
Általános iskoláinkban farsangi mulatsá-
gokat, bálokat tartottak a hétvégén. E héten
óvodásaink is megkezdték a farsangolást.
. /5. oldal

A Hamvas mozaikok rendez-
vénysorozaton az elmúlt héten
az internetről is jól ismert Pál
Feri atya tartott rendhagyó elő-
adást Spiritualitás, keresztény-
ség és Hamvas Béla címmel.

/7. oldal

Báli szezon Költségvetési kilátások Pál Feri atya

Tiszaújváros hetilapja 2015. február 19. XXXIII. évfolyam, 8. szám

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről tárgyalt feb-
ruár 13-án tartott rendkívüli ülésén Tiszaújváros képviselő-
testülete. A grémium ezúttal csak egy határozatot fogadott
el a pénzügyi igények további felülvizsgálatáról, a végsza-
vazás a munkaterv szerinti februári ülésen lesz. /3. oldal

Kis képünk a 2009-es (bezárás utáni) állapotokat mutatja. Nagy képünk e héten készült.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György polgármes-
ter válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Február 26-án, szerdán 18.30
órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági kérdé-
sekre. Ezeket előzetesen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-
mail címen, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16.,
Tisza Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon.

A természeti értékek védelmében

Rekultiválták a hulladéklerakót

Lezárult az Eger önkormányza-
tának gesztorságával működő
Heves Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Társulás Tisza-
újvárost is érintő rekultivációs
projektje.

Többéves munkával közel 80 hektár, korábban
hulladékkal fedett területen állították vissza a
természet közeli állapotokat. A projekt sikeres
befejezésével jelentős mértékben javulnak az
idegenforgalmi, gasztronómiai szempontból
kiemelt jelentőségű régió tájképi, közegés-
zségügyi és természetvédelmi adottságai.
A projektben a társulás területén 36 önkor-
mányzat tulajdonában lévő, összesen 38 szi-
lárdhulladék-lerakó rekultivációja történt meg
az Új Széchenyi Terv keretében. A lerakók
tájba való visszaillesztéséhez az Európai Unió
és a Magyar Állam 100%-os finanszírozás
mellett több mint 5 milliárd forint támogatást
nyújtott.
A kivitelezés két fordulóban történt, az első for-

duló önerő forrásigényét a társulás fedezte, biz-
tosítva ezzel, hogy a projekt a tagönkormány-
zatok hozzájárulása nélkül valósulhasson meg.
Huszonöt lerakónál együtemű, végleges, hely-
ben történő rekultiváció történt. Környékünkön
Ároktő volt érintett. Tíz - köztük a 9 hektáros
tiszaújvárosi - lerakónál kétütemű rekultivációt
végeztek. Három lerakót teljesen felszámoltak.
A helyszíni munkálatok 2012 nyarán kezdődtek.
A kivitelezés a tervezettnek megfelelő ütemben
haladt, 2014 végén lezárult a próbaüzem, majd
a műszaki átadás-átvétel is. A projekt során a ki-
vitelezők összesen több mint 782 000 m2 terüle-
ten csaknem 3 775 000 m3 hulladékot rekultivál-
tak, a lerakók helyét visszaillesztették a tájba,
begyógyították a tájsebeket. A munkák elké-
szültével megszűnt a hulladéklerakók miatti
környezetterhelés.
A rekultiváció jelentősen megváltoztatta a le-
rakók környezetét. Megszüntette a korábbi kör-
nyezeti kockázatot, a felszín alatti és feletti
vizek szennyeződésének veszélyét. A projekt

lezárultával javul a levegő minősége és az érin-
tett települések tájképe, gazdagodik a termé-
szeti környezet is.
A hulladékgazdálkodási társulás vállalta az
egykori lerakók utógondozási és monitorin-
gozási feladatainak ellátását, az ehhez szüksé-
ges források biztosítását is.

*
A témához kapcsolódó hír, hogy a társulás al-
elnöki posztját 2015-től Bráz György, Tiszaúj-
város polgármestere tölti be.

Rekultiváció közben.

Halálos közúti baleset

Szemtanúkat keres
a rendőrség

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendé-
szeti Alosztálya nyomozást folytat halálos közúti baleset
gondatlan okozása vétség elkövetésének ügyében.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2015. január 23-án 17 óra 18 perckor
Tiszaújvárosban, a Szent István út és az Árpád út kereszteződésében egy
fekete színű, Opel Corsa típusú gépjármű balra nagy ívben kanyarodva
nem biztosított elsőbbséget egy a járdáról az úttestre lelépő idős, gyalo-
gos férfinak, elsodorva őt. A helyszínre érkező mentőszolgálat munkatár-
sai megvizsgálták a férfit, azonban sérülés hiányában, valamint azért, mert
a további ellátásról lemondott, eltekintettek további kezelésétől.
Ezt követően, a későbbi órákban az idős személy rosszul lett, így kór-
házba szállították, ahol - mint megállapították, súlyos koponyasérülése
miatt - hat nappal később, 2015. január 29-én elhalálozott.
A rendőrség várja azon személyek jelentkezését, akik a baleset idő-
pontjában a fenti útszakaszon közlekedtek és látták a történteket, vagy
azzal kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek. Jelentkezni
személyesen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
Alosztályán (Tiszaújváros, Tisza út 2.), e-mailben a tiszaujvarosrk@bor-
sod.police.hu címen, telefonon pedig hivatali munkaidőben a 49/544-
290-es telefonszámon, illetve a nap 24 órájában az ingyenesen hívható
107, 112-es segélyhívó számokon lehet.

Véradás

Adomány szívből

Kétnapos véradást szervezett a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete a
Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Az első napon 96-an jelentkeztek do-
nornak, közülük 10-en először adtak vért. A véradás második napján 101-
en jelentek meg, ekkor 13 új véradót regisztráltak. A két nap alatt 7 donor
jelezte, hogy irányítottan szeretne vért adni, ők mindannyian egy
tiszapalkonyai férfi műtétjéhez nyújtottak segítséget. AVöröskereszt által
szervezett kétnapos véradáson minden donor tombolát kapott, a véradók
között helyi vállalkozások által felajánlott ajándékokat sorsoltak ki. Senki
nem tért haza azonban üres kézzel, mivel a Bóbita óvoda óvodásai
Valentin nap alkalmából kézműves ajándékokat készítettek a véradóknak.

Átázott a vályog

Kidőlt egy ház fala Tiszaszederkényben
Mintegy hétméteres szakaszon
kidőlt egy vályogház teherhor-
dó oldalfala a szomszédos in-
gatlanra vasárnap Tiszasze-
derkényben, a Táncsics utcá-
ban.

Az alap és ereszcsatorna nélküli ház falát
vélhetően a csapadékvíz áztatta át foko-
zatosan. A Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal a Termál Kemping egyik apart-
manházában biztosított átmeneti szállás-
helyet az életveszélyes ház lakóinak, egy
ötfős családnak.
A polgármesteri hivatal segít a helyreállí-
tásban is. A Tiszaújvárosi Városgazda
Nonprofit Kft. - ahol egyébként a családfő
is dolgozik - már megkezdte a munkála-
tokat.
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Egyházi hírek
Római katolikus

A hétköznapi szentmisék szerda kivételével továbbra is a téli kápol-
nában lesznek 17:30-kor.
Szombaton 17:30-kor, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a szentmise
templomunkban.
A jövő vasárnapi perselyt a katolikus iskolák javára fogjuk elküldeni.
Nagyböjti időben minden héten pénteken keresztúti ájtatosságot vég-
zünk a templomban 16:45-től. A keresztútjárás segít bennünket, hogy
egyre jobban elmélyedjünk a megváltás misztériumában. Hiszen ha
ezt megértjük, akkor mindennapi áldozatainkat, életünket is könnyeb-
ben tudjuk Jézus Krisztushoz kapcsolni, terheinket hordozni.

Görög katolikus

Pénteken 17:00 Előreszentelt Adományok Liturgiája. Szombaton 8:00
Szent Liturgia, 16:00 vecsernye Sajószögeden, 17:00 utrenye Tiszaúj-
városban. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Sajóörösön, 9:30 Sajószö-
geden, 11:00 Tiszaújvárosban, 17:00 vecsernye. Hétfőn és kedden
17:00 vecsernye. Szerdán 17:00 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
„Ajándékozd inkább szolgádnak a tisztaság, alázatosság, türelem és
szeretet lelkét!” (Szíriai Szent Efrém imája)

Református

Csütörtökön és pénteken Tiszaújvárosban 17:00 órától, Tiszasze-
derkényben 18:00 órától lesz bűnbánati istentisztelet.
Vasárnap Sajószögeden 9:00 órától, Tiszaszederkényben 9:30 órától,
Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz úrvacsoraosztással egybekötött is-
tentisztelet.

Álarc
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 Tiszaújvárosi Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, +36 49 341-844.

Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

MAKÓANTAL

temetésén megjelentek, a hála virágait elhelyezték,

fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

TÖRÖK SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdal-

munkban osztoztak.

A gyászoló család

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
KORMOS GYULÁNÉ

(ESZTI NÉNI)
2015. 02. 13-án 75. életévében elhunyt. Temetése 2015. február

20-án 10.30 órakor lesz Sajószögeden, a Városi Temetőben.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot február 22-ig a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-
11., tel.: 49/340-052), majd február 23-tól (hétfőtől) a Borostyán
Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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.

Gombászkalauz 4.

Egy kis mikológia, csiperke
A sok gyakorlati tanács után
evezzünk tudományosabb vizek-
re, és röviden ismerkedjünk meg
a gombák rendszertanával.

A gomba, az gomba

A mikológia, vagyis a gombákkal foglalkozó
tudomány ma már egyenrangú a növénytannal
és az állattannal, és külön országot, úgyneve-
zett regnumot képez az élővilágban. Erre szok-
ták mondani, hogy a gomba, az gomba. Noha
kinézetre a növényekhez hasonlít (mert ugye
néhánynak a termőteste a földfelszín fölé nő,
és nem képes helyváltoztatásra), mégsem le-
hetnek növények, mivel heterotrófok, azaz
szénszükségletüket szerves anyagokból, ener-
giaszükségletüket pedig kémiai anyagokból fe-
dezik, vagyis nem fotoszintetizálnak, hanem
lebontanak, és nem termelnek klorofilt (zöld
színtestet). Szintén a gombák sajátosságához
tartozik, hogy kilotrófok, vagyis a tápanyago-
kat egész testfelületükön szívják fel, illetve
sejtjeik falának vázanyaga a kitin, amely a ro-
varszárnyakban előforduló vegyület. Viszont a
gombák szaporodására jellemző spóraképző-
dés inkább növényi tulajdonság. A gombáknak
van néhány olyan tulajdonságuk is, amely sem
növényi, sem állati, hanem kizárólag gomba-
sajátosság. Például néhány gombacsoportra jel-
lemző a sejtpórus átalakulás, vagy a sejtjeiknél
a lomaszóma, illetve vannak speciális anyag-
cseretermékeik - gombatoxinok - is.

Bonyolult világ

A ma élő ismert gombafajok száma közel száz-
ezer, ezeknek viszont csak töredéke fejleszt ter-
mőtestet, és azok közül is csak néhány ehető. A
még ismeretlen fajok számát 2-300 ezerre be-
csülik, de egyes kutatók szerint számuk akár 1
millió is lehet, tehát a virágos növényekkel és
az állatokkal azonos nagyságrendű a fajszáma
(az állatfajok számát 1-2 millióra, a növénye-
két 4-500 ezerre becsülik). A gombák közé so-
rolt szervezetek igen változatosak, amelyekhez
nem csak a hétköznapi értelemben vett gom-

bák tartoznak, hanem számos mikroszkopikus
szervezet is (élesztőgombák, penészgombák,
stb.). Ezeknek a jelentősége nem csak a termé-
szetben, hanem az emberi életben is kiemel-
kedő. Gondoljunk például az élesztő szerepére
a pékiparban, a bor- és sörgyártásban, a pe-
nészgombák által termelt méreganyagok hatá-
sára, valamint az antibiotikum-termelő gom-
bákra.
Hogy a gombák világa mennyire bonyolult és
ismeretlen, azt jól jelzi egy 2001-es felfedezés.
Az amerikai Oregonban talált sötétpikkelyes
tuskógomba - egyébként nagyon finom faj -
több ezer éves lehet. A gomba mára már hatal-
mas kolóniát hozott létre. Két végpontjáról
DNS mintákat vettek, melyek 100%-os egye-
zést mutattak, vagyis egy „egyedről” van szó,
amelynek a kiterjedése kb. 9,65 km2, ezzel
pedig a kék bálna lecsúszott „a világ legna-
gyobb élőlénye” dobogójának második fokára.

Heti faj:
kerti, mezei csiperke

A kerti csiperke vagy mezei csiperke kalapja

3-12 cm átmérőjű, fiatalon félgömb alakú,
majd domború, végül ellaposodik. Fehéres,
okker, felülete selymes-szálas vagy barna pik-
kelyes. Lemezei sűrűn és szabadon állók, szé-
lesek, fiatalon élénk rózsaszínűek, majd hús
vörösek, végül feketés barnák lesznek. A tönk
3-10 cm hosszú, 1-2 cm vastag, hengeres vagy
orsó formájú, lefelé keskenyedő, fehéres. Gal-
lérja vékony, múlékony, lelógó, felülete a gal-
lér alatt kissé pelyhes. Húsa vastag, puha,
fehéres, elvágva nem, vagy csak gyengén vö-
rösödik, jellegzetes „csiperkeszagú”, fiatalon
enyhén ánizsos illatú és jóízű, könnyen ter-
meszthető. Előfordulás: májustól novemberig,
legelőkön, füves helyeken, boszorkánykörök-
ben növő gyakori faj. Egyes években tömege-
sen előjön a mezőcsáti és az újtikosi legelőkön.
A csiperkék fontos határozóbélyege, hogy a ka-
lapbőrük lehúzható. Kiváltképp csökkenti a
mellrák kialakulásának kockázatát. A sampion
(sampinyon) francia szó a csiperke nemesített
változatának elnevezése.
A következő alkalommal a sokak által várt
gombaszedői praktikumokról fogok szólni, il-
letve egy helyi klasszikusról, a sárga géva-
gombáról.

Dr. Kákóczki Balázs

A csiperke csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát.
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Lipták Attila megyei igazgató (balra) és Macz János kirendeltség-
vezető értékelte a 2014-es évet.

Ülésezett az önkormányzat

Stabil működés, fejlesztések,
biztonságos tartalék

Az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről tárgyalt február 13-
án tartott rendkívüli ülésén Ti-
szaújváros képviselő-testülete. A
grémium ezúttal csak egy hatá-
rozatot fogadott el a pénzügyi
igények további felülvizsgálatá-
ról, a végszavazás a munkaterv
szerinti februári ülésen lesz.

Zárt üléssel kezdte munkáját a testület, melyen
az Állami Számvevőszék TiszaSzolg 2004. Kft-
nél tartott ellenőrzésével kapcsolatban hoztak
döntéseket a képviselők. A napirendi pont tár-
gyalását követően Bráz György polgármester el-
mondta, a cég üzleti tervének készítésekor üzlet-
áganként kell tervezni és az eredményt is így
kell kimutatni. A társaságnak tájékoztatót kell
készítenie a rekonstrukciós munkálatokról, a
jegyzett tőke felhasználásról, valamint a háló-
zati veszteség alakulásáról. A cég felügyelő bi-
zottságától azt kéri a testület, hogy folyamatosan
kísérje figyelemmel a közszolgáltatási szerző-
désben foglaltak betartását, és a panelprogram
eredményeit, a hőfelhasználás alakulását.

Célok, tervek, elvek
A polgármester által beterjesztett 2015. évi költ-
ségvetési javaslat szerint a városvezetés legfon-
tosabb célja, hogy Tiszaújváros továbbra is élhe-
tő, fenntartható és versenyképes legyen. A 2014
októberében megalakult új testületnek a műkö-
dőképesség fenntartása és a fejlődés érdekében
több fontos dokumentumot kell elfogadnia: a
gazdasági programot, a településfejlesztési stra-
tégiát, a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési idő-
szakra vonatkozó programot, továbbá módosítani
kell a településrendezési tervet. A 2015-ös esz-
tendő ilyen értelemben tehát a tervezés éve lesz,

de a folytatás, a folyamatosság éve is, hiszen a
közszolgáltatásokkal, a fejlesztésekkel kapcsola-
tosan sok olyan döntés született korábban, me-
lyek meghatározzák a haladás irányát, s melyekre
építeni lehet. A költségvetési javaslat rögzíti a
gazdálkodás alapelveit és a prioritásként keze-
lendő feladatokat is. (Lásd keretes írásainkat!)

Nyolcmilliárd közelében
A költségvetési tervszámokat Petrovicsné Nyit-
rai Borbála, a Pénzügyi, Fejlesztési és Város-
üzemeltetési Osztály vezetője ismertette. A

költségvetés éves bevételi előirányzata meg-
haladja a 6,1 milliárd forintot, melyhez közel
1,8 milliárd forint tavalyi pénzmaradvány tár-
sul, így a tervezett bevételek csaknem 8 milli-
árd forintra rúgnak.
A tervezet szerint a kiadások 64%-a működési,
28%-a felhalmozási kiadás, a költségvetés 8%-
a a tartalék.
A lakóépületek energiatakarékos felújítására
(panelprogram) összesen 204.774 ezer forintot
tartalmaz a költségvetés. Ebből 104.774 ezer a
2009. évi pályázatok alapján megkötött szer-
ződések teljesítésének fedezete, 100 millió fo-
rintot az új pályázaton sikerrel járó társasházak
támogatására különít el a testület. (A támogatás
mértéke a támogatható költségek 30%-a, il-
letve lakásonként maximum 500 ezer forint

lenne.)
A TiszaSzolg 2004. Kft. részére jegyzett tőke
emeléseként 150 millió forinttal számol a költ-
ségvetés a távhővezeték-rekonstrukció folytatá-
sára, illetve a strand látványelemeinek bővítésére.

Átalakuló szociális ellátás
Az előterjesztésben is szerepel, és a vitában is
többször elhangzott, hogy törvénymódosítás
miatt március 1-jétől jelentős mértékben átala-
kul a pénzbeli és természetbeni szociális ellá-
tások rendszere.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rend-
szeres szociális segély megállapítása márciustól
a járási hivatal hatásköre. Kétféle ellátás-típus
lesz: a foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
valamint az egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás.
A törvénymódosítás értelmében megszűnik a
lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési
szolgáltatás, a méltányossági közgyógyellátás,
valamint a méltányossági ápolási díj. Az ön-
kormányzatok a továbbiakban települési támo-
gatás keretében biztosíthatnak támogatást a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások-
hoz, a gyógyszerkiadásokhoz és a 18. életévét
betöltött tartósan beteg személy ápolását, gon-
dozását végző hozzátartozók részére. Az ülés
folyamán többször elhangozott, Tiszaújváros
önkormányzata minden eddigi támogatási for-
mát - ha más elnevezéssel is - fenn kíván tar-
tani a jövőben is. Az ellátottak pénzbeli jutta-
tásaként 272.184 ezer forint szerepel a költ-

ségvetés-tervezetben. A szociális ellátásokról
februári rendes ülésén alkot rendeletet a testü-
let.

Vélemények, javaslatok
A képviselő-testület most még nem szavazott
a pénzügyi tervről. Egy határozatot fogadott el,
melyben felkérte a polgármestert, hogy foly-
tassa a 2015. évi igények felülvizsgálatát és
gondoskodjon a végrehajtás részletszabályai-
nak határozati javaslatokba foglalásáról.
Igények ugyanis bőven vannak az intézmé-
nyek, gazdasági társaságok részéről, valamint
a támogatások, beruházások, felújítások terü-
letén egyaránt.
A képviselők is megfogalmaztak néhány ja-
vaslatot, mindazonáltal jónak találták a költ-
ségvetést. Pap Zsolt (MSZP) az átláthatóságot,
a takarékos gazdálkodásra törekvést emelte ki.
Mint mondotta, a folyamatosság, a folyamatos
fejlődés költségvetése a 2015. évi, melyben
minden olyan elem megtalálható, amitől a la-
kosság jól, biztonságban érezheti magát. Dr.
Kébel Zsolt (Városért Egyesület) is jónak, sta-
bilnak nevezte a költségvetést. Csupán a fej-
lesztéseknél volt hiányérzete, de ő maga tette
hozzá, hogy ezek a gazdasági ciklusprogram-
ban bizonyára szerepelni fognak. A képviselő
javasolta, vizsgálják meg annak lehetőségét,
hogy a cafetéria keretet hiteltörlesztésre is
használhassák az önkormányzati szférában
dolgozók. Balla Gergő (Jobbik) is konkrét ja-
vaslatokkal élt: újítsák fel a Templom utcát,
kapjon támogatást a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum, emeljék a duplájára az első lakáshoz
jutók most ismételten bevezetni kívánt vissza
nem térítendő támogatási keretét.
Tóth Sándor (Fidesz-KDNP) is jónak nevezte
a költségvetést, mely több pontjában is meg-
egyezik a Fidesz alapgondolataival. Két javas-
latot fogalmazott meg, 2016-ra vonatkozóan
legyen sávos az építményadó, illetve a pályáz-
tatásoknál százalékos szempontrendszer alap-
ján történjen a bírálat, s ebben 10 %-ot érjen,
ha a vállalkozás tiszaújvárosi.
Bráz György polgármester zárszavában - meg-
köszönve a képviselők felelősségteljes hozzá-
állását - így fogalmazott: „Ha valamit röviden
kellene mondani erről a költségvetésről, én
három mondatban fogalmaznám meg. Stabil
lesz a működés. Folytatódnak a fejlesztések.
Van biztonsági tartalék is.”

Ferenczi László

A gazdálkodás alapelvei
1. Takarékos, biztonságos és átlátható mű-
ködés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok elsődle-
gessége.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos városüzemeltetés és városfej-
lesztés.
5. Beruházások kivitelezése akkor indítható,
amennyiben a forrás biztosítása nem veszé-
lyezteti az előzőekben megfogalmazott el-
veket.
6. Az önkormányzati tulajdonú társaságok
költséghatékony működése.
7. Hitel felvételére Európai Uniós pályázat
önrészének megteremtése érdekében kerül-
het sor.
8. Kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz,
a pályázatok önrészének megteremtése.

A költségvetés
prioritásai

- Panelprogram folytatása, az iparosított
technológiával épült lakóépületek energia
megtakarítást eredményező korszerűsítése,
felújítása.
- A városlakók nyugalmának megőrzése ér-
dekében a közbiztonság javítása a város
egész területén a kamerarendszer kiépítése
révén.
- A lakosság többsége által használt forgal-
masabb közterületek, nagyobb terek átgon-
dolt, tudatos fejlesztése.
- A „Látható Tiszaújváros” program jegyé-
ben az elhasználódott út-, és járdaszakaszok
burkolatainak felújítása, köztéri bútorok
cseréje.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő épü-
letek energiatakarékos felújítása.

A polgármester megköszönte a képviselők felelősségteljes gondolkodását, hozzáállását.

A testület újabb 100 millió forintot biztosít a távhő-rekonstrukció folytatására.

Katasztrófavédelmi évértékelő

Kevés éles helyzet,
több gyakorlat

Fejlesztések, korszerűsítések, sikeres védelmi gyakorla-
tok, de éles helyzetekben is jól teljesítettek a Tiszaújvá-
rosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai -
derült ki a védelmi szerv évértékelő állománygyűlésén.

Az elmúlt 12 hónap munkáját megyeszerte értékelték a parancsnokok.
Tiszaújvárosban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója, Lipták Attila és Macz János tűzoltó alezredes, a
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője számolt be
2014-es eredményeikről.
- Az elmúlt év során kirendeltségünk illetékességi területén személyi
változások is történtek - nyilatkozta lapunknak Macz János a helyi ki-
rendeltség nemrégen kinevezett vezetője. - Korábbi vezetőnk, Dócs
Róbert december 1-jével a miskolci kirendeltségen teljesít szolgálatot,
helyette én lettem a vezető, az én korábbi posztomra pedig Járási István
tűzoltó alezredest nevezték ki tűzoltó felügyelőnek. A személyi válto-
zások mellett javultak a tárgyi feltételeink. A legnagyobb dolog az, hogy
a magasból mentő szerünknek egy szerállást adhattunk át még tavaly
decemberben, így most már megfelelő körülmények között tudjuk ezt a
gépjárművet télen is tárolni és a riasztási időnk is jelentősen lecsökkent.
Kaptunk egy magyar gyártmányú gépjárműfecskendőt is, így járműve-
ink átlagéletkora jelentősen lecsökkent.
- Milyen változásokat hoztak az állami szervezeteknek a törvény-
módosítások?
- A védelmi igazgatás teljesen átalakult az elmúlt időszakban. Előtérbe
került a lakosság önvédelmi képessége, megalakultak a járási mentő-
szervezetek, megyei mentőcsoportok és elindultak decemberben a tele-
pülési önkéntes polgárvédelmi mentőszervezetek is. Az első Tiszakeszi
településen alakult meg 16 fővel még decemberben és sikeres minősítő
gyakorlatot is végrehajtott, így most már egy esetleges katasztrófahely-
zetnél felkészültebben avatkozhatnak be.
- Bár kinevezése óta még csupán két és fél hónap telt el, de korábbi
tapasztalataira is támaszkodva, milyennek értékeli kollégái elmúlt
évi munkáját, hogyan teljesített a helyi szervezet?
- Csakúgy, ahogy az elmúlt években, Tiszaújváros tevékenységét most
is elismerték, ezt jelzi, hogy hat kollégánkat is kitüntették. A társszer-
vekkel való együttműködésünk mindennapos, oda-vissza segítjük egy-
más munkáját. A rendőrséggel heti szinten történik feladategyeztetés és
kölcsönösen segítjük egymást, így mint egy szupervisori ellenőrzés, fo-
lyamatosan tudunk fellépni a közlekedésben, a veszélyes anyagok szál-
lításában.
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igaz-
gatóság igazgatója a megye kirendeltségein e héten tartja évértékelőjét,
csakúgy, ahogy a tiszaújvárosi védelmi szervnél is.
- Visszatekintve az elmúlt 12 hónapra, 2014 viszonylag eseménymentes
volt a megyében - mondta. - A májusi viharkárok, illetve a Hernád ára-
dása volt az, ami kiemelt feladatot jelentett számunkra, valamint a de-
cemberi ónos esős időszak. Azt gondolom, hogy a megelőzés volt a
legfontosabb tennivalónk a múlt év során, hiszen olyan mutatókban tud-
tunk jelentős javulást elérni, amelyek az elmúlt évben viszonylag magas
esetszámban fordultak elő. Gondolok itt a kültéri, szabadtéri tűzesetekre,
melyek száma jelentősen csökkent. Nagyobb ellenőrzésszámmal a ve-
szélyes anyagok közúti és vasúti szállításánál is jelentős eredményeket
tudtunk elérni..
- Szerencsére a múlt évben elkerülték térségünket azok a természeti
katasztrófák, melyek évek óta, mondhatni állandóan megkeserítik
az itt élők életét. Most nem volt hóhelyzet, nem volt árvíz, nem kel-
lett belvízzel borított területeken védekezniük és üzemi katasztrófát
sem kellett elhárítaniuk. Nyugalmasabb volt a múlt esztendő a vé-
delmi szervek dolgozóinak?
- Valóban pihentetőbb volt ez az év, ám ennek ellenére folyamatosan fel kell
készülnünk az eseményekre, ezért is vannak évente gyakorlataink, felké-
szüléseink. A szupervisori ellenőrzésünk keretében végrehajtott megelőző
intézkedések elsősorban a vízelvezető rendszerekre, a fák, fasorok állapo-
tára, a víztározókra terjednek ki. Azokat a közlekedési szempontból ve-
szélyesnek minősíthető kockázati helyszíneket is feltérképezzük, hogy egy
esetleg bekövetkező káresemény a lehető legkisebb mértékben érintse az
ott élőket, ott tartózkodókat.
- Milyen változásokat hozhat az új Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat, amely márciustól lép életbe?
- Ez egy teljesen más felfogású rendelkezés és irányadó szabályrend-
szer, mint a korábbi. Sokkal felhasználóbarátabb, mérnöki alapokra épül,
így sokkal átláthatóbb és sokkal egyszerűbbé teszi a beruházások tűz-
védelmi szempontú megtervezését és kivitelezését.
- A tűzvédelmi törvény változása alapvetően meghatározza a mi hatósági
munkavégzésünket is - tette hozzá Macz János. - A rendeletmódosítás
nekünk sok tanulással jár, de menet közben különböző fórumokon fo-
lyamatosan tájékoztatjuk majd a lakosságot is, az őket érintő változá-
sokról.

berta
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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

VENDLERNÉ
POLYÁK ILONA

a 5. sz. választókerület képviselője
2015. február 25-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

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)

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

Pályázati felhívás

Személyzeti-munkaügyi munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ
pályázatot hirdet 1 fő személyzeti-munkaügyi
előadó munkakör betöltésére, határozott időre
szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakirányú felsőfokú végzettség, vagy
• egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és
munkaügyi, társadalombiztosítási, személy-
ügyi, személyzeti szakképesítés,
• számítógép felhasználói szintű ismerete,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• KIR3 program használatában szerzett gya-
korlat.

Feladatok:
• Az alkalmazottakkal kapcsolatos személy-és
munkaügyi feladatok ellátása.
• A munkaviszony létesítésével, módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellá-
tása.
• Álláshelyek, bérelőirányzatok nyilvántartása.
•Adatszolgáltatás a költségvetéshez, beszámoló-
hoz, információnyújtás más szervek felé (KSH,
MÁK).
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet,
• önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

• bizonyítvány másolatokat
• a borítékon fel kell tüntetni a 1024-5/2015.
iktatószámot.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015.03.09
A pályázat elbírálásának határideje:
2015.03.16
Az állás az elbírálást követően betölthető.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon, a pályá-
zatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ címére postai úton, vagy
személyesen lehet.

Telefon: 06-49-548-308
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7

Álláshely

Műtéti szakasszisztens
munkakör

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munkavállalót mű-
téti szakasszisztens munkakör betöltésére.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú iskolai végzettség,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
- műtéti szakasszisztens szakképesítés (OKJ 527250200015402).
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bi-
zottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő: 2015.03.03.
- Az elbírálás határideje: 2015.03.09.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát: 50079/2015,
valamint a munkakör megnevezését: műtéti szakasszisztens.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

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 je-
lentések, 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

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának
képviselő-testülete 2015. február
26-án, csütörtökön 10.00 órakor
ülést tart a Városháza III. emeleti
tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat ágazati kitüntetések adományozá-
sára
2. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ
igazgatójának minősítésére
3. Javaslat gondozóházi elhelyezés iránti kére-
lem elutasítása miatt benyújtott panasz elbírá-
lására.
Nyilvános ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fize-
tési kötelezettségeinek megállapítására
2. Javaslat az önkormányzat 2014. évi pénz-
ügyi tervéről szóló 3/2014. (II.28.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költség-
vetésére
4. Javaslat a Tiszaújvárosi önkormányzat tu-
lajdonában lévő lakások és helyiségek bérleté-
ről, valamint elidegenítéséről szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására
5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló önkor-

mányzati rendelet megalkotására
6. Javaslat a társasházak energiamegtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatására vonatkozó rendelet megalkotá-
sára, valamint a pályázati kiírás elfogadására
7. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkormány-
zata által alapított és adományozható kitünte-
tésekről szóló 38/2013. (XII.21.) önkormány-
zati rendelet módosítására
8. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2013. (VI.05.) önkor-
mányzati rendelet módosítására
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Mecénás Közalapít-
vány személyi kérdéseire és Alapító Okiratá-
nak módosítására.
10. Javaslat Tiszaújváros 2015. évi városi ren-

dezvényeinek támogatására
11. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ
működésével kapcsolatos döntések meghoza-
talára
12. Javaslat a Tiszaújváros Városi Rendelőin-
tézet járóbeteg szakellátás lefedetlen óraszá-
mainak szüneteltetésére
13. Javaslat az intézményekben folyó felnőtt
étkeztetés térítési díjának meghatározására
14. Javaslat a települési önkormányzatok szá-
mára nyújtható könyvtári és közművelődési ér-
dekeltségnövelő támogatás igénylésére
15. Javaslat a polgármester 2015. évi szabad-
ságütemezésének jóváhagyására
16. Javaslat a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
ingatlanfejlesztési ajánlatával kapcsolatos dön-
tés meghozatalára
17.a. Beszámoló a közrend, közbiztonság hely-
zetéről

b. Jelentés az éjszakai járőrszolgálat ellátá-
sáról, valamint javaslat a feladat további ellá-
tására

c. Tájékoztató a kamerás térfelügyeleti rend-
szer működésének tapasztalatairól
18. Beszámoló a helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedés 2014. évi közszolgáltatási felada-
tainak ellátásáról
19. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi ha-
tározatok végrehajtásáról, valamint a közbe-
szerzési eljárásokról
Kérdések

Rendezvények támogatásáról is döntenek.
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Háromszázan a Kazinczy bálon

Jótékonyság, remek szórakozás
A Sportcentrum játékcsarnoka
adott helyet a Kazinczy Ferenc
Református Általános Iskola szü-
lő-nevelő báljának. A szívekkel és
piros esernyőkkel Valentin nap-
ra hangolt eseményen minden
eddiginél több érdeklődő vett
részt.

- Nagyon nagy büszkeség ez számunkra -
mondta Dorony Attiláné, az iskola igazgatója.
- Idén mintegy háromszáz vendéget várunk,
ezért kellett az edzőcsarnokból átköltöznünk,
mert ott nem fértünk volna el.
A szülők egy része azért vett jegyet a bálra,
mert ezzel is támogatni akarta azt az iskolát,
ahová gyermeke is jár.

- Mi még nem voltunk soha itt a bálon -
mondta Mészáros Ágnes –, de a kislányunk ide
jár, és úgy gondoltuk megtiszteljük azzal az is-
kolát, hogy eljövünk.
Akik már az elmúlt években is részt vettek a
mulatságon, azok más okot is találtak.
- Nagyon szívesen jöttem a párommal - mondta
Hubai Péter -, remélem remekül fogok szóra-
kozni ma este és ezzel nem én leszek az egyet-
len.
Erre a jó hangulatra és szórakozásra hívta fel a
figyelmet a fenntartó lelkipásztor, dr. Varga
István is köszöntőjében.
A rendezvény hagyománya, hogy a szülők kö-
zül választanak fővédnököt, aki egy éven át

egy marsallbot büszke tulajdonosa. Ennek át-
adása mindig a bál elején történik, most Hor-
váth Józseftől Szabolcsi János vette át, aki nem
kevés meghatottsággal a hangjában mondott
köszönetet az iskolának, a fenntartónak és min-
den érintettnek az intézményben folyó magas
szinvonalú oktató, nevelő munkáért.
A szülők mellett a gyerekek is részesei voltak
az estnek. A végzősök és a negyedikesek be-
mutatták farsangi táncaikat, melyekkel nagy si-
kert arattak az összegyűlt vendégek előtt. A
jótékonysági est bevételét az iskola alapítvá-
nya kapja, felhasználásáról a későbbiekben
döntenek majd.

borza

Háromszázan vettek részt a bálon.

Fővédnöki marsallbot-csere.

Kápolnára gyűjtöttek

Elsőbálos Szent István
Közel 15 éve nem volt a korábbi
Arany, jelenlegi Tiszaújvárosi
Szent István Katolikus Általános
Iskolában szülő-nevelő bál. Most,
farsang idején a többi oktatási
intézményhez hasonlóan az is-
kola alapítványával közösen jó-
tékony mulatozásra hívták az o-
da járó gyerekek szüleit.

- Most egy új dolog részesei vagyunk - mondta
köszöntőjében az est fővédnöke, dr. Fülöp
György alpolgármester -, hiszen 15 évvel eze-
lőtt még egy másik iskola tartotta bálját. Re-
mélem, hogy hagyományt teremtünk és az
elkövetkező években egyre többen és többen
leszünk itt.
Az iskola tanulói a köszöntő után műsort adtak,
melynek fénypontja a végzősök keringője volt.
- Eleinte volt bennünk egy kis félsz, hiszen
nem tudhattuk, milyen lesz az érdeklődés a
szülők részéről - mondta az iskola igazgatója,
Gál Benjáminné. - De aztán szerencsére egyre
többen és többen érdeklődtek, így sokan tu-
dunk közösen bálozni és jótékonykodni.
Az est bevételét az iskola alapítványára, vala-
mint kápolnájára fordítják.
- Úgy gondolom, hogy a gyerekek nevelése a

szülők és tanárok közös feladata - mondta
Kecskeméti Mónika, aki fontosnak tartotta,
hogy részt vegyen a bálon. - Ahhoz, hogy ezt
jól tudjuk csinálni, hozzá tartozik egy ilyen jel-
legű rendezvény is, ahol közelebb kerülünk

egymáshoz, hiszen a célunk ugyanaz, a gyere-
kek sikeres felnevelése.
Az első Szent István bálon 85-en vettek részt,
és számos támogatójegy is gazdára talált.
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A végzősök keringője volt a műsor fénypontja.

Farsang a Hunyadiban

Elűzték a telet

A Hunyadi Mátyás iskola felső tagozatosai is megtartot-
ták farsangi mulatságukat. A télűző-tavaszváró jelmez-
bált hagyományosan az iskola aulájában rendezték meg.

Hok Csaba, a Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatója megnyitó beszédében a vízkereszttől hamvazószerdáig
tartó farsangi időszak hagyományairól szólva elmondta: - Hazánkban
már Mátyás király korából maradtak fenn írásos emlékek arról, hogy
farsangi mulatságokat tartottak, a 17. században pedig a kisebb telepü-
léseken a tanító vagy a plébános járt házról-házra, s jókívánságaiért cse-
rébe kolbászt, szalonnát vagy sonkát kapott.
A Hunyadi iskolában ezúttal a felső tagozatosok mutatkoztak be diák-
társaik, pedagógusaik és szüleik előtt. A mulatságot szokás szerint a her-
cegi pár - Gulyás Emma és Tóth Tibor - is végignézte, keringős tár-
saikkal együtt. Emma elmondta, hogy több hónapig próbálták, gyako-
rolták, tanulták a táncot. Ő már nyolcadikos, így ez az utolsó farsangja
hunyadis diákként, mint mondta, szomorúan hagyja majd itt az iskolát.
A vidám, jelmezes farsangi mulatság nem csak a színes maskarákról
szólt, hiszen az osztályok sokat készültek erre a napra. Az alaposan be-
gyakorolt koreográfiáik a közönség tetszését is elnyerték.

fp

kronika@tiszatv.hu

Szerelmes irodalom

A Valetin-nap sokak számára idegen, sablonos, netalán giccses ünnep-
nek tűnhet. Épp ezért a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium pedagógusai igyekeznek egy picit más
szemszögből megközelíteni Szent Bálint napját.
Az Eötvösben már hagyomány, hogy Valentin-nap közeledtével egy dél-
után erejéig a szerelmi költészeté a főszerep. Mi, magyartanárok ilyen-
kor tréfás vetélkedőt szervezünk, ahol a tanulók játékos formában
adhatnak számot irodalmi ismereteikről. Azonban nem csupán a száraz
tényanyag a főszereplő, hanem számos kreatív, szórakoztató feladvány
is várja a diákokat, például romantikus filmek felismerése, szerelmi val-
lomás kreálása megadott szavak segítségével vagy a dalos kedvű pa-
csirták kedvéért karaoke. Eközben sütemények és málnaszörp teszik
még édesebbé a hangulatot.
A játékos irodalmi teadélutánra idén is meghívást kaptak Tiszaújváros
általános iskoláinak 8. osztályos tanulói.
Ezúton szeretnénk megköszönni a részvételüket és egyben gratulálni a
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola, a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola és a Hunyadi Mátyás iskola nö-
vendékeinek és tanárainak a kimagasló teljesítményhez.

A magyar munkaközösség pedagógusai

Folytatódtak a jelmezes mulatságok

Széchenyis felsős farsang
Szombaton kétszer is maskarás
gyereksereg lepte el a Derkovits
Kulturális Központ színpadát.
Ezúttal a Széchenyi iskola felső-
sei tartották farsangi mulatságu-
kat.

A köszöntők után palotással nyitották a rendez-
vényt, melyet különleges keringő zárt. A műsor-
szám végén a résztvevő gyerekek ugyanis szü-
leiket kérték fel egy táncra. A nyitó- és zárótánc
között ezúttal sem volt hiány látványos produkci-
ókból. Mind a jelmezeken, mind a koreográfiákon
látszott a több hetes gondos tervezés.
A színes műsorszámok között feltűntek moto-
rosok és dívák, táncra perdültek az ókori egyip-
tomiak, vidám hangulatot varázsoltak a roma
táncosok. A felsősök farsangján, amolyan ven-
dégszereplőként a negyedikesek is megmutat-
hatták magukat tiroli táncosokként.
- Több éve szokás már a város általános isko-
láiban, hogy több felvonásban tartják a farsan-
got - mondta Kristályné Medgyesi Andrea, a
Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatóhelyettese. - Azért
van szükség a két felvonásra, mert sokan kí-

váncsiak az előadásokra. Az alsósok és a fel-
sősök produkcióit már tavaly is kettébontottuk,
hiszen nagy az iskola gyermeklétszáma. Hogy
minden műsorszám érvényesülni tudjon, most

tovább tagoltuk az előadásokat.
Az iskolások farsangi szezonját a széchenyisek
alsósai zárják ma, a kora délutáni órákban.

D.Á.

Palotással nyitották a mulatságot.

A kicsik is elkezdték

Óvodai farsangok

Véget értek az iskolai farsangi mulatságok, de az óvodások gondos-
kodnak arról, hogy e héten se maradjunk maskarás ünnepségek nélkül.
Az óvodai farsangok sorát a bóbitások nyitották (képünkön) kedden.
Tegnap a Katica, ma a Szivárvány, holnap pedig a Tündérkert tartja ta-
vaszváró rendezvényét.
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Gondolatok a háborúról

Harctérről írt
tábori lapok

1916. Tari Imre őrvezetőt más vezénylet alá helyezték. Bevonulása óta
a 29. honvéd gyalogezred 3. század 4. szakaszában harcolt. Most az 5.
honvéd gyalogezred 2. századához került.
Ezt követően még egyszer áthelyezték, augusztus 18-án. A 302-es gya-
logezred 3. zászlóalj 12. század 1. szakaszba.
1916. év január 4-én. „ A 15-én írt lapodból értem mit olvastál az újsá-
gokból, de itt én nem hallottam semmit, akik 8 hónapot töltöttek el a
fronton. Bár az lenne, amit írtál, de nem hiszem. (…) Az idő jobbra for-
dult.”
Január 16. „Egészséges vagyok. (...)Küldjél sürgősségileg 10 koronát, ha
nem lesz terhedre, ha nincs, esetleg később.” Feladó: Tari Imre örv.
Rezerve Spital. N.o.I. Pavilon. II. emelet 8. szoba.
Január 17. „Tudatlak jó párom, hogy a sebem szépen gyógyul, miattam
ne aggódjál, csak pénzt küldjél.”
Január 20. Feladó: SC HOLE Arad KuK Reservespita. Katonai ápolási
ügyben.
A sérülés jellege: könnyen megsebesült. (A diagnózisok szövege előre
nyomtatva volt.)
Január 25. „Egészséges vagyok hála Isten, csak a fejemen kapott seb
kissé fájdalmas, főleg eleiben volt az. E hó 11-én sebesültem, 14-től 22-
ig Ungváron voltam, most jelenleg Aradon vagyok.”
Február 7-én. „Ma kaptam 3 levelet, egy borítékosat is, értem, hogy a ké-
peslapot megkaptad. A karácsonyra valót. Azt mondják a sebem néhány
nap múlva begyógyul, ma már csak száraz kötést kaptam. Jóllehet még
egy hétig itt maradok, de aztán Szegedre visznek. És ha ki bírom esz-
közölni, előbb hazamennék, ha mindjárt csak egy éjjelre.”
1916 áprilisa, Szeged. „Tudatom jó párom, hogy itt maradnék az újon-
cok kiképzésénél. Egyelőre. (…) Értem, hogy el akarsz jönni, hisz nincs
oly messze vasúton, tán csak 2 óra, tehát csak jöjjetek.”
Nem sikerült találkozniuk. Miután könnyűnek ítélt fejsérülése 3 hóna-
pon át gyógyult meg, ismét a frontra vezényelték.
Július 22-én azt írja, hogy pillanatnyilag pihenőben van Török Istvánnal
együtt. Aki ezután végleg vele is marad.
A július 25-én írt lapja meglepetés. Ebben végre le meri írni igazi ér-
zelmét, az eddigi udvarias formulák helyett. Feleségét kedves párom-
nak szólítja, és búcsúzásban csókolja, nem fogja vissza magát. Kérdezi,
hogy kapott-e pár krajcárt, amit még Szegedről küldött?
Két nap múlva csak annyit ír sietve, hogy egészséges. Augusztus 4-én
tudatja, hogy hosszú útra indulnak, majd ezt követően 3 lapot is ír.
Augusztus 7-16 és 18-án már nagyon kusza betűkkel, elferdült sorokban.
Érezni, látni lehet a feszültséget, amelyben íródhatott, éppen csak annyit,
hogy tudassa, ép és egészséges. Sőt Török sógor is „jól érzi magát”. El
lehet képzelni, hogy egy sziklás harcmezőn - mint írja - milyen jó lehe-
tett.
Augusztus 24-26-28-án már úgy tűnik, búcsúzik. Fél, retteg az első raj-
vonalban. Így ír: „Fogadjátok atyai áldásomat, ölellek és csókollak ben-
neteket. (…) És, ha lehet, küldjél 35 dekás csomagot, de legalább 1-2
tucat gyufát. Sírig szerető, hű férjed.”
A 302. hadosztályt ismét átvezénylik.
Augusztus 31-én vonatról ír, Debrecenből, útban az orosz frontról
Romániába. Ismét a családra gondol. „Ha olyan helyzetbe jutnánk, hogy
meglátogathatnál, azonnal táviratozok, de azonnal jöjj, mert lehet, hogy
már többé nem látsz, azér, a jó Isten legyen veletek.”
Szeptember 4. „Újból rávetjük magunkat ádáz, hitszegő ellenségünkre,
az oláhokra és meg fogjuk mutatni, mikor merje háborgatni a magyart
és annak országát.”
Szeptember 5. „Egészséges vagyok, kis pihenőn, a haza földjén. Utána
nagy feladat vár ránk. Megtisztítani a haza földjét az ádáz ellenségtől.
Bízunk Istenben, hogy győzelemre segíti fegyvereinket. (…) Kérjétek ti
is az Istent, hogy tettünk mielőbb befejezést nyerjen.”
A 36. levél valamikor szeptemberben, amely szó szerint így hangzik:
„Dicsértessék a Jézus neve.
Kedves jó párom és családjaim, kívánom az Istentől, hogy soraim friss
egészségben találjon. Én egészséges vagyok. E sorokat Máriaradnáról
írom, útban a román ellenség felé, hogy visszagyűrjük a bőribe. Tekint-
sétek úgy, mintha nem volnék. Isten veletek.”
1916. szeptember 16. Feladó: Török István
„M.Királyi 302-es honvéd gyalogezred.
3. zászlóalj, 12. szd. 1. szakasz.
Kelt, 1916. szeptember hó 14-én. Én tudatom veled Annus, Tari Imre
sógor elesett, szeptember hó 14-én. Tisztelettel Török István. Gránát
hasba találta.”
Anna 1887-ben született és 93 évet élt. E sorokat hosszú évtizedekig
őrizgette, dédelgette.
Nyilván ezerszer is elolvasta, magányosan felnevelt gyermekeivel
együtt.
Férjének, Imrének 28 évet adott a sors.
Úgy gondolom, hogy minden katona, aki embermódon élt és harcolt,
hős volt.
Legyen mindig - bármilyen háborúban is tették - minden tisztelet az
Övék.

Gyovai Józsefné
A Kaffka Margit Nyugdíjas Pedagógus Klub

pályázatának 2. helyezettje

Törvényi okokból

Elnökváltás a nyugdíjas egyesület élén
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok E-
gyesülete február 24-én tiszt-
újító közgyűlést tart a központi
étteremben.

A napirendek között az alapszabály módosítása
mellett az új vezető, illetve az elnökség meg-
választása is szerepel. Az idősek körében szél-
tében-hosszában terjed a hír: Boros József, az
eddigi elnök nem indul a választáson.
- Miért e hirtelen jött lemondás oka?
- Szeretném leszögezni - mondja Boros József
-, hogy nem hagyom cserben a szépkorúakat,
mint eddig, ezután is ott leszek közöttük. Szép
emlékek fűznek a nyugdíjas egyesülethez.
1998-ban alakultunk a néhai Danhauser Sanyi
bácsi - nyugodjon békében - vezetésével. Ő 12
évig vezette a csapatot, majd 2011-től én vit-
tem tovább a zászlót. A kezdet kezdetén a je-
lenlegi Ezüsthíd Gondozóház mellett volt egy
kis helyiségünk, majd a gimnáziummal szem-
ben lévő Inveszt pincéjébe költöztünk, aztán a
régi MHSZ-épület emeletén kötöttünk ki. Ott
is szerettünk lenni, de az idős embereknek ez
eléggé messze volt, kiesett a lakókörnyeze-
tükből és az emeletre sem volt könnyű min-
denkinek felmenni. Akkor jött az ötlet - s
bevallom, ezért erősen lobbiztam -, hogy jó
lenne, ha a Kazinczy-ház földszintjén kapnánk
helyet. Van egy nagytermünk, mindennek -
raktár, ruhatár, stb. - megvan a maga helye, a

központban van, egyszóval ideális a környe-
zet. Szerettem csinálni ezt a munkát. Viszont
ebben a ciklusban az önkormányzat Város-
üzemeltetési és Rendészeti Bizottságában va-
gyok külsős tag, s ezért az összeférhetetlenség
miatt, törvényi okból nem láthatom el egy-
szerre mindkét tisztséget.

- Vannak-e már jelöltek?
- Tudok néhány megkeresésről, de a közgyű-
lés hoz végleges döntést. Közel 700-an va-
gyunk, 12 klub tartozik hozzánk, ebből négyet
a humánszolgáltató központ irányít. Persze
vannak átfedések. Van, aki több klubnak is
tagja, például az egészségügyisek klubjának és
az egyesületnek is. Sok a feladat, nem lesz
könnyű dolga az utódomnak, de én mindenben
segíteni fogom. Nagycsaládból származom,
elég magas a szociális érzékenységem is, nem
csak a „páholyból” szemlélem az idős embe-
rek életét. Úgy érzem - Danhauser Sanyi bá-
csira gondolva -, hogy az elmúlt években is
sikerült megtartanunk az ő idejében kialakult
értékrendet, gyarapodtunk, gazdaságilag, pénz-
ügyileg mindent rendben tudok átadni az utó-
domnak. Évente 750 forint a tagdíjunk, ebből
fedezünk mindent, illetve azokból a támogatá-
sokból, amiket a helyi önkormányzat biztosít
számunkra. Ez utóbbiért nem győzök elégszer
köszönetet mondani, abszolút pozitívan állnak
az idős emberek életéhez. Nem véletlen, hogy
kiérdemelték az Idősbarát Önkormányzat cí-
met. Remélem, az utódomnak is hasonló kap-
csolata lesz az önkormányzattal, s én ebben is
– csakúgy, mint minden másban - segíteni
fogom. Nem hagyom magukra nyugdíjas tár-
saimat, továbbra is ott leszek közöttük.

T. M.

„Nem hagyom cserben a szépkorúakat. Mint eddig, ezután is ott leszek közöttük.”

„Gazdaságilag, pénzügyileg mindent rendben tudok átadni az utódomnak.”

Tárgyak, történetek, emlékek

Múltkutatók Szederkényben
Háborús idők imádságos könyve,
Szederkény község kidobolási nap-
lója 1946-ból. Ez a két megkopott
dokumentum is előkerült gondo-
latébresztőként a Helyismereti
kör foglalkozásán.

Az óváros múltját kutató és ápoló csoport régi
korok könyveiről, egyéb írott, nyomtatott do-
kumentumairól hallgatott előadást legutóbbi
foglalkozásán.
Nem is előadás, inkább családias hangulatú be-
szélgetés volt az összejövetel. Akinek a padlá-
son, pincében megbúvó régisége van, az elhoz-
za ide és igaz történeteit szövi a tárgyak köré,
de aki üres kézzel jön, annak is van mesélni-
való a tarsolyában. Így, apró kockánként il-
lesztik össze Tiszaszederkény múltját.
2013 májusában Kiss Sándor egykori népmű-
velő emlékkiállításával kezdődött a történet, ez
a tárlat volt az első rendezvénye a Helyisme-
reti körnek. Azóta negyedévente összeülnek,

kutatnak, beszélgetnek, s mint régen a fonóban,
szájhagyomány útján kerekedik ki az igaz tör-
ténet.
- Valójában ez egy nyitott csoportosulás, bárki,
bármikor csatlakozhat hozzánk, amikor az a-
dott téma érdekli, vagy hozzá tud tenni -
mondja Kéki Lajosné könyvtáros, a kör alapí-
tásának ötletgazdája. - Annak idején a Sanyi
bácsi tiszteletére szervezett kiállításra rengeteg
fotót gyűjtöttünk össze, miközben sok érde-
kességre is fény derült a múltból, természete-
sen ezek további témaköröket adtak foglal-
kozásainkhoz. Ma a régi korok könyvei, kiad-
ványai, híradásmódok vannak terítéken, de
idén felelevenítjük még a mesék keletkezését,
a népi gyógyászatot, és az őszi munkálatokról,
munkamegosztásokról, régi korok ünnepeiről
is beszélgetünk majd. Múltunkról sok néprajzi,
szociológiai publikáció született az elmúlt idő-
szakban, de vannak hiányosságok, kevésbé fel-
térképezett területek, mi ezeket próbáljuk

összeszedni, saját élményeink, rokonaink, fel-
menőink emlékei alapján.
Bányai Lajosné szederkényi őslakos, olyany-
nyira, hogy kutatásai szerint 2-300 évre visz-
szavezethető családja ittléte. A kör foglalkozá-
saira ő is eljár, s hozza magával emlékeit, re-
likviáit.
- Régi könyvekből, rokonságtól, temetőből fej-
fákról kutattam ki családunk múltját - mondja.
- Azt gondolom, hogy nincs jövő múlt nélkül,
ezért sem ártana ezzel többet foglalkoznia az
embereknek.
Bár én nem, de bizonyára már sokan megsza-
badultak ütött-kopott, poros, régi tárgyaiktól,
amelyekkel feleleveníthetjük a múltat a mai fi-
ataloknak. Ha már így van, akkor legalább be-
széljünk róla. Azt is nagyon jó dolognak tar-
tom, hogy a tájházba kihozzák a tanárok az is-
kolásokat, s itt szembesülhetnek a régmúlttal,
történetek, tárgyi emlékek formájában.

berta

Negyedévente ül össze a kör.

Régi könyvek, dokumentumok az asztalon.
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Tiszaszederkény nem csak az iparából építkezett a het-
venes évek elején. Már akkor is nagy hangsúlyt fektet-
tek a sportra, és mint manapság is, a labdarúgás kiemelt
szerepet élvezhetett.
Arról számtalanszor írtunk már, hogy keletről és nyu-
gatról rendszeresen érkeztek küldöttségek az épülő
TVK-t megnézni, ám a nemzetközi kapcsolatok a sport
területén is megmutatkoztak.
Történt például, hogy 1970. február elején a „keletné-
met” első osztályban szereplő Eisenhüttenstadt csapatát
látták vendégül a helyi fiúk. A rangos sporteseményről a
Borsodi Vegyész is megemlékezett.
„Sérülés és betegség miatt erősen tartalékos összeállí-
tásban lépett pályára a hazai együttes.“
A magyar harmadik ligás csapat egy igazán nagymenő
külföldi gárdát fogadhatott, ám a fent említett nehézsé-
gek miatt valószínűleg a tisztes helytállás lehetett a cél.
„Már a harmadik percben gólt értek el a vendégek. 1:0
A TMTK azonban nem adta meg magát. Egyre másra
vezette támadásait. A 10. percben Széles szabadrúgá-
sát Bodzsár fordulásból, nagy erővel továbbította a ka-
pura de az NDK-s kapus a helyén volt.“
A hazaiak tovább szorongatták a vendégeket, melynek
előbb a 18. percben, majd a 25. percben látta hasznát a
csapat. Így a pihenőre már egygólos vezetéssel mehet-
tek a hazaiak. A második félidőben azonban már nem
termett babér a TMTK-nak, nem úgy az Eisenhütten-
stadt csapatának.
„A 60. percben Unyi hibájából a szélső begurított és az
összekötő Varga mellett a hálóba továbbított. 2:2”
Majd jött a 69-perc.
„Varga rosszul végezte el a kirúgást és 20 méterről a
kapus felett a hálóba emeltek. 3:2”
A győzelem tehát nem sikerült, de egy jó iramú mér-

kőzést láthatott a tiszaszederkényi közönség. És a vé-
gére még egy kis adalék. Az azóta eltelt 45 év során a
német csapat, bár a rendszerváltás idején még hazája
első osztályában szerepelt, jelenleg csak a német baj-
nokság 6.-7. vonalában küzd, míg a mieink - bár ko-
rábban megjárták ők is az alsóbb osztályokat -, jelenleg
is a harmadik vonalban gyűjtögetik a pontokat.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

Borza

Német-magyar
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Február 19., csütörtök
9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Ülésezett az önkormányzat -
Évértékelő a katasztrófavédelemnél - Farsangi mulatságok - Báloz-

tak az iskolákért - Sport
9:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Hamvas mozaik -

Ellenőrzik a gombákat - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Február 25., szerda
18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Kulturális együttműködés,
fejlesztések - Farsang farka az oviban - Jelmezes futás - Amerika
nap a gimnáziumban - Ki Mit Tud? – Kerékpárjelölés - Anna- Vé-

delmi bál- Nyugdíjas közgyűlés
18:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Operett gála

18:30: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel
19:30: Egy hajóban - egyházi műsor

Február 26., csütörtök
10:00: A képviselő-testületi ülés közvetítése

Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

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: március 1-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

Február 21. (szombat) 16.00: Szederkényi Ki Mit Tud? A rendez-
vény keretein belül különböző kategóriákban (színpadi és zenés pro-
dukciók, képzőművészeti, valamint népművészeti alkotások, egyéb)
mutatkoznak be Tiszaszederkény lakosai.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Február 24. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyermekkönyv-
tárban. Farsangi álarc és papírbohóc készítése. Belépődíj: 250 Ft.

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

A Hamvas mozaikok rendezvény-
sorozaton az elmúlt héten az in-
ternetről is jól ismert Pál Feri
atya tartott rendhagyó előadást
Spiritualitás, kereszténység és
Hamvas Béla címmel.

A nagy érdeklődésre való tekintettel kicsinek
bizonyult a könyvtár, a színháztermet is dugig
megtöltötték az érdeklődők. A római katolikus
pap személyisége, fellépése pedig garantálta az
est feledhetetlenségét.
„Egymás között” tegeződve, humorosan, pél-
dákkal alátámasztva állította össze mondandó-
ját Pál Feri atya, választási lehetőséget adva a
közönségnek, hogy a spiritualitásból, a keresz-
ténységből, vagy Hamvas Bélából kiindulva
járjuk körbe a témát. A nézők a spiritualitást
választották.
- A spirituálisan élő ember állandóan járja a
mélységet és a magasságot - kezdte az atya -, s
mindeközben igyekszik megtartani a spirituális
alapállását. Mit jelent ez? Mondok egy példát.
Egy vevő meg akart vásárolni egy ingatlant.
Nagyon tetszett neki a ház, minden úgy volt
benne, ahogyan megálmodta, az ár is megfe-
lelő volt. A hirdetésben viszont az is szerepelt,
hogy hatalmas kert tartozik hozzá. Mikor kérte
az eladót, hogy mutassa meg az udvart, az ki-
nyitotta a hátsó ajtót, s egy olyan kis területre
vezette emberünket, hogy a kijárattól a keríté-
sig elért a keze. - Hol van itt a hatalmas kert? -
méltatlankodott a vevő. - Felfelé - mutatott az
ég felé az eladó. - Nos, ez jó példa arra, hogy
ha valaki nem találja meg az alapállást, ön-
maga centrumát, ha csak jobbra-balra- előre-
hátra jár, és nincs le-fel az életében, az létha-
zugságban él…
A közönség jót mulatott a történeten, és felfo-
kozott érdeklődéssel várta a következő „mesét”.
- Tengeri hajóúton voltunk, ahol a hajót delfi-
nek vették körül. Az egyik utas a tengerbe do-
bott egy almacsutkát, mire a delfinek mindent
elkövettek annak érdekében, hogy kipöcköljék
a vízből. - Milyen édesen játszanak! – mondta
az utas, mire a kapitány csak ennyit mondott. -
Nem-nem. Meg akarják menteni az almacsut-
kát. - Az étel a víz alatt van, oda le kell merülni,
ha enni akarunk, de a levegő fenn van. S fel is
kell jönnünk, ha lélegzethez akarunk jutni. Ha
ez nincs meg? Nos, ez az élet spiritualitás nél-
kül. Ezt az alapállást kell magunkban realizálni.
Nem valamivé kell válnunk, hanem fel kell is-
mernünk magunkban, kik vagyunk valójában.

A kereszténység mélyebben szól az emberhez
erről. A kereszténység szerint a szent tulajdon-
képpen a „normális” ember, aki fölismerte ön-
magát olyannak, amilyennek Isten kigondolta.
A többiek mind sebzett emberek. Sokan pa-
naszkodnak, hogy imádkozom, imádkozom, de
Isten nem válaszol. Nagyon nagy lehet az én
vétkem. Erre is van egy jó példám. Egy kisfiú
hittanórára járt - az anyja engedte, az apja nem
örült neki - és nagyon elvarázsolták azok a dol-
gok, amiket ott hallott. Az apa tudta, hogy a
gyermek távirányítós autót szeretne kará-
csonyra, és imádkozik is a játékért, ezért neve-
lési célzattal, csak azért sem vette meg neki az
autót. Gondolta, most megtanítja a fiát. De a
kisfiú nem mutatott semmiféle csalódottságot.
- Nem kaptad meg az autót, pedig mennyit
imádkoztál érte. - Tudtam, hogy nem lesz az
ajándékok között - hangzott a válasz -, Isten
előre megmondta. - A felnőtt lakosság zömé-
nek - vonta le a tanulságot Pál Feri atya - kö-
tődési zavara van. Hiszek, csak nem bízok.
Isten megmondja, csak én nem hallom. Nem
Istennel van a baj, ez a mese sokkal inkább ró-
lunk szól. A szent olyan magasztosnak, távoli-
nak tűnik a hétköznapi ember szemében, pedig,
ha megvizsgáljuk a világ nagy vallásait, mind-
azok, akiket a Földön „szentnek” tartanak, né-
hány közös vonással rendelkeznek. 1. Erköl-
csileg gerincesek. 2. Pozitív érzelmek, pozitív

motiváltság. Az alapállás magába foglalja,
hogy összetartozunk. Nem vagyunk azonosak
Istennel, de Ő a saját képmására formált min-
ket. Hamvas Béla ezt úgy fogalmazza meg,
hogy az emberek görcsösen ragaszkodnak az
üdvösség eléréséhez. Betartják a törvényeket, a
normákat, de ha nincs mögötte spirituális for-
rás, akkor léthazugságban élnek. 3. Pozitív tett.
Gondoljunk csak Teréz Anyára. Ő nem csak
szánakozott az utcán a porban haldoklókon, az
éhezőkön, hanem mindent elkövetett annak ér-
dekében, hogy hathatósan segítsen rajtuk. 4. A
figyelem fegyelmezettsége. Az itt és most lé-
nyegének felismerése. Nem a múltban kell
élni, azon már nem tudunk változtatni. Nem a
jövőben, az még nem jött el. A jelenben kell
helytállni. 5. Bölcsesség. No, ez érdekes. U-
gyanis nem az a bölcs, aki sokat tud, hanem az,
aki tudja, mikor mit kell tenni.
- De most ne a szentekről, rólatok beszéljünk,
kedves egybegyűltek. Az, hogy rátaláljatok ön-
magatokra. A szabadság, amit kaptunk, azt je-
lenti, hogy jogotok van eldönteni, melyik élet-
élményetekre alapozzátok az életeteket. U-
gyanis egy életet egyetlen élmény - Isten-él-
mény - köré is fel lehet építeni. Megkaptam,
amit akartam? Boldog vagyok? Elégedett va-
gyok? Nekem semmi sem sikerül? Nos, a dön-
tés csak rajtatok áll…

- másma -

Pál Feri atya rendhagyó előadása

Spiritualitás, kereszténység és Hamvas

Pál Feri atya humorba ágyazva adta elő mondandóját.

Bemutatóóra az emelt szintű angol
nyelvet tanuló 2/2. osztályban

Helyszín: Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola (Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 24-es terem). Időpont: 2015.
február 25. 9.00. Tanít: Gálné Elek Enikő. Bejelentkezés szükséges
az 544-511-es telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hok Csaba
igazgató
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Eladó Sajószögeden, a 35-ös főút mellett, a Csáti csemege szom-
szédságában egy 600 m2-es, körülkerített zártkert, 12 m2-es alá-
pincézett téglaházzal, termő gyümölcsfákkal, dísznövényekkel.

Villany, fúrt kút van. Irányár: 1,3 millió forint.
Tel.: +3670/611-1379

Polgáron a Tiszai úton 800 négyszögöl körbekerített gyümölcsös
telek, tetőtérbeépítéses, pincézett házzal, kocsibeállóval eladó.

Tel.: +3630/327-4778

Hogy hirdetése
biztosan célba érjen!
A Tiszaújvárosi Krónikában is megje-
lenik lakossági apróhirdetése, ameny-
nyiben azt a Tisza TV Képújságjában
legalább 5 napra (2.500 Ft), legkésőbb

kedden 12 óráig feladja.

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 közgyűlést ugyan-
azon a napon 15.30-kor tartjuk meg.

Az egyesület elnöksége

Tájékoztató a gazdálkodó
szervezetek

kamarai hozzájárulás
megfizetéséről

Fizetési határidő: minden év március 31.
Díja: 5.000 Ft/év
Fizetési lehetőségek: banki átutalás, pénztári be-
fizetés, sárga csekk
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10102718-
01680500-02003001
Pénztári befizetés és sárga csekk átvétele a
BOKIK Tiszaújvárosi Képviseleti Irodában ügy-
félfogadási időben rendezhető.
Ügyfélfogadási napok:
Hétfő-Szerda-Péntek 8:00-12:00 és 13:00-16:00
óráig.
Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Tiszaújvárosi Képviselete
3580 Tiszaújváros, Szent István út 1/a. (Szu-
perinfo bejárata)

Folytatódik
a kerékpárjelölő program

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros önkormányza-
tának támogatásával folytatódik a kerékpárjelölő program a helyi ke-
rékpár-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, kerék-
párját, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a helyszínen kell
nyilatkozni a tulajdonjogot illetően! A további jelölési időpontokról a
média útján tájékoztatjuk az állampolgárokat.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság



A testi erő a labdarúgásban is sokat számít.
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A Sportcentrum eseményei
Február 19. csütörtök

Grassroots „C” MLSZ edzőképzés Tárgyaló, Műfüves edzőpálya
Február 21. szombat

Labdarúgás
09.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros U17 – Tiszakeszi U21
felkészülési mérkőzés Műfüves edzőpálya
10.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Bogács felkészülési mérkőzés

Füves edzőpálya
13.00 U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Bükkzsérc
felkészülési mérkőzés Műfüves edzőpálya
15.00 Tiszakeszi – Sajóvámos felkészülési mérkőzés

Műfüves edzőpálya
17.00 Sajószöged – Sajóörös felkészülési mérkőzés

Műfüves edzőpálya
Asztalitenisz
11.00 TSC II.- Sárospatak II. bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz csarnok
15.30 TSC - Szerencs bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz csarnok
Súlyemelés
08.00 Ördög István országos súlyemelő emlékverseny

Súlyemelő csarnok
Február 22. vasárnap

Labdarúgás
08.30 U11 Teremlabdarúgó torna Edzőterem, Játékcsarnok
10.00 U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Borsod Volán
felkészülési mérkőzés Műfüves edzőpálya

Diáksport

Úszásból jeles
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói
kiválóan szerepeltek az úszó Diákolimpia megyei döntő-
jén.

Az eredményekhez hozzájárult, hogy az iskola célul tűzte ki, hogy va-
lamennyi tanulója biztonsággal tanuljon meg úszni, így a testnevelés
órák keretében kiemelt szerepet kap az úszásoktatás. A III. korcsoportos
fiú 4x50 m-es gyorsváltó szerepelt a legjobban, korosztályukban az első
helyen végeztek, így Borsod-Abaúj-Zemplén megyét ők képviselik az
országos döntőben.
Eredmények:
I. korcsoport: 50 m lány hátúszás: 5. Bán Lilla 2.b, 50 m lány mellúszás:
7. Czene Gréta 2.a, 50 m fiú gyorsúszás: 8. Munkácsi János 2.c.
II. korcsoport: 50 m mellúszás: 7. Szabolcsi Bálint 4.b, 50 m mellúszás:
2. Galgóczy Olivér 5.a,
III. korcsoport: 4x50 m gyors váltó: 1. Galgóczy Olivér 5.a, Kundrák
Milán 6.a, Magyar Balázs 6.a és Danó Ádám 6.b., 100 m mellúszás: 3.
Vágási Zoltán 5.a.
IV. korcsoport: 4x50 m gyors váltó: 2. Berkes Viktor 8.a, Bíró Márk 7.a,
Kocsis Bence 7.b és Kovács Marcell 7.a.

Teremlabdarúgás

Forgács kupa
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság immáron tizenötödik alkalommal rendezte meg a
Városi Sportcentrumban a Forgács László labdarúgó
emléktornát.

Az ország számos pontjáról érkeztek a megmérettetésre a zsarucsapatok.
A 12 együttes két csoportban kezdte meg a selejtezőket, mely után a
helyosztók következtek. A vándorserleget az elmúlt évhez hasonlóan a
Budapesti Rendőr Sportegyesület gárdája nyerte meg, megelőzve a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságot. A borsodi rendőrök ezúttal a ha-
todik helyet szerezték meg.

Kajak-kenu

Szárazföldi felkészülés
Szombaton a Városi Sportcent-
rum adott otthont a kajak-kenu
Héraklész és a parakenu fizikai
felmérőjének. A Magyar Kajak-
Kenu Szövetség és a Tiszaújvá-
rosi Vízi Sport Egyesület ren-
dezésében megtartott megméret-
tetésen kívül Győrben és Pakson
is vetélkedtek egymással a kaja-
kosok és a kenusok.

A verseny forgószínpadszerűen zajlott, a ver-
senyzőknek futás, húzódzkodás, lábemelés és
fekvenyomás szerepelt a programjukban. Az
eseményt megtekintette a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség szakmai igazgatója, Csaba Edvin, és
a parakenu válogatott és a maratoni szakág ve-
zetőedzője, Weisz Róbert is. A közel 500 in-
duló között ott voltak a Tiszaújvárosi Kajak-
Kenu és Sárkányhajó Egyesület és a Tiszaúj-
városi Vízi Sport Egyesület versenyzői is.
A TKKSE versenyzőinek eredményei:
1997. Férfi kajak: 2. Nagy Szabolcs, 1997. férfi
kenu: 5. Barna Patrik, 1998. Férfi kajak: 2.
Béke Kornél, 3. Mannheim Krisztián, 1999.
Fiú kajak: 1. Erős Patrik, 12. Bóta János, 1999.
Leány: 2. Somodi Viktória, 4. Bragato Giada,
2000.Fiú kajak: 3. Berkes Viktor, 6. Vass
Nikolasz, 2000. Leány: 10. Barna Petra, 11.
Farkas Andrea, 2001 Fiú kajak: 4. Bíró Márk,
8. Garbacz Dávid, 22. Kovács Marcell, 2001
lány:1. Kovács Mirtill, 11. Gáspár Emese,
2001. fiú kenu: 1. Kőzsegi Milán, 6. Máté
Kristóf, 2002 fiú kajak: 1. Pribelszki Máté, 8.
Kovács Vendel, 16. Dávid Zsolt, 19. Réti
Márton, 2002 lány: 9. Balogh Réka, 12. Ma-

rosi Eszter, 2003 fiú kajak: 1.Galgóczy Olivér,
17. Mizik Dominik, 20. Balogh Dénes, 2003
lány: 5. Kovács Emese, 7. Nagy Mirella, 2003
fiú kenu: 2. Kőszegi Ákos, 2004 lány: 3. Ko-
vács Gréta, 5. Bíró Eszter, 2005 lány: 2. Nagy
Mira, 2005 fiú kajak: 4. Kórik Ákos, 2005. Fiú
kenu: 1. Máté Botond, 2006. fiú kajak: 1.
Kaczvinszki Tamás, 5. Takács Áron, 6. Mak-
rányi Gábor, 2006. lányok: 5. Marosi Csilla, 6.
Utassy Melinda, 2006. fiú kenu: 1. Szegi
Zsombor.
A TVSE versenyzőinek eredményei:
1998. fiú: 6. Pócsi Alex, 7. Gömöri Dénes, 9.
Gáspár Etele, 11. Kántor László, 1999. fiú: 6.
Kapczár Ádám, 2000. fiú: 1. Gál Sándor, 2.

Bodnár Bence, 5. Molnár András, 11. Lovász
Martin, 12. Fekete Zalán, 13. Mándity Csaba,
2001. fiú: 16. Sándor Richárd, 23. Dudás
Csongor, 25. Ullaga Rudolf, 2002. fiú: 17.
Krajnyák Bálint, 2004. fiú: 7. Dudás Bence, 8.
Mertinkó Marcel, 10. Juhász Gergő, 2005. fiú:
6. Zakhar Zsombor, 8. Komlós Botond, 11.
Mezei Balázs2000. Lány: 3. Sárga Petra, 4.
Gábor Netta, 2001. lány: 7. Gulyás Fanni,
2002. lány: 15. Leopold Kamilla, 2003. lány:
2. Erős Kinga, 4. Vitos Zsófia, 8. Márton
Tünde, 11. Seres Laura, 2004. lány: 1. Tóth
Eszter.
Az országos parakenu erőfelmérő női győztese
Váczi Anita lett.

A lapátok helyett most súlyzókat ragadtak meg a sportolók.

Triatlon

Egyre magasabbra
ATVK-Mali Triatlon Klub sportolói közül hárman a bul-
gáriai Belmekenben magaslati edzőtáborozáson vesznek,
vettek részt.

A tengerszint felett 2000 méteren található, minden igényt kielégítő lé-
tesítmény-együttesben Lehmann Bence és a debreceni Dévay Márk feb-
ruár 3-21. között gyakorol, míg a szintén a kiemelt, Héraklész-keretet
erősítő Putnóczki Dorka és Lehmann Csongor 11 napot töltött ott trénin-
gezéssel.
- Saját versenyzőink több éves felkészítésének (felépítő edzésének) része
ebben az időszakban és életkorban a téli magaslati gyakorlás - hangsú-
lyozta Lehmann Tibor, a TVK-Mali TK elnök-vezetőedzője. - Ezen a
helyszínen egyébként egyszer már voltunk, 2011-ben. Akkor az orosz
biatlon- és sífutó válogatott, a német úszók egy csoportja is ott gyako-
rolt. A program futásból, úszásból, sífutásból, görgőzésből és kondicio-
náló-termi munkából tevődik össze. A speciális gyakorlás elsődleges
célja az oxigénfelvevő-képesség javítása, de a tavaszi edzőtáborok meg-
növekedő terjedelmére és intenzitására is felkészítjük sportolóinkat. A ta-
valy hozzánk csatlakozott Dévay Márk mellett négy bolgár junior
versenyző is együtt készül velünk.

Kosárlabda

Központi kérdés a center
Salgótarjánban vendégeskedett
az NB I/B Keleti csoportjának
15. fordulójában a Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix KK csa-
pata.

A közvetlenül a Phoenix mögött álló vendég-
látók kihasználva a hazai pálya minden elő-
nyét, magassági fölényüket, megnyerték a
találkozót és ezzel beérték ellenfelüket a tabel-
lán.
Konecranes-Salgótarjáni KSE - Tiszaújvá-
rosi Termálfürdő-Phoenix KK 86-70 (18-

22, 26-17, 22-14, 20-17).
Salgótarjáni Városi Sportcsarnok, 300 néző. V.:
Tőzsér, Gyuris, Győrki.
Konecranes Salgótarjáni KSE: Szabó P. (8/3),
Madár (19/9), Pribics (10), Papp I. (3), Tutus
(26). Csere: Gorszkij (12), Dániel P. (2), Oluic
(2), Czuprák (2), Szabó Z.(-), Rácz T. (2).
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: Kó-
thay (12/6), Kilyen (4), Varga Á. (18/9),
Pöstényi (12), Benőcs (13/3). Csere: Kovács Z.
(2), Magyar (8/6), Joó (-), Kovács B. (1).
A találkozó Varga 3 pontos dobásával kezdő-

dött. A magas szerkezetű hazaiakat meglepte a
Phoenix letámadásos taktikája. A fiúk remekül
lassították a játékot és pontosan dobtak, így
megérdemelten vezettek 4 ponttal a negyed
végén (18-22). A második negyedben hét per-
cig még jól működött a Phoenix gépezete és
még egy ponttal vezetett (31-32). Úgy tűnt,
döntetlen körüli eredménnyel vonulhatnak
majd pihenőre a csapatok. Ám a hátralévő idő-
ben a hazaiak újítani tudtak, és 5 pontos
előnyre tettek szert (44-39). Fordulás után a
tarjáni gárdára rám sem lehetett ismerni, jófor-
mán hiba nélkül tudták le ezt a 10 percet. A ti-
szaújvárosiak hősiesen küzdöttek, de ezúttal
nem volt ellenszerük (66-53). Az utolsó játék-
részben már partiban voltak a kék-sárgák, de
esélyük sem volt a felzárkózásra.
Papp Attila, vezetőedző: Nehéz mérkőzést vív-
tunk egy remekül felkészített csapattal, amely
ezúttal is igazolni tudta, hogy nem véletlenül
áll ilyen előkelő helyen. Habár egész héten
próbáltam sulykolni a játékosokba, hogy ez a
Tiszaújváros még centerei nélkül is igen ve-
szélyes ellenfél, az elején mégis úgy tűnt,

mintha azt hinnék, elég csak a szerelést kivinni
a pályára, s az eredmény majd úgyis jön ma-
gától. Dekoncentráltan, s különösen támadás-
ban, sok hibával játszottunk az első húsz perc-
ben, a szünetben azonban sikerült rendeznünk
a sorokat, s jobb második félidei teljesítmé-
nyünknek köszönhetően végül biztosan tartot-
tuk itthon a két bajnoki pontot.
Brunyánszky István, vezetőedző: A vereség el-
lenére csak dicsérni tudom a srácokat, az edzé-
sen gyakoroltakat megvalósították, de ezen a
napon egy extra teljesítményt nyújtó Salgótar-
ján volt az ellenfél, akit nem lehetett legyőzni.
A csapattól eligazolt Béres hiányát megérez-
tük, feltétlenül kell egy magas centert igazol-
nunk.
Február 20-án, pénteken, 18 órakor fogadta
volna a Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix
KK együttese a Mercedes-Benz Gyár KA csa-
patát az NB I/B Keleti csoportjának 16. fordu-
lójában. A találkozó időpontja megváltozott, a
mérkőzést március 4-én, szerdán, 18 órakor
játssza le a két együttes a Városi Sportcentrum
játékcsarnokában.

Ebben az esztendőben 16. alkalommal megtartott Ifj. Márkus Gábor a
Magyar Triatlonsportért Alapítvány díjkiosztóján az országos és a ti-
szaújvárosi kategórián kívül a kuratórium először ítélt oda különdíjat
paratriatlonista számára. Lengyel Zsófia, az FTC látássérült paratri-
atlonistája és edzőtársa Wirth Eszter két héten át edzőtáborozhat
Tiszaújvárosban, melynek teljes költségét az alapítvány finanszírozza. A
riói olimpiára készülő páros február 9-től február 21-ig élvezi a tiszaúj-
városiak vendégszeretetét. Az edzésprogram úszásból, kerékpározásból
és futásból áll, melyet a TVK-Mali Triatlon Klub versenyzőivel együtt
végeznek.

Befejező szakaszához érkezett a Termálfürdő FC Tisza-
újváros NB III-as labdarúgó csapatának felkészülése.

Az eddig eltelt időszakban az igen kemény edzések mellett felkészülési
és teremlabdarúgó mérkőzések szerepeltek a programban. A Borosi te-
remlabdarúgó emléktornán a legjobb négy közé jutott a csapat, ahol
végül a negyedik helyet szerezték meg. A nagypályás edzőmérkőzések
mérlege mindössze egy győzelem mellett négy vereség. Bocsi Zoltán a
csapat vezetőedzője elmondta - az eredményekből nem érdemes komoly
következtetéseket levonni, hiszen óriási terhelést kaptak a fiúk. Már csak
két edzőmérkőzés van hátra a február 28-i bajnoki rajtig, addig remélem
sikerül a jó formába hozni a keretet.
Az átigazolási időszak február 23-án, éjfélig tart, a tiszaújvárosiak eddig
két játékost a középpályás Hussein Shadit Debrecenből és a Diósgyőr
U18-as együtteséből a csatár Potyka Attilát igazolták le. Távozott a csa-
pat keretéből Török András és Halász Bálint. Még egy játékos érkez-
het, a hátsó alakzatot szeretné megerősíteni a szakvezetés a döntés a
napokban várható.

Paratriatlon

Alapítványi alapozás

Az edzésprogramban sok futás is szerepel. Lengyel Zsófia (balra) és
segítője Wirth Eszter közösen róják a kilométereket a riói repülője-
gyért.Labdarúgás

A célegyenesbe
fordultak
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Értesítjük
színházlátogató közönségünket, hogy a 2015. február 23-án

bemutatandó Operett Gála
című előadásra minden jegy elkelt.

Köszönet a támogatóknak
2015. február 14-én, 9. alkalommal tartotta Téli kajak-kenu mérce el-
nevezésű versenyét a Tiszaújvárosi Vízi SE, mely tavaly óta az orszá-
gos regionális Héraklész fizikai felmérő bajnokság része is. Közel 400
résztvevő mérte össze tudását futás, húzódzkodás, lábemelés, valamint
fekvenyomás helyszíneken, forgószínpad szerűen.

Támogatóink
Tiszaújváros önkormányzata

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kajak-Kenu Szövetség

Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt.
MOL Nyrt.

Tiszaújváros Sport-Park Kft.
Inno-Comp Kft.

Sinergy Kft.
TVK-Mali Triatlon Klub
Futball Club Tiszaújváros
Norbi Update Tiszaújváros

Poli-Form ‘94 Bt.
Peakston Kft.

Vöröskereszt Tiszaújváros
Phőnix Gyógyszertár – Polgár

Allianz Biztosító
Spájz Üzlet

Száraz Adidas
MegaSun Szolárium Tiszaújváros

Invitel
Arditti Pékség
Csáti csemege

BioTech USA Tiszaújváros
Molnár család – Újtikos

Kántor család
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