
Részletes eredmények az október 12-én rendezett önkormányzati válasz-
tásról. Közöljük a jelöltekre leadott szavazatok számát, arányát, a töredék-
szavazatok megoszlását. Nyilatkozik Bráz György megválasztott pol-
gármester és Dr. Kébel Zsolt a Városért Egyesület elnöke. . /3. oldal

Tizenhárom évnyi szü-
net után játszott ismét
bajnoki mérkőzést a Ti-
szaújvárosi Sport Club
női kézilabda csapata.
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Részletes
eredmények Iskolásaink a nagyvilágban Csak így tovább!
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Szocreál lendület
Történelmi győzelmet arattak Tiszaújvárosban a szocialisták. Min-
dent megnyertek. Volt már példa erre, de 2006-ban Koscsó Lajos
egyéni képviselő is volt, Bráz György viszont most „csak” a polgár-
mester-választáson indult. Így a szociknak háromnegyedes többségük
van a testületben. Ennél már csak akkor szerepelhettek volna job-
ban, ha a parlamenti választás szabályai szerint osztanák ki a kom-
penzációs mandátumokat. Az egyéni körzetek megnyeréséhez már
nem szükséges töredékszavazataikkal további két képviselőjük lenne.
Számítani lehetett a baloldali sikerre, a nagyot álmodni merők még
a kilencből kilencet sem tartották lehetetlennek. Nem is annyira ez,
hanem az arányok okoztak meglepetést. Még a legszorosabb eredmé-
nyű választókerületben is 19 százalékkal verte fideszes riválisát a
győztes.
Mi a titok? Az elmúlt négy, nyolc, húsz év. A választópolgárok a vá-
rost húsz éve irányító szocialisták munkáját ismerték el vasárnap.
És a folytatásra szavaztak.
Pedig szavazhattak volna a megújulásra is, amit a Fidesz hirdetett.
Miért nem tették? Nem hittek benne. Nem, hiszen - már, akik ol-
vasták - az MSZP négy évvel ezelőtti programjának leporolt válto-
zatát kapták. Nem, mert a központi témák, melyeket a szocik fejére
olvastak - elöregedés, a fiatalok elvándorlása - nem helyi, hanem or-
szágos jelenségek, s a folyamatokért elsősorban nem az önkormányzat,
hanem a mindenkori - így a jelenlegi - kormányzat vonható felelősségre.
Nem a „megújulásra” szavaztak a tiszaújvárosiak, mert sem a kam-
pányesemények, sem a jelöltek nem hordozták ennek komoly ígéretét.
A kampányhajrában alkalmazott módszerek pedig riasztották, sem-
mint lelkesítették az embereket.
A Városért Egyesület és a Jobbik elégedett lehet. Jól taktikáztak,

szinte nem is kampányoltak. Előbbinek néhány ismert, elismert je-
löltje, utóbbinak a pártszimpátia hozta a mandátumot.
A Munkáspárt? Nem tűnt el a helyi politikai térképről. Ez volt a
céljuk.
És a győzteseknek vajon mi lehet a jövőben?
A város szempontjából az lenne üdvözítő, ha lendületben maradná-
nak, tennék a dolgukat a városért, tennék azt, amire most óriási bi-
zalmat kaptak.

-efel-

Tiszaújváros általános és középiskolás tanulói számos
helyen jártak az elmúlt napokban, hetekben, még az
országhatárt is átlépték. Élményeikről, kalandjaikról,
tapasztalataikról lapunkban is beszámolnak.
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Tiszaújvárosban a választópolgárok 42,63 %-a szavazott.

Ismét Bráz György a polgármester

Totális szocialista győzelem

AMagyar Szocialista Párt (MSZP)
elsöprő sikert ért el az önkormány-
zati választáson Tiszaújvárosban.

A párt jelöltje, Bráz György hatalmas fölénnyel
őrizte meg polgármesteri címét és mind a nyolc
választókerületben a szocialista jelölt győzött.
A Fidesz-KDNP, a Városért Egyesület és a Job-
bik egy-egy kompenzációs mandátumot szer-
zett a polgármesterrel együtt 12 fős képvise-
lő-testületben.
Tiszaújváros 14.402 választópolgárának 42,63
százaléka (mintegy 5 százalékkal kevesebben,
mint négy éve) járult az urnák elé október 12-
én, hogy polgármestert, önkormányzati képvi-
selőket válasszon, s hogy voksoljon a megyei
közgyűlés pártlistáira. A roma nemzetiségi vá-
lasztáson csaknem 80, a ruszinon 60 százalé-
kos volt a részvételi arány. (A nemzetiségi
választáson csak azok szavazhattak, akik ko-
rábban regisztráltatták magukat.)
A polgármesteri posztért hárman versengtek, s
végül Bráz György hatalmas fölénnyel, az érvé-
nyes szavazatok 72 százalékával nyert. (Négy
éve 55,31%-kal szerezte meg ezt a címet.)
A Fidesz-KDNP jelöltje, Cziberéné Bencze
Magdolna 25,78 százalékkal lett a második, a
Munkáspárt színeiben induló Budai Ferenc
2,27 százalékot ért el.
Az egyéni választókerületekben taroltak a szo-
cialisták, mindenütt ők nyerték el a mandátu-
mot. Mégpedig nagy fölénnyel, két jelöltjük is
65 százalék fölötti eredményt ért el, s csupán
szintén ketten maradtak 50 százalék alatt.

A mandátumot nem eredményező töredéksza-
vazatok alapján a Fidesz-KDNP, a Városért
Egyesület és a Jobbik egy-egy képviselői he-
lyet kapott a kompenzációs listáról.
A megyei közgyűlési pártlistákra leadott szava-
zatokat megyei szinten összegezték. A 29 tagú
testületben a Fidesz-KDNP 15, a Jobbik 8, az
MSZP 5, míg a DK 1 mandátumot szerzett.
A közgyűlésnek a pártlisták alapján három ti-
szaújvárosi is tagja lehet. Török Dezső (Fidesz-
KDNP) ugyanis az első, Balla Gergő (Jobbik)

a harmadik, Bráz György (MSZP) az ötödik
pártja listáján. Török Dezső első helye a listán
azt is jelenti, hogy ő a közgyűlési elnöki poszt
várományosa.
Önkormányzatot választhattak a nemzetiségek
is. A szavazás eredményeként 3-3 fős roma, il-
letve ruszin nemzetiségi önkormányzat alakul-
hat városunkban.

(Részletes választási eredmények,
nyilatkozatok a 3. oldalon.)

Alakuló ülés
Amennyiben a választási bizottsághoz a határidőig nem érkezik jog-
orvoslati kérelem, fellebbezés az önkormányzati választás eredmé-
nyével kapcsolatban, úgy október 21-én, kedden, 9 órakor tartja
alakuló ülését Tiszaújváros új képviselő-testülete, melyet a Tisza TV
élőben közvetít.

Krónika pénteken
Felhívjuk Tisztelt Olvasóink, Partnereink figyelmét, hogy nemzeti
ünnepünk miatt a Tiszaújvárosi Krónika következő száma, nem csü-
törtökön, hanem október 24-én, pénteken jelenik meg. A lapzárta idő-
pontja változatlanul kedd, 10 óra.

Térségünkben felemás képet mutatnak a hely-
hatósági választások eredményei. Többségé-
ben a folytatás mellett voksoltak a választók,
azonban voltak olyan települések, ahol az
első ember személye változott.
Nézzük azokat, akik maradnak. Testvértelepü-
lésünkön, Polgáron Tóth József, a Demokratikus
Koalíció színeiben a szavazatok 57,46%-át meg-
kapva végzett az élen. Tiszapalkonyán a függet-
lenként induló Lasztóczi László Attila 49,93%-os
teljesítménnyel maradt polgármester. Gulyás
Ottó ugyancsak függetlenként Nagycsécsen lett
polgármester a voksok 63,74%-ával.
Tovább folytathatja Sajószögeden Dr. Gulyás
Mihály, Kesznyétenben Kecső Imre és He-
jőbábán Juhász Barnabás is. Ők mindhárman

függetlenek és kihívó nélkül mérették meg
magukat.
Nézzük azokat a településeket, ahol a több-
ség a váltásra voksolt.
Dr. Domján László Istvánt, Mezőcsát korábbi
független polgármesterét Siposné Horváth Anita
Ágnes a Fidesz-KDNP jelöltje váltja (40,6%).
Sajóörösön Baranczó József polgármesterrel
szemben 3 jelölt indult, ám az utolsó pillanatban
ketten visszaléptek Szabó Gábor független je-
lölt javára, aki 66,77%-os támogatottsággal
nyert is.
Hejőpapiban is új ember ül a polgármesteri
székben, Miskolczi Tibor független jelöltként
a szavazatok 52.05%-át elnyerve váltotta le
Kopcsó László Zoltánt.

Kitekintő

Van, aki marad, van, aki megy
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A Városháza előtt is elsétáltak a résztvevők. A programot előadá-
sok, szűrővizsgálatok tarkították.

Egyházi hírek
Római katolikus
Keddtől szombatig 18:30-órától, vasárnap 11:00 órától szentmise.
Görög katolikus
Csütörtökön és pénteken 8:00 Szt. Liturgia, 17:30 paraklisz. Szom-
bat 8:00 Szt. Liturgia, 17:00 vecsernye, utána utrenye. Vasárnap 8:30
Szt. Liturgia Nagycsécsen, 9:30 Sajószögeden, 11:00
Tiszaújvárosban. Szerdán 17:30 paraklisz.
„Az emberek egy része csak ahhoz elég „erényes”, hogy elfelejtse
saját bűnös voltát. Viszont nem elég „bűnös” ahhoz, hogy ráeszmél-
jen, mennyire rászorul Isten irgalmára.” (Thomas Merton)

Református
Pénteken 18:00 órától Tiszaszederkényben istentisztelet. Vasárnap
10:00 órakor Tiszaszederkényben, 11:00 és 16:00 órától Tiszaújvá-
rosban lesz istentisztelet. A délutáni városi alkalom után konfirmációi
előkészítő foglalkozás lesz.

Barát
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októberi so-

rozatunk. 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

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt jelentkező
betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti
szolgálatot október 19-ig (vasárnapig) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: 49/540-318), majd október 20-tól (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.

Lisztérzékenyek figyelmébe
A lisztérzékenyek tiszaújvárosi csoportja szeretettel meghívja önt a
következő találkozójára, melyet 2014. október 20-án 17 órai kezdet-
tel tartunk. Érdeklődni a (49) 738-140-es telefonszámon lehet a dél-
utáni órákban.

A csoport nevében: Szentirmai Ágnes

kronika@tiszatv.hu

Sírkertet gondoztak

Egy pénteki osztályfőnöki órán, Lukács Árpád tanár úr hívta fel a fi-
gyelmünket arra, hogy Miskolcon szerveznek egy önkéntes mozgalmat,
amely az I. világháborúban elhunyt katonák nyughelyének rekultiváci-
ójában érdekelt, és az ott ledolgozott órákat közszolgálati munkaként
elszámolják nekünk.
Gondoltam, biztos érdekes lesz, hiszen mindig is érdeklődéssel visel-
tettem a háborús történetekért, így hát másodmagammal - Kun Zsu-
zsával - és Lukács Árpád tanár úrral október 4-én egy kellemes őszi
napon elindultunk Miskolcra. A sírkertet a szépen gondozott Hősök te-
metője mellett találtuk meg, de a látvány szerfelett elszomorított minket.
Hosszú évek, évtizedek óta senki sem gondozta a temetőt, a természet
úgyszólván visszafoglalta magának ezt a helyet. Akadt tennivaló bőven,
de lelkesedéssel vetettük bele magunkat a munkába. A sírdombok közti
leveleket és levágott füvet összegereblyéztük, a sírtáblákon az idő által
megfakult neveket újrafestettük, továbbá faágakat háncsoltunk, majd
miután lefestettük őket, kerítést készítettünk a temető köré. Munkánk
eredménye gyümölcsöző volt, a sírkert kezünk által megszépült, s újra
tiszteletet parancsolóan terült el a csendes őszi tájon. Fáradozásunk után
ebéddel vártak minket, és egy lebilincselő történelemóra keretében be-
pillantást nyerhettünk a „nagy háború”idején élt emberek mindennap-
jaiba.
Végül egy közösen elmondott imával még egyszer fejet hajtottunk az
elesett hősök emléke előtt, majd kimerülten, de elégedetten indultunk
vissza Tiszaújvárosba. „Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.”

Molnár Krisztina 11.H

Folytatódik
a kerékpárjelölő program

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy folytatódik a kerékpárjelölő
program a tiszaújvárosi kerékpártulajdonosok részére.
A jelölés következő időpontja: október 17., péntek 09.00 óra és 13.00
óra között
Helye: Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság (Tiszaújváros, Tisza út 2.
szám).
Kérjük, hozza magával személyigazolványát és lakcímkártyáját, ke-
rékpárját, továbbá annak papírjait. Az utóbbiak hiányában a helyszí-
nen kell nyilatkozni a tulajdonjogot illetően.
A további jelölési időpontokról a média útján tájékoztatjuk az állam-
polgárokat.

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

Felvilágosítás, megelőzés

Kampányséta
az egészségért

Közös sétával emlékezik meg minden évben a mellrákos
betegekről a Tiszaújvárosi Remény Klub. Így csatlako-
zik az országos Egészség hídja rendezvényhez a helyi
szervezet.

Idén már nem csak séta volt, a programot különböző felvilágosító elő-
adásokkal, ingyenes szűrésekkel tarkították.
A főszervező Remény Klubhoz a Vöröskereszt helyi szervezete is csat-
lakozott, most először rendezték meg közösen figyelemfelhívó délután-
jukat.
- Az Egészség hídja programhoz évek óta csatlakozunk, azért is fontos,
hogy megszervezzük ezeket a sétákat, mert a fiatalok figyelmét szeret-
nénk felhívni a szűrések fontosságára. A rákbetegség gyógyítható, erre a
Remény Klub tagjai az élő példák, mert jó időben voltunk jó helyen -
mondja Szabó Andrásné, a klub vezetője. - Fiatal korban senki sem gon-
dolja, hogy nála is megállapíthatják a rákos diagnózist, ezért elsősorban
ezt a korosztályt szeretnénk megszólítani, hogy ők is figyeljenek oda ma-
gukra, az egészséges életmódra, a táplálkozásra.

berta

Nyertes önkéntesek

Támogatták a tűzoltókat
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűz-
oltó Szövetség márciusban írt ki pályázatot az önkéntes tűzoltó egye-
sületek támogatására. Borsod megyében 22 ilyen egyesület működik,
ezek összesen 13 millió forintot nyertek. A Tiszaújvárosi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség illetékességi területén működő öt önkéntes egye-
sület ebből mintegy 3 millió forintot nyert. Védőfelszereléseket és
technikai eszközöket kaptak az egyesületek, ezen felül működési tá-
mogatásra (épület-, illetve gépjármű fenntartása, felújítása) is pályáz-
hattak. A nyerteseknek Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazga-
tója adta át a pályázaton nyert felszereléseket.

Rendőrségi felhívás
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozást folytat szexuális erő-
szak bűntett kísérlet elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes
ellen, aki 2014. október 06-án 03 óra 35 perc körüli időben a
Tiszaújváros, Szederkényi úton található Lordok háza mellett a sértet-
tet hátulról megragadta és a lakóház falához szorította, majd nadrágját
kigombolva vetkőztetni kezdte. Végül az elkövető cselekményétől el-
állt és elmenekült a helyszínről.
Az elkövető személyleírása: kb. 165 cm magas, közepes testalkatú,
fehér bőrű, kb. 25 év körüli férfi, akinek kopasz fejbőre, enyhén bo-
rostás arca volt, sötét színű bőrkabátot és sötét nadrágot viselt.
Az esetet egy 16 év körüli, kb. 180 cm magas, közepes testalkatú, sötét
ruházatú férfi is látta, akinek személyazonossága nem ismert. A rend-
őrség kéri ezen személy jelentkezését, illetve olyan személyek jelent-
kezését, akik a bűncselekményt látták, illetve az elkövetővel
kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.
A rendőrség a bejelentéseket bizalmasan kezeli.
Jelentkezni személyesen a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályán, Tiszaújváros, Tisza u. 2. szám alatt, telefonon a 06-49/544-
290, illetve munkaidőben a 06-49-544-293-as számon, vagy a 107,
112 hívószámú segélykérő, valamint az ingyenesen hívható telefon-
tanú 06-80-555-111 számán lehet.
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Bráz György szavaz. Még 4338-an voksoltak rá.

Kompenzációs
lista neve

Töredékszava-
zatok száma

Megszerzett
mandátumok

száma

Be nem töltött
mandátumok

száma

FIDESZ-KDNP 1 507 1 0

VE 530 1 0

JOBBIK 503 1 0

MUNKÁSPÁRT 100 0 0

MSZP 0 0 0

Tájékoztató adatok Tiszaújváros
kompenzációs listás választás eredményéről

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Farkas Sándor RPM 160

Toldi Csaba LUNGO DROM 44

Kissné Jakab Klaudia ROMA ROM ÖSSZEFOG 57

Nótár Zoltán ROMA ROM ÖSSZEFOG 50

Bordás István ROMA ROM ÖSSZEFOG 34

Budai Pál RPM 72

Barna Gyula RPM 106

Bordás Károly RPM 98

Kiss Károly ROMA ROM ÖSSZEFOG 58

Roma nemzetiségi választás
eredménye

Ruszin nemzetiségi választás
eredménye

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes
szavazat

Tudlik Ferencné MROSZ 10

Csoma Jevgenyija MROSZ 4

Kovács Jánosné MROSZ 3

Király Béla MROSZ 5

Szabó Károlyné MROSZ 5

A jelölt neve Jelölő
szervezet(ek)

Kapott ér-
vényes

szavazat
%

Bráz György MSZP 4 339 71.94 %

Budai Ferenc Nándor MUNKÁSPÁRT 137 2.27 %

Cziberéné
Bencze Magdolna FIDESZ-KDNP 1 555 25.78 %

Polgármester

A jelölt neve Jelölő szerve-
zet(ek)

Kapott érvé-
nyes szavazat %

Szögedi Bertalan MUNKÁSPÁRT 4 0.5 %

Hajdu Hajnalka FIDESZ-KDNP 134 16.83 %

Jézsó Gábor MSZP 519 65.2 %

Vékony László JOBBIK 130 16.33 %

Hatvani József VE 9 1.13 %

1. sz. választókerület

A jelölt neve Jelölő szerve-
zet(ek)

Kapott érvé-
nyes szavazat %

Czégény Attila MUNKÁSPÁRT 11 1.7 %

Adorján Károly FIDESZ-KDNP 195 30.14 %

Dr. Fülöp György MSZP 362 55.95 %

Kiss László JOBBIK 42 6.49 %

Rajna Attila VE 37 5.72 %

2. sz. választókerület

A jelölt neve Jelölő szerve-
zet(ek)

Kapott érvé-
nyes szavazat %

Budai Ferenc Nándor MUNKÁSPÁRT 19 2.35 %

Toperczer Tibor FIDESZ-KDNP 195 24.1 %

Bencs Vanda JOBBIK 51 6.3 %

Dr. Kébel Zsolt VE 145 17.92 %

Tokaji Edit MSZP 399 49.32 %

4. sz. választókerület

A jelölt neve Jelölő szerve-
zet(ek)

Kapott érvé-
nyes szavazat %

Vendlerné Polyák
Ilona MSZP 347 52.34 %

Tamás Emil István JOBBIK 53 7.99 %

Dr. Hártó Gábor VE 77 11.61 %

Pálinkás Miklós MUNKÁSPÁRT 7 1.06 %

Dr. Juhász Péter FIDESZ-KDNP 179 27.0 %

5. sz. választókerület

A jelölt neve Jelölő szerve-
zet(ek)

Kapott érvé-
nyes szavazat %

Balla Gergő JOBBIK 62 9.01 %

Markovicsné Szabó
Enikő VE 22 3.2 %

Hok Csaba MSZP 452 65.7 %

Balogh András MUNKÁSPÁRT 9 1.31 %

Tóth Sándor FIDESZ-KDNP 143 20.78 %

7. sz. választókerület

A jelölt neve Jelölő szerve-
zet(ek)

Kapott érvé-
nyes szavazat %

Barabás Zoltán VE 115 13.51 %

Breznai Sándor MUNKÁSPÁRT 15 1.76 %

Réti Jánosné FIDESZ-KDNP 242 28.44 %

Molnár István MSZP 402 47.24 %

Farkas Rita Rozália JOBBIK 77 9.05 %

8. sz. választókerület

A jelölt neve Jelölő szerve-
zet(ek)

Kapott érvé-
nyes szavazat %

Demblovszky
Gábor Tamás FIDESZ-KDNP 187 26.23 %

Bencs Vivien JOBBIK 55 7.71 %
Fedor István Független jelölt 25 3.51 %
Szijártó László Zsolt VE 47 6.59 %
Bártfai Antal MUNKÁSPÁRT 12 1.68 %
Pap Zsolt MSZP 387 54.48 %

6. sz. választókerület

A jelölt neve Jelölő szerve-
zet(ek)

Kapott érvé-
nyes szavazat %

Juhász Vendel MUNKÁSPÁRT 23 2.67 %

Hadobás László Pál FIDESZ-KDNP 232 26.95%

Kiss Zoltán József MSZP 495 57.49 %

Buséter Béla VE 78 9.06 %

Tapasztóné Rupf
Katalin JOBBIK 33 3.83 %

3. sz. választókerület

Részletes választási eredmények

- Mindenekelőtt köszönöm az engem és képviselőtársaimat támogató sok-
sok szavazatot a választópolgároknak, Tiszaújváros lakosságának - nyilat-
kozta Bráz György megválasztott polgármester az eredmények isme-
retében. - Ez az imponáló győzelem azt jelenti számomra, hogy
Tiszaújváros választópolgárai értékelték a tisztességgel, becsülettel, kor-
rupciótól mentesen végzett munkánkat.Az emberek látták, hogy volt eddig
is elképzelésünk a város vezetésére, működtetésére, fejlesztésére és ezen el-
képzeléseink nagy részét meg is valósítottuk. Látták azt is a tiszaújvárosiak,
hogy van programunk a folytatásra és azonosulni tudtak terveinkkel. Ok-
tóber 12-én Tiszaújváros szavazói választ adtak a kampány során ellenünk
megfogalmazott politikai támadásokra, az emberi méltóságunkat is sértő ál-
lításokra. Nem ijedtek meg azoktól a zsarolásnak is beillő kijelentésektől
sem, hogy nem fejlődhet a város, ha ellenzéki, nevezetesen szocialista ve-
zetése van. Nem dőltek be ennek, mert az előző négy évben a saját sze-
mükkel látták, nap, mint nap tapasztalták, hogy ez nem így van. Ter-
mészetesen keressük a jövőben is az együttműködés lehetőségeit a kor-
mányzattal, a minisztériumokkal, és együttműködünk minden lehetséges
területen. A magam és képviselőtársaim nevében köszönöm ezt a szava-
zatokban is kifejezett bizalmat, amit kaptunk. Persze tudom, nem mindenki
szavazott rám, illetve képviselőjelöltjeinkre. Én azonban - ahogy az előző
ciklusban is - minden tiszaújvárosi polgármestere akarok lenni, és a testü-
let is minden tiszaújvárosiért fogja végezni megbízatását. Folytassuk kö-
zösen Tiszaújvárosért! - hirdettük programunkban, s e szerint fogunk
cselekedni. Vannak céljaink, terveink, s hiszek abban, hogy az itt élők tá-
mogatásával megvalósítjuk ezeket, s akkor továbbra is élhető, fenntartható,
versenyképes település lesz Tiszaújváros, ahol biztonságban és békesség-
ben élhetnek az emberek.

A választáson egyetlen civil szervezetként indult, és egy
kompenzációs mandátumot szerzett a Városért Egyesü-
let.

A Városért Egyesület köszöni az október 12-i önkormányzati választá-
son kapott támogató szavazatokat és gratulál a megválasztott polgár-
mesternek, valamint minden mandátumot szerzett képviselőnek egyaránt
– nyilatkozta Dr. Kébel Zsolt, az egyesület elnöke. - A választáson har-
madik legjobb eredményt elért szervezetként megerősítést kaptunk a vá-
lasztópolgároktól, hogy a pártoktól független, civil értékrendet képviselő
Városért Egyesületnek helye van az önkormányzati testületben. Ígérjük,
hogy a testületbe kerülő képviselőnk szakértelemmel vállalja a felada-
tot és kivétel nélkül minden egyes ügyben a helyi közösségünk érdeke-
inek szem előtt tartásával hozza meg döntését. A most kezdődő önkor-
mányzati ciklus során elvégzendő feladatok megoldásánál a mértéktar-
tást, a józan észt, valamint az emberi bölcsességet kívánjuk szem előtt
tartani. Meggyőződésünk, hogy helyes irányvonalat képviselünk, ezért
kérjük munkánkhoz a választópolgárok további támogatását.

A civileknek helyük van
a testületben

Tiszaújváros
a folytatásra szavazott A Magyar Szocialista Párt sikerével zárult az október 12-én rendezett

önkormányzati választás. Bráz György személyében ismét a szocialis-
ták adják a polgármestert, és megszerezték mind a 8 egyéni mandátu-
mot. A Fidesz-KDNP, a Városért Egyesület és a Jobbik 1-1 kompen-
zációs mandátumot kapott. A pártlisták alapján Cziberéné Bencze

Magdolna, Dr. Kébel Zsolt és Balla Gergő lehet a testület tagja, de tör-
ténhetnek visszalépések. Az alábbiakban a szavalólapi sorrendben kö-
zöljük a jelöltek eredményét, kiemelve a mandátumszerzőket. (Az
adatok tájékoztató jellegűek, a jogorvoslati lehetőség határideje ugyanis
lapzártánk után jár le.)

Csalódott civilek,
”elpuskázott” lehetőség

A Tiszaújvárosi Civil Szalon - Városbarát Üzletemberek
Klubja mély csalódással vette tudomásul, hogy az általa
előkészített és megszervezett „Polgármesterjelöltek fó-
ruma” az érintettek visszalépése miatt elmaradt.

Az október 2-ára kitűzött, a városi televízió által is közvetítendő fóru-
mot, az MSZP jelöltje, Bráz György, és a FIDESZ jelöltje, Cziberéné
Bencze Magdolna lemondták. Mindketten a negatív kampányból eredő
személyes sértettségre hivatkoztak, melynek következtében nem vállal-
ták a közös, nyilvános megjelenést.
A Munkáspárt polgármesterjelöltje - Budai Ferenc - többszöri megke-
resésünkre sem reagált.
A 13 éve működő Civil Szalon, mint a város egyetlen független civil szer-
vezete, a helyhatósági választások során - amint azt korábban is tette - fel-
adatának tartja a város lakosságának széleskörű informálását. A „Polgár-
mesterjelöltek fóruma” is ezt a célt szolgálta volna. Forgatókönyvünk alap-
ján a jelöltek egy rövid bemutatkozást követően előre egyeztetett témakö-
rökből kérdéseket válaszolhattak volna meg egyenlő időtartamban.
Kezdeményezésünk célja az volt, hogy a kampányok során egyre in-
kább elvesző demokratikus megnyilvánulás, a jelöltek és programjuk
kulturált ütköztetése ismét teret kapjon. Rendkívül sajnáljuk, hogy a
pártpolitikai harcoknak áldozatul esett a közérdek, a választópolgárok tá-
jékoztatása, jobb döntési helyzetbe hozása.
Véleményünk szerint a jelöltek „elpuskáztak” egy jó lehetőséget.
A Tiszaújvárosi Civil Szalon tagjai konkrét politikai szerepvállalásban
nem vesznek részt, ugyanakkor tudják, hogy a „közöny nem öntudat”.
Ezért a jövőben is mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy helyi
szinten a várospolitika és ne a mindenkori pártpolitika érvényesüljön.

A Tiszaújvárosi Civil Szalon tagsága
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Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a

06-80/ 200-839-es
telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák 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” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve 2015.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2014/2015. tanév második
és a 2015/2016. tanév első félévére vonatko-
zóan.
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hall-
gatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási in-
tézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), a-
lapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felső-
oktatási szakképzésben folytatják tanulmánya-
ikat.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű fel-
sőfokú szakképzésben vesz részt

- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév.
Apályázat benyújtásánakmódja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elekt-
ronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa
rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jel-
szó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a be-
lépést követően lehetséges a pályázati adatok fel-
töltése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályázati űrla-
pot minden évben újra fel kell tölteni! A sze-
mélyes és pályázati adatok ellenőrzését és

feltöltését követően a pályázati űrlapot ki-
nyomtatva és aláírva a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányza-
tokhoz történő benyújtásának határideje: 2014.
november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-

ban), a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további
információ, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok megtalálhatók a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Bráz György
polgármester

Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve 2015.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára.
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiata-
lok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, fel-
sőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert
érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőokta-
tási intézményben teljes idejű (nappali tagoza-
tos) alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó,
aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű fel-

sőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek
hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2015-ben először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.
A pályázat benyújtásának módja és határ-
ideje
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jel-
szó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a be-

lépést követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályá-
zói részére. A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését és feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési ön-
kormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meg-
határozott csatolandó mellékletekkel együtt ér-
vényes. A pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok be-
fogadását az önkormányzat köteles az EPER-
Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányza-
tokhoz történő benyújtásának
határideje: 2014. november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formá-
ban), a lakóhely szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hivatalánál kell be-
nyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további
információ, valamint a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása
APolgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a szociális rászo-
rultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
36/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 23. §-a
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket
megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők
azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a 200%-át (57.000 Ft-ot), és a kérelem benyújtá-
sát megelőzően legalább egy év folyamatos tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen lakóhelyükön élnek.

A támogatás megállapításához csatolni szük-
séges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2014.
október 1. - 2014. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő
pontos betartására!
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató he-
lyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. föld-
szint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Csa-
ládsegítő Szolgálata (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros,
Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9,00-13,00
óráig)

- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is: www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. október 31.
után beadott kérelmek elbírálására nincs lehe-
tőség. Aki a határidőt önhibáján kívül mulasz-
totta el, az elmulasztott határidő utolsó napjától
számított 8 napon belül igazolási kérelmet ter-
jeszthet elő a Polgármesteri Hivatalban.
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás
csak egy jogcímen állapítható meg.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Felhívás

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, va-
lamint a természetben nyújtott szociális ellátá-
sokról szóló 36/2013. (XII.21.) önkormányzati
rendelet 22. §-a alapján eseti jelleggel a kará-
csonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi
támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan
rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását
megelőzően legalább egy év folyamatos tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitel-
szerűen lakóhelyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. napjáig be-
töltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a szemé-
lyek, akik munkaviszonyból származó jövede-
lemmel rendelkeznek.
A támogatás akkor állapítható meg, ha
- családosok esetén az egy főre jutó havi jöve-
delem az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének a 400 %-át (114.000 Ft) nem
haladja meg,
- egyedül élők esetén a havi jövedelem az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
az 500 %-át (142.500 Ft) nem haladja meg.
Házastársak és élettársak esetén az ellátás csak
egy formanyomtatványon kérelmezhető!
A támogatás megállapításához csatolni szük-
séges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2014.
október 1. - 2014. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyi-
sége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Csa-
ládsegítő Szolgálata (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)

- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros,
Bocskai u. 33., kedden és csütörtökön 9,00-13,00
óráig)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros hon-
lapjáról is:
www.ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő
pontos betartására!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. október
31. után beadott kérelmek elbírálására nincs le-
hetőség. Aki a határidőt önhibáján kívül mu-
lasztotta el, az elmulasztott határidő utolsó
napjától számított 8 napon belül igazolási ké-
relmet terjeszthet elő a Polgármesteri Hivatal-
ban.
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támogatás
csak egy jogcímen állapítható meg.
A kérelmek benyújtása személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyiségében
munkanapokon, valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület képviselője

2014. október 22-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.

Polgármesteri Hivatal

A rászorulóknak ingyenes
jogsegélyszolgálat

Az Állampolgári Jogvédő Liga elindította a „népügyvéd” törvény alap-
ján működő, hátrányos helyzetű emberek számára ingyenes jogsegély-
szolgálatát.
Akik jövedelmi viszonyaik miatt nem képesek vállalni egy per esetén az
ügyvédi költségeket, az állam átvállalja a jog előtti egyenlőség biztosí-
tása érdekében a költségeket.
A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény biztosítja a
szociálisan rászorulók számára, hogy a törvényben meghatározott kör-
ben és formában jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához szak-
szerű jogi segítséget kapjanak.
Az Állampolgári Jogvédő Liga segít a rászorultaknak ügyeik intézésé-
ben, ha ügyfélfogadási időben felkeresik a helyi irodáikat. Tiszaújvá-
rosban a humánszolgáltató központ biztosított helyet a Kazinczy Kö-
zösségi Házban, ahol minden héten hétfői napon délelőtt 9-tő 11 óráig
várják a panaszosokat.
A Jogvédő Liga munkatársa segít a hivatalos beadványok kitöltésében
és továbbításában, valamint a megfelelő ügyvéd kiválasztásában.

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2014. október 22-én (szerdán)
3.600 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó: 900 kg
Csécsi tó: 900 kg
Tolnai tó: 400 kg
Örösi tó: 300 kg
Kürti tó 400 kg
Tisza üzemvíz csat.: 400 kg
Nyugati fcs: 300 kg
Horgászni 2014. október 23-án (csütörtök) reggel 06.00 órától lehet!
Még várható telepítések 2014-ben:
• 3.000 kg keszeg
Csécsi tó: 1.600 kg
Tolnai tó: 700 kg
Kürti tó: 700 kg
• 500 kg kétnyaras süllő
Örösi tó: 200 kg
Tisza: 200 kg
Sajó: 100 kg
Ezek a telepítések a halászattól függően folyamatosak lesznek!
Telepítés után nem lesz tilalom!
Jó fogást kíván a ZGHE!

Balázs Tibor horgászmester

Használt ruhát
gyűjtenek

Hagyományos őszi jótékonysági akciójaként használt ruhát gyűjt az
MSZP tiszaújvárosi szervezete és nőtagozata. Az adományokat ok-
tóber 20-tól (hétfő) október 22-ig, illetve október 27-től október 30-
ig várják 9 és 18 óra között a szervezet Bartók Béla út 5. sz. alatti
irodájában.



5. oldal2014. október 16. Mindenes
Gyógyúszás foglalkoztatót

keresnek
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet pályázatot hirdet közalkalmazotti
jogviszonyban vagy vállalkozói formában 18 év alatti csoportos gyógy-
úszás foglalkoztató szakember számára.

Közalkalmazotti jogviszony
Pályázati feltételek:
– testnevelési egyetemet végzett testnevelő tanár képesítés, vagy
– pedagógiai főiskolát végzett testnevelő, gyógytestnevelési kiegészítő
szakképesítéssel, vagy
– konduktor kiegészítő úszóedzői képesítéssel, vagy egészségügyi főis-
kolát végzett gyógytornász kiegészítő úszóedzői képesítéssel, vagy
– szomatopedagógus úszóedzői minősítéssel, vagy
– tanítóképző főiskolát végzett testnevelés szakos tanító, úszóedzői vagy
gyógytestnevelői kiegészítő szakképesítéssel, vagy
– úszó-, vízilabda-, öttusa- vagy búvárúszói edzői képesítés, kiegészítő
gyógytestnevelői szakképesítéssel, vagy
– gyógyúszás foglalkoztató képesítés, vagy
– rehabilitációs úszóoktató képesítés.
Büntetlen előélet.
Orvosi alkalmasság.
Pályázat tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz.
- Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata.
- Nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bi-
zottság minden tagja megismerheti.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
- Betegcsoportonkénti edzésterv az 5/2004. (XI.19.) EüM rendeletben

meghatározott betegségcsoportokra lebontva.
Egyéb információk: Határozatlan idejű részmunkaidős közalkalmazotti
jogviszony (heti 10 óra).
Hétfőtől péntekig napi 2 óra (hétfő, szerda, péntek :17.30-19.30 óráig,
kedd, csütörtök: 16.30-18.30 óráig).
Benyújtási határidő: 2014. november 20.
Az állás betölthető: 2015.01.01.
Pályázat benyújtása: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Nagyné Kán-
tor Judit főigazgatónak címezve 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.,
vagy személyesen Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13 II. emelet titkár-
ság
A borítékon kérjük feltüntetni a „gyógyúszás pályázat” megjelölést.
Illetmény a KJT szerint.
A gyógyúszás havi átlaga két évre vetítve 260 fő.
A dolgozó feladata az 5/2004. (XI.19.) Eüm rendeletben a gyógyúszással
kapcsolatos szakmai elvárások betartása. A Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet Fiziko- és Balneoterápiás Részleg betegirányítóival naprakész
kapcsolattartás, a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozás teljesülé-
séhez a megfelelő dokumentációk vezetése.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

Vállalkozói forma
Pályázati feltételek:
– testnevelési egyetemet végzett testnevelő tanár képesítés, vagy
– pedagógiai főiskolát végzett testnevelő, gyógytestnevelési kiegészítő
szakképesítéssel, vagy
– konduktor kiegészítő úszóedzői képesítéssel, vagy egészségügyi főis-
kolát végzett gyógytornász kiegészítő úszóedzői képesítéssel, vagy
– szomatopedagógus úszóedzői minősítéssel, vagy
– tanítóképző főiskolát végzett testnevelés szakos tanító, úszóedzői vagy
gyógytestnevelői kiegészítő szakképesítéssel, vagy
– úszó-, vízilabda-, öttusa- vagy búvárúszói edzői képesítés, kiegészítő
gyógytestnevelői szakképesítéssel, vagy
– gyógyúszás foglalkoztató képesítés, vagy
– rehabilitációs úszóoktató képesítés.
A vállalkozás tevékenységi körében az ellátandó feladatnak szerepelnie
kell.
Pályázat tartalma:
Részletes szakmai önéletrajz.
Iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bírálóbizott-
ság minden tagja megismerheti.
Betegcsoportonkénti edzésterv az 5/2004. (XI.19.) Eüm rendeletben
meghatározott betegségcsoportokra lebontva.
Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma.
Társas vállalkozás esetén cégnév, cégjegyzékszám, adószám.
Orvosi alkalmassági igazolás.
Egyéb információk: 2015. december 31-ig szóló szerződéses jogviszony
30 napos felmondási idővel.
Hétfőtől péntekig napi 2 óra (hétfő, szerda, péntek :17.30-19.30 óráig,
kedd, csütörtök: 16.30-18.30 óráig).
Benyújtási határidő: 2014.november 20.
A pályázat elbírálása: 2014. november 30-ig.
Szerződés kezdete: 2015.01.01.
Pályázat benyújtása Tiszaújváros Városi Rendelőintézet Nagyné Kántor
Judit főigazgatónak címezve 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13.,
vagy személyesen Tiszaújváros, Bethlen G. út 11-13. II. emelet titkár-
ság.
A borítékon kérjük feltüntetni a „gyógyúszás pályázat” megjelölést.
A pályázatban kérjük megadni a vállalkozói díj összegét a
gyógyúszásban résztvevő egy fő/napra eső összegével.
A gyógyúszás havi átlaga két évre vetítve 260 fő.
A dolgozó feladata az 5/2004. (XI.19.) Eüm rendeletben a gyógyúszással
kapcsolatos szakmai elvárások betartása. A Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet Fiziko- és Balneoterápiás Részleg betegirányítóival naprakész
kapcsolattartás, a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozás teljesülé-
séhez a megfelelő dokumentációk vezetése.
Alvállalkozó nem vehető igénybe.
A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.
A feladat ellátásához szükséges engedély/igazolás beszerzése, felelős-
ségbiztosítás a vállalkozó feladata.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

10 éves a TVK HDPE-2 üzeme
A HDPE-2 üzem a TVK 110 milliárd forintos
Petrolkémiai Fejlesztési Programjának kereté-
ben épült meg, jelenleg 32 főt foglalkoztat. A
Huff Zsolt termelési igazgató részvételével ok-
tóber 14-én reggel tartott megemlékezésen
számba vették az elmúlt 10 év eredményeit:
● A HDPE-2 eddigi működése során majd’ 2
millió tonna polietilént gyártott (1,903 m tonna
mostanáig).
● Az üzem kapacitása az APC rendszer 2007-
es bevezetésével 200 ezerről 220 ezer tonnára
nőtt évente.
● Az offgrade arányt a kezdeti 21 százalékról
fél százalékra csökkentették.
● A mechanikai rendelkezésre állást a mintegy
30 db technológiai módosítás segítségével 80-
ról 99%-ra növelték.

● A kezdeti termékösszetételhez képest 9 tel-
jesen új terméket fejlesztettek ki, melyek piaci
bevezetése sikeresen megtörtént, illetve a meg-
lévőket módosították, fejlesztették.
● A New Downstream Program keretében a

mérhető megtakarítás az üzemben meghaladja
a 460 millió forintot.
Huff Zsolt az üzem vezénylőjében tartott meg-
emlékezésen elmondta, hogy egy ilyen kor-
szerű technológiájú gyár beüzemelése, mű-
ködési paramétereinek folyamatos javítása,
biztonságos üzemeltetése komoly szakértelmet
és odafigyelést kívánó feladat. Az eredménye-
kért nemcsak a most itt dolgozóknak, hanem
mindenkinek, aki az elmúlt tíz évben itt dolgo-
zott, köszönet jár. A magas színvonalú mun-
kára, elkötelezett hozzáállásra a jövőben is
szükség van, hiszen folyamatosan új kihívá-
soknak kell megfelelni.

Jubiláló szakszervezet

Erő, összefogás, szolidaritás
A Váltóműszakos Dolgozók Ér-
dekvédelmi Szervezete (VÉSZ)
október 3-án és 4-én tartotta 10
éves jubileumi ünnepségét Mis-
kolctapolcán.

A szakszervezet tisztségviselőin kívül ott vol-
tak a kazincbarcikai Vegyipari Munkavállalók
Független Szakszervezete (VMFSZ), a Jabil és
a TIFO szakszervezeti képviselői is.
Az ünnepség előtt a VÉSZ vezetői tiszteletü-
ket tették és koszorút helyeztek el egykori iro-
davezetőjük, Besenyei István sírjánál, aki a
megalakuláskor segítette munkájukat, majd a
rendezvény Miskolctapolcán folytatódott.
A VÉSZ elnöke, Veres Ferenc, ünnepi beszé-
dében összefoglalta az elmúlt 10 év munkáját.
Kitért a kezdeti nehézségekre és természetesen
a pozitívumokra is. Megköszönte a tisztségvi-
selők és az irodavezető munkáját, a társszak-
szervezeteknek pedig az együttműködést.
Salagvárdi Gábor, a VMFSZ elnöke elmondta,
hogy a VÉSZ megalakulásakor nem gondolta
volna, hogy ilyen harcos, egymásért szolidáris
csapatot ismer meg. Az elmúlt 10 évben voltak
hullámvölgyek, de sajnos ez minden szakszer-
vezet életében előfordul. A szakszervezeti mun-
ka nagyon nehéz dolog a mai világban, és
nehéz megszólítani a fiatal munkavállalókat.
Gratulált az elmúlt 10 évhez és reményét fe-
jezte ki, hogy a 25. évet is együtt fogjuk ünne-
pelni.
Dr. Kónya Zsuzsanna, a LIGA szakszervezetek
jogtanácsosa röviden jellemezve a szakszerve-
zeti tagságot, így fogalmazott: Nem találkoz-
tam még ilyen összetartó szakszervezeti
tagsággal, felém többször is bizonyították az
egymás iránti elkötelezettségüket. Kívánom,
hogy a jövőben is megmaradjon ez a fajta ösz-
szetartás, és lehetősége legyen a szakszerve-
zetnek kiállni a munkavállalókért, és minél

nagyobb juttatásokat kiharcolni számukra.
Az ünnep kapcsán is sokakban felmerülhet:
miért érdemes szakszervezeti tagnak lenni?
A szakszervezeti tagság lehetőséget biztosít
arra, hogy beleszólásunk legyen olyan fontos
dolgokba, mint a munkahelyünk biztonsága,
bérünk alakulása, vagy éppen munkakörülmé-
nyeink jobbá tétele. A munkáltatói intézkedé-
sekről még azok végrehajtása előtt véleményt
alkothat a szakszervezet, és így van lehetősége
megelőző vagy ellenlépések megtételére. Bi-
zonyos esetekben kifogást emelhet, felfüg-
gesztve vagy megakadályozva ezzel a munka-
vállalókra sérelmes döntést. Egyeztethet, meg-
állapodhat bizonyos kérdésekben, és ezt szer-
ződésben rögzítheti.
A szakszervezetek súlyát és erejét alapvetően a
szervezettség határozza meg. Minden szak-
szervezet létezése és súlya is csak a tagságán

múlik. A szakszervezetben megnyilvánuló ösz-
szefogás az egyedüli lehetőségünk, hogy tár-
sainkkal együtt, képviselőink segítségével e-
gyenrangú partnerei legyünk a cégnek. A szak-
szervezet lényege pontosan abban rejlik, hogy
vannak közös érdekek különböző nézetekkel
és szokásokkal szemben.
Ha egyetértünk abban, hogy a munkavállalói
érdekképviseletekre szükség van, mert kollek-
tív jogaink csak így érvényesülhetnek, akkor a
fő cél a szervezet működtetése és függetlensé-
gének biztosítása, azért, hogy az érdekünkben
minél jobb szerződéseket tudjon kötni, hogy a
munkaerőnkért a lehető legtöbbet kapjuk.
A mi erőnk az összefogásban, az egymás iránti
szolidaritásban rejlik. Szükség van tehát va-
lamennyi munkavállalóra!

Váltóműszakos Dolgozók
Érdekvédelmi Szervezete

Veres Ferenc elnök köszönte meg a munkát.

Új tagokat várnak
a művészeti csoportokba

A Derkovits Kulturális Központ művészeti csoportjai új tagok je-
lentkezését várják.
Az ifjúsági majorette csoportba 10 éves kortól, a gyermek csoportba
7-9 éves kortól, a mini majorettekhez 3 éves kortól várja Bognár
Imre majorette oktató a tánc és botforgatás iránt érdeklődő lányokat.
A Kisbocskor Néptáncegyüttes a mozogni, játszani, énekelni és tán-
colni szerető fiúkat, lányokat várja 3 éves kortól. A vidám hangulatú
csapatban az intenzív mozgást, a hagyományok elsajátítását Far-
kasné Molnár Anna és Farkas László a Magyar Állami Népi Együt-
tes táncosai garantálják.
A Derkovits Fúvószenekar zenei előképzettséggel rendelkező gyer-
mekek és fiatalok jelentkezését várja 10-11 éves kortól. Ha a közös
muzsikálás élményére vágysz, itt a helyed! Zenekarvezető: Ar-
nóczky Zoltán karnagy.
A 10-14 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő fiatalokat a Száz-
szorszép Kézműves Szakkör várja. A természetes anyagok ismere-
tén túl a felhasználásuk fortélyaival és a tárgyalkotás örömeivel
ismerkedhetnek meg az érdeklődők Füredi Zsuzsanna népi kismes-
terség-oktató irányításával.
A Bokréta Citerazenekar zenei előképzettséggel rendelkező fiata-
lok jelentkezését várja 14 éves kortól. Ha érdekel ez a ma ritka hang-
szer, a néphagyomány ápolása, őrzése, akkor itt az alkalom, hogy
egy családias hangulatú csapat tagja lehess. Művészeti vezető: Oláh
Dezső.
Bővebb információ kérhető a Derkovits Kulturális Központban sze-
mélyesen, vagy a 49/542-005-ös telefonszámon.

Játékos feladatok, diszkó

Csibeavató

Megtartották a már hagyományos csibeavatót a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium új diákjai és pe-
dagógusai számára. Az öt elsős osztály 157 tanulóját és a hat új pe-
dagógust avatták az iskola teljes jogú tagjaivá. Ehhez nem csak
jelmezbe kellett bújniuk, a felsőbb évesek játékos feladatokat is szer-
veztek az Eötvös csibéinek. A csibeavató zárásaként sulidiszkót ren-
deztek.
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Határtalanul

Erdélyi kalandok
Szeptemberben az osztályfőnökünk bejelen-
tette, hogy megnyertük a „Határtalanul” pá-
lyázatot, és utazhatunk Erdélybe, hogy felfe-
dezzük a Hunyadiak korának erdélyi emlékeit.
Mindenki nagyon örült a hírnek.
Reggel 6 órakor indult a buszunk a Bihar me-
gyében lévő Nagyváradra. Zsóka néni, az ide-
genvezető mesélt nekünk a Szent László
székesegyházról és a többi nevezetességről.
Kolozsvárra utaztunk át, ahol sok érdekes dol-
got láttunk, mint például Mátyás király szülő-
házát, és a róla készített szobrot is. Megvártuk
az estét a városban, majd elfoglaltuk a szállást.
Reggel már 8 órakor úton voltunk Hargita
megye felé. Út közben megálltunk Korondon,
ahol a tanár nénik hagytak nekünk időt a vá-
sárlásra. Szovátára buszoztunk, ahol a máso-
dik napi szállásunk is volt. Este egy vetélkedőt
tartottunk. Sajnos, nem mi nyertük, de nem is
ez volt a lényeg, hanem az, hogy szuper volt a
hangulat, és mindenki jól érezte magát. Reggel
korán kellett kelnünk, hogy időben odaérjünk a
parajdi sóbányába, de előtte megnéztük még
Szovátán a Medve-tavat. Megtudtunk róla sok
érdekességet, amelyekről még sosem hallot-
tunk. Négy foltos szalamandrát is láttunk.
Mivel ilyen élményben még nem volt részem,
ezért több fotót is készítettem róluk. Mikor be-
fejeztük a sétát a tó körül, felszálltunk a buszra,
és elindultunk a bánya irányába. Előtte még
megálltunk a Tordai-hasadéknál. Olyan gyö-
nyörű látvány tárult elénk, mint még soha. A
völgyben egy kisebb falucska helyezkedett el,
ami egy borsszemnek tűnt azzal a mesés hát-
térrel. Mindenkinek nagyon tetszett a táj. A bá-
nyában általában 16 C fok van, ezért jól fel
kellett öltözni. 245 lépcsőfok vezetett le a „bar-
langba”. Egy óriási kalandpark is volt bent,
amelyre én is vettem jegyet. Fantasztikus él-
ményben volt részem, mivel még sohasem jár-

tam ilyen helyen. Miután felértünk a felszínre,
finom kürtőskalácsillat fogadott bennünket. Az
íze is olyan finom volt, mint az illata. Parajdról
Segesvárra mentünk, ahol megnéztük Drakula
gróf szülőházát. Egy várudvaron áll a ház, de
még rengeteg érdekességet meg lehetett tekin-
teni. Aki akart, felmehetett a diáklépcsőn, ami
elég fárasztó volt. Zsóka néni sokat mesélt
Drakula gróf tetteiről. Mindannyian elször-
nyülködve hallgattuk. Sajnos mennünk kellett
tovább, hogy még időben odaérjünk Fehéregy-
házára. Ott megkoszorúztuk Petőfi Sándor
szobrát. Rövid látogatást tettünk, mert az idő
szorított bennünket. Dévára igyekeztünk, hogy
műsort adjunk az árva gyerekeknek, és aján-
dékkal lephessük meg őket. Szerintem jól si-
került az előadás. A gyerekek síri csendben
nézték végig a programot. Vacsora után elfog-
laltuk a szállásokat. Kedves, szerető családok-

nál voltunk elszállásolva. Reggel 8 óra után in-
dultunk el Vajdahunyad felé. Útközben meg-
álltunk Aradon, ahol a 13 vértanú műemlékét
tekintettük meg. Ezzel szemben román embe-
reket ábrázoló szoborcsoportot láttunk. A tér
egyik felén a szomorúság, míg a másik felén a
vidámság jelenik meg szobrokba öntve. A lá-
togatás után folytattuk utunkat Vajdahunyad
felé. Szinte az egész napot ott töltöttük. Tab-
letet kaptunk idegenvezető helyett, ami élve-
zetessé tette a várlátogatást. A vár egyes része
már a Hunyadiak idején is állt. A leghorrorisz-
tikusabb a kínzókamra volt.
Élményekkel gazdagodva tértünk haza magyar
földre.
Csodálatos négy napot töltöttünk Erdélyben.
Remélem, még egyszer visszatérhetek, hogy
újra láthassam ezeket a gyönyörű tájakat.

Tóth Anna 7/1.

Gyermekkaréj a szoborcsoport körül.

Élménybeszámolók

Kutatók éjszakája
KÉMIA

A debreceni kirándulásról a kémia tanárnőmtől hallottam.
Szeptember 28-án, pénteken délután indultunk a Debreceni Egyetemre.
Lenyűgöző az egyetem. Hatalmas, olyan, mint egy kis város. Csopor-
tunk kétfelé szakadt, a felsőbb évesek a biológia, mi pedig a kémia té-
mában kutattunk. A legérdekesebb esemény a Látványos kémiai kí-
sérletek nevet kapta. Az előadás csak kora este kezdődött, így előtte volt
még egy kis időnk. A főépületben először megnéztünk egy Lego-robot
kiállítást, az alkotók távirányítóval mozgatták a robotokat. Ezután átsé-
táltunk a Természettudományi karra, ahol folyóvizes laboratóriumi kí-
sérletek keretében megnéztük, hogy miként formálják folyóink a Föld
felszínét. Egy nagy sétát követően eljutottunk az Orvostudományi karra,
ahol éles baleseti helyzeteket szimuláltak nekünk, mi is kipróbálhattuk,
hogy mit kell tenni ilyen esetekben. Én az újraélesztés szabályait alkal-
mazhattam egy kifejezetten erre a célra kifejlesztett, embert szimuláló
babán. Ezeket az ismereteket az életben is tudom majd alkalmazni. Mi-
után „mindenkit megmentettünk’’ mehettünk a fő eseményre, a kémia-
előadóba. A közel 250 embert befogadó terem a kapunyitás után néhány
perccel megtelt. Az előadást három egyetemi oktató tartotta. Volt ott
robbantgatás és jobbnál jobb kémiai kísérletek. Legjobban az tetszett,
amikor neoncsöveket készített az egyik tanár. Leoltották a lámpákat és
egészen az elejétől megfigyelhettük, hogy különböző anyagok össze-
öntésével hogyan jön létre a neon fényhatás. Még ma is jó érzéssel gon-
dolunk vissza erre az izgalmas napra.

Síró Bálint és Orvos Réka 8.H osztály

DRÓNOK
A Kutatók éjszakája országos programsorozat keretén belül a 9.H osz-
tály a fizika és földrajz tantárgyak körében vett részt érdekesnél érde-
kesebb előadásokon. Utunk első állomása a Drónok a hétköznapokban
előadásra vezetett. Ezután A spagettitől a földrengésekig, avagy repe-
dések mindenütt című bemutatót hallgattuk meg, majd az este hátra lévő
részében a Földalatti fizika nevet viselő interaktív foglalkozáson vet-
tünk részt. Minden program nagyon érdekes volt és nagyon sok új in-
formációval tértünk haza. Biztos vagyok benne, hogy jövőre ismét
visszalátogatunk! A fényképet egy drón készítette rólunk a levegőből.

Demeter Diána 9.H osztály

GENETIKA
Végzős diákjaink a program során egy laboratóriumi bemutatón bete-
kintést nyertek olyan genetikai vizsgálatokba, melyek segítségével az
állatfajok közötti különbségek DNS szinten kimutathatóak tejből, hús-
ból vagy akár készételből. A gyakorlat során mindenki saját hajhagy-
májából DNS-t is izolálhatott.
A tízedikes diákok növényi lombikbébikkel ismerkedhettek elméletben
és a gyakorlatban egyaránt! Bevezettek bennünket a növényi szövette-
nyésztés rejtelmeibe. A technika alapja, hogy megfelelő körülmények
között egy növényi sejtből bármilyen más növényi sejt, szövet előállít-
ható! A technika felhasználható vírusmentes, nehezen szaporítható vagy
veszélyeztetett növények előállítására, illetve biokémiai, sejtbiológiai
és genetikai kísérletekben. Ezt követően közösen az orvosi egyetemen,
a helyszíni szemlén alkalmazott módszerekkel ismerkedtünk meg. Elő-
adást hallgattunk a hatósági és igazságügyi boncolás folyamatáról.Ez
alkalommal sem csalódtunk, újabb élményekkel gazdagodva tértünk
haza.

Az Eötvös biológia-kémia munkaközössége

kronika@tiszatv.hu

Széchenyisek itt és ott
Egérváry Elemér

nyomában

Egy szép őszi napon, szeptember 27-én a
Széchenyi iskola 3/7. és a 3/6. osztály tanulói
a gödöllői Grassalkovich-kastély felfedezésére
indultak. Az ötletet egy érdekes gyermekkönyv
adta, a Herceg Egérváry Elemér naplója
(Avagy feljegyzések a gödöllői kastélyról). A
napló az 1867 és 1918 közötti „királyi idősza-
kot”, Erzsébet királyné és I. Ferenc József gö-
döllői tartózkodását, valamint eddig még nem
publikált újdonságokat tartalmaz.
A lelkes csapatot a könyv írója, Faludi Ildikó
kalauzolta végig a kastély padlásától a pincéig
Elemér nyomát követve. Korabeli legyezőkkel
legyezhették magukat a lányok, kirakhatták
puzzle-ből Mária Valéria és Rudolf napirend-
jét, és még sok érdekes kalandban volt részük
az Elemér-túrán.
A napot a veresegyházi Medve-farmon zárták,
ahol hatalmas mézzel teli fakanalakkal etették
a medvéket.
Csodálatos élményekkel gazdagodva tértek
haza, és ezzel a reformkori időutazással kap-
csolódtak iskolánk „Széchenyi örökében” című
sorozatához.

Széchenyisek a Felvidéken

A Határtalanul program keretében a Tiszaújvá-
rosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Széchenyi István Iskolájának 42 tanu-
lója és 5 pedagógusa október 6-tól 9-ig csodá-
latos élményeket szerzett a felvidéki váro-
sokban.
Az utazást sok-sok munka előzte meg, hiszen a
gyerekek beszámolókat, rajzokat készítettek,
lelkesen készültek az október 6-ai megemléke-
zésre - amit a felvidéki gyerekeknek nagy si-
kerrel adtak elő -, Petőfi és Tompa-verseket
tanultak meg. Néhány délutánon magyar, tör-
ténelem, földrajz, ének és osztályfőnöki órán
vettek részt. Ezeken az órákon a térség iro-
dalmi, történelmi hagyományaival ismerked-
tek meg a tanulók. Felvidéki népdalokat

sajátítottak el, megismerték a földrajzi sajátos-
ságokat, s nem utolsó sorban praktikus taná-
csokkal látták el őket a külföldi tartózkodással
és viselkedéssel kapcsolatban.
Az első napon Rákóczi városát látogatták meg.
A Szent Erzsébet dómban megkoszorúzták II.
Rákóczi Ferenc síremlékét. Feltérképezték a
város főterét, megtekintették a Rodostói és Lő-
csei házat. Útjukat ezután Rozsnyó felé vették.
A Bányászati Múzeum rengeteg földrajzi érde-
kességgel várta őket. Bepillantást nyerhettek
egy bánya makett segítségével a bányászok
nehéz életébe.
A második napon a Szepességbe kirándultak,
ahol ellátogattak Lőcsére, és megnézték a lő-
csei fehér asszony, Korponayné Géczy Juli-
anna házát, a szégyenketrecet. A Szent Jakab
templomban megcsodálták a titokzatos Pál
mester lenyűgöző szárnyas oltárát és egyéb fa-
szobrait. A következő látnivaló a Szepesi vár
volt, melynek ódon falai között a mondák, le-
gendák segítségével megelevenedett a múlt.
Majd Szepescsütörtökön a püspökséget tekin-
tették meg.
A harmadik napon Thököly Imre városába, a
hajdan sajtpiacáról híres Késmárkra utaztak.
A svéd király támogatásával, finn tengerészek
által épített, hajóra emlékeztető evangélikus

templom mindannyiuk csodálatát kivívta. A
Thököly-várban megfigyelhették a középkori
várak felépítését, elképzelhették az akkori em-
berek életét.
Esténként naplót írtak és vetélkedőn vettek
részt a tanulók.
Az utolsó napon Rimaszombatba, a Tompa
Mihály Alapiskolába látogattak el, ahol mű-
sorral, Petőfi-versekkel kedveskedtek a felvi-
déki gyerekeknek. Bepillanthattak néhány ó-
rára és megismerkedhettek az ottani iskolai élet
sajátosságaival a tankötelezettségtől az értéke-
lésig. Megkoszorúzták Tompa Mihálynak, a
város szülöttének és Petőfi Sándornak, a nép-
költői triumvirátus másik tagjának szobrát. A
sok-sok felemelő pillanat közül kiemelkedett,
amikor iskolánk tanulói elszavalták Tompa
Mihály: A madár, fiaihoz és A gólyához című
versét a szobrok előtt. Ezután a Gombaszögi-
cseppkőbarlang mesebeli világába kalauzolták
őket. A betléri Andrássy-kastélyban tett láto-
gatás koronázta meg kirándulásukat, ahol igazi
főúri pompa várta a kirándulókat.
Szívesen vettek részt ezen a szívet melengető,
kulturális élményekben gazdag tanulmányi ki-
ránduláson, ami sokuk számára felejthetetlen
marad.

Határtalanul jól érezték magukat.



7. oldal2014. október 16. Kultúra

1969-ben a TVK vezetése felismert egy olyan problé-
mát, amire megoldást kellett találniuk. A tehetséges, jól
képzett szakmunkások rendre elhagyták a céget, és
máshol kerestek munkát. Minderről a Borsodi Vegyész
írt korabeli számában.
„1969. január 1-től napjainkig 114 ifjú szakmunkás
hagyta ott a vállalatot. A korábbi években mindössze
15-25-en távoztak el a TVK-ból. Ez a nagy fluktuáció
az alacsony keresetek miatt következett be.”
A megoldás a bérfejlesztés.
„A fiatal szakmunkások bérét esztergályos, lakatos, he-
gesztő, villanyszerelő és műszerész szakmákban ren-
dezik. A bérfejlesztés összesen 279 fiatal szakmunkást
érint. Költségkihatása éves szinten mintegy 114 ezer
forint.”
Ez havi szinten átlagosan 34 forint emelést jelentett.

Megdöbbentően kevésnek tűnik, ám ha figyelembe
vesszük, hogy egy pályakezdő mérnök már örült a 2000
forintos havi fizetésnek akkor ez a bérnövekmény nem
is olyan kevés.
De nem csak ezzel akarták a munkavállalók hűségét
megszerezni. Ma úgy neveznénk, hogy munkabéren kí-
vüli juttatásokat is biztosítottak, például sportolási le-
hetőséget. Ehhez megteremtették a méltó feltételeket,
és a folyamatos fejlesztésről is gondoskodtak.
„A szakszervezeti bizottság hozzájárult ahhoz, hogy
vállalat fejlesztési alapjából 500 ezer forintot a TVK tö-
megsporttelepének további fejlesztésére, illetve bőví-
tésére fordítsanak.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Bér- és sporttelep-fejlesztés
45 éve történt

A Tisza TV műsora
Október 16., csütörtök

9:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: Választás 2014 – Nyertes ön-
kéntesek – Séta az egészségért – Szüreti mulatság a katolikus iskolá-
ban – Országos Könyvtári Napok – Micimackó
9:15: Hétről-Hétre, a Tisza TV magazinműsora: Választás 2014 – El
Camino: Zarándoklat képekben (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Október 20., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- Szol-
noki Olaj KK U23 NB I/B-s bajnoki mérkőzés közvetítése felvétel-
ről – A Termálfürdő FC Tiszaújváros – Felsőtárkány NB III-as
bajnoki mérkőzés közvetítése felvételről

Október 22. Szerda
18:00: Héthatár, a Tisza TV hírműsora: - Ingyenes jogvédelem – Re-
formátus iskolák találkozója – Könyvtári hetek – Színház Határok
Nélkül - Sport
18:15: Hétről – Hétre, a Tisza TV magazinműsora: - Választás után
- Sport

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Városi Kiállítóterem
EL CAMINO DE SANTIAGO – ZARÁNDOKLAT KÉPEKBEN.
Vadkertiné Kőrössy Anna fotókiállítása. Látogatható: október 22-ig,
hétköznap 10.00-18.00 óra között.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Bottyán Attiláné amatőr festő kiállítása a Tiszaszederkényi Művelő-
dési Házban. Látogatható: október 31-ig.

Zarándoklat, önismeret

Szent Jakab útján
Mindig keresünk valamit. Oly-
kor csak a kocsikulcsot, vagy egy
jó receptet hétvégére, de néha
előfordul, hogy jelentősebb kér-
dések foglalkoztatnak: ki vagyok
én, hol a helyem a világban, jó
úton járok?

Míg előbbiekre lehet, hogy könnyen választ ta-
lálunk, utóbbiakra bizony elég nehéz. Évente
több tízezren keresik válaszaikat a Santiago de
Compostelába vezető úton. Ez az El Camino,
azaz a Szent Jakab út. Hírességek, királyok, ki-
rálynők is végigjárták már ezt a 800 km-es utat,
mely a kelta időkben a Tejút szimbóluma volt.
A 13. századtól ismert és népszerű zarándokút,
1993-tól a világörökség része. Zarándoklat,
sportteljesítmény, a kultúra, a történelem meg-
ismerése, ezotéria - bármilyen céllal is indul-
jon el az ember, biztosan többet kap, mint amit
várt. Erről beszélt Vadkertiné Kőrössy Anna,
akinek most Tiszaújvárosban, a Városi Kiál-
lítóteremben nyílt fotókiállítása a zarándokút
élményeiről. A tárlat október 22-ig látogatható
hétköznap 10 és 18 óra között. Anna 2011 ta-
vaszán 32 nap alatt járta végig az utat.
- Gondolom nagyon sok lemondással jár egy
zarándokút, de mégis, mit kap az ember?
- Először is megismer egy országot, kultúrát,
életmódot és saját magát is egy teljesen más
élethelyzetben, kiszakítva a megszokott kom-
fortzónájából. Elkezd ismerkedni a tájjal és ön-
magával. A legnagyobb ajándék, ha eljutva
Santiago de Compostelába, megkapjuk azt,
amiért elindultunk.
- Hogyan készült az útra?
- Sárospataki vagyok, mindig szerettem a ter-
mészetet, tanárként is nagyon sokszor kirán-
dultam a gyerekekkel. Szerettem és szeretem a
kihívásokat is. Négy éve hallottam az El
Caminóról, egy évig készültem rá, aztán fog-
tam a hátizsákomat és elindultam.
- Egyedül, vagy társasággal?
- Az El Caminót alapvetően egyedül járják az
emberek, de még sincs senki egyedül, hiszen
több tízezren érkeznek ide kortól, nemtől, val-
lási hovatartozástól függetlenül. Mi egy időben
Magyarországról nyolcan indultunk el, de nem
is egy repülőgéppel utaztunk, volt azonban
olyan, hogy útközben összetalálkoztunk. Töb-
ben társsal indulnak el, viszont így az ember

akaratlanul is alkalmazkodik a másikhoz, és
ekkor már nem a saját útját járja. A Camino
mintegy 800 km hosszú, gyakorlatilag az em-
beri életet képezi le, 80 évvel számolva. Ha va-
laki fiatal, látja, hogy mi van még előtte,
idősebb korban az ember mérleget készít az
eddig eltelt évekről, a jövőről.
- Aki „csak” azért indul, hogy teljesítse a
távot, nincs spirituális célja, ő is fogékonnyá,
nyitottá válik az út során?

- Mindannyian kaptunk egy kérdőívet, hogy
miért indulunk el, én a zarándoklatot jelöltem
be, ugyanis a zarándokokban mindig van egy-
fajta alázat a természet iránt. Nem időt, a távol-
ságot akartam legyőzni, hanem azt szerettem
volna, hogy az idő hasson át engem. Nálam ez
volt a fő motívum, ugyanakkor szívesen ismer-
kedtem a tájjal, a kultúrával, az emberekkel és
nem utolsó sorban azért nem volt kis sporttel-
jesítmény a napi 20-30 km gyaloglás sem. Sze-
rintem így kerekebb volt a zarándoklat, mintha
egy céllal, egy dologra fókuszálva indultam
volna el. A Camino lényege szerintem ponto-
san az, hogy az ember engedje el magát, az itt-
honlétet. Én az itthoniakkal sem tartottam a
kapcsolatot, ez a 32 nap arról szólt, hogy mit
tudunk kezdeni egymással: az idő, a tér és én.
Az út állandóan tanít, megtanítja az embert fi-
gyelni, segíteni. Itt mindenkinek ugyanaz volt a
célja, hogy eljusson Santiago de Compostelába.
Nem volt senki sem ellenérdekelt, mindenki
azon volt, hogy segítse a másikat. És még egy
fontos dolog: mindenki saját elhatározásából in-
dult el, és ha belülről érzek valamit, akkor sok-
kal jobb a kedvem. Lehet akármennyi víz-
hólyag is a zarándok lábán, lehet bárki nagyon
fáradt, de a vége mindig egy mosoly.

Fodor Petronella

Camino arcai.

Vadkertiné Kőrössy Anna

Világhírű építészünk, Ybl Miklós születésének 200. évfordulója alkal-
mából országszerte számos megemlékezést rendeztek az „Ybl bicente-
nárium – A magyar építészet éve” programsorozat keretében. Ehhez
kapcsolódik a Hamvas Béla Városi Könyvtárban látható „Az építészet
megfagyott zene” című kamara kiállítás, melynek alapját a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban áprilisban megrendezett azonos című tárlat
adta.
A kiállítás részeként leírást találhatunk Ybl életéről, a tárlókban pedig te-
matikus sorrendben ismerkedhetünk meg az építész emlékezetével, fő-
városi épületeivel, vidéki kastélyaival, szakrális építményeivel.
Ybl Miklós 1814-ben született, s haláláig 1891-ig alkotott. Igen fiatalon
- 31 éves volt - Károlyi Istvántól megbízást kapott, hogy építse át a fóti
kastélyát, és tervezzen hozzá egy templomot. Ezután Károlyi uradalmi
építésze lett. 1860-ban gróf Széchenyi István kérte fel, hogy cenki bir-
tokára álmodjon kövekké egy templomot. Ugyanebben az évben jött a
következő kihívás: a Bródy Sándor utcai Képviselőház, melynek terve-
zéséért megkapta a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Az Operaház
megépítésére kiírt pályázatot is Ybl nyerte. Az átadáson - melyen részt
vett a királyi család is - Erkel Ferenc Bánk bán című operáját mutatták
be. 1882-ben a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntették ki, ’85-ben a Fő-
rendi Ház tagja lett. Folytatta a Hild József által tervezett Szent István
Bazilika építését, majd a budai vár kiépítésén fáradozott. Ezt már sajnos
nem tudta befejezni, 77 éves korában magával ragadta a halál. Korai stí-
lusát a romás elemekkel vegyített romantika jellemezte, majd áttért a
neoreneszánszra. Sokat foglalkoztatott művész volt, akit még életében
elismertek, de nagy fájdalmat okozott neki, hogy - bár az MTA székhá-
zának építésében közreműködött - sohasem választották be akadémiai
tagnak.
A kamara kiállításon az első tárlóban megtekinthetjük családfáját, a
Kerepesi úti temetőben található síremlékét, a szegedi Pantheonban lát-
ható mellszobrát, valamint az Ybl-díjat, melyet minden évben neves ma-
gyar építészeknek ítél oda a szakavatott zsűri. A második vitrinben
nevezetes fővárosi alkotásait, többek között a Danubius kutat, a Festetics
palotát, a Ganz mauzóleumot, a Szent István Bazilikát, a Magyar Ál-
lami Operaházat csodálhatjuk meg. A harmadik tárlóból, hogy csak né-
hányat említsünk: a fóti Károlyi kastély, a várpalotai Zichy kastély, a
keszthelyi Lovarda, a parádfürdői Cifra istálló képe köszön a látoga-
tóra. A negyedik vitrinben szakrális alkotásait - például Pollach Mihály
tahitótfalui síremléke, a kecskeméti evangélikus templom, a fóti római
katolikus plébánia-templom - tekinthetik meg az érdeklődők.
A kiállítás október 31-ig látogatható a könyvtár földszinti folyosóján.

T. M.

„Az építészet megfagyott zene”

Kamara kiállítás Ybl
Miklós tiszteletére

A Hétholdas pagony lakói

Micimackóék
a színpadon

Ki ne ismerné A. A. Milne filozofikus ked-

ves kis medvéjét, Micimackót és társait.

Vidám történeteik számos film- és színházi

rendezőt is megihlettek már. A Derkovits

Kulturális Központ színháztermében a Bán-

falvy Ági Nemzeti Színészstúdió fiatal nö-

vendékei mutatták be a Micimackó

színpadra írt változatát a város óvodásainak

és kisiskolásainak.
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Eladó
- Alig használt benzinmotoros fűnyíró
(garanciális). Vágásszélesség: 38 cm.
Irányár: 26.900 Ft.
- Kézi gyümölcsdaráló. Irányár: 5.900
Ft.
- Hajdú MINIMAT automata mosógép.
Irányár: 7.900 Ft.
Telefon: 0670/611-1379

Intivel net teljes szabadsággal
Huawei tableten
Beköszöntött az ősz, és a hűvös, borongós idő-
ben egyre több időt töltünk a lakásban. Ilyenkor
jólesik az otthon melegében kényelmesen ki-
kapcsolódni, ugyanakkor a szórakozásról vagy a
barátokkal való kapcsolattartásról útközben sem
akarunk lemondani. Az internet hasznos segít-
séget, illetve információforrást jelent a minden-
napokban, melynek előnyeit egy hordozható
készülékkel még inkább kihasználhatjuk. Azért,
hogy a világháló mindig kéznél legyen, az
Invitel kedvező árú, meglévő előfizetőinek ka-
matmentes részletre is kapható tablettel bőví-
tette eszközkínálatát. A Huawei MediaPad 7
Youth2 táblagép 3G- és WiFi-hálózaton is képes
kapcsolódni a világhálóhoz, így bármikor tu-
dunk netezni, és otthon sem kell feltétlenül elő-
venni a számítógépet.

Mindig kéznél
Az Invitel most kedvező konstrukcióban kínál
jó minőségű táblagépet, amelyet akár munkához
vagy tanuláshoz is tudunk használni. A
Magyarországon elsőként az Invitelnél kapható
Huawei MediaPad 7 Youth2 sokoldalú, ugyan-
akkor egyszerűen használható, így a fiatalok és
az idősebbek is hamar megkedvelhetik. A 7
colos képátlóval rendelkező táblagép mindössze
350 gramm, és keskeny kialakításának köszön-
hetően jól illeszkedik a kézbe. Az androidos esz-
köz alkalmas többek között e-mailezésre vagy
navigációra, és tökéletesen kezeli a legelterjed-
tebb irodai dokumentumformátumokat, vala-
mint a különféle közösségimédia-alkalma-
zásokat is. A tablet nagy kapacitású akkumulá-
tora, valamint alacsony energiafogyasztása biz-
tosítja, hogy útközben is zavartalanul tudjunk
böngészni, zenét hallgatni vagy fotózni. A ké-

szülék nagy sebességű 3G-s és vezeték nélküli
internetkapcsolatának köszönhetően pedig bár-
honnan csatlakozhatunk a webre.

Vidd magaddal
A Huawei MediaPad 7 Youth2 készülék ked-
vezményesen 9.990 forintos kezdőrészlettel és
24 havi, 1.190 forintos kamatmentes részletre
érhető el a legalább 6 hónapja előfizetéssel ren-
delkező lakossági Invitel előfizetők számára,
meglévő vagy új szolgáltatáscsomagra vállalt 24
hónapos határozott idejű szerződéssel. Az új la-
kossági előfizetők az eszközt egy összegben vá-
sárolhatják meg.

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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Asztalitenisz

Csak az egyiknek sikerült
Újabb fordulót bonyolítottak le a megyei asztalitenisz
bajnokságban. A tiszaújvárosiak mindkét csapata asz-
talhoz állt.

A TSC II. számú gárdája Ongán diadalmaskodott, míg az Eötvös együt-
tese a Miskolci Egyetem második csapatától szenvedett vereséget
Miskolcon.
Onga SE – TSC II. 3-15
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Dubéczi 3, Molnár Z. 3, Fóti
3 és a Fóti-Molnár és a Kavicsánszki-Dubéczi párosok.
MEAFC II. – Eötvös DSE 12-6
A győzelmeket szerezték: Zoltán 3, Jakab 2, Kanyó 1.

Jó úton az utánpótlás
Kiválóan szerepeltek Miskolcon a megyei utánpótlás asztalitenisz ver-
senyen a Tiszaújvárosi SC versenyzői.
Az újonc korosztályban (U13) az első négy helyezést kibérelték a tisza-
újvárosiak, a serdülők között (U15) párosban egy arany, egyéniben pedig
egy ezüstérem volt a termés.
Eredmények:
U13 egyéni: I. Fónagy-Árva Péter, II. Köllő Ábel, III. Nagy Balázs, IV.
Gyuricskó Adrián
U15 páros: I. Fónagy-Árva Péter - Köllő Ábel
U15 egyéni: II. Fónagy-Árva Péter

Diáksport

Mezei futás a parkban
Az „idős hölgyek” nyarában, ok-
tóber 9-én kellemes napfény és
jó hangulat fűszerezte az alsó ta-
gozatos diákok hagyományos ő-
szi mezei futóversenyét.

Az Ifjúsági park fái alatt 358 lelkes fiatal ver-
senyző készülődött a futásra. Tiszaújváros ál-
lami és egyházi, valamint Tiszapalkonya és
Kesznyéten iskolásai, a kísérők és a szülők
hangos bíztatása mellett nagy lelkesedéssel tel-
jesítették két korosztályban az előírt verseny-
távokat.
Eredmények:
I. korcsoport leány 600 m, 77 induló:
1. Lukács Réka (Kazinczy), 2. Nagy Rebeka
(Szt. István), 3. Kovács Edina (Szt. István)
Csapatverseny:
I. Kazinczy: Lukács Réka, Bán Lilla, Vágási
Dorottya, Gál Gréta, Kobza Zsófia
II. Hunyadi: Gulyás Vilma, Nótár Noémi, Len-
gyel Laura, Pallai Emma, Nagy Luca
III. Szt. István: Nagy Rebeka, Kovács Edina,
Lengyel Vanda, Szabó Lili, Gémai Blanka
I. korcsoport fiú 600 m, 95 induló:
1. Tanyi Áron (Széchenyi), 2. Bodnár Tamás
(Hunyadi), 3. Bolgár Dániel (Kazinczy)
Csapatverseny:
I. Széchenyi: Tanyi Áron, Uzonyi Szilárd, Ka-
tona Milán, Kiss Ádám, Molnár Dávid
II. Hunyadi: Bodnár Tamás, Hajdú Dávid,
Polonkai Tamás, Hajdú László, Kovács Marcell
III. Kazinczy: Bolgár Dániel, Kocsis Levente,
Juhász Ádám, Horváth Gergő, Császár Milán

II. korcsoport leány 1000 m, 89 induló:
1. Bíró Eszter (Kazinczy), 2. Illés Nikolett
(Hunyadi), 3. Katona Leila (Széchenyi)
Csapatverseny:
I. Kazinczy: Bíró Eszter, Vígh Zita, Tóth
Eszter, Lehmann Sára, Balázs Boglárka
II. Hunyadi: Illés Nikolett, Horváth Dominika,
Borjús Virág, Vágási Vanda, Bodnár Brigitta
III. Széchenyi: Katona Leila, Kiss Fanni, Nagy
Alexandra, Kiss Réka, Hári Lili
II. korcsoport fiú 1000 m, 97 induló:

1. Ferencsik Bálint (Széchenyi), 2. Ferencsik
Soma (Széchenyi), 3. Illés Dávid (Hunyadi)
Csapatverseny:
I. Széchenyi: Ferencsik Bálint, Ferencsik So-
ma, Drahos Dominik, Mészáros Áron, Vámosi
Marcell
II. Hunyadi: Illés Dávid, Urbán Ádám, Tar-
nóczi Balázs, Varga Milán, Kovács Ádám
III. Szt. István: Bartal Ákos, Koleszár Bol-
dizsár, Tóthbarsi Dániel, Berki Dániel, Papp
Máté

Labdarúgás

Lendületben a Tiszaújváros
Az NB III-as labdarúgó bajnok-
ság Keleti csoportjának 9. for-
dulójában Gyöngyösre látoga-
tott a Termálfürdő FC Tiszaúj-
város labdarúgó csapata.

A hazaiak a nyolc forduló alatt mindössze egy
győzelmet arattak, otthon verték a még most is
pont nélkül álló Hajdúböszörményt. Az előző
fordulóban, akárcsak a Tiszaújvárost, őket is
kitömte a Kisvárda együttese (6-0). A vendég-
csapat a Cigándiak skalpjával érkezett. A győ-
zelem jót tett az önbizalmuknak, mely meg-
látszott a játékukon, és végül az eredményen
is.

Gyöngyösi AK – Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-2 (1-1)

Gyöngyös: 150 néző, V.: Farkas (Fodor,
Csáky).
Gyöngyösi AK: Éles (Erdei)-Fekete, Szilágyi,
Nagy (Molnár), Tóth, Gergely, Galó (Ollári),
Barta, Antal, Demkó, Nádudvari.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth Cs.-Po-
lényi, Lippai, Czégel, Molnár F., Bussy,
Patalenszki (Fodor), Kerekes, Molnár L. (Ko-
vács Sz.), Kovács P., Tóth T. (Sebők).
39. perc: Bal oldalon, az alapvonal közeléből
végezhettek el szabadrúgást a gyöngyösiek. A
labda átszállt a rosszul helyezkedő védők fö-
lött, Tóth a kapujában ragadt, a túloldalon ér-
kező Szilágyi 5 méterről a kapu bal alsó
sarkába bólintott. 1-0
44. perc: A jobb oldalon Bussy vezette fel a
labdát. Pontosan ívelt a bal összekötő helyén
meginduló Molnár László elé, a csatár meg-
előzte védőjét és a kapujából kifutó Éles fölött
az üres kapuba emelt. A gólba tartó labdát a
közben visszaérkező Szilágyi kifejelte. Molnár
ismételhetett, öt méterről leadott lövését Szi-

lágyi kézzel kiütötte. A játékvezető már indult
a büntető pont felé és ki akarta állítani a haza-
iak csapatkapitányát, de a partjelző már gólt
jelzett, így Szilágyi maradhatott a pályán. 1-1
76. perc: Jóformán ugyanarról a helyről vé-
gezhetett el szabadrúgást Kerekes, ahonnan a
39. percben a gyöngyösiek. Ő azonban beíve-
lés helyett középre gurított, ahol érkezett Mol-
nár László és tizenhét méterről kilőtte a hosszú
sarkot. 1-2
Az első félidő nagy részében mezőnyjáték
folyt, igazi helyzetek nélkül. Mindkét oldalon
sokat hibáztak a játékosok. Aztán az első já-
tékrész fináléja két gólt is hozott. A fordulás
után a Tiszaújváros átvette a kezdeményezést,
mezőnyfölényt harcolt ki, melynek eredmé-
nyeként sikerült megszereznie a vezetést. A gól
után sem változott a játék képe, támadott a
Tiszaújváros, a Heves megyeiek kontrára pró-
báltak játszani, de ezeket a tiszaújvárosi véde-
lem csírájában elfojtotta. A találkozón megér-
demelt vendégsiker született, a tiszaújvárosiak
ezen a mérkőzésen jobban akarták a győzel-
met.
Benus Ferenc, vezetőedző: Sajnos nem sikerült
megnyernünk ezt a nagyon fontos mérkőzést,
néhány kulcsjátékosunk teljesítménye megma-
gyarázhatatlan számomra.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Alacsony színvonalú
mérkőzésen többet tettünk a győzelemért, ezért
megérdemelten szereztünk 3 pontot.
További eredmények:
Veresegyház VSK – Salgótarjáni BTC 0-4
Felsőtárkány SC – Kisvárda 3-6
Cigánd SE – Putnok FC 0-1
Kazincbarcikai SC – Nyírbátor FC 1-0
FC Hatvan – DVSC–DEAC 2-0
Jászberényi FC – Hajdúböszörményi TE 3-2

Következik a 10. forduló
2014. október 18., Szombat 14:30
Termálfürdő FC Tiszaújváros – Felsőtárkány SC
Cigánd SE – Jászberényi FC
Putnok FC – Gyöngyös
Kisvárda – Veresegyház VSK
Nyírbátor FC – Hajdúböszörményi TE
2014. október 19., Vasárnap 14:30
DVSC–DEAC – Kazincbarcikai SC
Budapest Honvéd-MFA – FC Hatvan

Végre győzelmek

Az elmúlt hetekhez képest javult az arány a ti-
szaújvárosi utánpótlás csapatok bajnoki mér-
kőzésein. Ezen a hétvégén a négy csapat két
győzelme és egy döntetlenje hét pontot ért.
Csak az U14-esek hagyták el a pályát vereség-
gel.

U21 Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Felsőtárkány 9-1

U17 Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Felsőtárkány 11-0

Császár Zoltán, edző: Egy sportszerű csapat
ellen ilyen arányban is teljesen megérdemelten
nyertünk. Gratulálok a csapatnak.
U15 Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVTK 2-2
Barabás Zoltán: - Már az első percben gót kap-
tunk, azt hittem a kardunkba dőlünk, és jól el-
páholnak minket. A második félidőben a csapat
mozgósította erőtartalékait és nagy küzdelem-
ben sikerült az egyenlítő gólunkat begyötörni a
DVTK Akadémia kapujába. Dicséret illeti a já-
tékosaimat a mérkőzésen mutatott játékukért.

U14 TFCT - DVTK 1-4

Kosárlabda

Beindult a nagyüzem
Az első fordulót rögtön bajnoki
szünet követte az NB I/B-s ko-
sárlabda bajnokságban. A hétvé-
gén bonyolították le ugyanis a
hagyományos Hepp Ferenc Ku-
pa első fordulóját.

A tavaly a harmadik helyen végzett Phoenix
Debrecenben az NB II-es DEAC otthonában
játszott és a papírformának megfelelően to-
vábbjutott. Brunyánszky István edző valam-
ennyi játékosának lehetőséget adott a bizo-
nyításra. Voltak, akik éltek vele, voltak, akik
kevésbé. Pályára lépett az NB I/A csoportos
Nyíregyháza vezetőedzője, Sitku Ernő is, aki
ebben a bajnoki évadban újra megkapta a já-
tékengedélyt, így ismét az NB I/B-s Tiszaúj-
város csapatát erősíti.
DEAC-Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix

KK 67 – 73 (17-24, 17-14, 16-18, 17-17)

A bajnoki pontvadászat a hétvégén a második
fordulóval folytatódik, ahol az átalakult együt-
tes hazai közönség előtt is bemutatkozik. Az
ellenfél az NB I/A csoportos Szolnok U23-as
legénysége lesz. A találkozó, ismerve az erővi-
szonyokat, nagy küzdelmet hozhat. Tavaly
Tiszaújvárosban a Szolnok, idegenben a Tisza-
újváros diadalmaskodott.

Regionális juniorok

Megkezdődtek a regionális junior kosárlabda
bajnokság Keleti régiójának csoportmérkőzé-
sei. A Phoenix a Jászberénnyel, a Szerenccsel
és a Nyíradonnyal került egy csoportba, ahol
oda-visszavágós alapon dől el az elsőség sorsa.
A győztes az országos főtáblára kerülésért ví-
vott harcban a középdöntőbe kvalifikálja ma-
gát. Takarékossági szempontot figyelembe vé-

ve a Nyíradonnyal megegyezett a Tiszaúj-
város, hogy egy helyszínen bonyolítják le a két
mérkőzést. A gyors egymásutánban lejátszott
két találkozó nagyarányú Phoenix győzelme-
ket hozott. Legközelebb a Jászberény látogat
Tiszaújvárosba.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK -
Nyíradony VVTK 88-35.

Nyíradony VVTK - Tiszaújvárosi Termál-
fürdő-Phoenix KK 51-88.

Diákolimpia

Megkezdődtek a kosárlabda diákolimpia küz-
delmei is. A D6-os kategóriában az első mér-
kőzés tiszaújvárosi győzelmet hozott.
Eötvös Gimnázium (D6) - Szerencsi Bocskai
Gimnázium 78-55 (27-12, 18-14, 12-16, 21-
12).

A fiatalok nagy lelkesedéssel teljesítették a távokat.A Sportcentrum eseményei
Október 17., péntek Kosárlabda

18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- Szolnoki Olaj KK
U23 NB I/B bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Október 18., szombat Kézilabda
16.00 Tiszaújváros- Mezőkeresztes Megyei I.o. bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
Labdarúgás
14.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros – Felsőtárkány NB III bajnoki
mérkőzés Labdarúgó stadion

Október 19., vasárnap Labdarúgás
09.00 U6/7, U8/9 Bozsik torna Műfüves edzőpálya

Kézilabda

Csak így tovább lányok!
Tizenhárom évnyi szünet után játszott ismét bajnoki
mérkőzést a Tiszaújvárosi Sport Club női kézilabda csa-
pata.

Akkor az NB I/B bajnokaként a legmagasabb osztályban folytathatták
volna a lányok, de nem így történt. Most az újraalakult együttes a me-
gyei osztályban kezdte meg szereplését. A nyitómérkőzésen a vártnál
sokkal többen tekintették meg a találkozót. A közel 200 néző most is
fergeteges buzdítással űzte, hajtotta a lányokat. Nos, a csapat azonnal
meg is hálálta, győzelemmel kezdte az idényt az M. Handball csapata
ellen. Végig nagy csata zajlott a sportcentrum játékcsarnokában, fel-
váltva vezettek a csapatok. A hajrát azonban a tiszaújvárosiak jobban
bírták és végül egygólos győzelmet arattak.
A találkozó előtt Béres Zoltán szakosztályvezető köszöntötte a
Tiszaújvárosban 31 évig kézilabdázó Jávorszkiné Böbét, az egykori
nagyszerű játékos végezte el a kezdődobást.

TSC – M. Handball 18-17 (6-7)
Városi Sportcentrum: 200 néző.
TSC: Kovács-Rónai, Új, Bagdi B., Takács, Bagdi Á., Dobos. Cserék:
Saláta, Sepsi, Tóth, Péter. Edző: Lovács András.
A hétvégén a sorsolás szeszélye folytán ismét hazai környezetben lép
pályára a csapat, október 18-án, szombaton 16 órakor.

Ismét Tisza-Kupa
A már jól megszokott helyszínen, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gim-
názium, Szakközépiskola és Kollégium tornacsarnokában rendezik
meg október 24-én a 2014. évi őszi Tisza-Kupa női és férfi nyílt
fekvenyomó, erőemelő, testépítő és fitness tehetségkutató versenyt,
valamint a „PE-teszt” magyar bajnokságot.
A 10 órakor kezdődő eseményen két tehetségkutató és versenyzői

kategóriában nevezhetnek az indulók. A tehetségkutató kategóriában
minden korcsoporton belül súlycsoportonként osztanak érmeket, va-
lamint díjazzák a korcsoportonkénti abszolút első helyezettet. A ver-
senyzői kategóriában csak azok a sportolók vehetnek részt, akik már
indultak magyar kupa, magyar bajnokság vagy nemzetközi megmé-
rettetéseken. Ebben a kategóriában súlycsoportok nincsenek, minden
korcsoportban (ifjúsági, junior, felnőtt, masters) abszolút eredményt
hirdetnek. Kísérők és nézők részére a belépés díjtalan.



Pisztrángszemle.

Az állatok simogatására, játékra is volt lehetőség.

Szőlőt szemeznek - és esznek - a lányok.

10. oldal 2014. október 16.Iskola/Történelem

Pisztrángtelepi túra

Az idei ősz legszebb napos szombatján, október 11-én, a Bükkben ki-
rándult a Hunyadi iskola 80 fős csapata, Czár Judit Bianka tanár néni
szervezésével. Mivel a gyerekek részt vettek a tavaszi „Népek tavasza
teljesítménytúrán” is, a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Diáksport és
Szabadidő Egyesület felkínálta ezt a nyereménytúrát, mellyel örömmel
élt a népes csapat. A túra „Herman Ottó Bükk hegységi kötődései” címet
viselte, melyen több miskolci iskola is részt vett. Lillafüredről a Há-
mori-tótól indult a 8,2 km-es rövidtávú útvonal, mely érintette a Len-
csés- nyergen és Udvarkő-barlangon át a pisztrángtelepet is. Lillafüreden
nagy múltja van a pisztrángtenyésztésnek, erről előadást hallhattak a tú-
rázók, és láthatták a medencékben úszkáló pisztrángokat. A túra
Garadnán ért véget, közben feltöltődött a csapat a Szövetség-forrásnál.
Játékos rejtvények és feladatok megoldásával színesítette a természet-
járó szövetség a túrázók hangulatát, melyet a gyerekek ügyesen oldot-
tak meg. A túra végén emléklappal és kitűzővel tért haza a csapat.

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából vá-
rosunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, pol-
gári és civil szervezeteket, amelyek a megemlékezés
virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2014. október 23-
án (csütörtök) 11.00 órától az 56-os emlékhelynél, az ünnep
méltó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándéku-
kat írásban október 17-én 12.00 óráig a Derkovits Kulturá-
lis Központ igazgatójánál.
A koszorúkat az 56-os emléhelynél 2014. október 23-án
9.30 órától lehet leadni.
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll sza-
bályai szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskolában a népi ha-
gyományok, szokások megőrzésére nagy hangsúlyt fektetnek. Ennek
egyik eleme a szüret, melyet három év óta az iskolában is megtartanak.
A szőlőt szemezik, darálják és préselik az iskola tanulói, hogy aztán a
frissen készült mustot elfogyasszák. Idén emellett a harmadikosok ün-
nepi műsorát és a Bokréta Citerazenekar bemutatóját tekinthették meg
a gyerekek.

Mustot készítettek a gyerekek

Szüret a suliban

kronika@tiszatv.hu

Állatorvosi rendelőben

Mondd, szereted az állatokat? A kutyát, macskát, csacsit, lovat s a ma-
darakat: a verebeket, rigót, galambot, pintyeket, akik a Földön veled
élnek, s bundájuk, tolluk melegében nekik is van szívük, csak éppen
nem beszélnek? Erre a legtöbb ember igennel válaszol, de a gyerekek
biztosan. Az állatok világnapja alkalmából a Hunyadi iskola 2/1 és 3/1
osztálya látogatást tett az Animal Állatorvosi Rendelőben október 3-án.
A házigazda, Schreiber Mária doktornő nagy szeretettel fogadta a gye-
rekeket, és bevezette őket a gyógyítás tudományába. A nebulók élő atkát
figyelhettek meg mikroszkópon, és a röntgenképeken felfedezhették az
egyes állatok töréseit. Betekinthettek a műtőbe is, majd nagy örömmel
figyelte a népes csapat a mentőkutyák bemutatóját az udvaron, ahol az
állatok simogatására, és játékra is volt lehetőség. Az együtt töltött dél-
után nagy öröm volt a gyerekeknek, az óriási állatbarátság, állatszeretet
látszott csillogó szemeikben.

A hunyadisok

Élő emlékezet

Rendhagyó
történelemóra

Megkezdődtek az Országos Könyvtári Napok tiszaújvárosi rendezvé-
nyei. Elsőként Élő emlékezet címmel tartottak rendhagyó történelem-
órát az első világháború 100. évfordulója alkalmából. A könyvtárban
Derecskei Zoltán hadtörténész, Kelemen Imre református lelkész és Dr.
Kákóczky Balázs hadtörténész előadását hallgatták meg a középiskolás
diákok. Szó esett a lövészárok-hadviselés kialakulásának folyamatáról,
a protestáns katonai lelki gondozásról, a tábori lelkészek küzdelmes
munkájáról, de a diákok megismerkedhettek a világháborús haditech-
nikai eszközökkel is.

kronika@tiszatv.hu
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