
Tisztújító közgyűlést tartott, és Sóvágó
Gábor személyében új elnököt választott a
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete.
. /3. oldal

Második alkalommal
rendezte meg a Tisza-
szederkényi Művelő-
dési Ház a Ki mit tud?-
ot a hétvégén.

/7. oldal

Nyugdíjas
közgyűlés

Tiszta Amerika! Ki mit tud?

Tiszaújváros hetilapja 2015. február 26. XXXIII. évfolyam, 9. szám

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége és az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma pályázatot írt ki magyarországi iskolák részére Amerika nap
megrendezésére. A Tiszaújváros Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium sikeresen pályázott, így az intézmény diákjai egy egész napot tölt-
hettek - ha csak képletesen is - az Amerikai Egyesült Államokban. /3. oldal

A termék- és alapanyagárak közötti árrés repítette magasra a TVK
eredményét.

Egy elvileg 50 évig szavatos 30 éves vezeték repedt el. A szándékos rongálást kizárták, la-
boratóriumban vizsgálják, hogy mi lehetett az ok.

A lakosság körében is népszerű a program.

Sikeres a program

Sokkal kevesebb kerékpárlopás

Sokszor beszámoltunk már a ke-
rékpárjelölési programról, melyet
Tiszaújváros önkormányzatának
finanszírozásával a Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság indított ta-
valy augusztusban. Az azóta eltelt
csaknem hét hónapban 670 ke-
rékpárt jelöltek meg.

Amegjelölt kerékpárok számának növekedésével
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság által végzett
ellenőrzések hatékonysága is nőhet.Az akciók al-
kalmával a szokásos személyi okmányok mellett
a biciklin található - szabad szemmel nem látható
- számsorozatot is ellenőrzik.Amennyiben az iga-
zoltatott kerékpáros rendelkezik ilyen számmal, a
központtól lekérdezik a kétkerekű adatait és ösz-
szevetik a személyi adatokkal. Ez gyakorlatilag
egy pár perces procedúra.
- Én már hónapokkal ezelőtt megjelöltettem a
kerékpáromat, és ez nagyobb biztonságérzetet
ad - mondta Tóth Melinda, akit a múlt heti
akció során ellenőriztek a rend őrei. - Eleinte

tartottam attól, hogy a számsor, amivel megje-
lölik a biciklit, esetleg látható nyomot hagy, de
mivel természetes fényben ez nem látható, így
emiatt nem kell aggódnia senkinek.
A jelölésnek nagy szerepe van a bűnmegelő-
zésben, a potenciális tolvajoknak százszor is
meg kell gondolniuk, hogy más tulajdonához
nyúljanak, hiszen nagy a lebukás esélye, ve-
szélye.
- Az elmúlt hónapokban a kerékpárlopások
száma nagy mértékben visszaesett - nyilatkozta
Gabura Ákos, a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság megbízott rendészeti osztályvezetője. -
Megjelölt kerékpár eltulajdonításáról nem tu-
dok beszámolni, ugyanis ilyen még nem tör-
tént az elmúlt időszakban. Szerencsére a
lakosság körében is nagyon népszerű ez a prog-
ram. Az előre meghatározott napokon van,
amikor több méteres sorokban kígyóznak az ál-
lampolgárok, hogy megjelöltessék kerékpárja-
ikat.
Az osztályvezető elmondta, a rendszer „alapo-
san ki van találva”, hiszen ha okiratok nélkül

közlekedünk, akkor az adataink lekérhetőek
abból az adatbázisból, amit jelöléskor rögzíte-
nek. Abban az esetben sincs kellemetlenség, ha
a kerékpárt kölcsönadjuk egy ismerősünknek,
és őt igazoltatják. Az adatbázisban ugyanis
megtalálható a tulajdonos telefonszáma is, így
azonnal fel tudja venni vele a kapcsolatot a ka-
pitányság, és ellenőrizhetik az állítás valóság-
tartalmát.

Felhívás!
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
városunk ünnepséget rendez.
Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, amelyek a
megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2015. már-
cius 15-én (vasárnap) 18.30 órától a Petőfi szobornál, hogy az ünnep
méltó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándékukat írás-
ban március 9-én (hétfő) 16.00 óráig a Derkovits Kulturális Központ
igazgatójánál. Az írásos jelentkezésben kérjük megjelölni a szerve-
zet és a koszorúzó személy(ek) nevét.
A koszorúkat a kulturális központban március 15-én 10.00 órától
12.00 óráig és 14.00 órától 16.00 óráig lehet leadni. 3580, Tiszaúj-
város, Széchenyi út 2. Tel/fax: 49/542-004, e-mail: derkovits@tuj-
varos.hu
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai szerint ál-
lítja össze.

Mátyás Zoltán
igazgató

Gázszivárgás miatt több mint félezer embert te-
lepítettek ki Polgár két utcájában kedden. Egy
közel 30 éves földgázszállító vezeték repedt el.
A Tigáz szakemberei hárompontos kiszakaszo-
lással szüntették meg a szivárgást és állították
helyre a megsérült vezetéket. A tűzoltók két
vízpajzzsal és egy vízsugárral biztosították a
helyszínt.
Mivel a repedést nem idegenkezűség vagy épí-
tési munkálat okozta, a megrongálódott dara-
bot laboratóriumban vizsgálják, hogy megha-
tározzák a kiváltó okot. A helyreállítási mun-
kálatokkal kora délutánra végeztek.

Elrepedt a vezeték

Gázszivárgás
Polgáron

A számsor szabad szemmel nem látható.

Tőzsdei gyorsjelentés

Kiváló évet zárhat
a Tiszai Vegyi Kombinát

Közel 15 milliárd forint eredményt ért el a TVK tavaly
a negyedik negyedévben, ami mintegy háromszorosa a
harmadik negyedévi teljesítménynek. Az éves profit
meghaladta a 28 milliárd forintot, szemben a 2013-as 5,6
milliárd forinttal - derül ki a cég tőzsdei gyorsjelentésé-
ből.

A vegyipari társaság üzemi eredménye tavaly 36,9 milliárd forint volt,
amiből 17 milliárd forint a negyedik negyedévben realizálódott. A tel-
jes üzemi profit így tavaly több mint háromszorosára emelkedett. Az
eredményt növelő tényezők közül a gyorsjelentés a termék- és alap-
anyagárak közötti magas árrést emelte ki. E mellett a devizaárfolyamok
mozgása is kedvező volt a TVK-nak, s a kiváló eredményhez hozzájá-
rult az energiaárak csökkenése is.
Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a 2014. évi időszakos karbantartási
leállások miatt a termelés és értékesítés mennyisége csökkent.
- A TVK-csoport emelkedő üzletági környezetben, a termelő üzemek ja-
vuló kihasználásával, a megszokottan feszes költségmenedzsment mel-
lett gyártotta és értékesítette termékeit. Meghatározó tulajdonosunk, a
MOL, TVK részvényekre vonatkozó, 2015 januárjában tett vételi aján-
lata a petrolkémiai üzletág jövője és a vállalatunk iránti bizalmat mu-
tatja. Mindennapi munkánkra a tranzakció nincs közvetlen hatással,
annak középpontjában továbbra is az értékteremtő üzleti tevékenység, a
biztonságos munkavégzés áll – nyilatkozta a gyorsjelentés közzététele-
kor Thernesz Artur, a TVK vezérigazgatója.
A cég a gyorsjelentésben azt is közölte, hogy a butadién üzem szerelési
munkálatai a végéhez közelednek. A gépészeti, villamos és műszeres
munkák és az üzem kiegészítő létesítményeinek jelentős része is elké-
szült. Az üzembehelyezési munkák után a cél a termelés megkezdése
2015 második negyedévében.
S ha már a beruházásoknál tartunk, a 2014. évi ráfordítások értéke meg-
haladta a 31,5 milliárd forintot. A butadién üzem megvalósítására 23,5
milliárd forintot költött a cég.
A gyorsjelentés kitér a létszámhelyzetre is. E szerint 2014. december
31-én a TVK-csoport teljes munkaidős záró létszáma 981 fő volt. Ez 6
fővel több, mint 2013. december 31-én, annak következtében, hogy ál-
lományba vették a butadién üzem jövőbeni dolgozóinak nagy részét.
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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.
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 el-
hunyt szeretteinkre emlékezünk: 11:00 Szent Liturgia. 17:00 vecser-
nye. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden,
11:00 Tiszaújvárosban. 17:00 vecsernye. Hétfőn 17:00 vecsernye.
Szerdán 17:00 Előreszentelt Adományok Liturgiája.
„Igen, Uram, Királyom, add, hogy belássam hibáimat és ne ítéljem
meg testvéremet, mert áldott vagy örökkön örökké. Ámen.” (Szíriai
Szent Efrém imája)

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

Szél
Ezzel a rejtvénnyel véget ér februári soro-

zatunk. A megfejtéseket március 2-ig e-

mailben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KORMOS GYULÁNÉ

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk azokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

PETRÉNYI JÓZSEF
életének 48. évében elhunyt.

Temetése 2015. február 27-én, pénteken 15 órakor lesz a
tiszaszederkényi temetőben.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
NAGY LAJOS

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

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KOCSIS LAJOS
életének 76. évében elhunyt. Hamvasztás

utáni temetése 2015. március 3-án,
kedden 15 órakor lesz Sajószögeden,

a Városi Temetőben.
A gyászoló család

Kocsis Lajos 1939. március 9-én született Újlétán. Pedagógus csa-
ládból származott, a II. világháború alatt költöztek Magyarországra.
Budapesten szerzett pedagógusi diplomát. Albertirsán kezdett taní-
tani, majd tanyai tanítóként tevékenykedett Mikebudán. 1967-ben
költözött Tiszaszederkénybe, ahol 16 évig tanított. Feleségével két
leány gyermeket neveltek fel.
Először hobbi szinten, majd hivatásszerűen fotózott, filmezett, fotó-
szakkört vezetett. Indult nemzetközi filmfesztiválokon is, ahol töb-
bek között elnyerte a „Tizenöt év legjobb amatőr filmje” címet.
1978 októberétől 1984. július 30-ig a Derkovits Művelődési Központ
épületében működött az általa vezetett megyei felnőttoktatási stúdió.
A háromtagú stáb főleg ismeretterjesztő anyagokat készített. Kocsis
Lajos és ifj. Zagyvai Béla nevéhez fűződik a helyi televíziózás alap-
jainak megteremtése. Ők rögzítették először a város ünnepeit, és kép-
újságot működtettek az üzletsoron.

1985 márciusában a Leninvárosi Városi Tanács létrehozta a Városi
Nevelési Stúdiót. Az intézmény feladata volt többek között, hogy fo-
kozatosan készüljön fel a helyi televíziózásra, és építse ki hozzá a
megfelelő technikai hátteret. Több kísérleti adással is jelentkeztek,
mígnem 1986. május 13-án elindították a városi televízió első adását.
Kocsis Lajos ezt követően tíz éven át volt meghatározó személyisége
a városi televíziónak, a Tisza TV-nek. Számos pályakezdő fiatal ta-
nulta meg Tőle a filmkészítés, az elektronikus képalkotás alapjait és
fortélyait. Operatőrként dolgozott a Magyar Televízióban, volt az
Ablak, a Stúdió, A Hét és a Híradó munkatársa.
1996-ban vonult nyugállományba, Tiszaújváros képviselő-testülete
ugyanebben az évben Tiszaújváros Közművelődéséért Életműdíj ki-
tüntetéssel ismerte el munkásságát.
Türelemmel viselt, hosszan tartó betegsége után 2015. február 20-án
hunyt el.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot március 1-ig a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11.,
tel.: 49/341-050), majd március 2-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár
zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás
30 percen belül. Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-20 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitva tartása:

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma

hétköznap délután 17 órától másnap reggel 8 óráig,
illetve pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig,

valamint az ünnepek alatt:
06-46/477-104.

In memoriam Kocsis Lajos
(1939 - 2015)

Képekben gondolkodom, ahogy Te tetted, Lajos.
Határozott lépésekkel haladsz az úton, oldaladon válltáska lóg, szád szegletében
pipád, tekintetedet előre veted. Nem a földön jársz.
Bokáig süppedünk a kesznyéteni tőzegesben, kell a közeli kép a tűzről.
A déli forróságban fejünkön vizes zsebkendővel, kamerával, statívval járjuk a portugál
kisváros utcáit. A csapat pihen, most van időnk felvételeket készíteni az otthoniaknak.
A testületi ülést közvetíted, órák óta állsz a kamera mögött, rám nézel, fanyar mo-
solyra húzódik szád, szemed sarkából üzened: hiányzik pipád.
Ülünk az előtérben, telefon csörög, pipádból kivered a parazsat, a hamut, felkapod a
böhöm kamerát, loholunk le a lépcsőn. Baleset a 35-ösön.
Ülsz a kanapén, egy történetet mesélsz, vagy egy beállításról magyarázol, kezeid a le-
vegőben, vékony, finom, fehér ujjaid madárként repkednek arcod előtt.
Pipafüstbe burkolózva nézed a plafont, táskádba nyúlsz, előveszed a kis füzetet, jegy-
zetelsz, rajzolsz, szinopszist írsz.
Névnapodon köszöntünk, állsz, feszengsz, kezed most vasmarokként szorítja kezemet,
átölelsz, s úgy magadhoz húzol, hogy ropognak csontjaim.
Szilveszter van, adás után még iszogatunk, Te keresztbe tett lábakkal ülsz, s nyújtod föl-
felé bádogbögrédet az itókáért.
Lajos! Ez a „film” befejezhetetlen…
Egyszer összevesztünk. Egyszer vesztünk össze. Aznap éjjel nem aludtam. Te sem. Reg-
gel összenéztünk. Összeölelkeztünk.
Hófehér volt hajad, hófehér szakállad, melybe a nikotin írt melírt, de nem voltál öreg,
Öreg. Bölcs voltál, amikor először itt hagytál minket. Érezted, tudtad, mivé válik a te-
levíziózás a ’90-es évek végére. Megcsináltad az őskort, részese voltál az aranykornak,
nem adtad nevedet, képeidet a hanyatláshoz. Nem a technika, a tempó, a ritmus ri-
asztott. Az értékvesztés, a kiürülés. Hiszen Te az értékteremtés, a termékeny gondolat
embere és közvetítője voltál.
Voltál. De nehéz ezt kimondani, leírni. Sokak nevében mondom: köszönjük Lajos, hogy
voltál nekünk!
Az adásnak vége. Sorra hunynak ki a stúdiólámpák, már csak a jelzőfény világít. De
az örökké égni fog.
Egy ember kamerával, pipával.

Ferenczi László

Egy ember kamerával, pipával
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USA Day az Eötvösben

Tiszta Amerika a középiskolában
Az Amerikai Egyesült Államok
budapesti nagykövetsége és az
Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma pályázatot írt ki magyaror-
szági iskolák részéreAmerika nap
megrendezésére. A Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szak-
középiskola és Kollégium sikere-
sen pályázott, így az intézmény
diákjai egy egész napot tölthettek -
ha csak képletesen is - azAmerikai
Egyesült Államokban.

Amerikai mozaik

Az USA Day a tanulásról és a szórakozásról is
szólt, történelmi és irodalmi vetélkedőkkel,
USA-kvízzel és karaoke-versennyel is várták a
diákokat. Csíkokba és csillagokba, kékbe és pi-
rosba öltözött a középiskola valamennyi szeg-
lete, így is ráhangolva a diákokat az amerikai
életérzésre. Az Én Amerikám címmel egy rajz-
kiállítás is nyílt, valamint amerikai zenékkel és
fotóvetítéssel is készültek a diákok. Amerika
ízeit is bárki megkóstolhatta ezen a napon, mo-
gyoróvajas szendvicset, limonádét, és hotdogot
készítettek a diákok. Utóbbit amerikai módra,
pirított hagymával és csemegeuborkával kínál-
ták. A tornateremben kosárra dobó verseny és
amerikai foci várta a sportbarátokat. És ami az
amerikai focihoz jár: a cheerleading, azaz a
szurkolólányok biztatása. A Derkovits Mazso-
rett Csoport tagjai ezúttal pompon lányokként
vonultak fel, így biztatva a Nyíregyházi Tigers
American Football Club tagjait. Maximcsuk
Dániel, a klub tagja elmondta, egyre népsze-
rűbb az amerikai foci hazánkban is, köszönhető
ez többek között annak, hogy már itthon is
egyre többeket érdekel a Super Bowl. Klub-
jukban 14 és 40 éves sportolók is játszanak, és
bár maga az amerikai foci agresszívnek, dur-
vának tűnik, valójában nem erről szól, hiszen
inkább taktikai játék.

Nyelv, kultúra

Az Amerika nap egyik célja az volt, hogy a kö-
zépiskolások felismerjék a nyelvtanulás fon-
tosságát és azt, hogy egy idegen nyelv elsajá-
títása szoros kapcsolatban áll az adott nép kul-
túrájának megismerésével.
- Mindenki számára fontos az angol nyelv, hi-
szen érettségi tárgy, és aztán később, az egye-
temen is feltétlenül nyelvvizsgát kell szerez-
niük a diákoknak - mondta Csuhai Csilla, a kö-
zépiskola angol munkaközösségének vezetője.
- Azt látom, hogy egyre inkább kommuniká-
cióközpontú az oktatás is, és a diákok is egyre
bátrabban mernek angolul beszélni. Egyre töb-
ben tesznek nyelvvizsgát már a középiskolá-
ban is, és ha valaki már megszerezte a nyelv-
vizsgát, javasoljuk, hogy vegyen részt szinten
tartó órákon. Mindezt azért, mert a nyelvtudás
olyan dolog, ami leülepszik, passzívvá válik és
utána nehéz aktív szintre hozni.
Személyes tapasztalatairól számolt be diáktár-
sainak Bazsó Gábor, aki egy tanévet töltött az
Amerikai Egyesült Államokban.
- Nem gondoltam volna, hogy mind szellemi-

leg, mind lelkileg ennyit fogok fejlődni - mond-
ta Gábor -, megtanultam, hogy mikre is képes
egy kis országból jött középiskolás diák. Nem
gondoltam, hogy képes leszek egy egész tan-
évet kint tölteni - tette hozzá Gábor, aki tervei
szerint Franciaországban folytatja majd tanul-
mányait.
A külföldi ösztöndíjakról szólt Litkei Kornélia,

a Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány ta-
nulmányi tanácsadója.
- Kihívást jelent a külföldi tanulás a diákok-

nak, hiszen azon kívül hogy itthon készülnek
az érettségire, továbbtanulásra, ez még extra
munkát igényel. Külön pályázatot kell beadni,
nyelvvizsgát tenni, de mindez megéri - mondta
a tanácsadó, aki hozzátette, a nagykövetség az
igényelt diákvízumok 98%-át jóváhagyja, azaz
ha a fogadó intézmény által küldött dokumen-
tumok rendben vannak, ilyen akadálya nincs a
külföldi továbbtanulásnak.

Eleven, büszke iskola

A nap vendége volt Kristen Fresonke, az Ame-
rikai Egyesült Államok budapesti nagykövet-
ségének politikai ügyekért felelős attaséja, aki
az iskolában zajló programokat is megtekin-
tette.
- Az első benyomásom az volt, hogy ez egy
eleven iskola, tele érdeklődő diákokkal, elkö-
telezett pedagógusokkal, és az igazsághoz hoz-

zátartozik, hogy én magam is pedagógusként
dolgoztam, mielőtt csatlakoztam volna a kül-
ügyminisztériumhoz - mondta Kristen Fre-
sonke. - Szerintem alapvető dolog, hogy a
fiatalok minél előbb megismerkedhessenek
más kultúrákkal. Például az én gyermekeim is
ismerik már Indiát, és több európai országot,
mi diplomaták ugyanis sokat utazunk. Én azt
javaslom a gyerekeknek, hogy minél előbb is-
merkedjenek meg más kultúrákkal, lehet ez
akár a szomszéd település, akár egy közeli

nagyváros, akár egy másik ország - tette hozzá
az attasé.
Az iskolai programok után Dr. Fülöp György
alpolgármester is köszöntötte a diplomatát és
kísérőit. Az alpolgármester a várost bemutató
ajándékokkal köszönte meg a látogatást.
Az Amerika nap programjai a Derkovits Kul-
turális Központban zárultak, itt kapták meg
ajándékaikat a nap vetélkedőinek nyertesei. Az
USA-kvíz egyik nyertes csapatának tagja volt
Kiss Liliána, aki elmondta, nehezek voltak a
feladatok, de csapattársaival együtt nagyon él-
vezték ezt a napot. Évek óta tanul már angolul,
szerinte azért is fontos az idegen nyelvek is-
merete, mert az ember így könnyebben el tud
helyezkedni, akár külföldön is.
- Legyünk büszkék magunkra, mert az ország-
ban közötte vagyunk annak az öt iskolának,
akiknek a pályázata nyertes lett - mondta még
a programok előtti megnyitó beszédében Po-
gonyi-Simon Edit, a középiskola igazgatója. - A
gyerekek szabadidejük nagyobb részét a szá-
mítógép előtt töltik, nem feltétlenül azzal, hogy
más országok kultúráját ismerjék meg - mond-
ta, már a záró rendezvényen az igazgató -,
ezzel a nappal szerettük volna közelebb hozni
az Amerikai Egyesült Államokat a diákjaink-
hoz, népszerűsíteni a nyelvet és bepillantást
nyújtani az amerikai mindennapokba - tette
hozzá Pogonyi-Simon Edit.
Az USA Day zárásaként Kristen Fresonke at-
tasé „Egy olvasztótégely, avagy multikultura-
lizmus az Egyesült Államokban” címmel tar-
tott előadást.

Fodor Petronella

Az új és a leköszönő egyesületi elnök, azaz Sóvágó Gábor és Boros
József.

Büszkék lehetünk magunkra - mondta Pogonyi-Simon Edit igazgató a megnyitón.

Kristen Fresonke attasé.

Amerikai módra készült a hotdog.

Amerikai focisták Nyíregyházáról.

Nyugdíjasok közgyűlése

Köszönet
a segítő kezeknek

Tisztújító közgyűlést tartott a Tiszaújvárosi Nyugdíja-
sok Egyesülete. A beszámolókat, az alapszabály-módo-
sítást elfogadták, majd jelképesen - hiszen ezután is
köztük él majd - elbúcsúztak Boros Józseftől, eddigi el-
nöküktől. Végül nyílt szavazással megválasztották a fe-
lügyelő bizottság tagjait, és titkos szavazással döntöttek
az új elnök személyéről, a vezetőségi tagokról.

Boros József beszámolójában így emlékezett vissza az elmúlt négy évre,
amit vezetőként a nyugdíjas egyesület élén töltött.
- Az időben kicsit előrehozott választás apropóját egy a közelmúltban
megjelent jogszabály adja, amely kimondja, hogy a képviselő-testület
bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet,
ami a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja.
Jogkövető magatartást tanúsítva, kezdeményeztem lemondásomat és
egy előrehozott választás kiírását – indokolta a tisztújítást, a leköszönő
elnök, majd így folytatta:
- 1998-ban alakult meg a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete, s büsz-
kén számolhatok be arról, hogy hagyományainkat megőrizve, értékein-
ket gyarapítva, a kitűzött célok elérésén fáradozva, teljes hittel, elkö-
telezettséggel végeztük munkánkat. Megőriztünk minden olyan hagyo-
mányt, amit elődeink elkezdtek. Egyesületünk fő célkitűzései között sze-
repelt a Tiszaújvárosban élő nyugdíjasok érdekeinek képviselete, a
nyugdíjasok közéleti szerepvállalásához a lehetőségek biztosítása, nyug-
díjasaink részére egészségmegőrző és szabadidős programok szerve-
zése, a városban működő klubok munkájának koordinálása a klubok
önállóságának meghagyása mellett. Sajnos tudomásul kell vennünk,
hogy az egykori fiatalok városából lassanként deresedő halántékú város
lettünk. Szerepvállalásunkról csak annyit, hogy több nyugdíjassal együtt
folyamatosan részt veszünk a várost építő, szépítő döntéseket előkészítő
vitákban, javaslattételben. Az elmúlt négy év egyik legnagyobb esemé-
nye, hogy fenntartónk jóvoltából megkaphattunk és elfoglalhattuk új
székhelyünket, és zavartalanul folytathattuk működésünket. Szeretném
hangsúlyozni az önkormányzat, a városvezetés jó hozzáállását, hisz’ nél-
külük, az általuk biztosított támogatások nélkül nem tudnánk ilyen szín-
vonalas, nyugodt, békés környezetben eltölteni a még hátralévő napja-
inkat. A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központtal is kiváló a kap-
csolatunk, nekik köszönhetjük például a Kocsonya bál, a nőnapi kö-
szöntés, a májusi és augusztus 20-i sátoros program, az Idősek hete, az
adventi szeretetvendégség lebonyolításának oroszlánrészét. Gazdálko-
dásunk stabil, takarékos, egyszerűen fogalmazva nem teli, de nem is
üres kasszát adunk át. Végezetül, miután négyéves mandátumunk lejárt,
szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik az egyesület ér-
dekében tevékenykedtek: Forgó Imréné Évike iratkezelés, ügyvitel,
Nádasiné Szücs Éva pénzkezelés, pénztári munkák, Bálint Balázsné
Marika gazdasági, pénzügyi fegyelem betartása, zárszámadás lebonyo-
lítása, Veres Józsefné Marika tagdíjszedés, új tagok istápolása, progra-
mok lebonyolítása 17 éven át, Suller Istvánné Erzsike a szociális
bizottság vezetése, sok-sok rászoruló megsegítése szintén 17éven át.
Természetesen az irodán dolgozó, szervezést végző fiatal korosztályról
sem szeretnék megfeledkezni, köszönet érte Varjas Lászlóné Zsókának.
Szólnom kell még a pénzügyi ellenőrző bizottság igen aktív, odaadó
munkájáról, segítségükre, szakmai tudásukra mindig számíthattunk,
amiért szintén hálával tartozunk. Mindent összevetve úgy gondolom,
hogy az elmúlt négy év munkája alapján nyugodt szívvel, tiszta lelkiis-
merettel adhatjuk át a stafétabotot az új vezetésnek. (Az új elnökkel,
Sóvágó Gáborral készített interjúnkat jövő heti számunkban olvashat-
ják.)

T. M.

Az új vezetőség tagjai
Elnök: Sóvágó Gábor

Elnökségi tagok:
Varjas Lászlóné

Kiss László
Csengéné Bányász Terézia

Báthori Ilona
Borbély Zoltánné
Ferencz Gyuláné

A Felügyelő Bizottság tagjai
Kapus Erzsébet
Pónus Antalné
Nagy Aladárné
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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

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület képviselője

2015. március 4-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor,

az 1. sz. választókerület képviselője
2015. március 02-án (hétfő) 16.00 órától

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház - volt

Tsz iroda)
2015. március 03-án (kedd) 16.00 órától

Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)

fogadóórát tart.
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

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 tulaj-
donában lévő lakások és helyiségek bérletéről,
valamint elidegenítéséről szóló önkormány-
zati 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

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és
a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati ren-
delete alapján természetbeni ellátáskánt táboroztatási támogatásban ré-
szesülhet az a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező gyermek, illetve
tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező 23. életévét be nem töltött
nagykorú személy, aki életvitelszerűen lakóhelyén él és Tiszaújváros köz-
igazgatási területén működő állami, egyházi fenntartású alap- és közép-
fokú köznevelési intézmény nappali tagozatán tanul, és Tiszaújváros Város
Önkormányzata által fenntartott intézmény, valamint állami és egyházi köz-
nevelési intézmény által szervezett nyári táboroztatásban vesz részt.

A táboroztatási támogatás iránt kérelmet kell benyújtani, melyhez csa-
tolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A táboroztatási támogatásra való jogosultság értékhatárai és mér-
téke:

Családban élő gyermek esetén:
A családban az egy főre Támogatás mértéke a
jutó havi jövedelem táborozási költség
0 – 35.700 Ft 70%-a, maximum 30.000 Ft
35.701 - 40.700 Ft 50%-a, maximum 20.000 Ft
40.701 – 48.000 Ft 30%-a, maximum 10.000 Ft

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén
A családban az egy főre Támogatás mértéke a
jutó havi jövedelem táborozási költség
0 – 38.500 Ft 70%-a, maximum 30.000 Ft
38.501 - 45.500 Ft 50%-a, maximum 20.000 Ft
45.501 –57.000 Ft 30%-a, maximum 10.000 Ft

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(Tiszaújváros, Alkotmány köz 2.)
• Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium ( Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.)
• Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakképző Iskola ( Tiszaújváros, Rózsa
út 10.)
• Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ( Tiszaújváros,
Munkácsy M. út 18.)
• Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola ( Tiszaújváros,
Rózsa út 12.)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata
( Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros honlapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu

A kérelmek benyújtási határideje: 2015. március 2-től 2015. március
31-ig.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kérelem a táborozásra történő je-
lentkezést követően nyújtható be.

A kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hi-
vatal Ügyféltájékoztató helyiségében munkanapokon, valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Az év egyik legfontosabb döntése, a költségvetés elfogadása vár a testületre.

Felhívás

Táboroztatási támogatás

Tájékoztatás

Kedvezményes
lakáscsere

Év elejétől kedvezményes mértékű illetékben részesülhet az, aki már új
lakása vásárlásakor tudja, hogy a régit egy éven belül eladja és erről a
megvásárolt lakás illetékének kiszabásáig nyilatkozik. Ha igazolja ko-
rábban vett lakásának eladását, a NAV kedvezményes illetéket állapít
meg. Ha nyilatkozata ellenére mégsem adja el egy éven belül az ingat-
lant, akkor pótilletéket és késedelmi pótlékot is fizetnie kell. Ha valaki
nem biztos abban, hogy egy év alatt eladja régi lakását és ezért nem tesz
nyilatkozatot, az illetékkedvezményt utólag is igénybe veheti.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető

NAV



5. oldal2015. február 26. Mindenes

Gombászkalauz 5.

Praktikumok, gévagomba
Mivel rendszeresen kapok olyan
kérdéseket, hogy miként és hol
lehet gombát szedni, ezért a gom-
bakalauz mai és következő ré-
szében megosztom tapasztalatai-
mat az úgynevezett gombaszedői
praktikumokról.

Mikor szedjünk?

Elsőként vegyünk sorra néhány dolgot, mielőtt
útnak indulunk. Figyelembe véve az időjárás
napjainkban tapasztalható szeszélyességét, ki-
adós esők után 2-3 nappal érdemes próbál-
kozni. Még jobb, ha az esőzések után kisütött
a nap, és ismét felmelegedett a levegő (fontos
a páraképződés). Ha esik az eső, akkor nem árt,
ha az interneten néha rápillantunk a zivatarok
vonulási útjára. Mostanában nagyon jellemző a
sávos esőzés, ami azt jelenti, hogy csak adott
sávban hull csapadék, de mellette már egyálta-
lán nem; vagyis ezért van az, hogy egy 50
km2-es terület egyik fele száraz, míg a másik
fele teljesen telített vízzel. Figyeljük a he-
gyekbe telepített webkamerákat, illetve a mis-
kolci Búza téri piac forgalmát is. Ha megje-
lennek az árusok, akkor érdemes felmenni a
Bükkbe, bár megjegyzem, nem feltétlenül a
Bükkből származó gombákat pakolják ki az
asztalokra. És ha már itt tartunk, sose kérdez-
zük meg az árustól, hogy „Merre szedte?”,
mivel úgysem fogja megmondani. Inkább a táj-
egységre kérdezzünk rá.

Mit, hol szedjünk?

Indulás előtt vegyük számba, hogy az év me-
lyik hónapjában vagyunk, és arra a hónapra
(vagy időszakra) milyen faj jellemző. Felesle-
ges tavasszal vargányára, vagy ősszel kucsma-
gombára vadásznunk. Ami a legfontosabb,
legyünk tisztában az alapvető fa- és növényfa-
jokkal, mivel a gombák szívesen képeznek

mikorrhizát, vagyis a fonalaik csak egy bizo-
nyos fafaj gyökeréhez kapcsolódnak (illetve
növény közelében nőnek). Ez az egyik legfon-
tosabb határozóbélyege a gombáknak; vagyis
ha bevizsgálásra hoznak egy gombát, akkor a
szakellenőr azonnal azt fogja kérdezni, hogy:
„Milyen erdőben vagy növény közelében ta-
lálta?” Például az ehető tövisaljagomba (rész-
ben) egy időben nő a hozzá nagyon hasonló és
mérgező nagy döggombával. Viszont a tövis-
aljagomba csak rózsavirágzatúak, szilva, kö-
kény, galagonya alatt található. Mivel a legtöbb
számunkra ehető gomba tölgyfával képez
mikorrhizát, ezért a rutintalanoknak elsőként
tölgyesek látogatását javaslom. Alapvető nö-
vénytani ismeretekre azért is szükség van,
mivel ha csak úgy „véletlenül” bevetjük ma-
gunkat a rengetegbe, nagyon gyorsan csalódás
juthat részül. Nem mindegyik erdőben van

ehető gomba. Ha „rossz” az erdő, vagy a terü-
let (sziklás, köves, bolygatott, stb.), kilométe-
reket is mehetünk a semmiért. Ha nincs
bejáratott helyünk, akkor előre térképezzük fel
a szóba jöhető területeket. Otthonról például a
googleearth műholdja révén egy kis gyakor-
lással be lehet lőni a releváns erdőket, vagy
utazás közben a kocsiból figyeljük az erdőtí-
pust. Egy kilométerről is észre lehet venni a
fenyveseket, a tölgyeseket, vagy éppen a ve-
gyes fákkal tarkított ligeteket, ha már előre ta-
nulmányoztuk a jellegüket és a kinézetüket.
Vagyis ha látunk például egy platánerdőt,
akkor meg se álljunk, mivel nagy mennyiségű
ehető gombát ott úgyse találunk.

Heti faj: gévagomba

Mivel bővelkedünk folyókban, ezért nálunk ki-
váltképp gyakori a sárga gévagomba, vagy
népnyelvén fűzfagomba. Termőteste 10-40 cm
átmérőjű, 1-4 cm vastag, kezdetben gumó-
szerű, később félkörösen, nyelv- vagy legye-
zőszerűen kiterülő, pereme hullámos, karéjos.
Fiatalon kénsárga, majd narancssárga. Gyak-
ran több kalap zsindelyszerűen összenő. Húsa
fiatalon puha, lédús, később sajtkeménységű,
végül szívóssá, rostossá válik. Fehér, fehéres,
majd sárgás színű, aromás illatú, savanykás
ízű, idősebb korban keserű. Áprilistól szep-
temberig, élő és elhalt lombos fákon (főként
fűzön, nyáron cseresznyén vagy akácon) növő,
gyakori faj. Súlyos károkat okozhat a faállo-
mányban. A Tisza és a Sajó partján növő idő-
sebb fűzfákon elég gyakori. Érzékeny a nagy
hőingadozásokra; valamikor már egész fiata-
lon megkeményedik, ha viszont folyamatosan
kap nedvességet, sokáig friss marad. Érdemes
bepanírozni és kisütni. A következő alkalom-
mal folytatjuk a gombaszedői praktikumokat,
illetve megnézzük az egyik mérgező fajunkat,
a mezei tölcsérgombát.

Dr. Kákóczki Balázs

Panírozva, kisütve a legjobb.

Közös költségek
tervezése

A társasházak tulajdonosai, a lakásszövetkezetek tagjai és nem tag tu-
lajdonosai a közös költségek fedezetének biztosítása érdekében közös
költséget, fenntartási díjat fizetnek /üzemeltetési költség + felújítási
alap/.
E költség használható fel a szolgáltatások és az éves költségvetési ter-
vezetben részletezett egyéb kiadások kiegyenlítésére, a felújítási mun-
kák elvégzésére.
A közös költség mértékéről az adott tulajdonközösség közgyűlése, rész-
közgyűlése elé beterjesztett költségvetési tervelőirányzat alapján /érvé-
nyes közgyűlés, illetve részközgyűlés esetén/ a jelenlévő tulajdonosok
egyszerű többséggel döntenek, évente általában egy alkalommal, a tárgy-
év május 31. napjáig.
A karbantartási, üzemeltetési, személyi és egyéb közüzemi szolgálta-
tási díjak csak egy részét képezik a rezsicsökkentési törvény hatálya alá
tartózó költségnemeknek.
/víz, szennyvíz, gáz, távhő, villany, hulladékszállítás, kéményseprés/.
A tulajdonközösségek képviselői a beérkezett számlák alapján havi szin-
ten tájékoztatják a tulajdonosokat a szolgáltatásoknál kimutatott megta-
karítások mértékéről, illetve a tárgyévet követő február 15-ig az egyedi
tulajdonosokra eső megtakarítás mértékéről.
Helyes tervezés esetén a kifizetett összeg nem tér el nagy mértékben az
elfogadott költségtől, de mint rezsicsökkentésből adódó megtakarítás az
épület, illetve a egyes tulajdonosok esetében jelentős is lehet /matema-
tikai csökkenés/. 2013-hoz képest csökkentett mértékben kapjuk a szám-
lákat, amit a csökkentett összeggel egyenlítünk ki.
Levezetése: A számlán az első sorban szerepel a rezsicsökkentés nélküli
fizetési kötelezettség összege az elszámolt időszakban, a második sor-
ban szerepel az elszámolt időszakban a rezsicsökkentés eredményeként
a megtakarítás összege (tehát 1.sor-2.sor = fizetendő összeg.). A szám-
lán szerepel még a 2013. január, vagy 2013. július óta összesen a gön-
gyölített megtakarítás összege.
Figyelembe véve az előző évi szolgáltatási díjakat, azok várható válto-
zásait, valamint a tulajdonosok által tervezett karbantartási, felújítási el-
képzeléseket, lehet és kell meghatározni a következő éves időszak közös
költségét, mely lehet csökkenő és növekvő is az előző évihez képest.
A társasházi közös képviselő illetve a szövetkezeti igazgatóságok fel-
adata, hogy a költségeket befolyásoló adatok és tulajdonosi elképzelé-
sek ismeretében jól előkészített közgyűléseket, részközgyűléseket
hívjanak össze és hozzanak olyan döntéseket, mely biztosítja az épüle-
tek üzemeltetését és fenntartását szolgáló anyagi fedezet meglétét, abban
az esetben, ha miden tulajdonos határidőre és folyamatosan eleget tesz
fizetési kötelezettségének, illetve akkor is, ha nem.
Az éves közös költség meghatározása a tulajdonosok felelősségteljes

döntése, ezért kérjük, hogy a tulajdonosok minél nagyobb létszámban
vegyenek részt a köz-, illetve részközgyűlések munkájában.

Társasházak, Lakásszövetkezetek és
Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

Vezetősége

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságra álellenőrökről érkezett bejelentés,
akik a katasztrófavédelem munkatársainak adják ki magukat, majd a
gázkészülékek flexibilis csövének felülvizsgálata, cseréje kapcsán pró-
bálnak pénzt kicsalni a gyanútlan lakosoktól.
A katasztrófavédelem ügyintézői minden esetben egyenruhában, szol-
gálati igazolványuk felmutatását követően hajtják végre a szükséges el-
lenőrzéseket, melyek alkalmával készpénz átvételére nem jogosultak.
Gázkészülék csatlakozók felülvizsgálatával, cseréjével, csatlakozók áru-
sításával kapcsolatos tevékenységet a katasztrófavédelem nem végez!
A csalók tevékenységüket jogosulatlanul, anyagi haszonszerzés céljá-
ból végzik. Amennyiben az ellenőrzést végrehajtó személy önmagát elő-
zetesen nem igazolja, kérjék tőle a szolgálati igazolvány felmutatását.
Abban az esetben, ha az illető hatósági személyazonosságára, szerve-
zeti állományba tartozására nézve kétség merülne fel, haladéktalanul ér-
tesítsék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságot a +36/46-502- 962-es telefonszámon.

Legyen elővigyázatos,
ne dőljön be a csalóknak!

március Helye Ideje Kinek a részére

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

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

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaszederkényi Művelődési Ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. március

Tájékoztatás

Köztartozásmentes
adózói adatbázis

Az adózók kényelmét szolgálja a köztartozásmentes adózói adatbázis,
ugyanis ha az adózó szerepel a KOMA adatbázisban, a tartozásmentes-
séget vizsgáló szerv köteles azt elfogadni, így nem kell adóigazolást kér-
nie.
A köztartozásmentes adózói adatbázis, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett, az adózó nevét, elnevezését,
adószámát tartalmazó nyilvántartás. A NAV az adatbázis adatait minden
hónap 10-én frissíti. A nyilvántartásba visszamenőleg felkerülni, illetve
onnan visszamenőleg kikerülni nem lehet. Az adatbázist havonta archi-
válják, így évekkel később is lekérdezhető. A lista nyilvános, bárki szá-
mára elérhető előzetes azonosítás nélkül.
A közúti fuvarozás esetében mentesülhet a biztosítékadási kötelezettség
alól az a társaság, amely - egyéb feltételek mellett - szerepel a KOMA
adatbázisban.
A nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelem - a KOMA elnevezésű
adatlap - illetékmentesen, kizárólag elektronikus úton nyújtható be az
ügyfélkapun keresztül (www.magyarorszag.hu).

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
sajtóreferens, főosztályvezető
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Jubilált az Olefin-1

Negyven év, 12 millió tonna etilén
Negyvenedik születésnapját ün-
nepelték február 13-án a Tiszai
Vegyi Kombinát jelenlegi legidő-
sebb termelőegységének, az Ole-
fin-1 üzemnek.

Ajubiláló üzem vezénylőjében megtartott ünnep-
ségen Garancsi Imre üzemvezető üdvözölte a
megjelenteket, majd Thernesz Artur vezérigazgató
méltatta az elmúlt négy évtizedben ott dolgozók
lelkiismeretes munkáját, mellyel a múltban és je-
lenben is nagyban hozzájárultak az Olefin-1 üzem
biztonságos és eredményes működtetéséhez. Huff
Zsolt termelési igazgató rövid köszöntőjében a
termelőegységben rejlő potenciálra hívta fel a fi-
gyelmet, mely része a pozitív jövőképnek.
A korábbi, jelenleg nyugdíjas vezetők közül
Szénási Tibor műszaki vezérigazgató-helyettes
az üzem indulásának körülményeire, az első
etilén legyártására emlékezett vissza, míg Nagy
László vezérigazgató arról szólt, hogy annak
idején milyen óriási respektje volt ennek a
gyárnak, melyet számos hazai és külföldi de-
legáció is felkeresett.
ATVK Olefingyárának megépítéséről 1970-ben
hozott döntést az akkori állami gazdaságirányí-
tás. Az üzem indításához, működtetéséhez az or-
szág minden részéből csábították Tiszaújvárosba
a legjobb vegyipari szakembereket, mérnökö-
ket, technológusokat. A beüzemelő szakembe-
rek nem voltak babonásak: az Olefingyárban
1975. február 13-án, 13 óra 13 perckor indult
meg a folyamatos termelés.

A kezdeti kapacitás évi 250.000 tonna eti-
lén volt. Az üzem éves kapacitását 1990-
ben 290.000 tonnára; 1999-ben 360.000
tonnára, majd 2001-ben, az APC rendszer
bevezetésével 370.000 tonnára növelték
meg. A 80 főt foglalkoztató Olefin-1 üzem
az Asset-üzemcsoport elvekre épülő, a leg-
jobb nemzetközi gyakorlat alapján kidolgo-
zott Olefin Üzemcsoport (Olefin-1, Ole-
fin-2, Tartálypark; Butadién Üzem) tagja-
ként működik.

Az elmúlt négy évtizedben az Olefin-1 meg-
közelítőleg 12 millió tonna etilént állított elő,
közel 40 millió tonna alapanyag felhasználásá-
val. A fejlesztéseknek köszönhetően a karban-
tartási ciklusidőt a kezdeti egyről négy évre
sikerült kitolni. A TVK üzemei közül az Ole-
fin-1 használja a legtöbb energiát, de a fajlagos
energia felhasználása folyamatosan csökken.
A NDSP program keretében a mérhető megta-
karítás az üzemben 2014-ben meghaladta a 3,2
milliárd forintot.

A mai olefingyáriak az egykori és jelenlegi vezetőkkel.
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ASzivárvány és aTündérkert óvodásai és aSzéchenyi iskola alsósai zárták az idei farsangi szezont. Mindhárom intézményegységben jel-
mezes felvonulással, ötletes maskarákkal, tánccal búcsúztatták a kicsik a telet.

Gondolatok a háborúról

Kriston Lajos története
Azt hiszem, nem mondok azzal újat, hogy az
anyák családon belül másképp viszonyulnak a
fiaikhoz, mint a leányaikhoz, és talán fordítva
is hasonló a helyzet, miszerint a fiúk is külö-
nös lelki kapcsolatot tartanak fent anyjukkal az
életük során. Feltehetően sokféle ok lehet e
mögött. Egyik ilyen biztosan az a nemiségből
eredő beágyazottság, amely szerint a fiúk az
anyjukat tekintik a jövendőbelijük példaképe-
ként a szeretet és az önfeláldozó gondoskodás
mintájául. Anyai oldalról pedig a nők az erő, a
biztonság, a családfenntartás képességét látják
megalapozottnak fiaik létében. Az is egyér-
telmű, hogy ennek a társadalmakban mélyen
beágyazott gyökerei is vannak, ami nem más,
mint az ősi, patriarchális berendezkedésből
eredő gyakorlat, a fiúutódláson, és első szü-
löttségen alapuló hagyomány, amely szerint az
utódlást a fiakra testálták, s ők vitték tovább a
család hírét – nevét - dicsőségét nemzedékről
nemzedékre, hasonlatosan a királyságokhoz.
Ezért aztán a családok értékrendjében a fiúk
nagyobb becsben voltak - sok országban ma is,
- mint a lány gyermekek, akiket a családoknak
nem csak felnevelniük, eltartaniuk, hanem őket
még a vagyon egy részéből kiházasítaniuk is
illett és kellett. Mindezekkel együtt azonban
talán akkor sem járok messze az igazságtól, ha
azt állítom, hogy a családok igazi motorjaként

többnyire az anyák álltak, és állnak a háttérben,
ők azok, akik vezérlik, mozgatják a dolgok
sorát, hordozzák és viselik a terhek java részét.
Valahogy így működött ez a dolog a nagyszü-
leink családjában is annak idején, amelyben
több mint száz évvel ezelőtt nyolc gyermek
született; öt fiú és három leány. Szerette és ked-
velte nagyanyánk a leányait is, fiait azonban -
nem is annyira titkoltan - még inkább. Az ak-
kori gyakori gyermekhalandóság következté-
ben azonban csak öten érték meg a felnőtt kort,
pontosabban a legkisebb fiú éppen hogy csak
megérte, mert őt, az édesanyja szeme fényét, a
sárospataki kollégium érettségi előtt álló, ki-
váló előmenetelű tehetséges diákját, ifjú em-
berét, 19 évesen elrabolta tőle a Nagy Háború.
Nagyszüleink úgynevezett kisbirtokos földes-
gazdák voltak, és a Rétközben gazdálkodtak,
mely tevékenységből nagymamánk is nagyban
kivette a részét. Nagyon szerette a földet, és
nem csak szerette, hanem kiválóan értett is
hozzá. Történt aztán a század első éveiben, még
jócskán az első világháború kirobbanása előtt,
hogy legidősebb fiuk, a szülők tudta és bele-
egyezése nélkül, 16 éves korában kiszökött az
Amerikába kivándorolt falubéli szerelme után.
Nagymamánk semmiképp sem akart ebbe be-
lenyugodni, mert egyrészt nem nézte jó szem-
mel ezt a korai szerelmet és elkötelezettséget,
másrészt pedig szükség lett volna a legidősebb
fiú dolgos kezére. Arról nem is beszélve, hogy
egy másik család leánya lett volna kinézve a le-
génysorba került fiúnak. Ezért egy idő után
nagyapánkat kiküldte utána, hogy hozza őt ha-
za. Csakhogy közben kitört a háború, az első
nagy világégés, ami miatt nagyapánk hosszú

évekre ott ragadt, nem tudott hazatérni. Az Új-
világba távozott, és ott aztán családot alapított
fiukat pedig, már apaként halálba vitte a háború
idején érkezett másik nagy veszedelem, a spa-
nyolnátha. E tragédián és veszteségen túl cse-
kély vigaszt jelentett, hogy az ottani mun-
kálkodás után nagyapánk némi megtakarított
pénzzel tért haza a háború után. Így hosszú éve-
kig nagyanyánkra hárult a gazdálkodás minden
terhe, a gyerekek nevelése, és taníttatása, az itt-
hon maradt két kisebb fiúval és a két, még fia-
talabb leánnyal. A fiúk a híres Sárospataki
Református Kollégiumba, a lányok pedig ké-
sőbb, a szintén híres debreceni Dóczy Gimná-
ziumba kerültek, és ott tanultak tovább. Nagy-
mamánk így egyedül, itthon maradt egyetlen fia
segítségével viaskodott és állt helyt a háború vi-
szontagságai közepette a gazdálkodásban, a
gyerekek taníttatásában, és a közben önkéntes
tüzérnek beállt kisebbik fia ellátásában.
Ugyanis a háború vége felé annyira kivérzett
már minden hadviselő fél, hogy államilag nem
voltak képesek a katonák megfelelő ellátására,
ezért az önkénteseket a családjaiknak kellett tá-
mogatniuk. Nagy áldozat volt ez, de a haza vé-
delme és a jövő biztosítása érdekében sokan
cselekedtek akkor így.
Hogy ezen kívül mi motiválhatta még a csalá-
dot és őt magát ebben nehéz döntésben, azt so-
hasem tudjuk már meg. A haza iránt érzett
felelősségen túl, talán az ifjonti hév és lelkese-
dés, ami még éppen a kamaszkor és felnőtté
válás küszöbén lévő fiatalemberben erősen
működött, vagy egy nem kívánt szerelmi vi-
szonytól való szabadulás lehetősége, netán egy
későbbi katonai karrier elérhetősége? Vagy így
összességében minden, ami egy fiatalembert
lelkesedésre, vagy meggondolatlanságra kész-
tethet? Ki tudja? Egy biztos, nem állt fent
semmiféle külső kényszer, hiszen még nem
volt sorköteles, a kassai tüzérszázad verbuvá-
lásához csatlakozva lett önkéntes katona. A
megőrzött egykori levelekből tudjuk, hogy így
került 1917 márciusában, az I. világháború
utolsó szakaszában több hónapos kiképzés cél-
jából Losoncra, Kassára, Budapestre, majd
innen indulva 1918 tavaszán hosszú és fárad-
ságos útvonalon, Belgrádon, Banyicán, Ara-
don, Konstantinápolyon át Szíriába. Damasz-
kuszból még hírt adott magáról, innen indultak
az afrikai bevetésre. Ez előtt néhány héttel
Konstantinápolyból küldött levelében itthon
maradt bátyjának, arról a háborúról, amelynek
résztvevőjeként indult hadba és harcba, az
alábbi keserű szavakat vetette papírra, fiatalsá-
gához képest megdöbbentő érettséggel és szé-
pen formált betűivel. Írta ezt akkor, amikor a
háború itt, Európában már a végkifejlet felé
tartott; -… lemegyek küzdeni az „igaz és szent
céljaiért” a föld isteneinek… - így, idézőjelbe
téve az igaz és szent cél szavakat.

Milyen megrázóan tiszta és világos felismerés
ez a mondat egy éppen felnőtt fiatalembertől.
Valóban, az igaz és szent célnak hazudott
eszme mögött a föld urainak véres küzdelme
volt ez a háború, sokmillió ember vérének és
életének feláldozása árán.
Költői tehetségű ifjú lévén sok verset jelente-
tett meg a bátyja szerkesztésében működött
egykori Sárospataki Ifjúsági Közlönyben. Szo-
morú, látnoki utolsó verse, - amelyben saját
tragikus halálát jövendölte meg, és amelyben
féltve-szeretett édesanyját igyekszik mégis
megnyugtatni, - megmaradt nyomtatásban a
fent említett Közlöny 1917. november-decem-
beri számában:
Csöndes éjszakákon valami azt súgja, nem so-
káig élek, hogy a sírom közel, – s tova száll a
lélek… merre visz az útja ?! , hogy a sírom
messze idegen föld lesz-e ? Ki tudja ?.... Ki
tudja ?...
Csöndes éjszakákon azt súgja az álom, pár
rövid nap után szállok a sereggel komor hadak
útján: s ott lesz a halálom.
Szabad- é elmenni?! Csöndben megpihenni?!
Ki tudja?!... Ki tudja ?!...
Csöndes éjszakákon valami azt súgja, igaz lesz
az álom, elvérzik a szívem dúló nagy csatákon …
mikor gyilkos tűzzel egy fél világ tüzel, a golyó
átjárja .
Mesemondó álom, lázas éjbe való! Nem hiszek
én neked! Csöndben megpihennem nem sza-
bad, nem lehet… A hírre egy anyó szíve meg-
szakadna, hogy elesett fia, legkisebbik fia.
Sajnos az álom valóra vált. A tüzérönkéntes sá-
rospataki diák ott lelte halálát, s ott temették el
valahol az afrikai sivatagban, amikor vonuló
századukat az angol légierő felderítő repülőgé-
pei felfedezték. Fedezék híján kevés esély volt
a túlélésre, így nagy volt a veszteség. A ször-
nyűségek részleteit a mi családunk is csak év-
tizedekkel később, véletlenül, egy túlélőtől
tudta és ismerte meg. Bár nagymamánk címére
megérkezett a hivatalos értesítés fia hősi halá-
láról, azonban itthon maradt, és nagyapánk tá-
vollétében a családfenntartói státuszba lépett
egyetlen fia ezt soha nem közölte vele. Nem
akarta, hogy mint ahogy öccse írta; - a hírre az
anyai szív megszakadjon. Nagymamánk így
évek hosszú során járta a környék piacait, vá-
sárait, a visszajötteket kérdezgetve, hogy nem
tudnak-e eltűnt fia felől valamit? De valóban
vagy nem tudtak semmit felőle, vagy pedig
nem merték elmondani neki az igazat, kímélve
őt a tragédia tényétől, s meghagyni számára a
reményt. Hosszú élete során így sokáig élhe-
tett benne a reménykedés szikrája. Ezzel együtt
élete végéig gyászolta és siratta a háború ide-
jén, és a háborúban elvesztett legidősebb és
legkisebb fiát, kiknek halálát - ő is költői vé-
nájú lévén - így verselte meg:
Nem sírok én, csak a lelkem zokog,
elfojtanám könnyem, óh, de nem is tudom .
Fáj a szívem, két nagy seb van rajta,
nincs már orvos, aki meggyógyítsa .
Az első világháborúban hősi halált lelt anyai
nagybátyánk, KRISTON LAJOS neve ott van
többekkel együtt ma is, kitörölhetetlenül, és
örök időkre mementóul a híres és ősi pataki
kollégium épületének előcsarnokában, a falon
lévő márványtáblába vésve. Mi pedig, mint a
túlélők utódai, nehéz szívvel emlékezünk az
országunk, és egyben a családunk e tragédiá-
jára, amely miatt egy tehetséges, nagyreményű
fiatalembert elvesztettünk, akiből talán híres
költő, vagy tudós tanár lehetett volna, és min-
den bizonnyal kiváló családapa is, gyermekek
felnevelője. De nem lehetett, mert a „Föld is-
tenei” egymás ellen vívott hatalmi harcának ér-
telmetlen és hiábavaló áldozata lett. Egy volt
ő, a több százezer hasonló sorsú katonatársa
közül, és mindannyian pótolhatatlan vesztesé-
gek. Legyen áldott az emlékük!

Fekete Béla,
a Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas

Klub pályázatának 1. helyezettje

kronika@tiszatv.hu

Színházban jártunk
Izgatottan vártuk a szombat délelőttöt, amikor a Miskolci Nemzeti Szín-
házba indultunk. Felvettük legelegánsabb ruhánkat és alig vártuk, hogy
induljunk már. Gyönyörű, napsütéses időben sétáltunk a színház hatal-
mas épületéhez Miskolc belvárosában. Elfoglaltuk helyünket a bár-
sonyszékeken és megszólalt a jel: kezdődik a Robin Hood előadás!
Óriási, színes díszlet tárult elénk, mikor felment a függöny. A forgó-
színpadon hol a sherwoodi erdő, hol a nottinghami városkép jelent meg.
Nem tudtunk betelni a látvánnyal! Csodálkoztunk, amikor Robin Hood
valódi folyóvízben fürdött, izgultunk, amikor célba lőtt nyilával. A lá-
nyok visítoztak, amikor a szereplők lejöttek a nézőtérre, a fiúk izgultak
a bunyós jelenetek alatt. Sokat nevettünk a poénokon. Megjelent a tör-
ténetben Shrek, Piroska és a 7 törpe is. A hazaút gyorsan eltelt, mert a
buszon végigbeszéltük az időt, hogy kinek melyik jelenet tetszett a leg-
jobban. Köszönjük iskolánk pedagógusainak, hogy megszervezték ezt a
csodás napot számunkra.

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola
tanulói

kronika@tiszatv.hu

Palacsinta? Király!

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában húshagyókedden
már második éve minden a palacsintáról szól. Engedtessék megjegyezni,
hogy ez egyáltalán nem esik nehezünkre. Több ország vetélkedik azon,
hogy honnan terjedt tovább ez az elnevezés, de abban szinte a világ va-
lamennyi népe megegyezik, hogy ez a sokoldalúan fogyasztható, nép-
szerű eledel az ókori római korból származik. Akkoriban a palacsinta
valamikori elődje nagyon fontos szerepet játszott a római légiók ellátá-
sában. Ők húsfélékkel fogyasztották ezt a lepényszerű tésztát. Lehet,
hogy ettől nőtt akkorára a Római Birodalom? A kereszténység elterje-
désével a húsvétot megelőző negyvennapos böjt is az európai országok
életének fontos részévé vált. A néphagyomány szerint ezért húshagyó-
keddig minden a böjt alatt tiltott élelmiszert el kellett fogyasztani. A pa-
lacsinta ideálisnak bizonyult e hozzávalók felhasználására. A két tanítási
nyelvű tagozaton tanuló diákoknak arról is sok ismeretük van, hogy az
angolszász országokban hogyan zajlik a Palacsinta nap. A tanítási órák
szüneteiben a kazinczysok összemérhették ügyességüket palacsintafor-
dításban és palacsintasütőből víz ki nem loccsantásban is. S hogy mi
volt a jókedvű nap megkoronázása? Természetesen az ebéd. A finom
magyar gulyáslevest követő kakaós és gyümölcsös palacsinta. Ezúton is
köszönjük az iskolánk konyháján dolgozó ügyes kezeknek a négyszám-
jegyű palacsintát! Hát ezen a napon így lett kerek a világ.
Isten áldásával:

Dorony Attiláné
igazgató

MEGHÍVÓ

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tájékoztatót tart

az iskolai hit- és erkölcstan oktatásának megszervezéséről,
amelyre meghívjuk a 2015/2016-os tanévben az

1., 2., 3., 5.; 6. és 7. évfolyamot kezdő tanulók szüleit.
Időpont:

2015. március 03. (kedd) 16.30 óra.
Helyszín:

Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskola
Meghívott egyházak:

A Magyar Katolikus Egyház részéről:
a Görög Katolikus Egyházközség, valamint a

a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség
képviselője.

A Magyarországi Református Egyház részéről:
a Tiszaújvárosi Református Egyházközség képviselője.

Minden kedves szülő megjelenésére számítunk!
Hok Csaba

igazgató

Kriston Lajos

A pataki márványtábla.

Elűzték a telet a kis farsangolók
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Ha tiszaszederkényi, leninvárosi vagy tiszaújvárosi pin-
ceklubról beszélünk, akkor a ma ötvenes éveiket taposó
tősgyökeres városiak szerintem egyszerre szisszennek
fel - Mobil. Pedig az 1979-ben megnyílt ifjúsági klubnak
volt előzménye. A Borsodi Vegyész 1970. február 25-i
számában arról írtak, a TVK KISZ-szervezete pince-
klub létrehozásáról határozott.
„Török Zoltán klubvezető januárban kapta kézhez a
leendő klubhelyiség kulcsát.”
Mint elmondta, a klubhelyiség áprilisra nyithatja meg
kapuit. Az épületrész helyrehozatalát, addig is társa-
dalmi munkában a gyár ifjúsági brigádja végezte el, az
akkori elképzelések szerint.
„A helyiség 50 személy befogadására alkalmas. Így le-
hetőség nyílik névadó ünnepségek, KISZ-esküvők és
egyéb rendezvények szervezésére.”
De nem csak magánrendezvényeknek akart helyet adni
a klub. 1970 jeles dátum volt, Lenin centenáriumi éve
apropóján pedig számos programot terveztek megva-
lósítani. Ebbe a sorozatba kívánt bekapcsolódni az
akkor még meg sem született klub és vezetője.

„Kiállításokat, szellemi vetélkedőket szervezünk. Erre
a célra nagyon megfelel majd az új pinceklub.”
Sajnos arról, hogy hol is volt pontosan ez a klub, nem
szól az írás. Talán ez volt a már korábban említett legen-
dás Mobil elődje. De talán nem is ez a lényeg. Hanem az,
hogy volt ilyen klub, ami a fiatalokat kívánta szolgálni.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Pince a Mobil előtt
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Február 26. csütörtök

10:00: A képviselő-testület ülésének közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése

Utána: Egy hajóban - vallási magazin ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

Március 4. Szerda

18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: - Testületi ülés után - Sze-
derkényi farsang - Eötvös bál - Nyitott kapuk - Sport

18:15: Hétről - Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Költségvetés
után, frakciók a pénzügyi tervről - Sportmagazin

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.
Simon Tamás természetfotóinak kiállítása a kulturális központ aulá-
jában és félemeletén. Látogatható március 2-től március 23-ig.
Hamvas BélaVárosi Könyvtár
Március 3.(kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba”. Csa-
ládi mesedélután. Wass Albert: Tavaszébresztő cinege. Interaktív me-
sefoglalkozás. Helyszín: a Gyermekkönyvtár. A belépés díjtalan.
Március 4. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. A Biblia
a magyar irodalomban - Babits Mihály. Előadó: Dr. Reisinger János
irodalomtörténész.
Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belépődíj: 300 Ft.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Figyelem!
A Játékos Tudáspróba folytatódik a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár-
ban. Március hónap témája: A számítógép és az internethasználat.
A feladatlapok beszerezhetők és leadhatók személyesen: a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.) és a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.),
valamint elérhetőek és beküldhetőek elektronikusan a Hamvas Béla
Városi Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán is.
A játék menete:A versenyben bárki részt vehet, aki szeret játszani, és
az adott hónap megfejtéseit elektronikusan vagy papíralapon beküldi.
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden hónap
utolsó munkanapjáig.
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött felada-
taik eredményéről az alábbi elérhetőségeken:kekine@tujvaros.hu e-
mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.
Eredményhirdetés 2016. január 6-án, Vízkereszt napján lesz, amikor
minden kitartó játékosunk nyer!
FELHÍVÁS!
A márciusban induló 5 alkalmas alapfokú számítógépes foglalkozá-
sokra felnőtt jelentkezőket vár a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár. A
részvétel díjtalan.
Érdeklődni Kéki Lajosné fiókkönyvtárostól lehet személyesen vagy
a 49/544-552-es telefonszámon.

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

Angol nyelvi előkészítő osztályba
jelentkezők figyelem!

Tájékoztatom azokat a nyolcadikos diákokat, akik február 21-én nem jelentek meg az angol
szóbeli felvételi vizsgán, hogy az angol nyelvi szóbeli elbeszélgetés pótnapja: 2015. március
02., 14:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Tiszaújváros,
Munkácsy Mihály út 13.), I. emelet.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Szederkényi Ki mit tud?

Zene, tánc, próza, képzőművészet
Második alkalommal rendezte
meg a Tiszaszederkényi Művelő-
dési Ház a Ki mit tud?-ot a hét-
végén. A több kategóriában meg-
hirdetett versenyen 19 színpadi
produkciót mutattak be és 23 al-
kotó nevezett különböző techni-
kákkal készült képekkel, dísztár-
gyakkal.

- Úgy látszik, hogy valamit csak el kell kezdeni,
és ha az jó, akkor eljön a lelkes közönség és jól
érzi magát - mondta megnyitó beszédében Bráz
György polgármester, aki hozzátette, meglepő
és örömteli, hogy ilyen sokan neveztek. Nem
csak helyiek, hiszen Tiszavasváriból és Polgár-
ról is érkeztek versenyzők. Mintegy harmincan
jöttek el a Vásárhelyi DSE táncosai, a polgári
gimnasztrádások. Vezetőjük, Komlósné Oláh
Mária elmondta, most először vannak itt, a hip-
hop és a modern tánc világába nyújtanak be-
pillantást. Handáné Boda Edit neve sokaknak
ismerős lehet, csoportjával rendszeresen tart
hastánc-bemutatót. Most egyedül lépett szín-
padra.
- Még elég rutintalan vagyok a szólótáncok-

ban - mondta -, tavaly először táncoltam szólót,
ez a második. A lányaimtól kaptam kará-
csonyra egy Ízisz-fátylat, most ezzel debütálok
- tette hozzá.
Előadása azonban nem csak a fátyol különle-

gessége miatt volt látványos, hanem a koreo-
gráfia miatt is. Éles Mihály is nevezett a Ki mit

tud?-ra, ő prózában, felesége, Éles Mihályné
pedig egy asztalterítőt hímzett az alkalomra. A
gyetvai mintával, láncöltéssel készült hófehér
terítő egyike volt annak a több tucat alkotás-
nak, melyeket március 20-ig bárki megtekint-
het a művelődési házban. Festmények, filcből
készült sütemények, ékszerek, bábok is meg-
mérettettek a tehetségkutatón. Csakúgy, mint a
képző- és népművészeti alkotások tekinteté-
ben, sokféle, sokszínű volt a színpadi „felho-
zatal” is. Lukács Gyula szájharmonika játé-

kával örvendeztette meg a közönséget, az An-
goltan-Hangoltan gyermekcsapata pedig játé-
kos nyelvi bemutatót tartott. A tehetségkutató
zsűrijének elnöke Molnár Anna, a Miskolci
Nemzeti Színház művésze volt, tagjai pedig:
Bráz György polgármester, Radácsi Zsuzsa, a
Tisza Média Kft. ügyvezető igazgatója és Má-
tyás Zoltán, a Derkovits Kulturális Központ
igazgatója. Az ítészek három kategóriában ér-
tékelték a látottakat, íme az eredmények:
Vers és próza:
1. helyezett: Lukács Gyuláné (József Attila:
Kései sirató)
2. helyezett: Tóth Béláné (Eszes Marcsa, nép-
mese))
3. helyezett: Kiss Klaudia (Benedek Elek: Dal
egy vén almafáról)
Zene:
1. helyezett: Bokréta Citerazenekar
2. helyezett: Lukács Gyula - szájharmonika
3. helyezett: Angoltan-Hangoltan gyermekcso-
port
Tánc:
1. helyezett: Vásárhelyi DSE (Polgári gim-
nasztráda csoport)
2. helyezett: Handáné Boda Edit (hastánc)
3. helyezett: Bócsi Attila - Lökd a ritmust!
Különdíj: Amőbanda, Takács Szilvia
A Szederkényi Ki mit tud?-on a közönség is
szavazott, nekik az Amőbanda előadása tetszett
a legjobban, az alkotások közül pedig Ábrók
Andrea festett indiántollai.

FP

AVásárhelyi DSE táncosai az egykoriVásárhelyi ÁMK színpadán.

AzAngoltan-Hangoltan harmadik lett kategóriájában.

Babajelbeszéd
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálata által működtetett
Mocorgó Baba Mama Klub 2015. március 4-
én tartja következő foglalkozását. Téma: Ba-
bajelbeszéd. Meghívott vendég: Kenderes
Alíz, baba-jelnyelv oktató. Várják a szülőket,
nagyszülőket, babákat, kicsiket, nagyokat a
Napsugár Bölcsőde 2. pavilonjába (Tiszaúj-
város, Mátyás király út 34.) Bővebb infor-
máció: Szentgyörgyi Éva 49/548-185.
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Eladó Sajószögeden, a 35-ös főút mellett, a Csáti csemege

szomszédságában egy 600 m2-es, körülkerített zártkert, 12

m2-es alápincézett téglaházzal, termő gyümölcsfákkal,

dísznövényekkel. Villany, fúrt kút van. Irányár: 1,3 millió

forint.

Tel.: +3670/611-1379

Polgáron a Tiszai úton 800 négyszögöl körbekerített gyü-

mölcsös telek, tetőtérbeépítéses, pincézett házzal,

kocsibeállóval eladó. Tel.: +3630/327-4778



A tiszaújvárosi különítmény:Varga István,Sneider Márk és Karacs Péter.

Futballett az utolsó felkészülési mérkőzésen.
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A Sportcentrum eseményei
Február 28. szombat

Tömegsport Nyitott Kapuk - Pontvadászat 2. forduló
Teremlabdarúgás Edzőterem
Labdarúgás
08.30: U8 Teremlabdarúgó torna Játékcsarnok
10.00: U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátor FC
bajnoki mérkőzés Műfüves edzőpálya
12.00: U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyírbátor FC
bajnoki mérkőzés Műfüves edzőpálya

Március 1. vasárnap
Labdarúgás
10.00: U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Borsod Volán
bajnoki mérkőzés Műfüves edzőpálya
12.00: U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Borsod Volán
bajnoki mérkőzés Műfüves edzőpálya

Március 3. kedd
17.00: TSC Közgyűlés Zászlósterem

Március 4. szerda
Kosárlabda
18.00: Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- Mercedes-Benz Gyár
KA NB I/B-s felnőtt bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

NB III. Keleti csoport 2014/2015 tavaszi forduló
16. forduló
2015.02.28., szombat, 14:00
Jászberényi FC - Veresegyház VSK
FC Hatvan - Gyöngyösi AK-Ytong
KBSC FC - Cigánd SE
Hajdúböszörményi TE - Putnok FC
Nyírbátori FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros
DVSC-DEAC - Kisvárda Master Good
2015.03.01., vasárnap, 14:00
Budapest Honvéd-MFA - Salgótarjáni BTC-Puebla
Szabadnapos: Fortress Felsőtárkány
17. forduló
2015.03.07., szombat, 14:30
Kisvárda Master Good - Budapest Honvéd-MFA
Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVSC-DEAC
Putnok FC - Nyírbátori FC
Fortress Felsőtárkány - FC Hatvan
Salgótarjáni BTC-Puebla - Jászberényi FC
Hajdúböszörményi TE - Cigánd SE
2015.03.08., vasárnap, 14:30
Gyöngyösi AK-Ytong - KBSC FC
Szabadnapos: Veresegyház VSK
18. forduló
2015.03.13., péntek, 14:30
Budapest Honvéd-MFA - Termálfürdő FC Tiszaújváros
2015.03.14., szombat, 14:30
FC Hatvan - Veresegyház VSK
KBSC FC - Fortress Felsőtárkány
Hajdúböszörményi TE - Gyöngyösi AK-Ytong
Nyírbátori FC - Cigánd SE
DVSC-DEAC - Putnok FC
Salgótarjáni BTC-Puebla – Kisvárda Master Good
Szabadnapos: Jászberényi FC
19. forduló
2015.03.21., szombat, 15:00
Jászberényi FC – Kisvárda Master Good
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Salgótarjáni BTC-Puebla
Putnok FC - Budapest Honvéd-MFA
Cigánd SE - DVSC-DEAC
Hajdúböszörményi TE – Fortress Felsőtárkány
2015.03.22., vasárnap, 15:00

Gyöngyösi AK-Ytong - Nyírbátori FC
Veresegyház VSK - KBSC FC
Szabadnapos: FC Hatvan
20. forduló
2015.04.04., szombat, 16:30
Jászberényi FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Putnok FC - Kisvárda Master Good
Cigánd SE - Salgótarjáni BTC-Puebla
Fortress Felsőtárkány - DVSC-DEAC
FC Hatvan - KBSC FC
2015.04.05., vasárnap, 16:30
Gyöngyösi AK-Ytong - Budapest Honvéd-MFA
Veresegyház VSK - Nyírbátori FC
Szabadnapos: Hajdúböszörményi TE
21. forduló
2015.04.04., szombat, 16:30
Jászberényi FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Putnok FC - Kisvárda Master Good
Cigánd SE - Salgótarjáni BTC-Puebla
Fortress Felsőtárkány - DVSC-DEAC
FC Hatvan - KBSC FC
2015.04.05., vasárnap, 16:30
Gyöngyösi AK-Ytong - Budapest Honvéd-MFA
Veresegyház VSK - Nyírbátori FC
Szabadnapos: Hajdúböszörményi TE
22. forduló
2015.04.11., szombat, 16:30
Salgótarjáni BTC-Puebla - Gyöngyösi AK-Ytong
Kisvárda Master Good - Cigánd SE
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Putnok FC
Hajdúböszörményi TE - FC Hatvan
KBSC FC - Jászberényi FC
2015.04.12., vasárnap, 16:30
DVSC-DEAC - Veresegyház VSK
Budapest Honvéd-MFA - Fortress Felsőtárkány
Szabadnapos: Nyírbátori FC
23. forduló
2015.04.18., szombat, 17:00
Jászberényi FC - Putnok FC
Cigánd SE - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Fortress Felsőtárkány - Salgótarjáni BTC-Puebla

FC Hatvan - Nyírbátori FC
Hajdúböszörményi TE - KBSC FC
2015.04.19., vasárnap, 17:00
Gyöngyösi AK-Ytong - Kisvárda Master Good
Veresegyház VSK - Budapest Honvéd-MFA
Szabadnapos: DVSC-DEAC
24. forduló
2015.04.25., szombat, 17:00
Salgótarjáni BTC-Puebla - Veresegyház VSK
Kisvárda Master Good - Fortress Felsőtárkány
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Gyöngyösi AK-Ytong
Putnok FC - Cigánd SE
Nyírbátori FC - KBSC FC
Hajdúböszörményi TE – Jászberényi FC
2015.04.26., vasárnap, 17:00
DVSC-DEAC - FC Hatvan
Szabadnapos: Budapest Honvéd-MFA
25. forduló
2015.05.02., szombat, 17:30
Jászberényi FC - Cigánd SE
Fortress Felsőtárkány - Termálfürdő FC Tiszaújváros
FC Hatvan - Budapest Honvéd-MFA
KBSC FC - DVSC-DEAC
Hajdúböszörményi TE – Nyírbátori FC
2015.05.03., vasárnap, 17:30
Gyöngyösi AK-Ytong - Putnok FC
Veresegyház VSK - Kisvárda Master Good
Szabadnapos: Salgótarjáni BTC-Puebla
26. forduló
2015.05.09., szombat, 17:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Veresegyház VSK
Putnok FC - Fortress Felsőtárkány
Cigánd SE - Gyöngyösi AK-Ytong
Salgótarjáni BTC-Puebla - FC Hatvan
Nyírbátori FC - Jászberényi FC
2015.05.10., vasárnap, 17:30
DVSC-DEAC - Hajdúböszörményi TE
Budapest Honvéd-MFA - KBSC FC
Szabadnapos: Kisvárda Master Good
27. forduló
2015.05.16., szombat, 18:00

Jászberényi FC - Gyöngyösi AK-Ytong
Fortress Felsőtárkány - Cigánd SE
FC Hatvan - Kisvárda Master Good
KBSC FC - Salgótarjáni BTC-Puebla
Hajdúböszörményi TE - Budapest Honvéd-MFA
Nyírbátori FC - DVSC-DEAC
2015.05.17., vasárnap, 18:00
Veresegyház VSK - Putnok FC
Szabadnapos: Termálfürdő FC Tiszaújváros
28. forduló
2015.05.23., szombat, 18:00
Cigánd SE - Veresegyház VSK
Salgótarjáni BTC-Puebla - Hajdúböszörményi TE
Kisvárda Master Good - KBSC FC
Termálfürdő FC Tiszaújváros - FC Hatvan
2015.05.24., vasárnap, 18:00
Gyöngyösi AK-Ytong - Fortress Felsőtárkány
Budapest Honvéd-MFA - Nyírbátori FC
DVSC-DEAC - Jászberényi FC
Szabadnapos: Putnok FC
29. forduló
2015.05.30., szombat, 18:00
Jászberényi FC - Fortress Felsőtárkány
FC Hatvan - Putnok FC
KBSC FC - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Hajdúböszörményi TE - Kisvárda Master Good
Nyírbátori FC - Salgótarjáni BTC-Puebla
2015.05.31., vasárnap, 18:00
Veresegyház VSK - Gyöngyösi AK-Ytong
DVSC-DEAC - Budapest Honvéd-MFA
Szabadnapos: CIGÁND SE
30. forduló
2015.06.07., vasárnap, 18:00
Fortress Felsőtárkány - Veresegyház VSK
Salgótarjáni BTC-Puebla - DVSC-DEAC
Kisvárda Master Good - Nyírbátori FC
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Hajdúböszörményi TE
Putnok FC - KBSC FC
Cigánd SE - FC Hatvan
Budapest Honvéd-MFA - Jászberényi FC
Szabadnapos: Gyöngyösi AK-Ytong

Kajak-kenu

Vizes közgyűlés
Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, szimpatizánsait, hogy a Tiszaúj-
városi Vízi Sport Egyesület 2015. március 30-án, 17 órától a Városi
Sportcentrum súlyemelőtermében tartja a 2014. évzáró közgyűlését.

Sporttársi üdvözlettel: Jancsár László, az egyesület elnöke

Február 28-án, szombaton már baj-
noki mérkőzésen szurkolhatnak ked-
venceiknek az NB III-as Termálfürdő
FC Tiszaújváros drukkerei.

A tiszaújvárosi csapat idegenben, Nyírbátorban kezdi
meg a tavaszi bajnoki pontvadászatot. A főpróba jól
sikerült, a gárda a bogácsiak ellen 0-0-ás félidő után
1-0-ra győzött. Bocsi Zoltán a csapat vezetőedzője
bizakodó a rajt előtt.
- A tervezett munkát elvégeztük - mondta. - A kezdeti
komoly terhelés után most már egyre frissebb a csa-
pat. Komolyabb sérülés szerencsére nem történt, így
a teljes keret a rendelkezésemre áll. A bajnoki nyitá-
nyok mindig hozhatnak váratlan eredményeket. Sze-
retnénk jól kezdeni, az ősszel a Nyírbátor ellen hazai
pályán szenvedtünk 3-1-es vereséget, tehát van miért
törlesztenünk a nyírségi csapatnak.
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Bogács 1-0 (0-0)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. - Polényi,
Fodor, Hajdu, Molnár F., - Tóth T., Hussein, Kere-
kes, Molnár L., - Kovács P., Kovács Sz. Csere: Roza,
Potyka, Czégel, Horváth, Patalenszki, Lippai, Sebők,
Bussy. Gólszerző: Molnár L.

A Városi Sportcentrum
súlyemelő csarnokában 20.
alkalommal rendezték meg
az Ördögh István emlék-
versenyt, mely egyben a
2015-ös esztendő első terü-
leti minősítő versenye is
volt.

Öt egyesület több mint 50 női és férfi
súlyemelője lépett dobogóra a külön-
böző korosztályokban. A házigazda ti-
szaújvárosiak a hagyományoknak meg-
felelően most is kiválóan szerepeltek. A
Sinclair pontszámítás alapján a legjobb
tiszaújvárosi versenyző Szántó Gyula
lett, így az Ördögh István vándorserle-
get egy évig ő birtokolja.
A közönség soraiban ott volt Ördögh
István özvegye és fia is. Judit asszony az
érmek és serlegek átadásában vállalt sze-
repet, valamint különdíjat is felajánlott a
legjobb versenyzőnek.
Eredmények:
Fiú korcsoport: 56 kg 1. Hudi Gergő (79
pont)
Serdülő korcsoport: 45 kg 4. Toldi Csa-
ba (61 kg), 56 kg 1. Budai Csaba (118
kg), 56 kg 2. Réti Márton (73 kg), 62 kg
2. Szántó Gyula (143 kg).

Ifjúsági korcsoport: +94 kg 2. Gulyás
Ádám (165 kg).
Versenyen kívül indult Hudi Krisztián és
a 40 kg-os súlycsoportban 45 kg-os össz-
teljesítményt ért el.

Vésztő adott otthont a 2015. évi női, férfi, ifjúsági, junior és master fel-
nőtt RAW Fekvenyomó Magyar Bajnokságnak. A 74 kg-os súlycso-
portban indult a Tiszaújvárosi Fittnes Sport Club három versenyzője. A
legfiatalabb, Sneider Márk a juniorok mezőnyében a második helyet sze-
rezte meg 140 kg-os teljesítménnyel. A felnőttek között Karacs Péter
130 kg-ot nyomott, ez a nyolcadik helyet jelentette számára. A masters
kategóriában Varga István új országos csúccsal, 125,5 kg-ot teljesítve
aranyéremmel zárta a bajnokságot.

Fekvenyomás

A három testőr Vésztőn
Labdarúgás

Bátor játék kell Nyírbátorban

Súlyemelés

Mozgásban a fémtárcsák

Szántó Gyula az eredményhirdetés-
kor az Ördögh István vándorserleggel.

Non-stop pattogott a labda a különböző osztályú asztalite-
nisz csapatbajnokságokban. Az NB III Észak-Magyarország
„B” csoportjában szereplő TSC első számú csapata idegen-
ben és hazai környezetben is diadalmaskodott. A megyei baj-
nokságban a két tiszaújvárosi gárda közül a listavezető TSC
II. továbbra is veretlenül menetel, az Eötvös DSE együttesé-
nek egy döntetlen és egy vereség volt a mérlege.
Ózd Város SE II. - Tiszaújvárosi SC I. 2-16
A győzelmeket szerezték: Vécsei 4, Gulyás 4, Temesvári 4,
Koncsik 2, valamint a Vécsei-Koncsik és a Gulyás-Temes-
vári páros.
Tiszaújvárosi SC I. - Szerencs Városi SE 10-8
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Gulyás 3, Koncsik 1
és a Temesvári-Gulyás páros.
Tiszaújvárosi SC II. - Onga SE 15-3
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Fóti 3, Molnár 3,
Dubéczi 3, valamint a Kavicsánszki-Dubéczi és a Fóti-Mol-
nár páros.
Eötvös DSE Tiszaújváros - Miskolci Egyetemi AFC II. 9-9
A győzelmeket szerezték: Jakab 3, Kanyó 2, Zoltán 3 és a
Zoltán-Kanyó páros.
Boldva Községi Sportegyesület - Eötvös DSE Tiszaújváros 12-6
A győzelmeket szerezték: Zoltán 4, Kanyó 1, Jakab 1.

*
Budapesten az Asztalitenisz Egyetem SE által rendezett után-
pótlás versenyen a tiszaújvárosi fiatalok remekül szerepeltek.
Fónagy-Árva Péter három korcsoportban U9, U11 és U13-ban
is elindult. Mérlege egy arany-, egy ezüstérem valamint egy
ötödik helyezés. A most debütáló 7 éves Fónagy-Árva Zsófia
az U9-es fiúk között az előkelő hetedik helyet szerezte meg.

Asztalitenisz

Nagyüzem
a zöld asztalnál
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Téli végi kergető

Jelmezes futás

Civilek, nyugdíjasok, diákok, sportot szeretők és mozgást kedvelők me-
legítettek be közös farsangi futásra pénteken a Városháztéren. A tó kö-
rüli táv teljesítésére több százan vállalkoztak álarcban, jelmezben, vidám
maskarában. A mozgást népszerűsítő akciót évek óta megrendezi tél
végén a Tiszaújvárosi Vízi Sport Egyesület. A távot sétálva és kocogva
is lehetett teljesíteni. A célba érkezőket meleg teával és csokival várták
a szervezők.

Két hete rendezték meg a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban a Valentin napi vetélkedőt. Vegyes
csapatokban versenyeztünk, 8-12. évfolyamig. Rengeteg izgalmas fe-
ladat állt előttünk: dalszövegátírás, szerelmes versírás, filmek címének
kitalálása. Szoros volt a verseny, hiszen két pont különbség volt az első
és a második helyezett között, de 72 ponttal végül a mi csapatunk nyert.
Ennek felkészítőnk, Magyarné Hadzsi Katalin tanárnő is nagyon örült.
Nyereményünk egy szép és ízletes marcipántorta volt.
Egy héttel később három nyolcadikos diáktársammal együtt az USA
napon vettem részt. Nyolc csapattal együtt az USA-kvízben mérettet-
tük meg magunkat. Itt is izgalmas feladatok vártak ránk. Érdekes volt a
kvíz, a képek párosítása és muffin kóstolás. Természetesen a muffin hoz-
závalóit utána angolul le kellett írni. A díjátadó ünnepség aznap délután
a Derkovits Kulturális Központban történt. Itt beszélgethettünk egy ame-
rikai diplomatával. A legizgalmasabb a verseny eredményhirdetése volt
számunkra. Nem akartuk elhinni: megnyertük ezt a vetélkedőt is! Mind-
annyian nagyon boldogok voltunk. Felkészítő tanáraink: Kántor Bence
tanár úr és Elek Anna tanárnő.

Varga Valentin
8/1. oszt. tan. /Hunyadi Mátyás Iskola/

A méltán világhírű magyar operett gyöngysze-
meiből, slágereiből készült összeállítást látha-
tott, hallhatott a tiszaújvárosi közönség február
23-án a Derkovits Kulturális Központban.
A felhőtlen hangulatról Szabó Noémi, Peller
Károly (mindketten képünkön), Kalocsai Zsu-
zsa, Virágh József, 8 fős tánckar és 20 fős
szimfonikus zenekar gondoskodott. Sikeresen,
hiszen a csaknem kétórás gála végén felállva
tapsolt a publikum.

Védelmi bál

Együtt az egyenruhások és a civilek
Rendőrök, mentősök, katasztró-
favédők. Tiszaújváros abban a
szerencsés helyzetben van, hogy
nem minden esetben kell bajra
gondolni, ha ennek a három vé-
delmi szervnek a dolgozói egy
helyszínen tartózkodnak. Van u-
gyanis egy olyan esemény - a jó-
tékonysági Védelmi bál - amikor
támogatóikkal, családtagjaikkal
közösen szórakoznak.

Az Együtt Tiszaújváros Védelmében Alapít-
vány rendezvénye minden éven nagy sikernek
örvend.
- Örülök, hogy ismét együtt vagyunk – mondta
köszöntőjében Pap Zsolt, az alapítvány kura-
tóriumának elnöke - és örülök annak is, hogy
nem csak mi bajtársak, hanem a támogatóink
sem koptak el az évek alatt.
A legnagyobb támogató Tiszaújváros önkor-
mányzata. Bráz György polgármester a bál nyi-
tányaként kijelentette, továbbra is minden
eszközzel segítik a rendőrség, a mentők és ka-
tasztrófavédők munkáját.

- Rólunk szól ez a kapcsolat, az itt élő emberek
biztonságáról - mondta a polgármester. - Szük-
sége van ezeknek a szervezeteknek, hogy meg-
felelő körülmények között dolgozzanak.
A védelmi bál kiemelten fontos résztvevői a
civil támogatók. Felajánlásaik, melyekkel elis-
merik a védelmi szervek dolgozóit, nem csak
anyagilag, de morálisan is segíti a munkavég-
zést. Az idei bál egyik újdonságaként például
egy olyan tombolanyeremény is gazdára talált,
melyet csak rendőr, mentős vagy katasztrófa-
védő nyerhetett meg. Egy wellness hétvége két
fő részére.
- Ezek a fiúk megérdemlik ezt a fajta külön fi-
gyelmet - mondta Ivánka Tóth Attila, aki ba-

rátjával, Markovits Istvánnal közösen tette a
felajánlást. – Mindenkinek, aki itt él ebben a
városban fontos, hogy az ellátás és a kapcsolat
a védelmi szervekkel jó legyen.
Macz János katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető első alkalommal vett részt jelenlegi be-
osztásában a bálon.
- Nincs tudomásom arról, hogy máshol lenne
hasonló rendezvény - mondta. - De ez egy
örömteli esemény, amikor nem csak munka köz-
ben, hanem civil emberként is találkozhatunk.
A tizenegyedik védelmi bál bevételének fel-
használásáról a későbbiekben dönt majd az ala-
pítvány kuratóriuma.

borza

A bálozók között sok civil is volt.

Bráz György és Pap Zsolt.

Projektzáró a Derkovitsban

Közművelődési szakemberek képzése
Összesen 25,6 millió forintnyi pá-
lyázati összegből 25 hónap alatt
három település huszonnégy kul-
turális szakemberét képezték to-
vább. A TÁMOP-os pályázaton
Tiszaújváros vezetése mellett Pol-
gár és Alsózsolca vett részt.

- Polgárral természetes a kapcsolatunk, hiszen
testvértelepülésünk - mondta Bráz György pol-
gármester a projektzáró rendezvény megnyitó-
ján -, Alsózsolcával pedig a könyvtári pályá-
zatban már együttműködtünk.
Life Long Learning - azaz az élethosszon át ta-
nulás az egyik legfontosabb elvárás manapság a
szakemberekkel szemben. Tiszaújvárosból 21-en
összesen 40 képzésen vettek részt és lettek gaz-
dagabbak többféle szakirányú képesítéssel.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma akkre-
ditált képzésein, OKJ-s képzéseken, illetve fel-
sőfokú intézmények által szervezett szakirányú
továbbképzéseken vehettek részt a programba
bevont szakemberek - mondta a projektmene-
dzser, Kovács Viktória. - Többek között segéd-
könyvtáros, protokoll és rendezvényszervező,
coach, valamint biblioterápiás képzéseken vet-
tek részt kollégáink.
A képzésben nagy többségében tiszaújvárosi
kulturális szakemberek vettek részt, de a pol-
gári és alsózsolcai szakemberek is éltek a le-
hetőséggel.
- Alsózsolca egy kis- és fiatal település, ezért a
kulturális intézményünkben is kevés ember
dolgozik - mondta Huszár Anita művelődés-
szervező. - Feltétlenül fontos, hogy mindany-
nyian jól képzettek legyünk és többféle is-
meretanyaggal rendelkezzünk. Én például egy

olyan tanfolyamot választottam, ahol a hon-
lapkészítést tanulhattam meg, mert technikai
személyzet hiányában ezt a feladatot is nekünk
kell elvégeznünk.
A polgári Ady Endre Művelődési Központ és
Könyvtár egy összevont intézmény. Az ott dol-
gozó szakemberek ennek figyelembevételével
képezték tovább magukat.
- Nekünk a közművelődés és a közgyűjtemény
területén is fontos a szolgáltatásfejlesztés -
mondta az intézmény képviseletében Ferencz-
né Fajta Mária könyvtáros. - A képzéseket is
úgy válogattuk össze, hogy ezen a két területen
magasabb színvonalú szakmai munkát tudjunk
végezni.

A projektzáró házigazdája a Derkovits Kultu-
rális Központ volt. Mátyás Zoltán igazgató el-
mondta, az intézmény szakmai munkájában
már jelenleg is jól hasznosítják az elsajátított
ismereteket.
- A pályázat előkészítése már 2012-ben elkez-
dődött - mondta. - Bízom abban, hogy mind a
közművelődési, mind a könyvtári és a helytör-
téneti egységeinknél hasznosítani tudjuk a
most tanultakat.
A teljes pályázati összegből, mintegy 21 mil-
lió forintot tett ki a tiszaújvárosi szakemberek
képzésének költsége.

borza

A pályázat jó terepe volt a települési együttműködésnek is.

Operettről operettre

Gála
a javából

kronika@tiszatv.hu

Ismerkedtünk a gimivel
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