjelenését.
Kérjük, hogy a tagsági igazolványát mindenki hozza magával.
Amennyiben a 15 órára összehívott közgyűlés határozatképtelen (nincs jelen a tagok fele + 1 fő), a megismételt köz-
gyűlést ugyanazon a napon 15.30-kor tartjuk meg.

Az egyesület elnöksége

Tisztelt Felhasználók!

Az Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság ezúton tájékoztatja Tisz-
telt Felhasználóit, hogy a Tiszaújvá-
rosi Ügyfélszolgálati Iroda nyitva tar-
tása 2015. februártól megváltozott. Az
új ügyfélfogadási rendről honlapun-
kon (www.ervzrt.hu), illetve telefonos
ügyfélszolgálatunkon (06-48/514-558)
keresztül tájékozódhatnak.

Üdvözlettel: ÉRV ZRt.



A tiszaújvárosi éremhalmozók (balról jobbra): Köllő Ábel, Fónagy-
Árva Péter, Molnár Marcell.

Fehér mezben a tiszaújvárosi győztes, Soltész Noémi, a második helyezett esztergomi
Köles Fatimával az eredményhirdetést követően.
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A Sportcentrum eseményei
Február 12. csütörtök

Labdarúgás
16.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros U21 – Sajószöged felkészülési
mérkőzés Műfüves edzőpálya

Február 14. szombat
Kajak- kenu
8.00 Országos erőfelmérő Edzőterem, Atlétika pálya
Labdarúgás
12.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros – DVTK U14 felkészülési mér-
kőzés Műfüves edzőpálya
15.00 Tiszakeszi – Sajóörös felkészülési mérkőzés

Műfüves edzőpálya
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Onga SE bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz csarnok

Február 15. vasárnap
Labdarúgás
10.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyékládháza U15 felkészülési
mérkőzés Műfüves edzőpálya

Február 17. kedd
Labdarúgás
19.00 Tiszakeszi – Bőcs felkészülési mérkőzés

Műfüves edzőpálya

Február 18. szerda
Labdarúgás
17.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Füzesabony felkészülési mér-
kőzés Műfüves edzőpálya
19.00 Tiszavasvári – Tállya felkészülési mérkőzés

Műfüves edzőpálya

Asztalitenisz

Arattak az egyetemen

Kiválóan szerepeltek a tiszaújvárosi fiatalok a hétvégén
a Miskolci Egyetemi Sportcsarnokban megrendezett
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei utánpótlás asztalitenisz
versenyen.

Az újonc korosztályban egy első és egy harmadik helyezést, míg a ser-
dülő korosztályban, az egyéni versenyben egy bronzérmet, párosban
pedig egy aranyérmet és egy bronzérmet sikerült begyűjteniük a TSC
versenyzőinek.
Eredmények: U13 egyéni: 1. Fónagy-Árva Péter, 3. Köllő Ábel
U15 egyéni: 3. Fónagy-Árva Péter
U15 páros: 1. Fónagy-Árva Péter - Köllő Ábel, 3. Molnár Marcell -
Szűcs Ádám (Ózdi VSE)

Levadászták a Sólymokat

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei asztalitenisz bajnokság 20. forduló-
jában a Tiszaújvárosi Sport Club második számú csapata hozta a papír-
formát, azaz magabiztosan nyerte a találkozót, így továbbra is veretlenül
áll a tabella élén.
TSC II. - Diósgyőri Sólymok 14-4
A győzelmeket szerezték: Fóti 4, Kavicsánszki 4, Molnár 3, Dubéczi 2 és
a Fóti-Molnár páros.

Sikeresen kezdték a Tiszaújvárosi SC atlétái a 2015-ös
fedett pályás idényt. Az évadnyitó versenyeket január-
ban Nyíregyházán rendezték meg, ahol valamennyi
korosztály képviseltette magát.

A tiszaújvárosiak 15 fős csapata a várakozásoknak megfelelően szere-
pelt, kitűnt a serdülők közül Nagy Enikő, aki 800 m-en második, és
Mészáros Liza, aki 60 m-en harmadik lett. Az ifjúságiak is kitettek ma-
gukért, Kiss Tamás 50m gáton harmadik, a 4x150m-es váltó Pöstényi
Márk, Koleszár Csongor, Kristály Csanád és Kiss Tamás összeállítás-
ban aranyérmet szerzett. A junioroknál Kiss Csaba 50 m-en remekelt,
és elsőként érkezett a célba. Farkas Attila a felnőtteknél egy első és
egy második helyezést hozott el, 50, illetve 400 méteren.
A Pozsonyban rendezett olimpiai reménységek fedett pályás atlétikai
versenyén Kiss Csaba, Koleszár Csongor és Kristály Csanád tagja volt
annak a magyar különítménynek, amely kiválóan szerepelt. A magyar
csapat legeredményesebbje Kiss Csaba volt, aki 60 méteren új egyéni
csúccsal (6,95 mp) első lett. A tiszaújvárosi fiatalember a budapesti fe-
dett pályás felnőtt atlétikai bajnokságon 200 méteren is megjavította
egyéni csúcsát (22,39 mp), amely bronzérmet jelentett számára.
Ugyanezen a versenyen Farkas Attila (22,86 mp) nyolcadikként érke-
zett a célba.

A budapesti élményfürdő, az Aquaworld adott
otthont a Magyar Kajak-Kenu Szövetség ha-
gyományos kajak-ergométeres és medencés
sárkányhajó versenyének. A negyedik alka-
lommal megrendezett seregszemlén Tiszaúj-
város mindkét kajak-kenu együttese képvisel-
tette magát. A legjobb eredményt a TKKSE
versenyzője Soltész Noémi érte el, megvédve
tavalyi címét, az eredményhirdetéskor a do-
bogó legmagasabb fokára állhatott fel.
Eredmények:
TKKSE:
K-1 női 500m: 1. Soltész Noémi
K-1 ifjúsági női 500m: 3. Somodi Viktória
K-1 ifjúsági férfi 1000m: 4. Béke Kornél, 5.
Nagy Szabolcs
K-1 férfi 200m B döntő: 2. Szekeres Zsolt

Márk, 4. Hegedűs Dániel
TVSE:
K-1 ifjúsági női 500m: 4. Gábor Netta

Mércéznek

Február 14-én, szombaton 8:45-től a Városi
Sportcentrumban tartják meg a IX. Téli kajak-
kenu mérce elnevezésű versenyt, amely egy-
ben az országos regionális Héraklész kajak-
kenu fizikai felmérő, és országos parakenu erő-
felmérő is. Az esemény főszervezője, a Tisza-
újvárosi VSE és az MKKSZ. Minden érdek-
lődőt sok szeretettel vár a rendezőség.
A magyar para kajak-kenu válogatott február
12-14. között Tiszaújvárosban edzőtáborozik.

Az NB I/B Keleti csoport 14. for-
dulójában a Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK együttese
a rövid téli pihenő alatt alaposan
megerősített Békési SzSK együt-
tesét fogadta.

Az első két negyed után úgy tűnt, begyűjtheti a
győzelemért járó pontokat a hazai együttes. A
második húsz percben azonban a békésiek
megrázták magukat és saját javukra fordították
a találkozót.
Tiszaújvárosi Termálfürdõ-Phoenix KK -

Békési SzSK 77-86 (21-18, 26-23, 10-20, 20-
25).

Tiszaújváros, 400 néző. V.: Gergely Cs., Len-
gyel, dr. Mészáros.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kóthay
(12/6), Varga Á. (16/3), Kovács T. (11), Pöstényi
(11), Benőcs D. (8). Csere: Magyar (-), Sitku
(14/9), Kilyén Ö. (4), Kovács B. (1).
Békési SzSK: Koma (29), Krstic (6/3), Kovács
B. (15), Vámos (4), Farkas (2), Slovenic (14/9).
Csere: Béres (6), Zsíros (8/6), Csorba (2).
Az első negyedben végig fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, jelentős előnyre egyik oldalon
sem tudtak szert tenni. A következő 10 perc

második felében belehúzott a Phoenix, már 13
ponttal is vezetett (47-34), de ezt sikerült 6
pontra ledolgoznia a békésieknek (47-41). A
fordulást követően egy darabig tartotta előnyét

a Phoenix, ám a negyed végén már négypontos
vendégelőnyt mutatott az eredményjelző tábla
(57-61). Pöstényiék mindössze 10 pontot dob-
tak 20 ellenében. A negyedik játékrészben még
nagyobb sebességre kapcsolt a viharsarki le-
génység, a Phoenix csak futott az eredmény
után. Ahogy teltek a percek, egyre jobban lát-
szott, ezt a hazai találkozót már nem tudja
megnyerni a kék-sárga csapat.
Brunyánszky István, vezetőedző: - Az első fél-
időben erős védekezéssel, és gyors támadójá-
tékkal sikerült előnyt szereznünk. A meccs
második felében viszont az erősebb békési vé-
dekezéssel szemben rossz döntéseket hoztunk,
nem tudtunk pontokat szerezni. Ehhez még pá-
rosult egy gyengébb védekezés is, amelyet a
végén akarattal és szívvel, a hazai közönség
buzdítása mellett próbáltunk kompenzálni, de
ekkor már kevés volt az idő. Mennünk kell to-
vább, fogunk még meccseket nyerni ezzel a
felfogással.
Balogh Vilmos, vezetőedző: Tudtuk, hogy hazai
környezetben nagyon veszélyes a tiszaújvárosi
együttes. Alaposan felkészültünk belőlük. Én
azt hiszem, hogy a látottak alapján a győzel-
münk teljesen megérdemelt.

Az elmúlt héten egy nagypályás
felkészülési mérkőzést játszott a
tiszaújvárosiak NB III-as felnőtt
labdarúgó csapata. Az ellenfél a
Cigánd együttese volt. A hazai
gárda az első félidőben még ve-
zetett, de a találkozót végül a
vendégcsapat nyerte meg.

Termálfürdő FC Tiszaújváros - Cigánd 1-2
(1-0)

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Ga-
lambos, Fodor, Hajdu, Molnár F., - Bussy,
Polényi, Kerekes, Molnár F. - Kovács Sz., Tóth
T., Csere: Roza, Czégel, Hussein, Sebők, Kele,
Patalenszki
Cigánd: Sánta - Fekete, Belényesi, Tempfli,
Hadházi, Ur, Baksa, Reznek, Szabó, Roszel,
Bogyó, Csere: Bákonyi, Sipos, Katona, Varga,
Barzó, Csik.
Gól: Tóth T. ill Reznek 2.
A kék-sárgák a tiszaújvárosi selejtezőcsoport
megnyerése után a hétvégén Miskolcon a
XXX. dr. Borosi László teremlabdarúgó em-
léktornán vettek részt A mezőnyt két csoportra

osztották, a Termálfürdő FC Tiszaújváros a
„B” csoportba kapott besorolást. A szombati és
a vasárnap délelőtti találkozókból négyet meg-
nyertek, egy mérkőzés végződött döntetlennel,

de a büntetőrúgások után itt is a TFCT győzött.
A „B” csoport első helyezettjeként az „A” cso-
port második helyezettjével, a Mezőkövesd
U21-es csapatával mérkőztek meg a tiszaújvá-
rosiak. A meccset az NB II-es felnőtt csapat
tagjaival megerősített matyók nyerték meg. Így
a Tiszaújváros a kisdöntőbe került, ahol végül
a negyedik helyet szerezte meg. A döntőt, meg-
védve tavalyi elsőségét a Mád együttese nyerte
3-1-re legyőzve a mezőkövesdieket.
A csapatvezetők szavazatai alapján a torna leg-
jobb mezőnyjátékosa a tiszaújvárosi Polényi
Tamás lett.
A Termálfürdő FC Tiszaújváros eredményei:
Ózdi FC - Tiszaújváros 0-3
Tiszaújváros - Abaújszántó 4-2
Sátoraljaújhely – Tiszaújváros 3-6
Tiszaújváros - Cigánd U21 5-3
Tiszaújváros - Sajóbábony 2-2 (büntetőkkel
3-1)
Elődöntő:
Tiszaújváros - Mezőkövesd U21 1- 4
3. helyért:
Sajóbábony - Tiszaújváros 5-2

Műkorcsolya

Korizz
ingyen!

A Miskolci Havasszépe SE műkorcsolya
egyesület tehetségkutató műkorcsolya- és
gyorskorcsolya-oktatási programot indít. A
program elnevezése: Korizz velünk ingyen!
Az egyesület versenyzője, Szikszai Zsuzsan-
na indult északi szomszédainknál a
Szlovákia-Zilinska Piruetka 2015 Műkor-
csolya Bajnokságon, ahol a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel.
Legközelebb a miskolci 10. Avas Kupa
Nemzetközi Műkorcsolyaverseny és Orszá-
gos Bajnokságon indul a versenyző.

Úszás

Medencejeles
Öt érmet, ebből négy aranyat hoztak el
Miskolcról a TVK-Mali Triatlon Klub spor-
tolói a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
úszóbajnokságról.
A Kemény Dénes Városi Sportuszodában a
legfigyelemreméltóbb sikert 800 m gyorson
Putnóczki Dorka érte el, aki több mint fél
perccel jobb időt teljesített a fiúk azonos
számát megnyerő klubtársánál, Orosz Ger-
gőnél is.
Eredmények:
800 m leány gyors: 1. Putnóczki Dorka,
9:47,1 perc, 800 m fiú gyors: 1. Orosz
Gergő, 10:28,9, 100 m fiú gyors (200-2001-
es kcs.): 1. Berencsi Ádám, 2:38,36, 100 m
fiú mell (200-2001-es kcs.): 2. Berencsi
Ádám, 1:41,17. 2002-2003-as kcs.: 1. Vá-
gási Zoltán, 1:31,1.

Labdarúgás

Negyedik hely a Borosin

PolényiTamást választották a torna legjobb
játékosának.

Kosárlabda

A második félidőben elvéreztünk

A békésiek ellen padlót fogott a Phoenix.

Atlétika

Fedett pályás sikerek

Kajak-kenu

Fedett pályán lapátoltak
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