
A első világháború kitörésének centenáriuma alkalmából szombaton mú-
zeumi napot, megemlékezést tartottak Tiszaszederkényben. A fél délutánt
kitöltő rendezvény a Tiszaszederkényből a Nagy háborúba elnevezést vi-
selte. /6. oldal

A polgármesteri posztért hárman, a 8
egyéni képviselői mandátumért 41-en
indulnak Tiszaújvárosban az október
12-ei önkormányzati választásokon.

/3. oldal

Tiszaszederkényből
a Nagy háborúba Mi szem-szájnak ingere

Tiszaújváros hetilapja 2014. szeptember 11. XXXII. évfolyam, 37. szám

Gyerekzsivaj
Tudom, hogy a gyerekeket nem tölti el lelkesedés iskolakezdéskor, hisz
vége a gondtalan időtöltésnek, a nyári vakáció sok örömöt hozó nap-
jainak, és kezdődik egy újabb megmérettetés sok-sok új, és nehéz ta-
nulnivalóval. A szülőknek viszont örömet jelent, hogy csemetéjük egy
újabb lépcsőfokra lép a felnőtté- válás útján, és talán azért is, mert a
gyermeknevelés nem könnyű feladatainak egy részétől mentesülnek a
pedagógusok elkötelezett munkája következtében. Akik viszont már
kinőttek az iskolakötelezettségből - s netán gyermekeik is kirepültek
a családi fészekből, önállóan próbálva szárnyalni az élet szféráiban -
nosztalgiával hallgathatják az iskolák udvarain a szünetekben a
hangos gyerekzsivajt. Azt a különös zenei hangzást, amely mindig és
mindenkor ugyanúgy szól, helyszínektől, korszakoktól függetlenül.
Ugyanúgy, ahogyan a mi gyermekkorunk idejében, amikor a tágas
iskolaudvarokon fogócskáztunk, kiabáltunk, visítoztunk, labdát
kergettünk, vagy incselkedésként a lányok haját meghúzgáltuk. Mi-
lyen jó is e különös hangzavar hallatán nosztalgiázni, és most már vén
fejjel arra gondolni, hogy ez az a szent zsivaj, amiből ugyan semmi-
lyen értelmes szöveg ki nem vehető, ám benne foglaltatik a jövőnk.

M.F.B.

Nagyszabású rendezvényre készül a város, szombaton
rendezik meg a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivált. A
Krónika hasábjain is folyamatosan hirdetik a tervezett
kulturális programokat, a bejutási, parkolási lehetősé-
geket. /10. oldal

Bráz György, Thernesz Artur és Pethő Zsolt.

Tetőtől-talpig

Sportcentrumos felújítások

Több mint 40 millió forintból újul-
nak meg a Tiszaújvárosi Sport-
centrum létesítményei. A rekon-
strukció szinte valamennyi épüle-
tet, pályát érinti. A komplexum
1997-es átadása óta még nem volt
ilyen nagy volumenű felújítás.

Az uszodai szellőzőventilátor felújításával és a
szűrőrendszer cseréjével kezdődött el, még
februárban a beruházás. Azóta több felújítás is
történt, de vannak folyamatban lévők, melye-
ket még az idén befejeznek a kivitelezők. Ilyen
a súlyemelőcsarnok is, ahol a mennyezettől a
padlóig mindent kicserélnek.
- Uszoda, játékcsarnok, teniszpálya, edzőte-
rem, műfüves pálya, klubházak, nem is tudok
olyan területet mondani, amelyiket ne érintené
a mostani nagy átalakítás - mondta Gál Csaba
a Sport Park Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója. - Rá is fér a létesítményre, hiszen az el-
múlt 15 évben csak apróbb, szükségszerű felú-
jítások voltak. A mostani nagy beruházás sza-
badtéri és fedett létesítményeket is érint. A mű-
füves pályát több mint 10 tonna granulátummal
töltöttük fel, az atlétika pálya műanyag burko-
latának javítása is megtörtént még a nyár ele-
jén, de az atlétika elugróhelyet is felújítottuk. A
lelátó faelemeit megjavítottuk, a törött székeket

pótoltuk. A teniszpálya kerítése új drótfonatot
kapott, ugyanakkor az oszlopokat is felújítot-
tuk, a füves labdarúgó pályákon védőhálókat
cseréltünk ki, és ahol szükség volt, ott a gyep-
téglacsere is megtörtént. Ami a fedett létesít-
mények felújítását illeti, kiemelném a
kajak-kenu klubház tanmedencéjének felújítá-
sát, de említést érdemel a súlyemelőcsarnok és

a zászlósterem is, ahol jelenleg is dolgoznak a
kivitelezők, itt teljes belső felújítás történik, aki
ide bejön az átalakítás után, rá sem fog ismerni
a korábbi helyiségre. Nem csak súlyemelőver-
senyeket lehet majd itt rendezni, hanem alkal-
mas lesz különböző konferenciák megtartására
is. Az uszoda wellness helyiségében mestersé-
ges szellőztetést építtettünk ki, de a vakolatja-
vítás és a csempézés is megtörtént. A legna-
gyobb költségvetésű beruházás a játékcsarnok-
edzőterem épületegyüttes nyílászárócseréje,
amely közel 13 millió forint lesz. A festési
munkálatok szinte valamennyi épületet érintet-
ték: klubházak, játékcsarnok, edzőterem,
uszoda, illetve a Deák téri uszoda is, ahol töb-
bek között a felülvilágító ablakokat, illetve a
tetőtéri csapadékcsatornát is megjavították.
Még szeptemberben megérkezik az a 16 millió
forintos gép, amellyel a füves pályákat tudjuk
télen-nyáron karbantartani. Ez a „csodagép”
nem csak fűnyírásra lesz alkalmas, hiszen tud
havat tolni, műtrágyát szórni, egyszóval nagy
segítségünkre lesz a pályákon. A 40 millió fo-
rint nem kevés, amit ezúton is szeretnék meg-
köszönni Tiszaújváros önkormányzatának, de
sajnos ebbe a keretbe már nem fért bele a já-
tékcsarnok parkettájának cseréje, amit a jövő-
ben tervezünk megvalósítani.

A súlyemelőcsarnok és a zászlósterem a felújítás után konferenciák rendezésére is alkalmas
lesz.

A műfüves pályát több mint 10 tonna granulátummal töltötték fel.

Folytatás folyamatban

Kerékpárjelölés
Véget ért a kerékpárjelölő program első üteme. A Tiszaújvárosi
Rendőrkapitányság Tiszaújváros önkormányzatával közösen indí-
totta útjára a programot. Az első ütemben 250 kerékpárt jelöltek meg,
az új matricák megérkezése után - előreláthatólag 2-3 hét múlva -to-
vább folytatódik a kerékpárok megjelölése.

Tűzoltási gyakorlat
A FER Tűzoltóság tiszaújvárosi egysége 2014.09.10-11-12-én 15
órai kezdettel az éves kiképzési tervében szereplő tűzoltási gyakor-
latot tart a TVK ipartelepi tűzoltó gyakorló pályán.
A félreértések és a pánik elkerülése érdekében a FER Tűzoltóság tá-
jékoztatja a lakosságot, hogy a gyakorlat heves tűz- és füstképző-
déssel jár.

TVK - önkormányzat

Vezéri vizit
Továbbra is jó és kölcsönösen hasznos kapcsolatot kíván
fenntartani az önkormányzat és a TVK - hangzott el
azon a találkozón, melyen Thernesz Artur, a cég szep-
tember elsejétől kinevezett új vezérigazgatója találko-
zott Bráz György polgármesterrel.

A megbeszélésen elhangzott, a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítvány az új
vezetés égisze alatt is töretlenül működni fog. Bráz György arra kérte az
új vezérigazgatót, hogy a városunk 50 éves jubileumára tervezett ipar-
történeti könyv elkészítéséhez nyújtsanak segítséget.
A találkozón Pethő Zsolt, korábbi vezérigazgató is jelen volt, aki nem
távolodik el a várostól és a cégtől, mivel a MOL Magyarország Down-
stream ügyvezető igazgatójaként továbbra is figyelemmel kíséri a TVK
működését.



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

2. oldal 2014. szeptember 11.Sokféle

Egyházi hírek
Római katolikus
Keddtől szombatig 18:30-órától, vasárnap 11:00 órától szentmise.
Szeptember 13-án, szombaton 18:00 órától fatimai engesztelő mise
Görög katolikus
Pénteken 8:00 Szt. Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap ün-
nepeljük az Úr keresztjének felmagasztalását: 7:00 utrenye, 8:30 Szt.
Liturgia Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvárosban, 17:00 Sajóörösön. Ezen
a napon böjtöt tartunk! Szerdán 8:00 Szt. Liturgia.
Október 4-én zarándoklatot szervezünk Máriapócsra. Jelentkezni a paró-
kián vagy a sekrestyében, illetve a 30/846 4428-as számú telefonon lehet.
„Istennek mint Atyánknak a megközelítő megismerése nem csupán a
keresztényeknek adatik meg, hanem sok más embernek, ámde mégis,
csak a Krisztusban élő keresztényeknek adatik meg, hogy az Istent
mint Atyát úgy ismerjék meg, ahogy azt nekünk Krisztus kinyilatkoz-
tatta.” (Anthony Bloom)
Református
Vasárnap 10:00 Tiszaszederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban is-
tentisztelet.

Erény
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szeptemberi

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén

várjuk e-mailben a kronika@tiszatv.hu cím-

re, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros,

Szent István út 16. címre.

1931. január 16-án született Jászszentand-
ráson. 1958 óta élt városunkban, 1960-ban az
1. számú Bölcsődében helyezkedett el sza-
kácsnőként, majd a 4. számú Bölcsődében
dolgozott.
1975-től az Öregek Napközi Otthonában te-
vékenykedett. Az étkeztetésen kívül szabad-
idős programok és hagyományőrző ünnepek
megszervezésében is részt vett. Empátiája,

toleráns bánásmódja, az idősek látásmódjá-
val való azonosulása már ebben az időszak-
ban is megmutatkozott. Munkatársai és a
napközi otthon gondozottjai tisztelték, sze-
rették.
1987-ben az Öregek Napközi Otthonából ment
nyugdíjba. Nyugdíjazása nem jelentette visz-
szavonulását, továbbra is szívesen eljárt az idő-
sek körébe, akik körvezetővé választották.
1997-től az Irinyi úti Idősek Klubja tagja lett,
ahová továbbvitte körvezetői tisztségét. Aktí-
van tevékenykedett a programok szervezésé-
ben és lebonyolításában. Figyelemmel kísérte
a városban élő nyugdíjasok életét, a beteglá-
togatások gyakori szervezője volt.
2002-ben egészségi állapota megromlott,
ezért különösen jóleső érzéssel fogadta nyug-
díjas társai aktív közreműködését abban,
hogy megválasztották az Év Nyugdíjasának.
Tagja volt a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sületének, ahol képviselte a Gondozási Köz-
pont „Őszirózsa” Idősek Klubját.
Az idősellátásban végzett lelkiismeretes mun-

kája, példaértékű emberi helytállása elis-me-
réseként 2003. augusztus 20-án Tiszaúj-város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Pro
Urbe Életműdíj kitüntetésben részesítette.
2005. október 7-én az Idősek hete keretében
Dr. Göncz Kinga miniszter asszonytól „Idő-
sekért” kitüntetést vehetett át 30 éves mun-
kája elismeréseként.
Körvezetői tisztségéről való lemondása után
klubtagként továbbra is aktívan részt vett a
közösség életében. 2011-ben egészségi álla-
pota megromlott, ezért tirkábban járt a kör-
napokra, rendezvényekre.
Szeptember 2-án, 83 éves korában hunyt el.
Az egészségügyben és az idős emberek ellá-
tásában végzett több évtizedes áldozatos
munkája, a közösség érdekében kifejtett te-
vékenysége példaértékű lehet mindannyiunk
számára.
Tiszaújváros önkormányzata saját halottjának
tekinti. Temetése szeptember 10-én volt a vá-
rosi temetőben, ahol a város vezetése is bú-
csúztatta. A szertartások családtagjain kívül
részt vettek volt munkatársai, klubtársai, ba-
rátai és ismerősei. Emlékét megőrizzük!

Tiszaújváros önkormányzata

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték, hogy

MÓCSÁN ISTVÁN
hosszan tartó betegség után életének 57. évében

2014. szept. 04--én elhunyt.
Végakaratának megfelelően szűk családi körben helyezzük örök

nyugalomba.
A gyászoló család

Drága emléke szívünkben él!
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”

(Tóth Árpád)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
ÖZV. KISS FERENCNÉ

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

A gyászoló család és Tiszaújváros önkormányzata

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Egy a reményünk mely éltet és vezet,
Hogy egyszer még találkozunk veled.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

MANZÁK ZSOLT
életének 57. évében súlyos betegségben elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása 2014. szeptember 12-én 14.30 órakor lesz

Sajószögeden, a Városi Temetőben.
A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj és

édesapa,
TÓTH ZOLTÁN

életének 70. évében hirtelen elhunyt. Hamvasztás
utáni temetése 2014. szeptember 12-én (pénteken) 12.30-kor lesz

Sajószögeden, a Városi Temetőben. (Kérjük, kegyeletüket egy
szál virággal fejezzék ki.)

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
TÓTH SÁNDOR

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyá-
szunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
LÁDI ALBERT

temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, rész-
vétükkel gyászunkat enyhítették.

A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelent-
kező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/ké-
szenléti szolgálatot szeptember 14-ig (vasárnapig) az Arany Sas
Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688), majd szeptember
15-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A, tel.: 49/540-318)
látja el. - A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Ren-
delkezésre állás 30 percen belül. - Ünnepnapokon az ügyeletes gyógy-
szertár 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 ünne-

pek alatt:
06-46/477-104.

Bűnmegelőzési előadó
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
a kábítószer-bűnözés hatékonyabb megelőzése és felderítése érdeké-
ben bűnmegelőzési előadót jelölt ki Bélteczki László r. őrnagy sze-
mélyében, aki minden hónap második hét péntekén 12 óra 30 perctől
13 óra 30 percig fogadóórát tart a lakosság számára.
A fogadóóra helye: Tiszaújváros, Kazinczy Közösségi Ház, Kazinczy
út 3.
Ezenkívül minden hónap második hét hétfőjén 14 órától 15 óráig te-
lefonos ügyeletet tart a 06-49-544-293/57-39 melléken, valamint az
erre a célra létrehozandó drog_tiszaujvarosrk@borsod.police.hu e-
mail címen.

Porkoláb Lajos r. alezredes
bűnügyi osztályvezető

In memoriam Kiss Ferencné

Humán hírek

Újrainduló foglalkozások
Szeptember 17-én, szerdán újraindul a Mocorgó Baba Mama Klub
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgá-
latának szervezésében. A 3 éven aluli babákat és szüleiket, nagy-
szülőket, testvéreket a Napsugár Bölcsőde 2-es pavilonjába 16-18
óra között várják közös játékra, kötetlen beszélgetésre. Bővebb in-
formáció kérhető: Czakóné Tanka Nikoletta 49/548-197, vagy
Szentgyörgyi Éva 49/548-185.

*
A kamaszkorú gyermeket nevelő szülők számára folytatódik a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata
által működtetett, drogprevenciót is szolgáló csoportos foglalkozás.
A régi és új tagokat szeptember 18-án, csütörtökön 16.30-18.30 kö-
zött várják a Kazinczy Közösségi Ház fsz. 27-es csoportszobájába.
Bővebb információ, jelentkezés: 49/548-198, Bodnár Tünde cso-
portvezető családgondozó.

Aranylakodalom
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy október 3-án 16 órai kez-
dettel Aranylakodalmat szervezünk a Club '96 Fiatalok Egyesülete
közreműködésével. Program: 16 óra, Házasságkötő terem, esküvő, 17
órától a Phőnix Étteremben zenés-táncos vacsora este 10 óráig.
Jelentkezni és jegyet igényelni az egyesület irodájában keddi és csü-
törtöki napokon 8-11 óra között lehet.

Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete
elnöksége
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Polgármester- és képviselőjelöltek
A polgármesteri posztért hár-
man, a 8 egyéni képviselői man-
dátumért 41-en indulnak Tisza-
újvárosban az október 12-én ren-
dezendő önkormányzati válasz-
tásokon. A három listás képvise-
lői hely megszerzésére 5 jelölő-
szervezet állított kompenzációs
listát, a nemzetiségek közül a
romák és a ruszinok választhat-
nak maguknak önkormányzatot.

A Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság
szeptember 8-án rendezett nyilvános ülésén
sorsolással állapította meg a bejelentett, illetve
nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, kép-
viselőjelöltek és nemzetiségi jelöltek szavazó-
lapi sorrendjét.

Polgármesterjelöltek
A választási bizottság a szeptember 8-ai 16 órai
határidőig három párt - FIDESZ-KDNP,
MSZP, Munkáspárt - polgármesterjelöltjét
vette nyilvántartásba, miután rendelkeztek a
minimálisan előírt 300 szabályos ajánlással.
A szavazólapon a következő sorrendben szere-
pelnek a jelöltek:1.Bráz György - Magyar Szo-
cialista Párt, 2. Budai Ferenc - Magyar Mun-
káspárt, 3. Cziberéné Bencze Magdolna -
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség - Keresz-
ténydemokrata Néppárt.

Választókerületi
képviselőjelöltek

Tiszaújváros 8 egyéni választókerületében ösz-
szesen 41 képviselőjelölt indul. Öt szervezet -
Jobbik, FIDESZ-KDNP, Munkáspárt, Városért
Egyesület, MSZP - mind a 8 kerületben indít
jelöltet, egy jelölt függetlenként versenyez a
voksokért. A sorsolással megállapított szava-
zólapi sorrend az alábbi:

1.sz. választókerület
1. Szögedi Bertalan – Magyar Munkáspárt, 2.
Hajdu Hajnalka – FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt, 3.
Jézsó Gábor – Magyar Szocialista Párt, 4. Vé-
kony László – Jobbik Magyarországért Moz-
galom, 5. Hatvani József – Városért Egyesület.

2.sz. választókerület
1. Czégény Attila – Magyar Munkáspárt, 2.
Adorján Károly - FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt, 3.
Dr. Fülöp György – Magyar Szocialista Párt,
4. Kiss László – Jobbik Magyarországért Moz-
galom, 5. Rajna Attila – Városért Egyesület.

3.sz. választókerület
1. Juhász Vendel – Magyar Munkáspárt, 2.
Hadobás László Pál - FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt, 3.
Kiss Zoltán – Magyar Szocialista Párt, 4.
Buséter Béla – Városért Egyesület, 5. Tapasz-
tóné Rupf Katalin – Jobbik Magyarországért
Mozgalom.

4.sz. választókerület
1. Budai Ferenc – Magyar Munkáspárt , 2.
Toperczer Tibor - FIDESZ-Magyar Polgári
Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt, 3.
Bencs Vanda – Jobbik Magyarországért Moz-
galom, 4. Dr. Kébel Zsolt – Városért Egyesület,
5. Tokaji Edit – Magyar Szocialista Párt.

5.sz. választókerület
1. Vendlerné Polyák Ilona – Magyar Szocia-
lista Párt, 2. Tamás Emil – Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom, 3. Dr. Hártó Gábor –
Városért Egyesület, 4. Pálinkás Miklós – Ma-
gyar Munkáspárt, 5. Dr. Juhász Péter -
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Keresz-
ténydemokrata Néppárt.

6.sz. választókerület
1. Demblovszky Gábor Tamás - FIDESZ-Ma-
gyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata
Néppárt, 2. Bencs Vivien – Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom, 3. Fedor István – függet-
len, 4. Szijártó László – Városért Egyesület, 5.
Bártfai Antal – Magyar Munkáspárt, 6. Pap
Zsolt – Magyar Szocialista Párt.

7.sz. választókerület
1. Balla Gergő – Jobbik Magyarországért
Mozgalom, 2. Markovicsné Szabó Enikő – Vá-
rosért Egyesület, 3. Hok Csaba – Magyar Szo-
cialista Párt, 4. Balogh András – Magyar
Munkáspárt, 5. Tóth Sándor - FIDESZ-Magyar
Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata
Néppárt.

8.sz. választókerület
1. Barabás Zoltán – Városért Egyesület, 2.
Breznai Sándor – Magyar Munkáspárt, 3. Réti
Jánosné - FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség
– Kereszténydemokrata Néppárt, 4. Molnár
István – Magyar Szocialista Párt, 5. Farkas
Rita – Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Nemzetiségi
képviselőjelöltek

A 2010. évi népszámlálás adatai alapján
Tiszaújvárosban a német, a roma, és a ruszin
nemzetiségűek választhatnának maguknak ön-
kormányzatot. Ezzel a lehetőséggel azonban
csak a romák és a ruszinok éltek, összegyűjtve
jelöltjeiknek legalább 5 érvényes ajánlást. A
megválasztandó testületek 3-3 fősek lesznek.
A szavazólapi sorrendeket itt is sorsolással ál-
lapította meg a helyi választási bizottság.
Roma nemzetiség
1. Farkas Sándor – Roma Polgárjogi Mozga-
lom, B-A-Z Megyei Szervezete, 2. Toldi Csaba
– „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvé-
delmi és Polgári Szövetség, 3. Kissné Jakab
Klaudia – Magyarországi Összefogás Roma
Rom Szervezet, 4. Nótár Zoltán - Magyaror-
szági Összefogás Roma Rom Szervezet, 5.
Bordás István - Magyarországi Összefogás
Roma Rom Szervezet, 6. Budai Pál - Roma
Polgárjogi Mozgalom, B-A-Z Megyei Szerve-
zete, 7. Barna Gyula - Roma Polgárjogi Moz-
galom, B-A-Z Megyei Szervezete, 8. Bordás
Károly - Roma Polgárjogi Mozgalom, B-A-Z
Megyei Szervezete, 9. Kiss Károly - Magyar-
országi Összefogás Roma Rom Szervezet.
Ruszin nemzetiség
1. Tudlik Ferencné – Magyarországi Ruszinok
(Rutének) Országos Szövetsége, 2. Csoma Jev-
genyija - Magyarországi Ruszinok (Rutének)
Országos Szövetsége, 3. Kovács Jánosné - Ma-
gyarországi Ruszinok (Rutének) Országos
Szövetsége, 4. Király Béla - Magyarországi
Ruszinok (Rutének) Országos Szövetsége, 5.
Szabó Károlyné - Magyarországi Ruszinok
(Rutének) Országos Szövetsége.

Ferenczi László

Négy évvel ezelőtt négy polgármesterjelölt
közül választhattunk, közülük idén csak Bráz
György indul újra. A FIDESZ-KDNP Kanyok
Attilát Cziberéné Bencze Magdolnára, a Magyar
Munkáspárt Dr. Váli Zoltánt Budai Ferencre
cserélte le. Kanyó Viktort senki sem váltja a Job-
biknál, a párt most nem indít jelöltet.
2010-ben 40 képviselőjelölt indult, közülük
négyen függetlenként, a FIDESZ-KDNP és a
Városért Egyesület 2-2 kerületben lemondott
a jelöltállításról és a másik szervezet jelöltjét
támogatta. Most a helyi politikai szervezetek
mindegyike minden kerületben megméreti
magát, s csak egy független jelölt akad.
A 2010-es 40 képviselőjelöltből mindössze
14-en indulnak ismét.
A fluktuáció a FIDESZ-KDNP-nél a legna-
gyobb, csupán Tóth Sándor maradt a négy
évvel ezelőtti hatfős csapatból. A Jobbik me-
zőnye is alaposan kicserélődött, Balla Gergő

és Vékony László maradt a régi gárdából.
A Munkáspárt öt helyen változtatott, a Vá-
rosért Egyesület 2010-es „hatosfogatából”
szintén hárman maradtak.
Az MSZP-nél négy új jelölt van.Ami valójában
három, mivel Bráz György polgármesterjelölt-
ként indul, s volt képviselői választókerületében
Jézsó Gábor vette át a stafétabotot, aki 2010-ben
független jelölt volt.
S ha már a „mezcserénél” tartunk, említést
érdemel az is, hogy Demblovszky Gábor a
Városért Egyesületnél 2010-ben tett „kirán-
dulása” után most visszatért a FIDESZ-hez.
Végül egy kuriózum. Adorján Károly 2010-
ben még a szocialista dr. Fülöp György kam-
pányának egyik arca volt, a jelölt szórólapján
arra buzdította a választópolgárokat, hogy
szavazzanak a jelenlegi alpolgármesterre.
Most ellene - is - indul a 2.sz. választókerü-
letben a FIDESZ színeiben.

A szavazólapi sorrendeket sorsolással állapította meg a választási bizottság. Balról jobbra:
Sebestyén László elnök, Szabó András elnökhelyettes és Csengéné Bányász Terézia bi-
zottsági tag.

A bizottság ülése nyilvános volt, azon a jelölőszervezetek képviselői is részt vehettek.

Akkor és most

Személy- és mezcserék

Kampányrendezvény
Beszélgetés Bayer Zsolttal, a Magyar Hírlap főmunkatársával. Be-
szélgetőpartner: Cziberéné Bencze Magdolna, a Fidesz-KDNP ti-
szaújvárosi polgármesterjelöltje.
Helyszín és időpont: Tiszaújváros, Bethlen Gábor út, Központi Étte-
rem, szeptember 11-én, 18 óra.

Kompenzációs listák
Az önkormányzati választáson a 10 ezernél több lakosú
településeken - így Tiszaújvárosban is - és a fővárosi ke-
rületekben a képviselők vegyes választási rendszerben -
egyéni választókerületben és kompenzációs listán - sze-
rezhető mandátum.

Tiszaújvárosban 8 egyéni választókerületi és 3 listás mandátum szerez-
hető. A kompenzációs listára nem voksolhat a választópolgár, mert arról
a mandátumokat a választókerületekben mandátumot nem szerző jelöl-
tekre leadott érvényes szavazatok (töredékszavazatok) arányában oszt-
ják ki. Kompenzációs listát az a jelölőszervezet állíthat, amely az egyéni
választókerületek több mint felében jelöltet állított. Tiszaújvárosban 5
ilyen szervezet van. A helyi választási bizottság szeptember 9-én nyil-
vános ülésen sorsolta ki a listák sorrendjét. Ennek a mandátumok ki-
osztásánál lehet szerepe. „Holtverseny” esetén ugyanis az a lista kap
mandátumot, amelyik addig még nem szerzett mandátumot, vagy ame-
lyik kevesebb mandátumot kapott, végezetül, amelyik a listasorsolásnál
kisebb sorszámot kapott.

1. Magyar Szocialista Párt
1. Bráz György, 2. Dr. Fülöp György, 3. Pap Zsolt, 4. Molnár István, 5.
Hok Csaba, 6. Jézsó Gábor, 7. Tokaji Edit, 8. Kiss Zoltán József, 9.
Vendlerné Polyák Ilona

2. Magyar Munkáspárt
1. Budai Ferenc Nándor, 2. Juhász Vendel, 3. Balogh András, 4. Czégény
Attila, 5. Bártfai Antal, 6. Szögedi Bertalan

3. Városért Egyesület
1. Dr. Kébel Zsolt, 2. Dr. Hártó Gábor, 3. Buséter Béla, 4. Barabás
Zoltán, 5. Markovicsné Szabó Enikő, 6. Rajna Attila, 7. Szijártó László
Zsolt, 8. Dr. Pető Gabriella, 9. Hatvani József

4. FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt

1. Cziberéné Bencze Magdolna, 2. Tóth Sándor, 3. Réti Jánosné, 4.
Hajdu Hajnalka, 5. Kalapos Zsolt Gyula, 6. Dr. Juhász Péter, 7. Jakab
Dénes, 8. Varga Tamás Tivadar.

5. Jobbik Magyarországért Mozgalom
1. Balla Gergő, 2. Vékony László, 3. Kiss László, 4. Tamás Emil István,
5. Bencs Vanda, 6. Bencs Vivien, 7. Tapasztóné Rupf Katalin, 8. Farkas
Rita Rozália.

Megyei pártlisták
Október 12-én a polgármester és az önkormányzati kép-
viselők mellett a megyei közgyűlés tagjait is megválaszt-
juk.

Borsod-Abaúj-Zemplénben 4 párt gyűjtötte össze a megyében élő vá-
lasztópolgárok (ide nem értve Miskolcot) 0,5 százalékának ajánlását, s
állíthatott listát. A szavazólapi sorrendet szeptember 9-én sorsolták ki, az
alábbiak szerint. (A listákon szereplő első öt jelölt nevét közöljük, ahogy
az a szavazólapokon is lesz.)

1. FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség –
Kereszténydemokrata Néppárt

1. Török Dezső, 2. Csiger Lajos, 3. Szamosvölgyi Péter, 4. Vadnai Zoltán
Géza, 5. Bánné Dr. Gál Boglárka.

2. Jobbik Magyarországért Mozgalom
1. Miklós Árpád, 2. Szegedi Judit Katalin, 3. Balla Gergő, 4. Jámbor
Márk István, 5. Hocza Tamás Attila.

3. Demokratikus Koalíció
1. Szűcs Erika Mária, 2. Grimon Ákos Miklós, 3. Kocsis György Zoltán,
4. Majoros László, 5. Dr. Takács András.

4. Magyar Szocialista Párt
1. Káli Sándor, 2. Vécsi István, 3. Lukács András, 4. Szitka Péter, 5.
Bráz György.

*
Amint az látható, a jelöltek között több tiszaújvárosi is előkelő helyet ka-
pott. Török Dezső listavezető, Balla Gergő harmadik, Bráz György
pedig ötödik pártja listáján, azaz biztos befutónak számít. Az MSZP lis-
táján szintén esélyes mandátumszerzésre Pap Zsolt, aki a nyolcadik he-
lyen szerepel.
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

TÖRÖK DEZSŐ
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2014. szeptember 17-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.

Polgármesteri Hivatal

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a

06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A

hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában 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.

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2014. szeptember

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

szeptember Helye Ideje Kinek a részére

15. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsödés gyerek és alkalmazott

Tisza-parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

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

Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

16. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

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

Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

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

17. szerda Tiszaszederkényi Művelődési Ház 11.00 - 12.00 Gyerek és alkalmazott befizetés

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

18. csütörtök Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Központi étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati
rendelete alapján évente egyszeri alkalommal
tankönyvtámogatásban részesülhet az az élet-
vitelszerűen tiszaújvárosi lakóhellyel ren-
delkező gyermek, illetve 23. életévét be nem
töltött nagykorú személy, aki lakóhelyén él és
alap- és középfokú köznevelési intézmény nap-
pali tagozatán tanul, és akinek a családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 400%-át (114.000 Ft-ot), egyedül-
álló szülő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra azok a
tanulók, akik normatív kedvezményben (tartó-
san beteg; a szakértői bizottság szakértői véle-
ménye alapján mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyaté-

kosság együttes előfordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd;
három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyer-
meket nevelő családban él; nagykorú és saját
jogán iskoláztatási támogatásra jogosult; vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül), illetve térítésmentes tankönyvellá-
tásban (a 2014/2015. tanévben az általános is-
kola első évfolyamára beiratkozott tanulók, és
a második évfolyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell be-
nyújtani, melyhez csatolni szükséges a kére-
lemben megjelölt igazolásokat, valamint - annak
megállapítása céljából, hogy a kérelmező tan-
könyvtámogatásra jogosult - a tankönyvek árát
igazoló dokumentumot (csekk, feladóvevény,
díjbekérő). A tankönyvtámogatás iránt benyúj-
tott kérelmek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató he-
lyisége

(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálata
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és csü-
törtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros ügy-
féltermináljáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje:
2014. szeptember 30.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási ha-
táridő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester

Tankönyvtámogatás

Felhívás

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt La-
kosság figyelmét, hogy Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének a
gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési dí-
jakról szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati
rendelete alapján a 2014/2015-ös tanévre pénz-
beli ellátásként megállapítható gyermekétkezte-
tési térítési díjkedvezményben részesülhet, azon
gyermek, tanuló, aki nem tiszaújvárosi állami
vagy önkormányzati fenntartású köznevelési
intézményben veszi igénybe az étkeztetést,
vagy tartós betegségben szenved és az ellátást
nyújtó intézményben nem tud étkezést igénybe
venni. Pénzbeli ellátásként megállapítható térí-
tési díjkedvezményre azok a szociálisan rászo-
rult, tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező
kérelmezők jogosultak, akik életvitelszerűen la-

kóhelyükön élnek, és akiknek a családjában az
egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja
meg a 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő
szülő esetén az 54.150 Ft-ot.
A támogatást formanyomtatványon kell igé-
nyelni, melyhez csatolni szükséges:
- a jövedelemigazolásokat,
- a köznevelési intézmény által kiállított iga-
zolást a naponta fizetendő térítési díj összegé-
ről,
- igazolást a tartós betegség tényéről,
- iskolalátogatási igazolást.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy azoknak, akik
az elmúlt tanévben részesültek térítési díjked-
vezményben, a 2014/2015-ös tanévre a kérel-
met újra be kell nyújtaniuk!
A benyújtási határidő: folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató he-
lyisége
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 Tisza-
újváros, Bocskai utca 33., kedden és csütörtö-
kön 9:00-13:00 óráig)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal I. emelet 112. sz. irodájában
ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.00-16.00,
szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00, péntek:
8.00-12.00), valamint postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester

Árverési hirdetmény

Tiszaújváros képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Pol-
gármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdo-
nában lévő alábbi lakást és egyéb helyiséget:

Önkormányzati tulajdonú lakás
és helyiség értékesítése

Ssz.
Megnevezés/

Cím
Alapterület /
szobaszám

Helyrajzi
szám

Alapvé-
telár

Kaució
összege

1

Lakás,
Tiszaújváros,

Lorántffy utca 2.
2/19.

38
nm/1+1/2 1142/2/A/13 3.210.000

Ft
160.00

0 Ft

2

Egyéb helyiség,
Tiszaújváros,

József A. út 37.
alagsor

49 nm(volt
fiókkönyv-

tár)
664/39/A/31 4.260.000

Ft
210.00

0 Ft

Az ingatlanok értékesítése árverésen történik, a kihirdetett alapvételár-
ról induló szabad licitálással.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- legalább egy alkalommal az ingatlan megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvényes meg-
hatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző: Bazsó
Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2014. szeptember 23-án 14,00 óráig Tiszaújvárosi Polgármesteri Hiva-
tal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügyintéző:
Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda)
Árverés ideje, helye:
2014. szeptember 24–én 09.00 óra a Polgármesteri Hivatalban (találko-
zás: 206. számú iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2014. szeptember 15-én (hétfőn)

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti ön-
kormányzati tárgyaló. Az ügyfelek fogadása

érkezési sorrendben történik.
Polgármesteri Hivatal

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH elnöke
által engedélyezett 2014. évi adatgyűjtési prog-
ram szerint önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés
(ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Eu-
rópai Parlament és Tanács 1338/2008/EK ren-
delete írja elő az Európai Unió tagállamai
számára. A nemzetközi összehasonlítást is le-
hetővé tévő adatfelvétel Magyarországon
2014. szeptember 15-től december 15-ig
tart, célja a lakosság egészségi állapotának,
életmódjának és az egészségügyi szolgáltatá-
sokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek
az információk - az uniós adatszolgáltatási kö-
telezettségünk teljesítésén túl - hozzájárulhat-

nak az egészségpolitikai intézkedések megho-
zatalához és az egészségügyi ellátórendszer
minőségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 tele-
püléséről összesen 9479 főt, véletlen minta-
vétellel választottuk ki. A felvételben részt
vevők névre szóló értesítő levelet kapnak,
majd a KSH összeírója a fent jelzett időszak-
ban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó
kérdezők hivatalos igazolvánnyal rendelkez-
nek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:

Európai lakossági egészségfelmérés
(ELEF2014)

Honlap: www.ksh.hu/elef
E-mail cím: elef@ksh.hu

Telefonszám:06-46/518-286 (H-Cs: 8-16 óra;
P: 8-14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag
statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás
lehetőségét kizáróan használjuk fel, pontosan
követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény, valamint az Információs önrendelke-
zési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmé-
nyek a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé
válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015
tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró aján-
dékkal köszönjük meg.

Központi Statisztikai Hivatal

Közlemény

Lakossági egészségfelmérés

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pályázatot hirdet határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony keretében védőnői munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
- Főiskolai szintű védőnői szakképesítés.
- Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
- 3-5 év védőnői munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat.
Pályázat tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Végzettséget, 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.
- Benyújtási határidő: 2014. szeptember 24.
- Pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 30.
- Az állás betölthető az elbírálást követően azonnal.
- Pályázat benyújtása Nagyné Kántor Judit főigazgatónak címezve 3580
Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13., vagy személyesen Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 11-13. 2. emelet titkárságon.

Álláspályázat

Védőnői munkakör
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A Termál Kempingben emelkedett a vendégéjszakák száma.

Otthon, munkahely, biztonság
Az otthonteremtési támoga-
tás növelése, munkahelyte-
remtés a biztos jövőképért,
és a közbiztonság javítása.

Ezen a három pilléren nyugszik a Jobbik
Magyarországért Mozgalom tiszaújvárosi
választási programja. Ezt Balla Gergő a
párt megyei alelnöke, önkormányzati
képviselőjelölt jelentette be a párt tiszaúj-
városi irodájában tartott sajtótájékoztató-
ján.
- A Jobbik minden korosztályt képvi-
selni kíván programjában - mondta. - A
nyugdíjasok megbecsülésén túlmenően
a középkorosztály előtérbe helyezése
mellett a fiatalság megtartását is kiemel-
kedően fontosnak tartjuk.
Ennek érdekében megválasztásuk esetén
a biztos megélhetést garantáló munka-
helyteremtésre fókuszálnak, mely a ti-
szaújvárosi fiataloknak új jövőképet
adhat. A fiatalok önálló otthonteremtésé-
nek elősegítése érdekében az első lakás-
hoz jutók támogatását a kétszeresére
tervezik emelni. Ez utóbbi programelem
összhangban van a párt országos otthon-
teremtési programjával is.
Mint a megyei alelnök a sajtótájékozta-
tón elmondta, pártjuk a rend és a bizton-
ság elkötelezett híve, ezért ezen a terü-
leten is hatásos előrelépéseket kívánnak
tenni.
- Célunk a tiszaújvárosi rendőrség lét-
számának megnövelése - mondta Balla
Gergő -, ezzel garantálva a gyorsabb
ügymenet, és az állandó rendőri jelenlét
biztosítását.
A párt tiszaújvárosi szervezete minden
választókerületben állított jelöltet az ok-
tóberi választásokon, a nyolc képviselő-

jelölt mellett azonban nem indítanak
polgármesterjelöltet.
- Kettő jelöltünk is volt, akikkel tárgyal-
tunk, de mindkettő visszalépett – mondta.
- Úgy érezték, ha a Jobbik színeiben elin-
dulnának polgármesterjelöltnek, az hátrá-
nyosan érinthetné őket valamilyen formá-
ban.
Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a
párt új fejezetet kíván nyitni a tiszaújvá-
rosi emberek életében.
Programjuk sikerének garanciája pedig
nyolc képviselőjelöltjük, akik minden
korosztályt képviselnek, a fiataltól az
idősekig bezárólag - fogalmazott Balla
Gergő.
A párt jelenlegi képviselője Kanyó Viktor
nem szerepel a jelöltek között.

borza

Jelöltek
1. vk.: Vékony László
2. vk.: Kiss László
3. vk.: Tapasztóné Rupf Katalin
4. vk.: Bencs Vanda
5. vk.: Tamás Emil
6. vk.: Bencs Vivien
7. vk.: Balla Gergő
8. vk.: Farkas Rita

Balla Gergő optimista, a Jobbik új fejezetet kíván nyitni a város életében.

Jobbik sajtótájékoztató

Egy kis kalandozás még belefér

Szezonzárás a strandon

Szeptember lévén egyre hűvösebbek a reggelek, s csak
nosztalgiázva gondolunk a nyári strandolásra, lubicko-
lásra. Milyen mérleget vonhat a Tiszaújvárosi Gyógy- és
Strandfürdő a főszezon végén - kérdeztük Szénégető
István üzemvezetőt.

- Az idei évünk nagyon jól indult, ami azt jelenti, hogy az első 6 hó-
napban a vendéglétszám közel 10 százalékkal magasabb volt, mint a ta-
valyi év hasonló időszakában. Persze a standszezon alakulását, mint
minden nyáron, most is jelentősen befolyásolta az időjárás. A júliusi és
augusztusi sok eső miatt kevesebben látogattak el hozzánk, csak az igazi
kánikulai napokon teltek meg a medencék és a napozóterületek. A Ter-
mál Kemping kihasználtsága szintén jónak mondható, az elmúlt évhez
viszonyítva a vendégéjszakák száma emelkedő tendenciát mutat. Ezt
leginkább a lengyel vendégeinknek köszönhetjük, akik egyre többször,
és többen keresik a kempingünket.
- Hogyan fogadták a látogatók az idei változtatásokat?
- Mindenki örült, hogy a belépőjegyek ára nem emelkedett, a jelképes
összegű két új díjtételre pedig megértően reagáltak a vendégek. Június
15-től bevezettük a kabin- és csúszdajegyet, melyeket egységesen napi
300 forintért lehetett megvásárolni. A kabinhasználat a Tiszaújváros
Kártyával és a bérlettel rendelkező vendégeinknek továbbra is ingyenes
maradt. A kültéri fitnesz park ötlete szintén jó visszhangot keltett, rend-
kívül közkedveltté vált kicsik és nagyok körében egyaránt.
- Megkezdődött az iskola, de csengőszó után még vannak, akik a
strand felé veszik az irányt.
- Igen. A strandszezon hivatalosan augusztus 31-én véget ért, de bízva
a szeptemberi jó időben, a kalandmedence szeptember 21-ig tovább üze-
mel.
- Milyen változások várhatóak még ezután?
- Az ősz folyamán az éves beruházási tervben meghatározott feladatok
szerint folytatódnak a fejlesztések. A kabin- és csúszdajegyből származó
bevételből is forrást képezve befejeződik a pihenőágyak és székek cse-
réje, valamint kialakítunk egy játszósarkot a gyermekek részére.

T.M.

Pártsemlegesen a városért
Most van a legnagyobb szük-
ség az arany középutat kép-
viselő civilekre, azért, hogy a
kétpólusú hatalmi struktúrá-
ban a városlakók érdekei
minél nagyobb mértékben
érvényesülhessenek - mondta
dr. Kébel Zsolt, a Városért
Egyesület elnöke a szervezet
által tartott sajtóbeszélgeté-
sen.

Az egyesület negyedik alkalommal -
egyetlen civil szervezetként - mind a
nyolc egyéni választókerületben indít je-
lölteket az októberi helyhatósági válasz-
tásokon.
- A jelöltek közül hárman már voltunk
testületi tagok. Barabás Zoltán, Dr. Hártó
Gábor és én – mondta Dr. Kébel Zsolt. -
Számunkra nem ismeretlen az önkor-
mányzati munka, de az új jelöltjeink,
Markovicsné Szabó Enikő, Buséter Béla,
Hatvani József, Rajna Attila és Szijártó
László is bizonyították már a civil élet-
ben rátermettségüket, a közélet iránti fo-
gékonyságukat.
A sajtóbeszélgetésen elhangzott, a jelöl-
tek képzettsége átöleli az ipar, az okta-
tás, az egészségügy, az ellenőrzési szfé-
ra, a sport, és a városüzemeltetés terüle-
tét is.
A listából a szervezet színeiben jelenleg
is képviselő Kiss László ugyan kimaradt,
de az egyesület elnöke hangsúlyozta,
műszaki területen szerzett tapasztalatára
továbbra is számítanak, és köszönik neki
azt a munkát, melyet nyolc éven át az
önkormányzatban végzett.
- A Városért Egyesület felismerte azt az
egyre szélesebb körben növekvő társa-
dalmi igényt, miszerint a helyi közössé-
gek, önkormányzatok jövőjének formá-
lásában kapjon nagyobb szerepet a civil
szféra - mondta az elnök. - Az új kihívá-
soknak a képviselő-testület akkor tud

legjobban megfelelni, ha a lehető legna-
gyobb számban lesz pártsemleges és
együttműködő civil tagja. Ezért kérünk
mindenkit, támogassa jelöltjeinket, hogy
a pártérdekek helyett a szakmaiság, az
elhivatottság és a civil kontroll érvénye-
süljön Tiszaújváros jövőbeni vezetésé-
ben.
A közvetlen politikai csatározásokban
nem kívánnak részt venni, ezzel indo-
kolta az egyesület elnöke, hogy a nyolc
egyéni jelölt mellett nem szállnak ringbe
a polgármesteri pozícióért.
Mint elhangzott, támogatni kívánják a
köz érdekét, egyúttal visszautasítanak
minden, a helyi közösség érdekeivel el-
lentétes kezdeményezést, függetlenül
attól, hogy a javaslatok kormánypárti,
vagy ellenzéki oldalon születnek majd
meg. Ezáltal az egyesület garancia lehet
a pártpolitikától mentes, konstruktív,
csak a város érdekeit néző bizottsági és
testületi munkára.

Borza

Jelöltek
1 vk.: Hatvani József

2 vk.: Rajna Attila

3 vk.: Buséter Béla

4 vk.: Dr. Kébel Zsolt

5 vk.: Dr. Hártó Gábor

6 vk.: Szijártó László

7 vk.: Markovicsné Szabó Enikő

8 vk.: Barabás Zoltán

Az egyesület mind a nyolc választókerületben állított jelöltet.

Egyesületi sajtóbeszélgetés

Nyugdíjas rendőrök
találkozója

Az egykor Tiszaújvárosban szolgálatot teljesítő nyugdíjas rendőröknek
szerveztek közös délutánt a Sportcentrumban. A baráti találkozón a
nosztalgiázás mellett vacsorával várták a már nyugdíjas éveiket töltő
rendőröket. A rendezvényen dr. Kalapos István, a Tiszaújvárosi Rend-
őrkapitányság vezetője mellett részt vett Bráz György polgármester is,
aki az önkormányzat nevében köszöntötte, és többek között Tiszaújváros
évkönyvével ajándékozta meg a „veteránokat”.

Holtan találták vasárnap azt a 18 éves fiatalembert, akinek szombaton
veszett nyoma Tiszaszederkényben, az egykori kubikgödörből lett tónál.
Társát, egy 14 éves fiút még idejében ki tudta menteni a vízből egy arra
járó kamasz.
A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Halálát lelte
a kubikgödörben
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Az első világégésre emlékeztek
Az első világháború kitörésének
centenáriuma alkalmából szomba-
ton múzeumi napot, megemléke-
zést tartottak Tiszaszederkényben.
Afél délutánt kitöltő rendezvény a
Tiszaszederkényből a Nagy hábo-
rúba elnevezést viselte.

A múzeumi napot az I. világháború áldozatai-
nak is emléket állító Hősi emlékműnél dr.
Fülöp György, alpolgármester nyitotta meg,
aki felidézte, hogy a nehéz sorsú, de békés Sze-
derkény életében milyen nagy változásokat ho-
zott az I. világháború, illetve akkor még a
„nagy háború” kirobbanása.

Közös emlékezés
- Jó, hogy városunknak van egy ilyen ősi magja,
ahol nagyapákra, dédapákra visszagondolva,
úgymond közelről „szagolhatjuk” a történelmet
– mondta a szónok. - Atankönyvekben szereplő,
az áldozatokról szóló számok mögött megláthat-
juk magukat az embereket. Az Osztrák-Magyar
Monarchia részeként besorozott magyar katonák

fegyverzetükben, ruházatukban, de főként lelkü-
letükben felkészületlenek voltak a háborúra, arra,
hogy mindennapos eseménnyé váljék életükben a
halál. A mai múzeumi napunk célja, hogy közö-
sen emlékezzünk a borzalmakra, a veszteségekre,
s Trianonra, mint a világháború egyik fájó követ-
kezményére. Ukrajnában most is katonai állapo-
tok uralkodnak, de az áldozatok előtti tisztelgés
perceiben sem szabad elfelednünk: egy konflik-
tus számos lehetséges rendezése közül a fegyve-
res harc a legrosszabb megoldás.
A beszéd után Sándorné Szabó Katalin tolmá-
csolásában Ady Endre: Emlékezés egy nyár éj-
szakára című verse hangzott el. A nagykátai
Honvédtüzér Hagyományőrző Csapat közre-
működésével, katonai tiszteletadás mellett dr.
Fülöp György alpolgármester és Mátyás Zol-
tán, a Derkovits Kulturális Központ igazgatója
koszorúzta meg az emlékművet.

Fegyverek közt,
nevek előtt

A rendezvény a „Villa Scederkyn” Tájházban
folytatódott. Dr. Kákóczky Balázs hadtörténész
az I. világháború idején használt szúró-, vágó
fegyverekről tartott látványos előadást. Bemu-
tatta a gyalogosok hátultöltős Werndl puskáját,
a tisztek főként vezénylésre használt kardját és
Gasser pisztolyát. Az első világháború idején
legnépszerűbb Steyer-Mannlicher puskáról el-
mondta, egyszerre 4-5 töltényt képes befo-
gadni, egyenes húzása miatt mesterlövész

fegyverként is használható.( Egyes fotók tanú-
sága szerint ez a puska-fajta a táliboknál a mai
napig fellelhető. ) Az utászkard a fegyver és
több tábori szerszám ötvözeteként jelent meg,
egyszerre volt kard, és jégvágásra, kődarabok
eltávolítására alkalmas szerszám. Bemutatta a
kimenőszuronyt, mely a lányok, asszonyok hó-
dítására szolgált, s melyet minden katona a
saját pénzéből vásárolhatott meg. Ezután a cári
karabély, a Mosin-Nagan következett, ami a
Kalasnyikovok megjelenéséig létezett és hasz-
nálatban is volt. A sort a katonák utolsó ments-
váraként a rohamkés zárta, mellyel, ha már
nem volt se puskájuk, se kardjuk, még mindig
védhették magukat az ellenséggel szemben.
Balogh, Bede, Demeter, Kiss, Gönczi, Túróczi,
Vatta, Dombi, Szabó, Tóth… Nevek. Nekem
csak nevek. De sok szederkényi embernek a
családi krónika szomorú részei. A szomszédos
kiállítóhelyiségben a besorozottakról készült

fotók, tőlük származó levéltöredékek, a Világ-
háború képes krónikája megsárgult kiadásai,
obsitlevelek, érmek, katonai igazolványok lát-
hatók. Itt egy katonaláda, ott egy hadimozsár,
egy csésze. Balogh, Bede, Demeter, Kiss…

Sapkába mért kenyéren,
csuhépapucsban

Kiss Gyula, volt szederkényi lakos 1988-ban
rögzített visszeemlékezésének filmkockái pe-
regnek a vetítővásznon.
- Hárman voltunk testvérek – mesél Gyula
bácsi a felvételen -, volt egy kis házunk. Föld
az nem volt. Apám volt a falu kondása. 12 éves
koromban apám meghalt. Elmentem napszám-

ba. 1917-ben soroztak be. Akkor voltam 18
éves. Mit beszéltek a faluban? Hát, hogy Fe-
renc-Jóska elhalt, aztán kitört a háború. Tízen
vonultunk egyszerre, a falunépe szekéren vitt,
kísért a vasútig. Vágytunk menni, vitt minket a
fiatal élet! Kassán 2 hónapig tartott a kiképzés,
s az ostorsuhintás sokat nem a lovat, hanem a
veres faromat érte. Aztán ki, egyenesen
Galíciába. Mit beszéltek a katonák? Miért kell
lőjük az ellenséget? Hát mert a királyok soha
nem tudnak megnyugodni… Ha győzünk? Föl-
det ígértek a grófoktól. A Horthy-időkben kap-
tam is egy hold „poletárföldet”. Az eledelünk?
Szárított káposzta megfőzve, a kenyeret meg a
sapkába mérték, mert összetört, elmorzsált a
kukorica…
A vállalkozó szelleműek élelmiszerjegy elle-
nében meg is kóstolhatták a kukoricakenyeret.
Receptje: 75 deka kukoricalisztből, 5 dkg
élesztőből, langyos vízből kovászt készítünk.

Ha megkelt, 125 deka kukoricaliszttel, 5 deka
só és kellő mennyiségű langyos vízzel kemé-
nyebb tésztát dagasztunk. Kelni hagyjuk. Ha
megkelt, lassan, egy óráig sütjük.
A tábori konyhától nem messze Füredi Zsu-
zsanna népi iparművész vezetésével kicsinyí-
tett csuhépapucsokat készített felnőtt, gyerek.
A múlt század elején kukoricahéjból sodorták-
fonták a használati eszközöket, szakajtókat,
kosarakat, lábbeliket.

Puskaropogással,
citeraszó mellett

A nagykátai Honvédtüzér Hagyományörző
Csapat szabadtéri harci bemutatója gondosko-
dott róla, hogy a látogatók ne csak szemlélődő
résztvevőként érezhessék magukat. Színházi,
hatástalanított fegyverekkel - sérülést nem
okoznak, de élethűen hangosak, szagosak –
mutattak be egy csatát. Az ellenség az árokban
védekezett, a támadók nyílt terepen előreha-
tolva próbálták térdre kényszeríteni. Lövés. A
közönség megretten. A katona előrébb kúszik.
Még egy lövés. A lábam elé pattan egy töl-
tényhüvely. Újabb lövések. Egy katona meg-
sebesül. A társa hátra vonszolja. Újabb lövések.
Egy fa mögül fedezik egymást. Lövések, lövé-
sek, lövések. Haladnak előre. Lövés, lövés, fel-
pattanás a földről. Az ellenség megadja magát.
Lefegyverezés. Hadifogság. Fellélegzem, meg-
könnyebbülök. Végre vége. Nekem. Most. Ha-
zaindulás előtt a Bokréta Citerazenekar katona-
dalai oldják némiképp a feszültséget.

Tamás Mariann

A nagykátai hagyományőrzők.

Csuhépapucs nagyban és kicsiben.

Dr. Fülöp György alpolgármester idézte fel
a múltat.

Ropogtak a puskák.

Il Silenzio
Nem volt csend a harcterek felett. Nem csak a csillagos nagy ég szik-
rázott, hanem a pergőtűz golyói is a doberdói sziklákon. A lövész-
árokban nyomorult volt az élet, befolyta a hólé, nőtt a borosta, kevés
volt a kukoricakenyér. Tegnap meghalt a bajtárs, holnap lehet, hogy
én következem. Egy-két órai alvás alatt, két horkantás közben álmá-
ban látta az otthoni kis házat, előtte az eperfával, és hogy a gyerek
játszott a csutkababával. Még az asszony derekát is megfogta és el-
mosolyodott. Becsapódó gránát az álom vége, meg a káplár érces
hangja: RIADÓ! Szuronyrohamból nemigen van visszatérés. Galícia
felé menet pedig még a fák is sírtak és hullatták leveleiket. Nem jö-
hettek haza a bakák az első levélhullásra. Négyszer kellett azoknak
lehullniuk, aki megérhette. Akik meg nem, azoknak maradt a minden
magyar falu főterén kőbe vésett emlékezés. Az én nagyapámnak úgy,
mint több százezer társának. A családnak a bánat maradt, meg a nyo-
morúság. Ezt hozta a NAGY háború. Száz év után mély tisztelet, egy
szál virág, főhajtás a hősöknek. Egy olasz zenész, trombitás a NAGY
háború emlékére alkotta meg az Il Silenziot. Gyönyörű, örökzöld és
Európa sok laktanyájában száz éve ez jelzi a takarodót.
Jó éjt!

K. Tóth Imre

Pályázat
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub és a Hamvas Béla Vá-

rosi Könyvtár próza- és versíró pályázatot hirdet
„Gondolatok a háborúról” címmel

az I. világháború 100. évfordulója alkalmából.
Terjedelme: 2-3 A/4-es gépelt oldal.

Beadási határidő: 2014. november 5.
Beadás helye: Hamvas Béla Városi Könyvtár, 3580 Tiszaújváros

Széchenyi u. 37.
A pályaművek csak jeligével szerepeljenek. A szerző nevét és

címét jeligével ellátott zárt borítékban kérjük.
Részletes felvilágosítás a 06/30-421-0785 vagy 49/921-296 vona-

las számon kérhető.

A Gondviselés könyve

Szederkényi
töredékek

Kezemben tartok egy frissen megjelent szép kivitelű
könyvet, a címe: Szederkényi töredékek. A cím önmagá-
ban is zaklatottságra, félbehagyottságra, töredékességre
utal. S ez így van jól, ez fejezi ki ugyanis hűvös tárgyila-
gossággal történeti múltunk kínkeserveit.

Mert „kínkeserv” a századok folyamán Szederkénynek is bőven jutott!
Íme a teljesség igénye nélkül: kétszer porig égették; 1812. nagy marha-
vész; 1813. nagy árvíz. Részlet az akkori jegyző, Lukács József fel-
jegyzéséből: „...kimondhatatlan károkat vallottak nem csak a szeder-
kényiek, hanem más szomszéd vidékbeliek is: úgymint ökreikben, lo-
vaikban, szekereikben, szemes és kévés életjeikben, melyeket mind a
Morotván hozott a nagy víz: haltak akkor sokan emberek, gyerekek és
pásztorok a vízbe, mivel nagy hirtelenséggel rohant, mindenfelé sokan
fűzfákon, házak tetején és egyéb épületek tetején maradtak meg élet-
ben. Egyszóval ezen időben olyan árvíz volt, melyhez hasonló soha em-
beremlékezet óta nem volt.”
A következő évben a jég verte el a határt; 1829-ben erős földrengés;
1830-ban marhavész plusz árvíz; 1831-ben földrengés és kolera 150 éle-
tet követelve.1855-ben árvíz; 1873. kolera 96 áldozattal.
Ezek a szikár tények, amelyeket Kalydy Miklós lelkipásztor úr tár elénk
ebben a monográfiában. Nekünk – „utókornak” - már csak el kell ol-
vasni s elgondolkodni... Kalydy Miklós lelkipásztor úr – 1953-tól - hu-
szonkilenc éven át szolgálta a szederkényi református gyülekezetet.
Fontosnak tartotta a falu történeti múltjának kutatását, s annak közzété-
telét is. Nyolcévi kutatómunka után 1964-ben fejezte be a monográfiát,
s helyezte el a Sárospataki Református Kollégium Levéltárában. S miért
csak most kapott nyilvánosságot az írás, vetődhet fel a költői kérdés?
Vegyük figyelembe és fogadjuk el válaszként a Prédikátorok könyvé-
ből ismert igerészt, miszerint - „mindennek szabott ideje van” .
Ez az idő érkezett most el! Nevezhetnénk ezt a könyvet a Gondviselés
könyvének is. Csakis a Gondviselés akarhatta, hogy egy időben, egy
helyen legyenek azok a jóakaratú emberek, akik szavak nélkül is szót ér-
tenek egymással. A Gondviselés műve lehet az is, hogy annyi meddő év
után a szederkényi fiatalok fontosnak érzik, missziónak tekintik a múlt
megismerését, a hagyományok, népszokások ápolását, továbbéltetését.
A Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesületről beszélek, és név szerint
annak két kigondolójáról: Jézsó Éváról és Jézsó Gáborról. Értékteremtő
munkájukat elismeri, támogatja az önkormányzat, mint ahogy e könyv
kiadását figyelemmel kísérő Bráz György polgármester úr is. A könyv
bemutatója szeptember 16-án, kedden 17 órakor lesz a szederkényi
templomban.

Éles Mihály
a Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület alapító tagja

A könyv borítója, Éles Mihály ajánlásával.
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Manapság is számtalanszor beszámolunk a Vöröskereszt
munkájáról, kiemelten az általa szervezett véradásokról. A
véradásokon való részvétel - hogy stílusosak legyünk -, úgy
tűnik a helyiek vérében van. Bizonyíték erre az a cikk is, mely
a Borsodi Vegyészben jelent meg1969 szeptemberében.
„Augusztus 25-28 között egy piros autóbusz parkírozott a
TVK orvosi rendelője mellett, illetve a városban, a tanács-
háza előtt. A megyei vérellátó központ 18 fős „repülő bri-
gádja” utazott az autóbusszal Tiszaszederkénybe, hogy a
Vöröskereszttel karöltve szervezett véradó-napokra jelent-
kezett mintegy 500 véradótól vért vegyen.”
A napi 100 fős részvétel még ma is kifejezetten jó aránynak
számít, ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy egymást
követő öt napról beszélünk, akkor kifejezetten magasnak te-
kinthető ez a szám. A begyűjtött több mint 150 liter vér is
kimagaslóan sok. Számomra ebből az következik, hogy az a
fajta egymásra figyelés, felelősségtudat és önzetlenség, mely-
lyel magam is több alkalommal szembesültem már tiszaúj-
városi életem alatt, mindig is az itt élők sajátja volt.
Sőt az újító ötleteknek sem volt híján a helyi társadalom.
„A városi-üzemi vöröskereszt alapszervezete pedig egy új
kezdeményezéssel hívta fel magára a figyelmet. Minden vér-
adóról kartont vezetnek, mely a legfontosabb személyi ada-
tokon túl tartalmazza a vérre vonatkozó adatokat, a vér-

csoportot, az Rh-faktort is, így sürgős esetben - baleset vagy
egyéb gyors orvosi beavatkozás kapcsán - Tiszaszederkény-
ben is lehet véradót találni.”
Példás előrelátás.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Százötven liter vér
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Szeptember 11., csütörtök

9.00: Héthatár: Választás 2014 - Vezérvizit - Krumplifesztivál -
Bendegúz kerestetik! - Nyugdíjas rendőrök találkozója - Felújítások

a Sportcentrumban - Sport
9.15: Hétről-Hétre: Múzeumi családi nap - Halészléfőző fesztivál

előtt - Szárnyal-e a Phoenx?
Szeptember 15., hétfő. Sporthétfő:

18:00 A Tiszaújváros - Kisvárda labdarúgó mérkőzés közvetítése
felvételről

Szeptember 17., szerda
18:00:Héthatár: Könyvtárfelújítás - Véget ért a strandszezon - Sze-

derkényi töredékek - Évkezdés az oviban - Sport
18:15:Hétről-Hétre: Halászléfőző fesztivál, kulináris és kulturális él-

vezetek a Tisza-szigeten

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
A kulturális központ aulájában Barnóczky Richárd György
ésBarnóczky Richárd festőművészek „intenzív színek festése” című
kiállítása látható. Látogatható szeptember 19-ig. A kulturális központ
félemeletén Papp Krisztina és Révász Réka munkáiból látható grafi-
kai kiállítás. Látogatható szeptember 30-ig.
Hamvas BélaVárosi Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban a felújítás befejeződött, ismét
teljes körűen elérhetőek szolgáltatásaink.
Nyitvatartási idő:
Felnőtt kölcsönzőtér, e-olvasóterem, médiatár, folyóiratolvasó, fény-
másoló: kedd-péntek 10.00-19.00 óra, szombat 9.00-13.00 óra
Gyermekkönyvtár: kedd-péntek 10.00-18.00 óra, szombat 9.00-13.00 óra
Szeptember 18. (csütörtök), 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyv-
tár előadóterme.
Városi Kiállítóterem
Bodnár Mihály "Tisza virágzása" című fotókiállítása. Látogatható
szeptember 23-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.

kronika@tiszatv.hu

KOCzKATÁBOR 2014
Az informatika iránt érdeklődő
eötvösös diákok számára a pe-
dagógusok idén hetedik alka-
lommal szervezték meg Bükk-
szentkereszten a hatnapos tá-
bort.

Miért KOCzKA? A KOCzKAtáborban valójá-
ban a Kockák Órákat (a) Computer Zárdájában
Kockulnak Algoritmusosan. Ebben a táborban
a főszerep a gépeké és a kreativitásé. Algorit-
musban beszéltük meg a napi teendőket, sőt
még a WC-re menetelt is leargoritmizáltuk.
Minden nap tanultunk programozni, algoritmi-
zálni, alkalmazásokat kezelni, na és természe-
tesen matekoztunk. A táborban voltak egye-
temisták is, egykori „eötvösisták”, akik segítő-
készen és végtelen türelemmel magyarázták az
informatika rejtelmeit. Talán a kisebb korkü-
lönbség miatt, ezek az órák közvetlenebb han-
gulatban teltek. A programozási előismeretek
nélkül is jól elboldogultunk - hiszen volt segít-
ségünk -, és az érettségire készülőknek is
remek alkalom volt ez a felkészülésre.
A napi három „tanóra”, azaz 3X90 perc nem
vette el az összes szabadidőnket. Bár sokszor
esett, a rövid napsütéses időszakokat tartal-
massá tettük. Volt sportnap, ahol mindenki ösz-
szemérhette tudását fociban és röplabdában. Az
estéink remekül alakultak, a tábortűz körül
igazi csapattá kovácsolódtunk össze. Mindenki

megtalálta a saját társaságát, senki nem érezte
magát egyedül. Mivel a hegyekben töltöttük a
hetet, lehetőség nyílt arra, hogy az erdőben ki-
rándulhassunk. Túráztunk naplementében és
éjszakában. Reggelente mindenki kicsit fárad-
tan ballagott ki a szobájából azt találgatva,
hogy vajon mit tartogat számunkra a következő
nap.
Mindent összevetve nagyon jól éreztük ma-

gunkat Bükkszentkereszten, sok új élménnyel
gazdagodtunk. Az itt szerzett tapasztalatokkal
talán kicsit könnyebb lesz a választás, ha majd
a továbbtanulásra kerül sor.
Akinek már megfordult a fejében, hogy az in-
formatikával akar később foglalkozni, annak
csak hasznára válhat ez a tábor.
A táborlakók közül: Ancsi, Vera, Ferenc,
Patrik, Dávid, Márk, Ádám, Bálint és Martin

A csapat.

Indul a bakterház

Bendegúz kerestetik
Az Álom Társulat tavasszal mu-
tatta be a Hyppolit a lakáj elő-
adását, mellyel még számukra
sem várt sikert értek el. A sze-
derkényi művelődési házban tar-
tott előadások után megtöltötték
a Derkovits Kulturális Központ
színháztermét is, sőt a hírek sze-
rint már a városon kívül is be-
mutatóra készülnek.

A közönség véleményén túl a szakmai zsűri ál-
lásfoglalására is kíváncsiak, így beneveztek a
Paál István országos amatőr színjátszó feszti-
válra. Az előválogató után bekerültek a szé-
kesfehérvári fesztivál 11-es mezőnyébe.
Ám mindennek hatására sem dőlnek hátra, már
a jövő évi bemutatót tervezik.
- Egy újabb vidám darabbal készülünk - mond-
ta Jézsó Éva, a társulat rendezője. - Az Indul a
bakterház lesz az újabb bemutatónk, melyhez
még szereplőket keresünk.
Elsősorban a főszereplő Bendegúz szerepére
keresnek gyerekeket, előre láthatóan kettőt.
Ugyanis biztos, ami biztos, kettős szereposz-
tással gondolják megvalósítani a darabot.
- Aki kedvet érez a szerep eljátszásához az
nálam jelentkezhet - mondta Jézsó Éva -, át-
küldök egy szöveget, amit meg kell tanulni.
Szeptember 27-én lesz a válogatás, ennek alap-

ján döntünk, hogy ki a legmegfelelőbb.
Bendegúz mellett Csámpás Rozi szerepére is
várják az amatőr színjátszókat, ám már vannak
kiosztott szerepek is. A másik főszereplő,
Szabó bakter bőrébe például a Hyppolitban
Schneider Mátyást alakító Versényi Miklós
lesz.

- Az Indul a bakterház számomra is egy új ki-
hívás lesz - mondta -, teljesen más miliőben
játszódik, teljesen más karaktert kell játszani.
Remélem, hogy tudom hozni a formát.
A próbák várhatóan októberben kezdődnek, a
bemutatót áprilisra tervezik.

borza

Jézsó Éva, JézsóGábor ésVersényi Miklós Bendegúzt keresi.

Tizedik alkalommal rendeztek krumplifesztivált Sajó-
szögeden. A programok már pénteken elkezdődtek, ekkor
kézműves és fotókiállítás nyílt a művelődési központban.
Szombaton volt az igazi „durranás”, egész nap kulturá-
lis-, sport-, és gasztronómiai programokkal várták az ér-
deklődőket.

A színpadon helyi és környékbeli tánccsoportok, zenekarok, hagyo-
mányőrző együttesek léptek fel, közben elindult a főzőverseny és a
Krump-liga, azaz a játékos sportvetélkedő is. Összesen 34 csapat raga-
dott fakanalat és készítette el bográcsos ételét. A kínálat most is széles
volt: pincepörkölt gazdagon, birka- és őzpörkölt, gulyásleves, igazi íz-
és illatkavalkád fogadta a látogatókat. Nem csak a bográcsok körül, hi-
szen idén is meghirdették a Süti-ligát, melyre házi készítésű sütemé-
nyekkel, tortákkal lehetett nevezni. A játékos sportversenyen ezúttal is
krumplis játékokra lehetett nevezni, így volt krumplidarts és célba
dobás, de versenyen kívül az íjászkodást is bárki kipróbálhatta. A szó-
rakozás mellett sokan vásároltak is, a kínálat széles, a krumplitermés
minőségi, az árak pedig barátiak voltak – mondták a gazdálkodók.
A rendezvényt az Alternatív Szakágak Tárháza Közhasznú Egyesület,
Sajószöged önkormányzata és a Dél-borsodi LEADER Egyesület szer-
vezte. A helyi és környékbeli vendégek mellett Szatmárcseke, a szlovákiai
Csákányháza és a romániai Nagykároly delegációja is ellátogatott a fesz-
tiválra. A Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület és a Homoród-
Rika-Küküllő Helyi Akciócsoport Egyesület tagjai is képviseltették
magukat, elhozva helyi jellegzetes ételeiket, kulturális értékeiket.

fp

Sütöttek, főztek, vetélkedtek

Krumplivilág Szögeden

A Pepper Akrobatikus Rock and Roll Sportegyesület
felvételt hirdet

KEZDŐ CSOPORTJAIBA!
Jelentkezési feltételek:

- 6 éves életkortól
- Jókedv, szeress mozogni

- Szeresd a jó társaságot és a jó zenét.
Személyes jelentkezés:

Világ Virág Oktatási Központ
(Tiszaújváros, Munkácsy út 20/A) minden nap 17 órától.

Ha többet szeretnél tudni, több információt
a 30/333 3366-os telefonszámon kapsz.

Ha magadra ismertél, várunk Szeretettel!



8. oldal 2014. szeptember 11.Rendezvények/Hirdetés

Tiszaújvárosban 1,5 szobás, felújított földszinti (vagy liftes házban
lévő) lakást keresünk megvételre. Ajánlatokat a +3670/626-8961-es
telefonszámra várunk.

Tiszaújvárosban a Juhar-közi garázssoron hosszú távra garázst bé-
relnék. Ajánlatokat a 06-49 952-027, vagy a 06-70/256-0569-es tele-
fonszámra várok.

Évadzáró horgászverseny
2014. szeptember 20-án (szombaton) évadzáró horgászverseny lesz a sajószögedi Erdészeti
tavon. Program:
Gyülekezés: 6.30-tól
Sorsolás: 7.00-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig
Mérlegelés, eredményhirdetés, tombola: 11.00-től
Nevezési díj: 800,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő. Makó Zoltán versenyfelelős
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A Sportcentrum eseményei
Szeptember 13. szombat Labdarúgás
10.00 U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Kazincbarcika SC FC

bajnoki mérkőzés Füves edzőpálya
12.00 U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Kazincbarcika SC FC

bajnoki mérkőzés Füves edzőpálya
16.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Kisvárda bajnoki mérkőzés

Centerpálya
Asztalitenisz

11.00 TSC II - MISI megyei o. bajnoki mérkőzés
Asztalitenisz-csarnok

15.30 TSC – Ózd II. NB III-as bajnoki mérkőzés
Asztalitenisz-csarnok

Szeptember 14. vasárnap Labdarúgás
10.00 U11, U13 Bozsik Torna

Füves edzőpálya, Műfüves pálya

Miskolcon a Csorba-tó adott otthont az
elmúlt hétvégén a Borsod megyei kajak-
kenu bajnokságnak.Az eseményenTisza-
újváros mindkét kajak-kenu együttese
nagy létszámban képviseltette magát.

A Tiszaújvárosi Vizi Sport Egyesület eredményei:
K-1 ffi U23 500 m 1. Lőrincz Tibor, 2. Mészáros Imre,
3. Bodnár Richárd, K-1 női ifi 500 m 2. Soltész Petra,
K-1 ffi ifi 500 m 3. Gömöri Ádám, K-1 serdülő fiú VI.
kcs. 500 m 1. Gömöri Dénes, 3. Pócsi Alex, 4. Kántor
László, K-1 serdülő fiú V. kcs. 500 m 7. Kapczár
Ádám, K-1 kölyök leány IV. kcs. 2000 m 5. Sárga
Petra, 6. Gábor Netta, 9. Biczó Dalma, K-1 kölyök fiú
IV. kcs. 2000 m 3. Bodnár Bence, 4. Gál Sándor, 7.
Molnár András, 9. Káló József, 10. Fekete Zalán, 11.
Lovász Martin, K-1 kölyök leány III. kcs. 2000 m 3.
Gulyás Fanni, K-1 kölyök fiú III. kcs. 2000 m 4.
Sándor Richárd, Mk-1 kölyök fiú III. kcs. 2000 m 3.
Bacsa Gábor, 4. Dudás Csongor, 5. Pásztor Dániel, 6.
Szabó Áron, Mk-1 gyermek leány II. kcs. 2000 m 9.
Ilosvai Regina, 10. Pogonyi Ajsa, 11. Fekete Boglárka,

Mk-1 gyermek fiú II. kcs. 2000 m 11. Káló Péter, 15.
Szántó Tamás, Mk-1 gyermek leány I. kcs. 2000 m
(2003) 8. Seres Laura, 9. Márton Tünde, 10. Bacsa
Rebeka, Mk-1 gyermek fiú I. kcs. 2000 m (2003) 16.
Mihály Roland, Mk-1 gyermek leány I. kcs. 2000 m
(2004) 5. Tóth Eszter, Mk-1 gyermek fiú I. kcs. 2000
m (2004) 6. Juhász Gergő, 9. Császár Dávid, 10.
Dudás Bence, 11. Mátyás Boldizsár, Mk-1 gyermek
fiú előkészítő 500 m 6. Mihály Máté, 8. Mezei Balázs,
9. Zakhar Zsombor, 10. Stiegel Attila.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesü-
let eredményei:
K-1 fiú IV. évf. 2000m 2. Berkes Viktor, K-1 fiú III.
évf. 2000m 2. Bíró Márk, 8. Máté Kristóf, K-1 leány
III. évf. 2000m 1. Kovács Mirtill, 4. Meczkó Viktória,
5. Gáspár Emese, Mk-1 fiú II. évf. 2000m 1.
Pribelszki Máté, 7. Réti Márton, 9. Dávid Zsolt, 10.
Kovács Vendel, Mk-1 leány II. évf. 2000m 1. Balogh
Réka, 2. Kuti Kíra, 3. Makrányi Gréta, 4. Lack Edina,
5. Marosi Eszter, 6. Bucsi Dorina, Mk-1 fiú I. évf.

(2003) 2000m 2. Galgóczy Olivér, 7. Molnár Márk,
8. Balogh Dénes, 9. Mizik Dominik, Mk-1 leány I.
évf. (2003) 2000m 2. Nagy Anna, 3. Kanyó Viktória,
4. Marosi Panna, 5. Nagy Mirella, 6. Kovács Emese,
7. Vitos Zsófia, Mk-1 fiú I. évf. (2004) 2000m 1. Ta-
kács Márton, Mk-1 leány I. évf. (2004) 2000m 1.
Bíró Eszter, 4. Tóth Flóra, 6. Tóth Petra, 8. Kovács
Gréta, Mk-1 leány előkészítő (2005) 500m 2. Nagy
Mira, Mk-1 fiú előkészítő (2005) 500m 1. Kórik
Ákos, 3. Makrányi Gábor, K-1 fiú serdülő IV. évf.
500m 8. Pribelszki Ádám
A TKKSE versenyzői rajthoz álltak a Diósgyőr
Kupán is, melyen megnyerték a pontversenyt.
Eredmények:
K-1 fiú IV. évf. 200m 2. Berkes Viktor, K-1 fiú III.
évf. 200m 3. Bíró Márk, 7. Máté Kristóf, K-1 leány
III. évf.200m 1. Kovács Mirtill, 3. Meczkó Viktória,
4. Gáspár Emese, Mk-1 fiú II. évf. 200m 6. Pribelszki
Máté, 7. Réti Márton, 9. Kovács Vendel, 10. Dávid
Zsolt, Mk-1 leány II. évf. 200m 1. Lack Edina, 2.

Balogh Réka, 3. Kuti Kíra, 4. Bucsi Dorina, 5. Mak-
rányi Gréta, 6. Marosi Eszter, Mk-1 fiú I. évf. (2003)
200m 1. Galgóczy Olivér, 6. Molnár Márk, 7. Mizik
Dominik, 8. Balogh Dénes, Mk-1 leány I. évf. (2003)
200m 1. Nagy Anna, 2. Marosi Panna, 3. Nagy
Mirella, 4. Kovács Emese, Mk-1 fiú I. évf. (2004)
200m 1. Takács Márton
Mk-1 leány I. évf. (2004) 200m 1. Bíró Eszter, 4. Tóth
Flóra, 5. Tóth Petra, 6. Kovács Gréta, Mk-1 leány elő-
készítő (2005) 200m 2. Nagy Mira, Mk-1 fiú előké-
szítő (2005) 200m 1. Kórik Ákos, 2. Makrányi Gábor,
K-1 fiú serdülő V. évf. 200m 7. Bóta János, K-1 fiú
serdülő IV. évf. 200m 2. Pribelszki Ádám
Diósgyőr Kupa pontverseny:
1. Tiszaújvárosi KKSE 212 pont
2. Miskolci Vasutas SC 165 pont
3. Bocskai Sportkör Hajdúnánás 140 pont
4. Diósgyőri KSC 126 pont
5. Fémalk Bomba AVSE 69 pont

Labdarúgás

Győzelem Karancsalján
Mozgalmas napokat tudhat ma-
ga mögött a Termálfürdő FC
Tiszaújváros NB III-as labda-
rúgó csapata.

Előbb szombaton a Salgótarján otthonában lé-
pett bajnoki mérkőzésen pályára a gárda, majd
kedden a Magyar Kupa második fordulójában
a tavaly még NB I-es, jelenleg az NB II máso-
dik helyén tanyázó Mezőkövesd Zsóry FC-t fo-
gadta. A bajnokság negyedik fordulójában a
kék-sárgák remek játékkal gyűjtötték be a há-
rom pontot. A Magyar Kupában azonban nem
sikerült a bravúr, a magasabb osztályú gárda
lépett tovább.

Salgótarjáni BTC - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 2-3 (0-1)

Salgótarján, Tóstrandi Sporttelep: 300 néző, V.:
Kulcsár Katalin (Kovács II. G., Baghy Cs.)
Salgótarjáni BTC: Kozma T. – Privigyei Á.
(Liszka G.), Csornij Á., Üveges Sz., Kerényi G.
(Nagy K.) – Maicon – Toricska R., Banai B.,
Popovics B., Kiss K. (Olasz J.) – Horváth R.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs. –
Polényi T., Lippai G., Czégel M., Molnár F. –
Galambos N. – Bussy D. (Horváth T.), Kere-
kes I., Kovács B. (Halász B.), Molnár L. – Tóth
T. (Török A.).
8. perc: A salgótarjáni kapura egyedül törő
Molnár Lászlót a hazaiak hátvédje, Üveges
Szabolcs lerántotta. A vétkest Kulcsár Katalin
játékvezető azonnal kiállította. A megítélt sza-
badrúgást 18 méterről Kovács Bence a sorfal
fölött a kapu bal felső sarkába csavarta. 0-1
57. perc: A salgótarjáni térfél jobb oldalán
Bussy indította Tóthot, a tiszaújvárosi csatár
két védő szorításában a kifutó Kozma mellett
éles szögből 10 méterről a bal alsó sarokba lőtt.
0-2
66. perc: A tiszaújvárosi félpálya közepéről
Popovics ívelt előre a bal oldalon felfutó
Csornij elé, aki egyből középre játszott, érke-
zett Olasz és 5 méterről a hálóba passzolt. 1-2
87. perc: Ezúttal bal oldalról ívelt a tiszaújvá-
rosi kapu elé Popovics, a jobb összekötő he-
lyén Csornij ugrott a legmagasabbra és fejéről
10 méterről a labda úgy került a bal sarokba,
hogy Tóth csak beleütni tudott. 2-2
89. perc: Kerekes, Bussy volt a labda útja,
utóbbi egyből szöktette a jobb oldalon felfutó
Kovács Bencét. A tiszaújvárosi játékos a tizen-
hatos vonaláról egyből lövésre szánta el magát,
a labda a meglepett Kozma mellett a rövid sa-
rokba vágódott. 2-3
A tartalékosan felálló tiszaújvárosi csapat meg-
lepte ellenfelét, de kétgólos előnyét a találkozó
hajrájában a hazai együttes egalizálta. A gárda
dicséretére váljék, hogy nem adta fel és a lefú-
jás előtt megszerezte a három pontot érő győz-
tes gólt. A találkozó előtt, látva az összeállítást,
sokan nem adtak volna egy árva garast sem a
tiszaújvárosiak sikeréért. A fiúk azonban rácá-
foltak erre, óriásit küzdve bravúros győzelmet
arattak.
Tamási Zoltán, vezetőedző: A 7. percben a ki-
állítással kivégeztük magunkat, tíz emberrel is
megpróbáltunk mindent megtenni a győzele-
mért, de sajnos ez nem sikerült.
Molnár Zoltán, kapusedző: Csapatként jól
funkcionáltunk, elhittük, hogy nyerhetünk, és
értékes három pontot szereztünk egy küzdel-
mes mérkőzésen.

Edzőcsere a vereség után

A Tiszaújvárostól elszenvedett 3-2-es veresé-

get követően jelentős változások történtek az
NBIII eddigi négy játéknapján 3 pontot szerző
SBTC-nél. A gárdát 2013 áprilisától irányító
Tamási Zoltán a jövőben más jellegű feladato-
kat fog ellátni a klubnál. Hasonló sorsra jutott
a csapathoz az elmúlt nyáron csatlakozó
Szlezák Zoltán is. A szakmai munkáért a to-
vábbiakban az Almási Dénes-Oláh Béla duó
lesz a felelős.
A 4. forduló további eredményei:
Budapest Honvéd–MFA – Putnok FC 0-1
Kisvárda Master Good – Jászberényi FC 7-1
DVSC–DEAC – Cigánd SE 0-1
Nyírbátor FC – Gyöngyösi AK–YTONG 4-1
Hajdúböszörményi TE – Fortress Felsőtárkány
SC 3-5
Kazincbarcikai SC – Veresegyház VSK 2-0
FC Hatvan – Létavértes SC ’97 0-3 (törölve)
Következik az 5. forduló
2014. szeptember 13., Szombat 16:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Kisvárda Mas-
ter Good
Fortress Felsőtárkány SC – Nyírbátor FC
Cigánd SE – Budapest Honvéd–MFA
Putnok FC – Salgótarjáni BTC–Puebla
Létavértes SC ’97 – Kazincbarcikai SC
Jászberényi FC – FC Hatvan
2014. szeptember 14., Vasárnap 16:30
Gyöngyösi AK–YTONG – DVSC–DEAC
Veresegyház VSK – Hajdúböszörményi TE

Kövesdi siker a kupában

Termálfürdő FC Tiszaújváros –
Mezőkövesd Zsóry FC 0-3 (0-2)

Tiszaújváros: 200 néző, V.: Takács (Szilágyi,
Kulcsár)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Roza-Polényi,
Hajdu, Czégel (Fodor), Molnár L. (Horváth),
Galambos, Kovács B., Lippai, Kerekes, Bussy
(Halász), Kovács P.
Mezőkövesd Zsóry FC: Szántai-Búrány (En-
gel), Izing, Hegedűs Cs., Csató, Baracskai, He-
gedűs D. (Menyhért), Hanzl, Pantovic, Tajthy,
Molnár (Csirmaz).
13. perc: Baracskai kapott labdát a bal össze-
kötő helyén, a mezőkövesdi játékos egy igazí-
tás után 14 méterről kilőtte a bal alsó sarkot.
0-1
45. perc: Bal oldali beadást követően az ötös
tulsó sarkán érkező Hegedűs előrevetődve fe-
jelt a jobb felső sarokba. 0-2

84. perc: Fodor szerelését ítélte szabálytalan-
nak a tizenhatoson belül a játékvezető. A bün-
tetőt Pantovic a kapu közepébe vágta. 0-3
A találkozó egyperces gyászszünettel kezdő-
dött a napokban elhunyt egykori tiszaújvárosi
edző, Vámosi Károly emlékére. Hamar veze-
tést szerzett a Mezőkövesd. A vendégek jóval
többet birtokolták a labdát, ennek ellenére a ti-
szaújvárosiak előtt is adódtak helyzetek, de
ezek kimaradtak. A félidő utolsó percében to-
vább növelte előnyét az NB II-es gárda. A má-
sodik játékrészben már kiegyenlítettebb volt a
játék, ennek ellenére érződött, ezt a mérkőzést
csak a mezőkövesdiek nyerhetik. A büntető
már nem osztott, nem szorzott.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Próbáltuk megnehe-
zíteni a jó erőkből álló mezőkövesdiek dolgát,
de ez csak részben sikerült. Sok sikert kívá-
nunk nekik a kupában és a bajnokságban is.
Tóth László, vezetőedző: Magabiztos győzelem
egy sportszerű és időnként jó iramú mérkőzé-
sen.

Elvérzett a Létavértes

A Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybi-
zottsága szeptember 5-i ülésén versenyügyi el-
járás során a Létavértes SC '97 csapatát a
2014-2015. évi NB III. osztályú férfi felnőtt
nagypályás labdarúgó bajnokság Keleti cso-
portjából kizárta. A csapat elért eredményeit
törli és a bajnokság utolsó helyére helyezi.
A Létavértes SC '97 sportszervezete visszalé-
pési kérelmében jelezte, hogy a versenykiírás
előírásait, feltételeit a bajnoki szezon során
nem tudja teljesíteni.

Gólfesztivál Hevesben

Mind a négy utánpótlás csapatunk győzelem-
mel zárta legutóbbi bajnoki fordulóját. Az
U15-ös és az U14-es csapat alaposan meg-
szórta ellenfelét, a két gárda 37 gólt rúgott ösz-
szesen és egyet sem kapott.
U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Kisvárda

4-2
U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Kisvárda

4-1
U15 Felsőtárkány – Termálfürdő FC

Tiszaújváros 0-18
U14 Felsőtárkány – Termálfürdő FC

Tiszaújváros 0-19

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal tárgyalótermé-
ben fogadáson köszöntötték Lehmann Bencét, aki az au-
gusztus utolsó napjaiban befejeződött II. Ifjúsági Olim-
pián kiválóan szerepelt.

Bráz György polgármester és dr. Fülöp György alpolgármester szemé-
lyesen gratulált a kínai Nanjingban egyéniben 8., a váltóval pedig má-
sodik helyen végzett saját nevelésű versenyzőnek. A városvezetők
szerint ez a büszkeségre és örömre egyaránt okot adó teljesítmény pél-
daértékű a városban sportoló fiatalok számára. A köszöntésen Bráz
György és dr. Fülöp György ajándékkal kedveskedett - Bence mellett -
Fodor Ágnes úszóedzőnek, Filep Csaba nevelőedzőnek és Lehmann
Tibor elnök-vezetőedzőnek. Utóbbi sportvezető egyedi, „olimpiás” em-
lékérmek átadásával köszönte meg a támogatást, melyre a kötetlen be-
szélgetésen elhangzottak alapján a jövőben is számíthatnak az újvárosi
triatlonosok.

Karcsi bá’ elment
Gyászol a tiszaújvárosi labdarúgó társadalom.
67 éves korában, hosszan tartó betegség után
elhunyt Vámosi Károly, egykori tiszaújvárosi
labdarúgóedző. A tiszacsegei labdarúgó csa-
patban kezdte pályafutását. Edzőként és szak-
osztályvezetőként 9 évig dolgozott a
Bödönháti Medosz SE-nél, 1971-től 1980-ig.
Ezt követően több környékbeli egyesületnél
tevékenykedett utánpótlás- és vezetőedző-
ként. Közben elvégezte a játékvezetői tanfolyamot és hosszú éve-
ken keresztül a megyei első osztályban fújta a sípot. A Tiszaújvárosi
Sport Clubban számtalan fiatal labdarúgó nőtt ki a kezei alól. De
nem csak a fiatalokat, a felnőtteket is irányította. Utoljára a
Tiszapalkonya csapatánál vezette az edzéseket. Három fiát is labda-
rúgónak nevelte. Karcsi, Nándi és Csaba többek között az ő irányí-
tása mellett ismerkedett meg a sportággal Tiszaújvárosban, és vált
NB-s labdarúgóvá.
2009-ben súlyos szívműtéten esett át, ezt követően már nem tért
vissza a labdarúgó pályára. A szíve, amely mindig a sportért, a lab-
darúgásért dobogott 2014. szeptember 3-án, tizenhat nappal szüle-
tésnapja előtt állt meg. Emlékét Tiszaújváros sportszerető társa-
dalma örökké megőrzi.

kp

Triatlon

Lehmannt köszöntötték

Lehmann Bence is hozott ajándékot, az I(úsági Olimpia emlékér-
mét adta át Bráz György polgármesternek és dr. Fülöp György al-
polgármesternek.

Pantovic büntetőjével szemben Rozának ezúttal nem volt esélye.

Kajak-kenu

Nem esett Csorba-(tavon) a tekintélyen



Már építik a pavilonokat.

10. oldal 2014. szeptember 11.Fesztivál

Autóbuszjáratok a Tisza-szigetre
2014. szeptember 13-án

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál alkal-
mából a Tisza-szigetre ingyenes autóbuszjáratokat indít a Borsod Volán Zrt. autóbuszaival az alábbi menetrend szerint:
Gyorsjárat (menetidő 10-15 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:30-tól 23:30 óráig óránként (az utolsó járat 23:30 órakor indul).
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út (hotel) – Széchenyi út (üzletsor) – Tisza-sziget
Tisza-szigetről indul: 10:00-tól 24:00 óráig óránként (utolsó járat 24:00 órakor indul).
Tiszaszederkény városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 9:00, 11:00, 19:00
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Bethlen G. út - Rózsa út - Szederkényi út - Bocskai út, iskola - Bocskai út - Kossuth út
- Bajcsy Zs. út 37. - Bajcsy Zs. út 67. - Bocskai posta - Dózsa Gy. út (temető) - Tisza-sziget
Tisza-szigetről indul: 15:30, 19:30, 22:30, 23:30
Tisza-part városrészt érintő járatok (menetidő 20-25 perc):
Autóbusz pályaudvarról indul: 10:00, 12:00, 20:00
Útvonal: Autóbusz pályaudvar - Kazinczy út - Széchenyi út (üzletsor) - Tisza-part városrész - Tisza-sziget
Tisza-szigetről indul: 16:30, 20:30, 23:00
A délelőtti órákban és a koncert befejezésének idején, illetve ha az igény olyan mértékű, akkor az autóbuszok felszállás
után azonnal indulnak és folyamatosan közlekednek.
Az autóbusz pályaudvaron külön kocsiállás lesz a fesztiválra induló járatoknak.

Parkolási rend
a halászléfőző fesztiválon

Tájékoztatjuk a Tisza-szigeten megrendezendő Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztiválra látogatókat, hogy a helyszínen és
a környező területeken a következő parkolási rendet alakítjuk ki:
A Tisza-szigeten, a rendezvény helyszínén a regisztrált résztvevőkön kívül a fesztiválra látogatók korlátozott számban
ingyenesen parkolhatnak a Sulymos utcában és a mellette kialakított területeken. Amennyiben a Tisza-szigeten kialakí-
tott parkolók megtelnek, a Tisza Erőmű Kft. parkolójának kijelölt területein, valamint a Tisza-sziget előtti, jobbparti
(Tisza-part városrészhez vezető) töltésszakaszon is parkolhatnak.
A kerékpárral érkezők számára a szigeten ingyenesen használható kerékpártárolók lesznek.
Kérjük a rendezvényre látogatókat, hogy lehetőleg az ingyenes autóbuszjáratokat vegyék igénybe.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2014. szeptember 13. (szombat) 10.00 – 22.30 óra
Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivál

Jegyek elővételben egységesen 200 Ft-os áron kaphatóak a Derkovits Kulturális Központ aulájában,
hétköznap 8.00 – 19.30 óra között.

Halra fel!

Mi szem-szájnak ingere

Nagyszabású rendezvényre készül a város, szombaton rendezik meg a Tisza-
újvárosi Halászléfőző Fesztivált. A Krónika hasábjain is folyamatosan hirde-
tik a tervezett kulturális programokat, a bejutási, parkolási lehetőségeket. A
hétvégi rendezvény véghajrájában a program gasztronómiáért felelős főszer-
vezőjét, Tógyer Gyulát, a Sziget Csárda tulajdonosát kérdeztük a fejlemé-
nyekről.

- A múlt évhez képest nagyobb az érdeklődés, az előzetes jelentkezések alapján jóval több ven-
dégre számíthatunk, igaz ez a versenyzőkre is. Határon túli vendégeink jelenlétükkel nemzet-
közivé teszik rendezvényünket. Beregszásztól Kijevig, Csíkszeredától Karlovy Vary-ig vannak
már nevezőink - mondja Tógyer Gyula. - A zsűriben helyet foglal többek között Mikó István
színművész, Benke László Oscar-díjas szakács, és még sok más, a gasztronómiában, vendéglá-
tásban jártas, szakmai elismerésekkel büszkélkedő személy.
- Mit főzzenek ki azok, aki nem csak szórakozni mennek ki a szigetre, hanem versenyre

kelnek a legjobbnak járó vándorkupáért?
- Újítás idén, hogy a tájjelegű ételeket is bevontuk. Ez különdíjas verseny lesz, de természetesen
továbbra is várjuk a remek halételeket is, párolva, sütve, főve, ki milyen technikát választ. Ter-
mészetesen, mint mindig az ételremekek mellett ezúttal is figyelünk a küllemre, a terítésre is, tehát
nem csak a főzési tudományukat, hanem szépérzéküket is be kell vetniük a versenyzőknek.
- Milyen vendéglátásra számíthatnak azok, akik úgy döntenek, hogy a hétvégén leteszik a
fakanalat és a szigeten töltik el a szombati napot?
- Két vendéglátóegység fog felvonulni, egy egri és mi, a Sziget Csárda. Nem kevés vendégre,
4400 főre készülünk. Természetesen lesz halászlé, grillezett húsok, sült csülök, keszeg, marha-
pörkölt, és még sorolhatnám, de cukrászok, borászok is érkeznek Egerből és Tokajból. Lesz
koktélbár, egyszóval minden, mi szem-szájnak ingere. Mindemellett lesznek új szolgáltatások,
például egy vidámpark, illetve egy újfajta állatsimogató is. Az önkormányzat az elmúlt hetek-
ben csodássá varázsolta a területet, 2000-rel több parkolóhely lesz, mint tavaly, a biztonsági
rendszert is megerősítették. Reméljük, sokan igénybe veszik majd az ingyenes buszjáratokat és
végre jó időben tölthetjük el ezt a nagyszerű rendezvényt.

berta

kronika@tiszatv.hu

Bocskorosok lengyelhonban

,,Magyar, lengyel - két jó barát, együtt isszák egymás borát”- ezzel a gondo-
lattal búcsúzott a Kisbocskor Néptáncegyüttes a lengyelországi Zarnowiecben.

Augusztus 29-31. között együttesünk meghívást kapott Lengyelországba a XV. Újkenyér Ün-
nepségre. A kisbocskorosok Farkas László művészeti vezető irányításával - aki maga is táncolt
a műsorban - két alkalommal lépett közönség elé, elnyerve a helyi közönség tetszését. Együt-
tesünket a háromtagú Tarsoly zenekar kísérte, amely önálló számokkal is színesítette a tiszaúj-
városiak folklór műsorát. A színpadi bemutatkozások mellett a házigazdák tartalmas szabadidős
programokkal kedveskedtek a kiutazó csoportnak: középkori várlátogatás, aquapark, valamint
szabadtéri vacsora lovas- kocsizással. Tartalmas, élményekkel teli hétvége után érkeztünk haza.
Akik kíváncsiak a Kisbocskor Néptáncegyüttes következő bemutatójára, azokat szívesen vár-
juk szeptember 13-án a Tisza-szigetre, ahol a gyerekek a Tiszaújvárosi Halászléfőző Fesztivá-
lon mutatkoznak be.

A kisbocskorosok
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