
Vidám színekben pompázott a Tisza-sziget szombaton. No, nem az
ősz öltöztette át a természetet sárgába-bordóba, a színeket a Tisza-
újvárosi Halászléfőző Fesztivál vendégei hozták magukkal: eser-
nyőn, esőkabáton, gumicsizmán. /3. és 10.oldal

Fantasztikus eredmények és
tiszaújvárosi sikerek születtek
a szlovákiai Piestany város-
ában megrendezett kajak-ke-
nu Olimpiai Reménységek
Versenyén. /9. oldal

Tiszaújvárosi
Halászléfőző Fesztivál Szederkényi töredékek

Éremeső
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Kedden délután öt órakor lassan gyülekeztek az em-
berek a tiszaszederkényi református templom előtt.
Nem istentiszteletre jöttek. A különleges eseményre
a jelenlegi lelkész várta elődjének családját és az ün-
neplőket a templom kapujában. /7. oldal

Legutóbb - augusztus 20-án - Hornyák István, Gergely Zsigmond
és Szénási Tibor részesült Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben.

Hatszáz négyzetméternyi linóleumot cseréltek ki a városi könyvtárban.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György polgármes-
ter válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Szeptember 24-én, szerdán
18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgármestere a lakossági
kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu
e-mail címen, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16.,
Tisza Televízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon.

Rendkívüli testületi
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2014. szeptem-
ber 18-án (csütörtökön), a Pénzügyi Ellenőrző, Gazdasági és Ügy-
rendi Bizottság rendkívüli ülését követően, várhatóan 15.15 órakor
a Városháza III. emeleti tanácskozó termében rendkívüli ülést tart.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazásá-
ban álló munkavállalók jutalmazásával kapcsolatos döntés megho-
zatalára

Megalakul
a Pro Urbe klub

Amint arról lapunk is beszámolt, több Pro Urbe díjjal kitüntetett sze-
mély kezdeményezte, hogy a kitüntetettek részvételével alakuljon Pro
Urbe klub városunkban. A kezdeményezők Bráz György polgármester
támogatását, illetve - az alakuló ülés megszervezésében - segítségét kér-
ték.
Az egyeztetéseket követően eldőlt az időpont és a helyszín: szeptember
23-án (kedden) 18 órakor az Arany Holló étteremben tartja alakuló ülé-
sét a Tiszaújvárosi Pro Urbe Klub.

Huszonötezer kötetet mozgatnak

Tágasabb, szebb könyvtári terek

Már teljes kapacitással üzemel a
Hamvas Béla Városi Könyvtár,
ahol jelentős felújítási munkála-
tokat végeztek a nyáron. Két hé-
ten belül újra kinyit az intézmény
tiszaszederkényi fiókkönyvtára is,
ahol jelenleg a kölcsönző teret ala-
kítják át.

Hatszáz négyzetméteren linóleumot cseréltek
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban, és a gyer-
mekkönyvtári kölcsönző teret is kifestették. Az
átalakítás ideje alatt augusztusban zárva volt az
intézmény, igaz olykor ideiglenesen kinyitott.
A felújítás végeztével most már teljes kapaci-
tással működik.
Másfél hete a tiszaszederkényi fiókkönyvtár aj-
taján áll a zárva tábla. Itt is elkezdődtek a felújí-
tási munkák. A folyosókon mindenütt könyvek
sorakoznak, ide pakolták át őket az átalakítás
idejére. A könyvtár zárva, munka azonban van
bőven az épületben, 25 ezer kötetet kellett meg-
mozgatni a padlócsere miatt, most ezeket kell
újrarendszerezni a polcokon.
- Összenyitottuk a hangtárat és a kölcsönzőt,
így tágasabb, nagyobb könyvtári tér alakult ki
az épületben - mondja Tompáné Mészáros

Hedvig, a Hamvas Béla Városi Könyvtár ve-
zetője. - A régi fonotékából olvasóterem lett,
de itt helyeztük el a folyóirat olvasót és a kézi-
könyvtári állományt is. A kölcsönző térben ha-
marosan lehet internetezni, faxolni, szkennelni

és nyomtatni is. A tervek szerint másfél hét
múlva befejezzük a visszapakolást, utána tu-
dunk nyitni. Az összenyitott helyiségben a pad-
lószőnyeget linóleumra cseréltük ki. A Hamvas
Béla Városi Könyvtárban is nagy munkát oko-
zott a linóleumcsere, ott egy 40 ezres könyvál-
lományt kellett mozgatni a padlózat cseréjéhez.
Szerencsére sikerült műszakilag ezt úgy meg-
oldani, hogy ne kelljen le- és felpakolni az ösz-
szes kötetet, csak amit nagyon muszáj volt.
Nem csak belül, kívül is megszépült a fiók-
könyvtárnak is helyet adó Tiszaszederkényi
Művelődési Ház, az udvar régi burkolatát szí-
nes térkőre cserélték ki.
A beruházások leginkább a praktikumot és az
esztétikumot szolgálták, de állománybővítésre
is jut forrás az idén. A könyvtári állomány és a
műszaki berendezések is bővülnek, erre az idén
kétmillió forintja van az intézménynek. Az
úgynevezett Érdekeltségnövelő támogatásra a
fenntartó - az önkormányzat - pályázott, az ösz-
szeget a minisztérium állapította meg. A támo-
gatás 70%-át dokumentumok beszerzésére,
30%-át pedig műszaki eszközfejlesztésre kell
fordítania a könyvtárnak.

A Tiszaszederkényi Művelődési Ház udvara is megújult.

A fiókkönyvtárban 25 ezer kötetet kell megmozgatni.

Útlezárás

2014. szeptember 19-én (péntek) 13.30 – 15.30 óra között az Autó-
mentes Nap rendezvénye miatt útlezárás lesz a
Bethlen Gábor úton az Építők útja és a Rózsa út kereszteződése kö-
zötti szakaszon.
Megértésüket köszönjük!

A rendezőség
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Együtt a régi gárda.

Egyházi hírek
Római katolikus
Keddtől szombatig 18:30-órától, vasárnap 11:00 órától szentmise.

Görög katolikus
Csütörtökön, pénteken és szombaton 8:00 Szt. Liturgia. Vasárnap
8:30 Szt. Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00
Tiszaújvárosban. Kedden 8:00 Szt. Liturgia Sajószögeden.
Október 4-én máriapócsi zarándoklaton veszünk részt. A második
buszon még van hely, szeretettel fogadjuk a jelentkezőket.
„A Léleknek kell vezérelnie bennünket ahhoz, hogy ebben a galileai
férfiban (Jézusban), Izrael prófétájában meglássuk Isten megtestesült
Igéjét, az emberré lett Istent, mert az Isten Lelke jelenti ki szá-
munkra mind a Krisztus megtestesülését, mind pedig az ő uralmát.”
(Anthony Bloom)

Református
Csütörtökön 18:00 órától Tiszaújvárosban lesz bibliaóra. Pénteken
19:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap 10:00 órától
Tiszaszederkényben, 11:00 órától Tiszaújvárosban istentisztelet.

Remény
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.

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,

+36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Fájó szívvel tudatjuk azokkal, akik ismerték és szerették, hogy
VETÉSY ERNŐ

volt csőszeres dolgozó
2014. szeptember 14-én elhunyt. Temetése szeptember 22-én

hétfőn lesz Cottbusban.
A gyászoló család

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot szeptember 21-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi
út 1/A, tel.: 49/540-318), majd szeptember 22-től (hétfőtől) a Remény
Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) látja el. - A te-
lefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zá-
rása 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.

kronika@tiszatv.hu

Nyugdíjas tűzoltók
találkoztak

A Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szeptember12-én
rendhagyó nyugdíjas találkozót szervezett a Tiszaújvárosi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság jogelőd szerveitől nyugállományba vonult kol-
légái részére.
Az ünnepség különlegességét jelezte, hogy a Magyar Vöröskereszt ti-
szaújvárosi szervezete egészségmegőrző programot szervezett a talál-
kozón résztvevők számára. Vérvétel, vérnyomás,- és vércukorszint
mérés, általános orvosi vizsgálat szerepelt a palettán. Mindemellett a
Magyar Vöröskereszt biztosította a babgulyás elkészítéséhez szükséges
alapanyagokat is a résztvevők számára. A rendezvényt Dócs Róbert
tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető üdvözlő beszédével nyitotta meg.
2001. szeptember 11. évfordulójára és a szolgálatteljesítés közben el-
hunyt bajtársakra egy perces néma felállással emlékeztek meg a jelen-
lévők. A megnyitón a szervezeti átalakításokat, valamint a kirendeltség
vezetői állományában történt személyi változásokat is ismertették.
Ezután a finomságok tálalása következett, a régi emlékek felidézésével,
és igen jó hangulatú társalkodással, szórakozással.

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Újrainduló foglalkozás
A kamaszkorú gyermeket nevelő szülők számára folytatódik a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata által
működtetett, drogprevenciót is szolgáló csoportos foglalkozás. A régi
és új tagokat szeptember 18-án, csütörtökön 16.30-18.30 között vár-
ják a Kazinczy Közösségi Ház fsz. 27-es csoportszobájába. Bővebb
információ, jelentkezés: 49/548-198, Bodnár Tünde csoportvezető
családgondozó.

Újra Masina fesztivál
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. szeptem-
ber 20-án (szombaton) 10.00 órai kezdettel rendezi meg „Masina
fesztivál” elnevezésű rendezvényét, melyre minden érdeklődött sze-
retettel vár.
A rendezvény programja:
• Megnyitó: 10,00 órától
• egész napos képkiállítás, kosárfonás, hagyományos ételek kóstol-
gatása
• 19,00 órától amatőr zenészek fellépései, egyéb meglepetések.
Hagyományos ételek főzésére jelentkezőket várunk szeptember 19-
ig. Jelentkezni lehet a 70/398-1133-as telefonszámon.
A rendezvény helyszíne: Bermuda presszó, Tiszaújváros-Tiszasze-
derkény, Vasvári út ipari park felőli oldala.

Farkas Sándor
elnök

kronika@tiszatv.hu

Köszönet a felújításokért
Tisztelt Szerkesztőség!
A napokban elkészült a Liszt Ferenc út rekonstrukciós felújítása. Új asz-
faltozást kapott az úttest és esztétikus térburkolatot a járda mindkét ol-
dala. Ilyen térburkolatot kapott a Munkácsy út vége (a Brassai oldalában)
is a járdaszakaszon. A korábbi területi rehabilitáció keretén belül pedig
elkészült a Szederkényi úti járda-kerékpárút is. Végre városunk legöre-
gebb negyede is fejlődik. Köszönet mindezért Tiszaújváros önkormány-
zatának, képviselő-testületének.

Tisztelettel: Lengyel József
lakóházi képviselő

Fogadóóra
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Dr. Mengyi Roland, a térség ország-

gyűlési képviselője szeptember 24-én,
18.30 órától fogadóórát tart a tiszaúj-

városi Fidesz irodában.
Időpontfoglalás szeptember 22-ig:

fuz.andras@fidesz.hu

Pályázat
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub és a Hamvas

Béla Városi 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

vonalas számon kérhető.

Gyógyúszás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a 18 éven aluliak csoportos
gyógyúszását 2014. szeptember 1. és december 31. között a Tiszaúj-
város, Deák tér 16. sz. alatti uszodában az alábbi időpontokban tart-
juk:
hétfő: 18.00 -19.00
kedd: 17.00 -18.00
szerda: 18.00 -19.00
csütörtök: 17.00 -18.00
péntek: 18.00 -19.00

Nagyné Kántor Judit főigazgató
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
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A Szemere Bertalan utat is felújítják.

Akadálymentesítés a Béke úton.

Halra magyar! Gumicsizma-parti

Verseny a szabadtéri konyhában
Borongós, esős időjárást szántak
az égiek az idei fesztiválra is, ám
a Tisza-sziget így is megnyitotta
kapuit szombat délelőtt. Az új-
rakezdés óta az idei már a har-
madik Tiszaújvárosi Halászléfő-
ző Fesztivál volt, úgy, ahogy a
hagyomány annak idején elkez-
dődött, esőben.

A főzőutcában már kora délelőtt felszállt a füst,
a csapatok alágyújtottak az üstöknek, bográ-
csoknak. A szabadtéri konyhában aprítottak, da-
raboltak, filéztek, csontoztak, hámoztak a ver-
senyek indulói. Versenyek, merthogy nem csak
hal-, hanem tájjelegű ételeket is készíthettek a
csapatok. A konyhai előkészületek közben
megérkeztek az első autóbuszok is, s eső ide
vagy oda, szép lassan benépesült a sziget. A
gasztro-kulturális rendezvényt Bráz György
polgármester nyitotta meg, aki több száz em-
bernek köszönte meg a rendezvényt előkészítő
munkáját, a vendégeknek és a vendéglátóknak
pedig élményekkel teli napot kívánt. A zsűri el-
nöke, Benke László Oscar-díjas mesterszakács
ismertette a szabályokat, de nem mulasztotta el
a korteskedést sem a magyarok által ritkán fo-
gyasztott egészséges hal mellet is.

Gasztro-kultúra
Ágyúdörgés jelezte a fesztivál hivatalos meg-
nyitóját. A Főzők utcájában dolgos kezek láttak
neki a munkának. Összesen 68 csapat nevezett
a hal és tájjelegű étkek versenyére. Afrikai har-
csából készült töltött káposzta, halászlé klasz-
szikus recept szerint, gombával megbolondított
nyúlpörkölt, ilyen és ehhez hasonló ínycsik-
landó finomságokat bújtattak hangzatos fantá-
zianév mögé a főzőcsapatok.
Az 1848/49es forradalom és szabadságharc ka-
tonáinak viseletét öltötte magára a tápióbicskei
honvéd tüzércsapat, akik korhű ruhájukhoz
igazodva a szabadságharc idejéből való recep-
tek szerint főzték ki a versenyre valókat.
- Rácponty, pisztráng füstölve, ruszliszerű sa-
vanyú ponty, ezt a három ételt tesszük a zsűri
asztalára. Ezek a receptek több mint 160 éve-
sek, igazi magyar étkek. Megpróbáltuk vissza-
hozni azokat az időket és azokat az ízeket is,
amiket nagyapáink ettek. - mondta a meleg ka-
tonai zubbonyba bújt Morvai József.
Kóstolókanál és kupicás pohár lógott minden tűz
körül serénykedőnek a hajdúnánási csapatnál.
- Pusztapörkölt lapockából káposztával, tejfö-
lös rántással és tiszai halászlé készül nálunk –
sorolta a jókedvű társaság szószólója, Katona

Zsolt. - Mi csak a buli kedvéért jöttünk, jókat
hallottunk erről a rendezvényről, hát elutaztunk
ide. Nem neveztünk még be sohasem hasonló
versenyre, főzni annál inkább szeretünk és tu-
dunk is, most megmutatjuk hogyan.
A leglátványosabb főzőhelyet a tiszaújvárosi
„Sparhelt ördögei” névre keresztelt csapat ala-
kította ki. Katonai sátrukat nagyanyáink sub-
lótjával, a tájházak polcairól ismert mázas
köcsögökkel, kézzel festett tányérokkal ren-
dezték be, a versenyétel pedig lábasban rotyo-
gott a sparhelten.
Határainkon túlról is jöttek vendégek, Er-
délyből és Kárpátaljáról. Ungvárról érkeztek
az „Éhes-szomjas kozákok”, akik kétszer már
megnyerték a vándorkupát, most eljöttek, hogy
harmadszor is hazavigyék.
- Egy utazási irodában dolgozó baráti társaság
vagyunk. Minden évben eljövünk, hiszen sze-
retünk enni, inni, versenyezni. Az elmúlt két
évben már bizonyítottunk, reméljük most is si-
kerül. Tejszínes halászlé, harcsás palacsinta,
ezzel a menüvel készültünk - harsogta túl csa-

takiáltást skandáló versenytársait Kopcsa Igor.
- Sokat utaztunk, hogy itt lehessünk, és ha már
itt vagyunk, nem ronthatja el kedvünket az idő-
járás sem, sőt így, hogy esik az eső mindany-
nyian itt ülünk a sátorban, együtt vagyunk, akár
csapatépítő tréningnek is nagyon jó ez a nap.

Terülj, terülj asztalkám
A kulináris élvezeteket igazán kiélvező zsűri-
tagok sokáig kóstolgatták a csapatok főztjeit.
Az ízlelőbimbók harcában több neves, gaszt-
ronómiában, idegenforgalomban és külföldi
konyhákban is jártas személy véleménye dön-
tött. A csapatok sorra járultak az ítészek aszta-
lához. Valaki verset hozott a feltálalt étel mellé,
valaki főztjének hosszas ismertetőjét sorolta,
amíg a zsűri kanalazgatott, de a különleges tá-
lalás része volt az esztétikum is, melyre a zsűri
nagy hangsúlyt fektetett a harmonikus ízek
mellett. Benke László nem rejtette véka alá
kritikus véleményét sem, de ha úgy érezte, a
dicsérettel sem fukarkodott.
- Körülbelül 46-48 halászlét, avagy „mondd

minek nevezzelek” ételt kóstoltunk eddig.
Azért is mondom ezt, mert vagy sótlanra, vagy
nagyon erősre, vagy pedig túl zsírosra sikere-
dett némelyik. Ezekre nagyon oda kell figyelni,
hiszen egy jó halászlé nem szabad, hogy vas-
tagon zsíros legyen, a halhúst nem csak úgy
bele kell dobálni, hanem előtte beízesíteni,
sózni. Természetesen kóstoltunk nagyon ízle-
tes étkeket is, például egy afrikai harcsából ké-
szült töltött káposztát, amelyik frenetikusan

finom volt, egységes volt az egész. De volt egy
másik csapat, akik a forró káposztát tálaláskor
hideg tejföllel öntötték nyakon. Na, ők itt ron-
tották el, hiszen a forró ételre, ha hideget ra-
kunk, abból Túró-Rudi lesz. A tájjellegű ételek
versenyében is sokan kipróbálták magukat,
még halcombot is főztek, ami persze csak egy
főtt füstölt csülök fedőneve volt. Azt gondo-
lom, hogy ebben a kategóriában jobban reme-
keltek az idei fesztivál szakácsai. Pörkölt,
gulyás, paprikás, mindenki tudja a világban,
hogy magyarokról van szó. Szeretjük a ma-
gyaros ételeket és mindemellett kötelességünk,

hogy átadjuk gyermekeinknek, s egyben meg-
őrizzük hagyományainkat.

A hangulat mindenkit
kárpótolt

Vidám színekben pompázott a Tisza-sziget
szombaton. No, nem az ősz öltöztette át a ter-
mészetet sárgába-bordóba, a színeket a Tisza-
újvárosi Halászléfőző Fesztivál vendégei hoz-
ták magukkal: esernyőn, esőkabáton, gumi-
csizmán.
A kulturális és gasztronómai programok sűrű-
jében azonban aligha jutott figyelem az egész
napos esőnek. A színpadi programok sorát a
Kazincbarcikai Fúvószenekar és a Derkovits
Majorette Csoport kezdte, majd a Karakter
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Ti-
szaújvárosi Gimnasztráda táncos műsora kö-
vetkezett. Táncoltak a kisbocskorosok is, akiket
a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Nép-
dalkör kísért, majd a Magyar Állami Népi
Együttes mutatkozott be a sziget színpadán.
Nem csak efféle szórakozási lehetőséget kínált
a fesztivál, hiszen a Gasztronómia és a Kéz-
művesek utcája is várta-csalogatta a vendége-
ket. Látvánnyal, ízekkel, illatokkal. Már kora
délelőtt szép rendben sorakoztak az üstök, főtt
a halászlé, a pörkölt, a csülök, sült a ponty és a
keszeg. A szabadtéri konyhán túl saját porté-
káikat kínálták a kézművesek: a különleges fa-
kanalak, fűszerek, háziszappan és gyógy-
növények mellett frissen sült kürtőskalács illa-
tozott, sajtok, különleges mézek és hústermé-
kek is kaphatók voltak.
Ki egész napra, ki egy-egy koncert idejére jött,
a vendégek folyamatosan érkeztek a szigetre.
Berecz Enikő családjával Vámospércsről érke-
zett a fesztiválra, mint mondta, először jöttek
el, rokonaikkal, barátaikkal találkoznak itt.
Szintén első alkalommal volt vendége a feszti-
válnak a hajdúdorogi Dulovics család, mint
mondták, az időjárástól függ, hogy meddig ma-
radnak, de nagyon tetszenek a programok, sze-
retnék az egész napot itt tölteni. Kompár
Lászlóné Tiszavasváriból jött, családjával min-
den évben ellátogatnak ide. Tavaly is eláztak,
és most is, de az eső miatt eszükbe sem jutott,
hogy ne jöjjenek. Táncolni végül is gumicsiz-
mában is lehet - ezt többen is bebizonyították.
Például Balogh Zoltán Népi Zenekarának elő-
adásán. A miskolci együttes magyar nótákat ját-
szott, énekelt, s mint azt Balogh Zoltán el-
mondta, bár széles skálán mozog a zenekar, úgy
tapasztalják, hogy a magyar nótára igenis van
igény, nem csak az idősebbek, hanem a fiatalok
körében is. A mulatós vonalat folytatva Jolly és
Suzy táncoltatta-énekeltette a közönséget, majd
a főzőversenyek eredményhirdetése után
Radics Gigi és kamarazenekara lépett a szín-
padra. A sugárzó tizennyolc éves lány nem csak
saját dalait hozta el a közönségnek, hanem ked-
venc külföldi számait is. A koncert után el-
mondta, nagyon örül annak, hogy a rossz idő
ellenére is sokan kíváncsiak voltak rá, ez egy
fantasztikus közönség - tette hozzá. Az éne-
kesnő azt is elárulta, hogy nagyon szereti a
halat, főleg a harcsát, no meg a halászlét. A
folytatásban DJ Benő retro bulija következett,
majd tűzzsonglőrök szelídítették a lángokat.
Az est zárásaként az Irigy Hónaljmirigy lépett
a színpadra. Hozzad a páleszt, hozzad a páleszt
már! - énekelte a közönség is az egyik népszerű
slágert a fiúkkal, akik most sem hazudtolták
meg magukat. Bár az együttes jövőre lesz hu-
szonöt éves és valójában anno egy szilveszteri
buli erejéig álltak össze, mindannyian ugyan-
olyan „bolondok” mint negyedszázada. Persze
jó értelemben. (Képriportunk a 10.oldalon)

berta - fp

A halételek győztese, a Morotva Vadásztársaság kürtszóval ünnepelte a diadalt.

Versenyeredmények
Halételek:
1.Morotva Vadásztársaság, Polgár
2.FIDESZ
3.Tiszapalkonyai Polgárőr Egyesület
Tájjelegű ételek:
1.Tiszacsege
2.Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület
3.METRO

Testvérvárosunk, Csíkszereda csapatát teszteli a zsűri. A kép előterében Mikó István szín-
művész, a zsűri egyik tagja.

Rendkívüli ülés

Jutalom az állami
alkalmazottaknak is

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazá-
sában álló munkavállalók jutalmazásáról tárgyal mai
rendkívüli ülésén Tiszaújváros képviselő-testülete.

Amint arról beszámoltunk, Bráz György polgármester a képviselő-tes-
tület júniusban hozott határozatának felhatalmazása alapján kezdemé-
nyezte az állami és egyházi köznevelési intézmények fenntartóinál, hogy
az intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak az önkormányzati
fenntartású intézmények dolgozóihoz hasonló mértékű, félhavi illetmé-
nyüknek megfelelő összegű jutalomban részesülhessenek az első félév-
ben végzett teljesítményük elismeréseként. Az egyházi intézmény-
fenntartók visszajelzése alapján a képviselő-testület a jutalom biztosítása
érdekében a szükséges döntéseket augusztusi ülésén hozta meg. Ezek
alapján a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola részére a 8.160
ezer forintos fedezetet az önkormányzat már átadta. A Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola fenntartójával a 6,5 millió forint átadásáról szóló
megállapodás megkötése lapzártánkkor még folyamatban volt.
A polgármester újbóli megkeresésére a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Tiszaújvárosi Tankerületének igazgatója szeptember 11-én le-
vélben közölte az állami irányítás alatt álló köznevelési intézmények
dolgozói félhavi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetésé-
hez szükséges adatokat. Ennek alapján a Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Brassai Sámuel Szak-
képző Iskola dolgozói - összesen 255 fő - jutalmazására és a jutalom
járulékterheire, összesen 41.367.158 forint támogatás biztosítására, az
erről szóló megállapodás megkötésére adhat felhatalmazást a testület a
mai ülésen.

F.L.

Százmilliós közterületi fejlesztés

Akadálymentesítések,
burkolatcserék

Több mint húsz helyszínen 40 pontot érintő akadály-
mentesítési munkálatot végeznek városszerte. Elsődle-
gesen azokat a csomópontokat építik át, ahol az idős-
korúak, illetve a babakocsival közlekedők nagyobb
számban fordulnak elő, de a frekventált, nagy forgalmú
csomópontok is átépülnek.

Az intézmények környéke az egyik elsődleges célpont, illetve a nagyobb
részt nyugdíjasok által lakott területek.
- A Tisza út a Szederkényi útig, a víztorony, a Március 15. park, illetve
a buszmegállók környezete - sorolja a területeket Fodor Tamás, a Pol-
gármesteri Hivatal városüzemeltetési munkatársa. - Első körben olyan
helyszíneket kerestünk, ahol kiemelt fontosságú az akadálymentesítés.
A közbeszerzési eljárásból adódott, hogy nem tudták hamarabb elkez-
deni a munkálatokat, arra azonban figyeltek, hogy lehetőleg ne az isko-
lakezdés napján kezdődjenek az építések, hanem kicsit később.
De nem csak akadálymentesítenek. Járdák is épülnek, átépülnek, pél-
dául a Szent István úton a Park üzletháztól egészen a körforgalomig.
Tisza-part városrészben a Verebély és a Jedlik Ányos úton, illetve az
Alkotmány közben pedig részleges járdafelújítások zajlanak. Emellett a
gépjárművezetők is örülhetnek.
- A Szemere Bertalan utat is felújítjuk a Kertvárosban - mondja
Jászovicsné Makrai Mária, városfejlesztési munkatárs. - Kopóréteget
cserélünk és egyes szakaszokon teljes, illetve részleges útpálya-felújítás
is történik.
Emellett az Örösi úton komplex út-, járda, és parkoló felújítás folyik. A
várhatóan másfél héten belül befejeződő munkálatok összesített költ-
sége több mint 100 millió forint.

borza
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület képviselője
2014. szeptember 24-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.

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 gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 37/2013. (XII.21.) önkormányzati rende-
lete alapján a 2014/2015-ös tanévre pénzbeli el-
látásként megállapítható gyermekétkeztetési
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 kérel-

mezők jogosultak, akik életvitelszerűen lakó-
helyükön 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 Ti-
szaújváros, Bocskai utca 33., kedden és csü-
törtökön 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

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

Rágcsálómentesítés
Tájékoztató

Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái a 2014.
szeptember 15. – október 15. közötti időszakban zajlanak a város terü-
letén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros, Örösi úti lakópark, Tisza-sze-
derkény városrész, Tisza-part városrész) a megjelölt felszíni gócterü-
leteken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, VARAT paraffi-
nos kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. for-
galmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2014. szeptember 15-én reggel kezdődtek el a város 1.
sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik
a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően az őszi rág-
csálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2014. október
15-én lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
szeptember 25-én, csütörtökön 9 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanácskozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2014. évi pénzügyi tervéről szóló 3/2014.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői kör-
zetekről szóló 20/2002. (IX.06.) rendelet módosítására
3.Javaslat a Derkovits Kulturális Központ alapító okiratának módosítá-
sára
4. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozásra, valamint a pá-
lyázatok elbírálási szempontrendszerének módosítására
5. Javaslat energiatakarékossági pályázat elbírálására
Kérdések

Ülésezik az önkormányzat

Hirdetmény

Veszélyes hulladékok begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságá-
nak figyelmét, hogy városunk-
ban az ECOMISSIO Kft. közre-
működésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben
keletkező veszélyes hulladékok
begyűjtését. A gyűjtőpontokon
az alábbi környezetre veszélyes
hulladékféleségek adhatók át:

- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakk-
maradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradtolaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos
göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és
elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagoló-
anyagai,

- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédőszerek, rovarirtószerek és azok
maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2014.
szeptember 29. és október 2. között
Helyszínek: 1.nap – szeptember 29. (hétfő)
Tiszaújváros, 1. számú mobil gyűjtőpont – a
Munkácsy úti parkolóban a Brassai iskola mel-
lett.
2.nap – szeptember 30. (kedd)
Tiszaújváros, 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és 46-48. sz. épületek kö-
zötti parkolóban.

3.nap – október 1. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt
mobil gyűjtőpont
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út).
4.nap – október 2. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil
gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal szem-
közti parkolóban.
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 18.00
óráig a lakosság és az önkormányzat által mű-
ködtetett intézmények a fentiekben felsorolt
hulladékokat térítésmentesen adhatják át.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és termé-
szeti értékeinket!

Polgármesteri Hivatal
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Jóváhagyott
szavazólapok

A Tiszaújvárosi Helyi Választási Bizottság jóváhagyta az október 12-ei
polgármester-, egyéni választókerületi és nemzetiségi képviselőválasz-
tás szavazólapjainak adattartalmát. A szavazólapok a jelöltek családi és
utónevét, a jelölőszervezetek nevét, jelképét, illetve a független jelölés
tényét tartalmazzák. A jelöltek szavazólapi sorrendjét - ahogy arról ko-
rábban beszámoltunk - sorsolással állapította meg a választási bizott-
ság.

Kampányrendezvény
Programbemutató fórum

Téma: A lendület programja 2014-2020. A tiszaújvárosi Fidesz-
KDNP programjának bemutatása.
A programbemutató fórumon beszélgetőpartner: Szentesi Zöldi
László, a Magyar Demokrata főmunkatársa. Helyszín: Hamvas Béla
Városi Könyvtár előadóterme, Tiszaújváros, Széchenyi utca 37. Idő-
pont: szeptember 19-én, 18 óra.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ és a
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete

szeretettel meghívja Önt
2014. október 01. - 2014. október 09. között

megrendezendő
„IDŐSEK HETE 2014” RENDEZVÉNYSOROZATÁRA

PROGRAM
MEGNYITÓÜNNEPSÉG
2014. október 01. (szerda), 15:00 óra
Ünnepi köszöntőt mond: Bráz György polgármester
Eperjesi Erika és Borbély Károly zenés műsora
Helyszín: Derkovits Kulturális Központ - színházterem
(Ingyenes jegyek kaphatók az idősek klubjaiban,
valamint a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének irodájában.)

„Őszi kulturális kavalkád”
Vers, próza, mese, tánc, ének
2014. október 02. (csütörtök), 15:00 óra
Helyszín: Központi étterem

Kopjafa-koszorúzás
2014. október 03. (péntek), 14:30 óra
Helyszín: Nyugdíjas Park
(A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében.)

Aranylakodalom
2014. október 03. 16:00 óra
Helyszín: Városháza, Hotel Phőnix
(Jegyek kaphatók a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének irodá-
jában.)

„Főzőnap az egészség jegyében”
Főzés, egészségügyi állapotfelmérés, szűrések
2014. október 07. (kedd), 10:00—15:00
Helyszín: „Tisza-parti” Szabadidőház udvara

25 éves a Tiszaszederkényi Idősek Klubja
2014. október 09. (csütörtök)
- zártkörű rendezvény -

Tájékoztatás
A Tiszaújvárosi Krónika ez év szeptember 11-
i számában közölték az egyes választókerületi
képviselőjelölteket.
A 2. sz. választókerületben a Jobbik Magyar-
országért Mozgalom képviseletében indul egy
tiszaújvárosi lakos, akinek neve Kiss László,
és ez megegyezik az enyémmel. Tekintettel
arra, hogy 2010-ben én ugyancsak a 2. sz. vá-
lasztókerületben indultam, de a Városért Egye-

sület képviseletében, így a választópolgárok tisztánlátása érdekében
szükségesnek tartom elmondani, hogy a névazonosság nem jelent
azonos személyt is egyben. Ezt azért tartottam fontosnak közölni,
mert a kérdéses szám megjelenése után igen sokan megállítottak, te-
lefonon megkerestek és indulási szándékomról érdeklődtek. E leve-
lemmel kívánok tájékoztatni minden érdeklődőt arról, hogy a 2014-es
önkormányzati választáson sem függetlenként, sem pedig párt, egye-
sület, vagy mozgalom színeiben nem kívánok indulni. Ugyanakkor
megköszönöm azoknak a városlakóknak a bizalmát, akik mind 2006-
ban, mind pedig 2010-ben rám voksoltak, és úgy gondolták, hogy
képviselői munkámat csakis a város érdekeit szem előtt tartva, a napi
munkát tönkretevő politikai dogmáktól mentesen fogom végezni.

Kiss László
önkormányzati képviselő

A HPV a humán papilloma vírus nevének rövidítése.
Több mint száz típusa van, és ezek közül legalább
13 okozhat méhnyakrákot. A méhnyakrák védőol-
tással és szűréssel megelőzhető.
A HPV-fertőzés nagyon elterjedt: élete során az em-
berek 50-80 százaléka átesik valamilyen HPV-fertő-
zésen – és a legtöbbjük nem is tud róla. A HPV-fertő-
zés átvihető szexuális előjáték (bőr-bőr kontaktus, pet-
ting), valamint hüvelyi, anális és orális aktus során.
Nagyobb kockázatnak vannak kitéve azok, akik véde-
kezés nélkül létesítenek szexuális kapcsolatot, illetve
akik gyakrabban cserélgetik a partnereiket.
A HPV-fertőzés általában tünetmentes, átmeneti jel-
legű, és az esetek legnagyobb részében egyáltalán
nem okoz megbetegedést. A vírus legtöbbször 1-2 év
alatt magától eltűnik a szervezetből. A nők igen nagy
százaléka esik át HPV-fertőzésen, de többségüknél
mégsem alakul ki kóros elváltozás, illetve méhnyak-
rák. Ugyanakkor az erősen rákkeltő HPV-típussal tör-
ténő fertőződés esetében átlagosan minden 10 ember
közül egynél hosszú éveken keresztül észrevétlenül
fennmarad a HPV-fertőzés a szervezetben – ez pedig
magas kockázatot jelent a méhnyakrák kialakulása
szempontjából. Fontos tudni, hogy a HPV vírusra a
fertőződés után nem emlékszik az immunrendszer,
így ugyanazt a HPV típust többször is el lehet kapni,
akár ugyanattól a partnertől is.
Az oltás hatására az immunrendszer képes lesz arra,
hogy a valódi vírus megjelenése esetén gyorsabban
termeljen ellenanyagot ellene. Ezáltal a szervezetünk

képes lesz kivédeni a fertőzést. A HPV elleni védő-
oltás tehát képes megelőzni a fertőzést a vírus azon
két típusa esetében, amely a méhnyakrákok mintegy
70 százalékát okozza.
A 2014-ben bevezetett HPV elleni önkéntes védőol-
tást első alkalommal azok a lányok kaphatják meg is-
kolai kampányoltás keretében, akik betöltötték a 12.
életévüket és az általános iskola 7. osztályát a
2014/2015-ös tanévben végzik. (A beiskolázási rend-
nek megfelelően a 2001. június 1. és 2002. május 31.
között születettek.) A vakcinát a felkarba adja be az
iskolaorvos. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon,
két oltásra van szükség 6 hónap különbséggel. A vé-
dettség kialakulásához mindkét adag beadására
szükség van.
A HPV elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatás
az iskolában a védőnő, illetve az iskolaorvos fel-
adata. Írásbeli tájékoztató kiadására kerül sor az év
első szülői értekezletének keretében. Ez az írásos tá-
jékoztató csomag tartalmazza az úgynevezett szülői
nyilatkozatot is. Ezt kell kitölteni és aláírva vissza-
juttatni az iskolába ahhoz, hogy gyermeke térítés-
mentes HPV elleni védőoltásban részesülhessen.
Javasoljuk minden 25 éven felüli nő számára, hogy
rendszeresen keresse fel nőgyógyászát, vagy a vé-
dőnőt, és vegyen részt szervezett méhnyakszűrésen
akkor is, ha HPV elleni védőoltásban részesült. A vé-
dőoltás ugyanis a humán papillomavírusnak csak bi-
zonyos típusai által előidézett fertőzések ellen véd.
Ritkán ugyan, de olyan HPV-típusok is okozhatnak

rákos megbetegedést, amelyek ellen nem nyújt vé-
delmet a védőoltás.
A szűrés azért fontos, hogy időben felismerjük, ha a
fertőzés következtében kóros folyamat indult el a
méhnyak területén. A kezelés időben történő meg-
kezdése nagymértékben garantálja annak sikerét.
A 26-65 éves korú nők számára javasolt, hogy három-
évente vegyenek részt szervezett népegészségügyi
méhnyakszűrésen. Ez a vizsgálat a társadalombiztosí-
tási jogviszonnyal rendelkezők számára ingyenes. A
vizsgálat a méhnyakról történő sejtkenetvételből, va-
lamint a levett minta laboratóriumi vizsgálatából áll,
és fájdalommentes. A vizsgálat célja a vírus okozta
sejtelváltozások, illetve a rákmegelőző állapot minél
korábban történő felismerése.
A méhnyak sejtjeiben végbemenő rákképződés álta-
lában igen hosszú folyamat, így a rendszeres szűrés
bizonyítottan eredményes módja a megelőzésnek.
Felnőttkorban is van értelme kérni a HPV elleni védő-

oltást, mert az onkogén (a rák képződését elősegítő)
HPV-fertőzés veszélyének a nők minden életkorban ki
lehetnek téve.AHPV sokáig jelen lehet a szervezetben,
de az esetek nagy részében az immunrendszer legyőzi
a vírust, amely eltűnik a szervezetből. Újrafertőződés
azonban bármikor bekövetkezhet.AHPV-fertőzés hosz-
szú távú káros következményeit hatékonyan kivédi a
védőoltás. Új HPV-fertőzés bármilyen életkorban elő-
fordulhat, ugyanakkor a fiatal nők körében a leggyako-
ribb. A legcélszerűbb a szexuális élet kezdete előtt
megszerezni a védettséget, de későbbi életkorban sem
felesleges, és hátránnyal vagy kockázattal sem jár.
A védőoltással kapcsolatos információkért bátran
keresse az iskolavédőnőt és az iskolaorvost. Emellett
felkeresheti háziorvosát és az Önhöz legközelebbi
védőoltási tanácsadót is. Hasznos információkat talál
a www.antsz.hu/hpv és a www.egeszseg.hu oldala-
kon.
forrás: https://www.antsz.hu/felso_menu/hpv

Lakossági tájékoztató

HPV: humán papilloma vírus
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Meghitt percek

Susogó fák alatt és tótükörben
Az Énekszó Baráti Kör szeptem-
ber 14-én, vasárnap 17 órakor a
Derkovits Kulturális Központ
melletti parkban, 18 órakor pe-
dig a Dísztóhoz vezető lépcsősor-
nál énekelt a Magyar Dal Napja
tiszteletére.

A Magyar Dal Napja Presser Gábor ötlete nyo-
mán 2008-tól minden év szeptemberének má-
sodik vasárnapján megrendezett zenei ese-
mény. Első alkalommal a magyar könnyűzene
különböző irányzatainak képviselői adták elő
dalaikat, a későbbiekben már kiterjedt a ma-
gyar zene más műfajaira is.
Az Énekszó Baráti Kör teljes mértékben egyet-
ért ezzel a kezdeményezéssel, a magyar zene
közkincsként ápolásának gondolatával, ezért
elhatározta, hogy évenként gondoskodik a Ma-
gyar Dal Napja megünnepléséről városunkban,
összefogva az e gondolatban velünk tartókkal.
Ennek előhangjaként énekeltünk az említett
helyszíneken a Tiszaújváros Jövőjéért Alapít-
vány által támogatott „Meghitt percek” soroza-
tunk keretein belül magyar dalokat, melyek
között volt Erkel kórusmű, Bárdos népdalfel-
dolgozás, népdal, így egyik kedvencünk, a „Sze-
derkényi népdalcsokor” is.

Kezdeményezésünk helyességében megerősí-
tett bennünket az, amikor a több napja megál-
lás nélkül zuhogó eső éppen időben gyönyörű
napsütésre váltott, később pedig amikor a Dísz-
tóból partközelbe úszott egy kíváncsi teknős-
béka…
Legközelebb szeptember 23-án szeretnénk meg-

hitt perceket átélni az Őszirózsa klubban a klub
tagjaival együtt, hogy könnyebb szívvel ve-
gyünk búcsút a nyártól. Akkor már a világ más
tájairól származó daloknak is hangot adunk.

Vörös Béla
Énekszó Baráti Kör

Meghitt perceket szereznek maguknak és közönségüknek.

No, ezt ugord meg, kisapám!

Egy kis frivolitás
Igen, jól olvasták. Frivolitás. A
frivolité franciául könnyűt je-
lent, de a szó hallatán legtöbben
mégis a frivolra - könnyelmű,
komolytalan, könnyűvérű, sze-
mérmetlen, erkölcstelen -asszo-
ciálnak. Pedig lehet egyfajta ké-
zimunka, a hajócsipke-készítés
elnevezése is, mely a viktoriánus
korban élte virágkorát, s mely-
nek technikája lassanként a fele-
dés homályába merül.

Besenyei Irént, Ircsit civilben sokan ismerhe-
tik, mint a TVK Nyrt. Váltóműszakos Dolgo-
zók Érdekvédelmi Szakszervezete irodave-
zetőjét. Művészlélek arcát otthonában, ked-
venc alkotásai között mutatja meg.
- Tulajdonképpen mi a frivolitás?
- Itthon eléggé ismeretlen kézimunka-technika,
jellegéből adódóan nem olyan légiesen köny-
nyed, mint a vert vagy varrott csipke. Tudni
kell, hogy hajócsipke kétféle módon készít-
hető. Hajócskával, ami elvétve nálunk is kap-
ható, és tűvel, amit csak az interneten keresztül,
külföldről tudtam beszerezni. - Ircsi előveszi a

hosszú, egyenletes vastagságú, tompa hegyű
tűt, s míg beszélgetünk, már formálódik is ujjai
közt a hurkolt, csomózott frivolitás. - Ezek a
darabok - mutat a szebbnél szebb, fekete, fehér,
kék nyakékekre, karkötőkre - mind így készül-
tek. A vastag tű terítőknél, vagy ruhák nyakré-
szének, kézelőjének díszítésekor használható, a
vékonyak az ékszerekhez kellenek.
- Nem jellemző, hogy a nők ilyesmivel fog-
lalkoznának. Hogy sikerült megtanulnod a
frivolitást?
- Az alapokat egyik ismerősömtől, a hejőbábai
Simon Lászlóné Katitól sajátítottam el. Ő a
Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesületének
oszlopos tagja. De azóta - nem is én lennék, ha
nem tenném - már módosítottam kissé a techni-
kát. Az eredeti frivolitásban nem használnak
gyöngyöket, én megesik, hogy ötvözöm a
gyöngyfűzéssel a „horgolást”. -Az a kék nyakék,
a csillogó, rózsaszínű, Sambala gyönggyel -

mondja büszkén - a kedvencem. Mondhatnám
azt is, hogy az általam elérhető csúcs a hajó-
csipke-készítésben. És sikerült elérnem!
- Ilyenkor kényelmesen hátradőlsz a fotel-
ben?
- Jóleső érzés tölt el. Olyasmi lehet ez, mint,
amit egy magasugró érezhet, amikor teljesíti az
általa kitűzött, általa elérhető csúcsot. Míg ez
nem sikerül, hajtja belülről a kisördög: no, ezt
ugord meg kisapám! Úgy gondolom, a csúcson
kell abbahagyni, ezért már új kreatív lehetőség
után kutatok. Talán a foltvarrás lesz a követ-
kező. De csak a táskák érdekelnek - kacag egy
jóízűt.
- Néhány évvel ezelőtt gyöngyfűzéssel mu-
tatkoztál be a Krónikában és a tévében is. A
gyönggyel is csúcsot döntöttél már?
- A sakura, másnéven japán cseresznyevirág fa
- emel le egy rózsaszínű csodát az asztalról -
egy hónapig készült. A gyöngyből készült
cserepesvirág-korszakomat zárta le. A hobbyt-
lak - mutat egy másik alkotására -, mely 4
hónap alatt vált ilyenné, a bonsai idők végét
szimbolizálja.

- Ha megkérne rá valaki, fűznél neki egy
másik sakurát?
- Semmi pénzért sem - tiltakozik élénken. -
Úgysem lenne ilyen, és valahogy nem is lel-
ném örömömet benne. Különösen igaz ez a vi-
rágkorszakomra, amit két évvel ezelőtt, Gréta
lányom ballagására ajándékozott ötven szálas
rózsacsokorral fejeztem be. Hét hónapig mun-
kálkodtam rajta. Ezt sem forintban, sem érzé-
sekben nem lehet kifejezni.
- Miért kezdesz mindig más és más dologba?
Még itt van néhány félig kész karkötő, de
már a foltvarrás körül járnak a gondolataid.
- Tele van a fejem ötletekkel, számomra nagyon
fontos a kreativitás. Része kell, hogy legyen a
„szürke” hétköznapoknak. Ha a mottómat kel-
lene megfogalmaznom, azt hiszem G. B. Shaw
szavaival élnék: „ A tükröt arra használjuk, hogy
az arcunkat nézzük, a művészetet pedig arra,
hogy a lelkünket lássuk.” Az emlékként őrzött
alkotásaim által sikerül megpillantani - önmaga-
mat.

- másma -

Besenyei Irén hajócsipke alkotásaival.

A tűt interneten, külföldről szerezte be
Ircsi.

Egy korábbi korszak gyöngyszeme, a sakura.

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola immár
második alkalommal adott ki évkönyvet.

Az intézmény legújabb kiadványa a 2013/2014-es tanév legfontosabb
eseményeit, programjait foglalja össze, kiegészítve az osztályok fény-
képeivel, a tanulmányi versenyek eredményeivel, a kitűnő tanulók név-
sorával és sok-sok fényképpel. A cél az, hogy a megtörtént események
könnyen felidézhetők legyenek a tanulók, szüleik és az olvasó számára.
Kézzel foghatóvá váljon mindaz a sok élmény és siker, melynek az is-
kola tanulói és munkatársai részesei voltak. Az írások a diákok, szülők,
támogatók és a tanárok tollából születtek. A könyv szerkesztője Cseho-
vicsné Guba Adrienn, akinek egy év kitartó munkája fekszik a kiad-
ványban. Az iskola tanulói örömmel vették a könyv megjelenését, és
szívesen lapozgatják, keresik benne saját eredményeiket, az átélt élmé-
nyeiket felidéző írásokat.

Másodszor papíron a tanév

Kazinczy évkönyv

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!

A tanulók érdeklődve forgatják az évkönyvet.
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A statisztika azért jó, mert mindenki úgy értelmezi, ahogy
akarja - hallottam évekkel ezelőtt egy ismerősömtől. Persze
vannak olyan számok, melyek magukért beszélnek, melyeket
magyarázni lehet, de melyekbe belemagyarázni nem.
Ilyen számok láttak napvilágot 1969 szeptemberének köze-
pén a Borsodi Vegyészben Tiszaszederkény fejlődéséről.
„Tiszaszederkény lakóinak száma 1968-ban 11069 fő volt. A
tényleges szaporodás 1949 és 1968 között 816 százalék, azaz
9714 fő. Érdekességként említjük, hogy 5411 férfi és 5858
nő él Tiszaszederkényben.”
De nemcsak a nemek arányáról volt pontos statisztika.
„Általános iskolát a lakosság 69 százaléka végzett, 19 száza-
léka középiskolai, míg 11 százaléka egyetemi, illetve főisko-
lai végzettséggel rendelkezik. Az összlakosság egy százaléka
analfabéta. Ezek minden bizonnyal az óváros lakói közül
kerülnek ki.”
A lakások tekintetében is pontos kimutatással rendelkezett
a kor embere.
„Az 1968. évi adatok szerint 1800 állami, 250 szövetkezeti
és 358 magán-, illetve társasházat tartanak nyilván. A bejá-
rók száma 3971. A lakók közül 6529-en dolgoznak Tisza-
szederkényben, 150-en pedig másutt találtak munkalehe-
tőséget.”
Az infrastruktúráról is készült statisztika.

„A gázt, valamint az elektromos áramot fogyasztók száma
1872, illetve 2560. Csatornahálózat 1949-ben nem volt,
1968-ban 12,690 kilométer. A távfűtés vezetékének hossza
pedig 15 ezer 690 méter.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Számokban elbeszélve
45 éve történt

A Tisza TV műsora

Szeptember 18., csütörtök
9:00:Héthatár: Könyvtárfelújítás - Véget ért a strandszezon - Szeder-
kényi töredékek - Út és járda felújítások - Évkezdés az oviban - Au-

tómentesen - Sport
9:15:Hétről-Hétre: Halászléfőző fesztivál, kulináris és kulturális él-

vezetek a Tisza-szigeten (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Szeptember 22., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC Tiszaújváros – Jászberényi FC

bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Szeptember 24., szerda
18:00: Héthatár: Választás 2014 – Pro Urbe Klub alakult –

Széchenyire emlékeznek – Ősz a szigeten - János vitéz - Sport
18:15: Hétről-Hétre: Autómentes nap - Sulisárkányok

18.30: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők köz-
érdekű kérdéseire

Szeptember 25., csütörtök
9:00 A képviselő-testület ülésének közvetítése

Utána: Héthatár, Hétről-Hétre (ismétlés)
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
A kulturális központ félemeletén Papp Krisztina és Révász Réka
munkáiból látható grafikai kiállítás. Látogatható szeptember 30-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Tájékoztatás
Kedves Olvasóink!
A Hamvas Béla Városi Könyvtárban a felújítás befejeződött, ismét
teljes körűen elérhetők szolgáltatásaink.
A Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár előreláthatólag 1 hétig a felújítást
követő belső munkálatok miatt zárva tart.
Szíves megértésüket kérjük!
Szeptember 16 - november 7. „Az építészet megfagyott zene”
Kamarakiállítás az Ybl Miklós bicentenárium alkalmából. Helyszín:
a könyvtár földszintje.
Szeptember 18. (csütörtök) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a könyv-
tár előadóterme.
Szeptember 23. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyermek-
könyvtárban. Állatfigurás könyvjelző, ceruzatartó készítése. Belé-
pődíj: 250 Ft

Városi Kiállítóterem

Bodnár Mihály "Tisza virágzása" című fotókiállítása látogatható
szeptember 23-ig, hétköznap 10.00-18.00 óra között.

Tisztelt érdeklődők! Kedves vendégeink!
A 2014. szeptember 24. (szerda) 17.00 órára meghirdetett Ötórai tea
Ullmann Mónikával rendezvénytechnikai okokból elmarad.
Megértésüket köszönjük!

Szederkényi töredékek

„Magamnak: gyötrelem, másoknak út”
Kedden délután öt órakor lassan
gyülekeztek az emberek a tisza-
szederkényi református temp-
lom előtt. Nem istentiszteletre
jöttek. A különleges eseményre a
jelenlegi lelkész várta elődjének
családját és az ünneplőket a
templom kapujában.

A találkozásra a Szederkényi töredékek című
gyülekezeti monográfia bemutatója adott al-
kalmat. A most megjelent könyv sorait Kalydy
Miklós lelkész vetette papírra, aki az ’50-es
évek elejétől szolgált Szederkényben. A törté-
neti, néprajzi gyűjtésből, a liturgikus alkalmak
ismertetéséből, személyes élményekből, ta-
pasztalatokból álló, helytörténeti szempontból
pótolhatatlan könyv születésénél sokan bábás-
kodtak. A lelkész özvegye, Kalydi Miklósné,
Kató néni, aki 2012-ben, férje születésének
100. évfordulóján - ő maga 91 éves múlt már
akkor - indította a munkát, mely a 2014-es ki-
adásig vezetett. Ő írta a monográfia bevezető-
jét is, mellyel érzései szerint még tartozott
Kalydy Miklós emlékének, az utódoknak, a
gyülekezetnek. Tiszaújváros önkormányzata,
mely támogatást nyújtott a nyomdai munkála-
tokhoz, Bráz György polgármester, aki a fele-
lős kiadó szerepét vállalta magára, a Tisza-
szederkény Kultúrájáért Egyesület tagjai és a
Hamvas Béla Városi Könyvtár munkatársai,
akik a sárospataki levéltárban lévő kéziratot se-
gítettek könyvformába önteni. Külön meg kell
említeni Éles Mihály és Szutor István nevét,

akik jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az
olvasó élvezetes olvasmányként, fotókkal il-
lusztrálva veheti kezébe ezt a szép kiadványt.
A templomban Tompáné Mészáros Hedvig a
Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője aján-
lotta a művet a megjelentek figyelmébe, majd
dr. Varga István lelkész fűzött a könyvhöz né-
hány emlékező szót.
- Miklós bácsi indított el a pályámon - kezdte
a visszaemlékezést a lelkész. - Mindig ámulva
hallgattam, milyen felkészült, nagyszerű pré-
dikációkat tartott. Akkoriban nem volt „divat”
templomba járni, mégis sokan látogatták az

Isten házát. Miklós bácsihoz erős a kötődésem.
Csecsemőként ő keresztelt meg, amikor a szü-
leim nagy titokban, egy teherautón Pestről Sze-
derkénybe hoztak, s később, amikor lelkész-
ként idekerültem, egy olyan közösséget ha-
gyott rám, ahol jó érzés szolgálni. Nem hiába
vetette el a magot, a mag az évek során szépen
kikelt. A könyvet lapozgatva azért elméláztam:
miért kell ahhoz előbb meghalnia egy ember-
nek, hogy később az utókor elismerje a mun-
káját?
Bráz György, aki polgármesterként, helyi kép-
viselőként, a könyv felelős kiadójaként, sze-

derkényi lakosként és református hívőként is
vett részt a bemutatón, emlékeztetett arra, hogy
az egyház jelen van Tiszaújváros életében. Ma
már nem kell titokban templomba mennie sen-
kinek, s a város egy református és egy római
katolikus iskolával is büszkélkedhet. Köszöne-
tét fejezte ki a Kalydy családnak, hogy megje-
lenhetett a monográfia, s egyben reményét
fejezte ki, hogy amit át kellett élnie egy pap-
nak a múlt század közepén, végén, az soha
többé nem fordulhat elő.
Jézsó Gábor, a Tiszaszederkény Kultúrájáért

Egyesület elnöke a gondviselés könyvének ne-
vezte a Szederkényi töredékek-et, hisz a bá-
báskodásnál mindig akkor és ott bukkant fel
egy-egy segítő ember, ötlet, ahol, és amikor
éppen szükség volt rá.
Kalydy Zoltán, a lelkész fia, a család nevében
mondott köszönetet a kiadvány megjelentetéséért.
- Édesanyám, aki 93 éves, s sajnos most nem
lehet közöttünk, nagyon boldog hogy édes-
apám műve napvilágot láthatott - mondta. - A
könyv 50-60 évvel ezelőtt íródott, de felnőtt
fejjel még ma is örömmel tölt el a fotókról rám
köszönő úrvacsorai kanna, a hímzett terítők lát-
ványa, s édesapám sorainak olvasása. Szüleim
büntetésből kerültek ide, szegény életet éltek,
de példamutató szolgálatot láttak el a faluban.
Édesapám emberszerető, békességet kereső
ember volt, aki hol biciklin, hol szánon, hol
szekéren közlekedve járt át Sajóörösre, Sajó-
szögedre istentiszteletet tartani, de sem az ő,
sem édesanyám száját soha nem hagyta el pa-
nasz. Édesapám gyakran emlegette, hogy Isten
a nagy rendező, amire jó példa egy keserédes
mozzanat az életünkből. Édesapám az utolsó
kosár fát hozta be tüzelőnek édesanyámnak,
majd szinte azonnal jött a hír: egy régi tanít-
vány most indított útnak Bükkábrányból két
kocsi fát a családunknak. Hálásak vagyunk a
gondviselésnek mindazért, amit szüleinktől ta-
nultunk, s a Jóistennek, hogy nem a fióknak
íródott ez a könyv.
A könyvbemutató végén Éles Mihály olvasta
fel Reményik Sándor Viadukt című versét,
melynek néhány sora: „Magamnak: gyötre-
lem,/másoknak út,/ A hídépítő Istennek: dicső-
ség.” a könyv mottójául szolgált.
A Szederkényi töredékek - melyből megismer-
heti az olvasó Szederkény történetét, a liturgi-
kus alkalmak menetét, Kalydy Miklós sze-
mélyes benyomásait, a mellékletekben a lel-
kész néprajzi gyűjtéseinek egy-egy darabját, a
Tiszapalkonyai Erőmű vázlatos történetét, a
TVK és Tiszaszederkény-Újváros építésének
előzményeit, s ezek egyházi vonatkozásait - a
városi könyvtárból kikölcsönözhető.

Tamás Mariann

A könyvet Tompáné Mészáros Hedvig, a Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetője ajánlotta
a megjelentek figyelmébe.

A család nevében a lelkész fia, Kalydy Zoltán mondott köszönetet a könyv megjelentetéséért.
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Tiszaújváros,
Juhar-közben

(a szakmunkás-
képző mögötti
garázssoron)
garázs kiadó.

Érd.:
0670/779-4660

Évadzáró horgászverseny
2014. szeptember 20-án (szombaton) évadzáró horgászverseny lesz a sajószögedi Er-
dészeti 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

Az Invitellel szilveszterig lazíthat
Ahogy véget ért a nyár, úgy rövidülnek a nappalok. A
munka vagy tanulás után szívesebben megyünk haza,
és a hűvös, borongós időben egyre több időt töltünk
a lakásban, így jobban igényeljük azt is, hogy a
tartalmas otthoni szórakozáshoz mindenünk
meglegyen. Ilyenkor jólesik a lakás melegében
kényelmesen kikapcsolódni, és a legfrissebb hírek
böngészése mellett a személyes ügyeinket is kom-
fortosabb a kanapénkról intézni. Az Invitel legújabb
tévé-, internet és telefonszolgáltatást, továbbá
díjmentesen kipróbálható extrákat tartalmazó, akciós
ajánlatával egészen szilveszterig élvezhetjük az
otthoni lazítást. Az új előfizetők ugyanis kétéves,
határozott idejű szerződéssel 2014. december 31-ig
egységesen, 1999 forintos akciós havi díjért vehetik
igénybe az összes, így akár a legnagyobb Invilág
csomagot is.

Teljes kényelem, gazdag tartalom
Az Invilág csomagok által kínált televízió-, internet-
és telefonszolgáltatás többféle kombinációban érhető
el. Már az alapcsomagokban is megtalálhatók a
legfontosabb tévéadók és köztük a legnézettebb
sportcsatornák. A nagyobb csomagok pedig még több
filmet, sportot, zenét, közszolgálati és kereskedelmi,
tudományos és gasztronómiai, valamint hír- és
gyerekműsorokat tartalmaznak, hogy a család
minden tagja megtalálja az érdeklődésének megfelelő
programokat. A választék az Invitel IPTV- és
digitáliskábeltévé-előfizetői számára tovább
bővíthető a személyre szabható tematikus
minicsomagokkal. Ráadásul a legfrissebbek közül
most egyet 90 napig díjmentesen kipróbálhatunk az
új, kétéves csomagok mellett. A megrendelt,
határozott idejű Invilág előfizetés mellé szintén 90
napig díjmentes extraként kapjuk a Kaspersky
vírusvédelmi szoftverét, amely több eszközre, akár
okostelefonra és táblagépre is telepíthető, így még
nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat a
világhálón.

A gyors döntés kifizetődik
Az új ajánlat különlegessége az év végéig szóló ak-
ciós havi díj, így minél korábban rendeljük meg a ki-
választott csomagot, annál tovább élvezhetjük a

kedvezményes időszakot. Az új lakossági előfizetők
24 hónapos határozott idejű szerződéssel év végéig
1999 forintos havi díjért vehetik igénybe a két vagy
három szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág cso-
magokat, amelyekhez online megrendelés esetén to-
vábbi kedvezmény is kapcsolódik. Azok, akik már az
Invitel ügyfelei, a jelenlegi előfizetésük mellé meg-
rendelt új internet- vagy tévészolgáltatást szilveszte-
rig 999 forintos havi díjért élvezhetik 24 hónapos,
határozott idejű szerződéskötés esetén. Így két új
elem egyidejű megrendelésekor az új szolgáltatások
2014. december 31-ig érvényes havi díja 1998 forint.
A csomagokért 2015 januárjától a hozzájuk tartozó
havi díj fizetendő.

Személyes ügyintézés
Invitel Pont: Tiszaújváros,

Szent István út 1/A.
Időpont-egyeztetés: +36 1 801 7940

További információ:
az 1288-as Infóvonalon,

illetve a www.invitel.hu weboldalon
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A Sportcentrum eseményei
Szeptember 17- 20.

Magyar női ifjúsági röplabda válogatott edzőtábora

Szeptember 20. szombat
Labdarúgás
16.00 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Jászberényi FC

NB III-as bajnoki mérkőzés
Labdarúgó stadion

Szeptember 21. vasárnap
Labdarúgás
10.00 U6/7, U8/9 U13 Bozsik torna

Műfüves edzőpálya

Labdarúgás

Árulkodó gólkülönbség
Az elmúlt heti nagy esőzések
miatt a labdarúgó stadion gyep-
szőnyege alkalmatlan volt a já-
tékra, a műfüves és a füves ed-
zőpálya közül végül az utóbbira
esett a választás az NB III ötödik
fordulójában.

A kisebb méretű játéktér sem hozott sikert a
hazai csapatnak. A tavaly még NB II-es Kis-
várda együttese ellentmondást nem tűrő hatá-
rozottsággal, több mint fél tucat gólt lőve
leiskolázta a Termálfürdő FC Tiszaújváros gár-
dáját.
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Kisvárda

0-7 (0-4)
Tiszaújváros: 200 néző, V.: Czékus (Zsákai,
Varga).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Polényi,
Hajdu, Fodor, Molnár F., Galambos (Halász),
Tóth T. (Patalenszki), Kovács B., Kerekes, Mol-
nár L., Kovács P.
Kisvárda: Vasas-Mboussi, Hegedűs, Molnár,
Kardos, Orosz (Milovac), Fodor, Brankovics
(Miskolczi), Erős, Nagy, Módis (Hidi).
6. perc: Erős jobb oldalról végezhetett el sza-
badrúgást. A labdára középen érkezett Hege-
dűs és magasra felugorva nyolc méterről a
kapu közepébe bólintott. 0-1
12. perc: Ezúttal bal oldalról végezhetett el
szabadrúgást a vendégcsapat. A rövid saroknál
Kardos ugrott a legmagasabbra és a kapujából
kiinduló Tóthot megelőzve a sarokba csúszta-
tott. 0-2
38. perc: Brankovics indította Nagy Róbertet,
aki kilépett a védők közül és tíz méterről a bal
alsó sarokba passzolt. 0-3
42. perc: A tiszaújvárosi kaputól harminc mé-
terre szabadrúgáshoz jutott a Kisvárda. Egy
gyors szabadrúgás variáció után Fodor bom-
bázott a kapu bal oldalába. 0-4
70. perc: Molnár lefutotta a bal oldalon a vé-
dőket, élesen középre lőtt labdáját Erős leke-
zelte, majd öt méterről a bal alsó sarokba lőtt.
0-5
76. perc: Hidi, Miskolczi volt a labda útja.
Utóbbi Milovacot ugratta ki, az idegenlégiós
az ötösről a vetődő Tóth mellett a kapuba pöc-
költe a labdát. 0-6
84. perc: A hetedik gól is Milovac nevéhez fű-
ződik. A jobbról Nagytól laposan középre ér-
kező labdát Hegedűs átlépte, mögötte érkezett
a csapattárs, aki nyolc méterről senkitől sem
zavartatva lőtt a hálóba. 0-7
Már a bemelegítésnél látszott, hogy a kisvár-
dai csapat komolyan veszi a találkozót. Bő fél
órával a kezdés előtt a zuhogó esőben pörgő
bemelegítést tartottak óriási intenzitással fű-
szerezve és ez a mérkőzésen azonnal meg is
látszott. A tiszaújvárosiak még fel sem ocsúd-

tak és már két gólt kaptak. Ezt még ebben a fél-
időben újabb kettő követte. A fordulás után
sem változott a játék képe, ezúttal azonban
három góllal megúszták a második negyvenöt
percet.
A hét gól nem tükrözi kellőképpen a két csa-
pat közötti különbséget. A hazai együttes ezen
a mérkőzésen fényévnyi távolságra volt ellen-
felétől. A kisvárdaiak olyan akarással és el-
szántsággal küzdöttek, mintha az életük forgott
volna kockán. A tiszaújvárosiak küzdeni aka-
rására sem lehetett panasz, de a nyírségi gárda
egyszerűen „beléjük fojtotta a szuszt”. A ven-
dégek kapusának mindössze egyetlen esetben,
egy szabadrúgásnál kellett elvetődnie. Röviden
összefoglalva: osztálykülönbség volt a két le-
génység között. A Kisvárda, ha továbbra is így
játszik, a bajnoki arany hamar borítékolható
lesz.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A sokkal erősebb
csapat nyert, gratulálok nekik.
Kocsis János, vezetőedző: Szurkolóinknak kö-
szönhetően hazai pályán érezhettük magunkat.
Ezen a mérkőzésen egyénileg és csapatként is
kiválóan teljesítettünk, és biztos vagyok benne,
hogy ettől is tudunk még jobb teljesítményt
nyújtani.
Az 5. forduló további eredményei:
Fortress Felsőtárkány SC – Nyírbátor FC 2-4
Cigánd SE – Budapest Honvéd–MFA 4-3
Putnok FC – Salgótarjáni BTC–Puebla 3-1
Létavértes SC ’97 – Kazincbarcikai SC 0-3 (tö-
rölve)
Jászberényi FC – FC Hatvan 1-1
Gyöngyösi AK–YTONG – DVSC–DEAC 1-1
Veresegyház VSK – Hajdúböszörményi TE 1-0
Következik a 6. forduló:
2014. szeptember 20., Szombat 16:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Jászberényi FC

Kisvárda Master Good – Putnok FC
Salgótarjáni BTC–Puebla – Cigánd SE
Nyírbátor FC – Veresegyház VSK
Hajdúböszörményi TE – Létavértes SC ’97
Kazincbarcikai SC – FC Hatvan
2014. szeptember 21., Vasárnap 16:00
Budapest Honvéd–MFA – Gyöngyösi AK–
YTONG
DVSC–DEAC – Fortress Felsőtárkány SC

Egy, csak egy…

A Termálfürdő FC Tiszaújváros valamennyi
utánpótlás csapata pályára lépett a hétvégén,
de csak az U14-es gárda örülhetett a mérkőzés
végét jelentő sípszó után.

U21 Mezőkövesd – Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-0

Rémiás Róbert, edző: A vereség ellenére gra-
tulálok csapatomnak. A bajnok otthonában is
megtettünk mindent a jó eredményért, sajnos
egy pontrúgásnál nem figyeltünk eléggé.

U17 Mezőkövesd – Termálfürdő FC
Tiszaújváros 9-1

Császár Zoltán, edző: Nagyon nagy pofonba
szaladtunk bele. Remélem, gyorsan felkelünk
és visszatalálunk a helyes útra.

U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC
FC 4-5

Barabás Zoltán, edző: A gólhelyzeteket nem
elég kialakítani, azokat be is kell rúgni. Sta-
tisztika csupán, de a barcikai csapat 90%-osan,
mi 50%-osan értékesítettük a gólhelyzeteket.

U14 Termálfürdő FC Tiszaújváros - KBSC
FC 3-0

Czerva Zoltán, edző: Végig mi irányítottuk a
mérkőzést, megérdemelten nyertünk.

A mérkőzés nagy részében a fehérmezes vendégcsapat játékosainál volt a labda.

Asztalitenisz

Újra asztalhoz álltak
Szeptemberben megkezdődtek az asztalitenisz csapatbajnokság küzdel-
mei. A Tiszaújvárosi Sport Club ebben az esztendőben is két csapatot
indított. Az NB III Észak-Magyarország „B” csoportjában a TSC I., a
megyei osztályú bajnokságban a TSC II. csapata küzd a pontokért. Szin-
tén a megyei bajnokságba nevezett az Eötvös AC együttese. Az első for-
dulóban az NB III-as legénység kiütéses győzelmet aratott, az ala-
csonyabb osztályban a két tiszaújvárosi csapat egymással mérkőzött.
Füzesabonyi SC – TSC I. 1-17
A győzelmeket szerezték: Koncsik 4, Gulyás 4, Hajdú 4, Vécsei 3 és a
Gulyás-Koncsik, Hajdú-Vécsei párosok.
Eötvös AC - TSC II. 2-16
A győzelmeket szerezték: Zoltán 2, illetve Kavicsánszki 4, Mag 4, Fóti
3, Molnár 3 és a Kavicsánszki-Mag, Fóti-Molnár párosok.

Kajak-kenu

Éremsorozat megduplázva
Fantasztikus eredmények és ti-
szaújvárosi sikerek születtek a
szlovákiai Piestany városában
megrendezett kajak-kenu Olim-
piai Reménységek Versenyén. Az
utánpótlás korosztályú verseny-
zők legnagyobb nemzetközi se-
regszemléjén 29 ország sportolói
vettek részt.

A magyar kajak-kenu válogatottban Béke
Kornél, Bragato Giada és Nagy Szabolcs kép-
viseletében három tiszaújvárosi versenyző sze-
repelt. A férfi kajak szakág edzői teendőinek
ellátására pedig a válogatott szakvezetése a
TKKSE edzőjét, Betlenfalvi Istvánt kérte fel.
A tiszaújvárosi különítmény - a megszerzett 6
éremmel: 2 arany, 2 ezüst, 2 bronz -, a magyar
válogatottba versenyzőket delegáló egyesüle-
tek közül az egyik legeredményesebb klub lett.
- Csodálatos hétvégén vagyunk túl, verseny-

zőink újra sporttörténelmet írtak, hiszen egy
esztendővel ezelőtt Béke Kornél révén meg-
született a TKKSE első nemzetközi győzelme,
idén pedig Bragato Giada érett, kiegyensúlyo-
zott versenyzéssel a TKKSE első nemzetközi
kenus győzelmét is megszerezte. Dicséret és
elismerés illeti mindhárom versenyzőnket, hi-
szen becsülettel, tudásuk legjavát nyújtva küz-
döttek - értékelte a versenyt Dr. Juhász Péter a
TKKSE szakmai alelnöke.
Eredmények:
K-1 férfi (16 évesek) 1000 m: 1. Mayer Keán
(Magyarország), 2. Béke Kornél (Magyarország,

edző: Betlenfalvi István), 3.Alexander Medvedev
(Kazahsztán), C-1 női (17) 1000 m: 1. Bragato
Giada (Magyarország, edző: Krucsay József), 2.
Oulimata Fall (Franciaország), 3. Laura Hedervari
(Csehország), K-4 férfi (15-17) 1000 m: 1.
Lengyelország, 2. Magyarország (Béke Kornél,
Erdőssy Csaba, Kuli István, Selyem Róbert) 3.
Lettország, K-1 férfi (16) 500 m: 1. Béke Kornél
(Magyarország, edző: Betlenfalvi István), 2.
Alexander Medvedev (Kazahsztán), 3. Kyriakos
Agathangelou (Cyprus), C-1 női (17) 500 m: 1.

Miskolczy Fruzsina (Magyarország), 2. Oulimata
Fall (Franciaország), 3. Bragato Giada (Magyar-
ország, edző: Krucsay József), K-2 férfi (17) 500
m: 1. Slawomir Witczak - Dominik Wroblewski
(Lengyelország), 2. Hugo Figueiras - Igor Pinho
(Portugália), 3. Béke Kornél - Nagy Szabolcs
(Magyarország, edző: Betlenfalvi István), C-1 női
(17) 200 m: 1. Oulimata Fall (Franciaország), 2.
Miskolczy Fruzsina (Magyarország), 3. Sophie
Speck (Németország), 4. Bragato Giada (Ma-
gyarország, edző: Krucsay József).

A sikeres trió (balról-jobbra) Béke Kornél, Bragato Giada, Nagy Szabolcs.

Kosárlabda

Van még munka a rajtig

A házigazda egriek mellett a másodosztályú Budapest Honvéd és a Ti-
szaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK, valamint a harmadosztályú baj-
nokságra készülő Miskolci EAFC gárdája lépett pályára az Eszter-
házy-csarnokban rendezett hagyományos Dobó-kupa kosárlabda tornán.
A tiszaújvárosi csapatnál még javában folyik a munka, látszott, hogy

„sok a dolog” az október 4-ei bajnoki rajtig. A Brunyánszky legénység
szoros mérkőzéseket játszott, de egyszer sem sikerült nyernie.
A Dobó-kupa eredményei:
EKF-Eger-KOK–MEAFC 86–82 (28–24, 15–27, 26–14, 17–17)
Bp. Honvéd–TT-Phoenix KK 58–55 (14–19, 17–10, 7–13, 20–13)
Ld.: Bohanek 9, Kwame 9, ill. Kilyen 11/3, Pöstyéni 9.
MEAFC–Bp. Honvéd 76–72 (21–23, 17–13, 9–18, 29–18)
TT-Phoenix KK–EKF-Eger-KOK 71–75 (18–18, 24–18, 15–20, 14–19).
Ld.: Béres 17, Pöstyéni 16, Kilyen 13/12, Benőcz 10., ill. Szabó P. 27/15,
Máté 16.
TT-Phoenix KK–MEAFC 91–95 (19–18, 28–29, 19–19, 25–29)
Ld.: Varga Á. 19, Kótai 13/3, Pöstyéni 11, ill. Tóth G. 20/12, Drahos
14/6, dr. Fazekas 14, Szepesi 12.
Bp. Honvéd–EKF-Eger-KOK 71–65 (12–18, 24–20, 17–19, 18–8)
A torna végeredménye: 1. Budapest Honvéd, 2. MEAFC, 3. EKF-Eger-
KOK, 4. Tiszaújváros.
További hír az egyesület háza tájáról, hogy a Phoenix utánpótlás csapa-
tai ezentúl „Sitku Ernő utánpótlás nevelő bázis, Tiszaújváros” név alatt
tanulják, űzik a sportágat. A 149-szeres válogatott örömmel vállalta a
munkát és adta nevét a programhoz.

Sitku Ernő sportpályafutása méltán lehet példaképe a mai fiata-
loknak.

Az iskola büszkesége

A második ifjúsági olimpián, Kínában triatlonban ezüstérmet és nyol-
cadik helyet szerzett Lehmann Bencét iskolájában, a Tiszaújvárosi
Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban is kö-
szöntötték. A 11. osztályos tanulónak Pogonyi-Simon Edit intézmény-
vezető, az Eötvös tantestülete és a munkaközösségek vezetői gratuláltak
a kiváló nemzetközi eredményhez.
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Fotók: Bartók István,
Kelemen Tamás
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