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A Sajó áruház az egyik galambdúc.

Hunyadis évforduló

Nyitóünnepség
a téren

Az egykori 5-ös, jelenlegi Hunyadi Mátyás Iskola fennállásának
40. évfordulóját ünnepli ebben az évben. Ez alkalomból a jelen-
legi intézmény nevelői és diákjai számos rendezvénnyel készül-
nek. Ezek közül az első a Nyitóünnepség, mely 2015. szeptember
17-én 15.00-kor lesz a Városháztéren. Várunk minden egykori
diákot, pedagógust és érdeklődőt a programra!

A szervezők

Egy gyermek és nagymamája vesztette életét

Szörnyű gázolás a zebrán

A rendőrség bűnügyi őrizetbe
vette azt a lengyel kamionso-
főrt, aki az Örösi úton, a
TESCO áruháznál lévő gya-
logátkelőhelyen halálra gázolt
egy nagymamát és unokáját.

Halálos közúti baleset gondatlan okozása
vétség elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt folytat büntetőeljárást a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-

kapitányság M. B. 48 éves lengyel állam-
polgárral szemben. A nyomozás adatai
szerint a gyanúsított az általa vezetett ka-
mionnal szeptember 14-én 9 óra 45 perc-
kor Tiszaújvárosban, az Örösi úton lévő
gyalogátkelőhelyen nem biztosított el-
sőbbséget a zebrán áthaladó gyalogosok-
nak. A jármű elütötte a 17 hónapos kis-
lányt és 52 éves nagymamáját, akik olyan
súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a

helyszínen életüket vesztették. A gyermek
édesanyja fizikailag nem sérült meg, de
sokkos állapotba került a tragédia hatá-
sára.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ren-
dőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya bűnügyi őrizetbe vette a lengyel
kamionsofőrt, egyben előterjesztést tett
előzetes letartóztatásának ügyészi indítvá-
nyozására.

Madárinvázió

Galambból is
megárt a sok

Tiszaújváros több területén is hatalmas csapatok-
ban tanyáznak a galambok. A kedvező életfeltéte-
lek, körülmények miatt kedvelik a városi környe-
zetet, jelenlétük azonban piszokkal jár, és olykor
betegségekkel is.

- Nagyon zavaró itt az Árkádsoron - mondja Varga Dorottya, aki
éppen gyermekével a játszótéren tartózkodott. - A kocsikat min-
dig lepiszkítják, nincs már szinte olyan hely az utcában, ahol par-
kolni lehetne tőlük.
Van, aki az erkélyét is befedte, mert odaszoktak a madarak, és
semmilyen módszerrel nem tudta elkergetni őket.
A Brassai szakképző iskola környékén is rengeteg galamb vert ta-
nyát, pedig ott riasztóberendezést is felszereltek.
- Tele van a teteje - mondja Cinke Lászlóné egy Rózsa úti bérház
előtt a padon ülve. - Különösebben engem nem zavar, de a fer-
tőzéstől félek.
A tiszaújvárosi galambászok sem örülnek az elszaporodott po-
pulációnak..
- Van egy betegség, ami ellen mi is védekezünk - mondja Szuhai
József galambász. - Ezek az állatok nagyon sok betegséget hor-
dozhatnak, melyek veszélyesek lehetnek versenygalamb állo-
mányunkra, és bizony van olyan, ami az emberre is.
Nem könnyű ellenük védekezni, hiszen még a vad állomány kö-
zött is sok a védett. Így egyelőre marad az ablakokra szerelt ri-
asztó, a menedékül szolgáló zugok eltorlaszolása, és egyéb olyan
házi praktikák, melyek nem károsítják a madarakat, de elveszik
a kedvüket attól, hogy a városba költözzenek.

A mentők, a tűzoltók és a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Polgármesteri nyilatkozat

Részvét és cselekvés
A hétfői tragikus baleset egész Tiszaújvá-
rost megrázta. Az emberek az első döbbe-
net és a találgatások után már arról
beszélnek, miként előzhetők meg a ha-
sonló balesetek. Lapunk Bráz György pol-
gármestert kérdezte erről.
- Mindenekelőtt részvétemet, együttérzé-
semet szeretném kifejezni a családnak -
mondta a polgármester. - Úgy gondolom,
egész Tiszaújváros így érez, hiszen egy
nagymama és egy kisgyermek vesztette
életét. Önkormányzatunk felvette a kap-
csolatot a családdal, s minden segítséget
megad ahhoz, hogy elviselhetőbb legyen
számukra a gyász. A rendőrség vizsgálja a
baleset pontos körülményeit, ennek lezá-
rulta előtt nincs értelme találgatni.

- Az önkormányzat tervez intézkedéseket a
gyalogosok biztonsága érdekében?
- Évek óta azon vagyunk, hogy a lehető
legbiztonságosabbá tegyük a közleke-
dést, főleg a legkiszolgáltatottabb hely-
zetben lévő gyalogosok közlekedését.
Voltak, akik meg is róttak ezért bennün-
ket, mondván, miért építünk akadálypá-
lyát a városban. Ennél a balesetnél -
valószínűleg - a figyelmetlenség vezetett
a tragédiához. Sok esetben azonban a fe-
gyelmezetlenség, a szabályok szándékos
megsértése az ok. Ez a szörnyű baleset
is arra figyelmeztet, hogy folytatnunk
kell a közlekedés biztonságát szolgáló
munkát. Felgyorsítjuk a forgalomtechni-

kai terv felülvizsgálatának folyamatát,
ebben kiemelten foglalkozunk a TESCO
áruház környezetével. A felülvizsgálat
után pedig haladéktalanul elkezdjük a
szakemberek által javasoltak megvalósí-
tását.

Mécsesek a baleset helyszínén.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Hétköznap a szentmisék keddtől szombatig 18:30-kor kezdődnek.
Vasárnap a megszokott időben 11:00 órakor lesz a szentmise
templomunkban.
Szeptember 20-án, vasárnap tanévnyitó szentmisét tartunk
11:00 órakor.
Október első vasárnapján, 4-én képviselő-testületi gyűlést tar-
tunk a plébánián.
Görögkatolikus
Csütörtökön és szombaton 8:00 Szent Liturgia. Szombaton
17:00 vecsernye, utána utrenye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00
Szent Liturgia (Nagycsécsen és Sajószögeden Dragos Tamás
atya szolgál). Hétfőn, kedden és szerdán 17:30 vecsernye.
„A léleknek nincs békéje, amíg el nem kezd imádkozni ellen-
ségeiért. A lélek, ha egyszer Isten kegyelme megtanította imád-
kozni, minden teremtményt szeret és szán, de főként az embert,
akiért az Úr a kereszten szenvedett, és mindnyájunk sorsát fáj-
dalommal viselte a szívén.” (Szent Sziluán)
Református
Csütörtökön: 18:00 bibliaóra.Vasárnap Tiszaszederkényben
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 órától lesz istentisztelet. A
városban az istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek is-
tentiszteletet tartunk.

Kamat
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik szep-

temberi sorozatunk. A megfejtéseket a

hónap végén egyben várjuk, e-mailben

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy pos-

tai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent

István út 16. címre.

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

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

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 20-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen Gábor u. 17., tel.: 49/540-
688), majd szeptember 21-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A, tel.: +3620/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:

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 -

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-
gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

VASKÓ GÁBOR
64 éves korában elhunyt. Temetése 2015. 09. 18-án

(pénteken) 15 órakor lesz a tiszaújvárosi római katolikus
templom altemplomában.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

DR. ALAITNER ISTVÁNNÉ
2015. szeptember 9-én 82 éves korában elhunyt.
Temetése szeptember 23-án 12.30 órakor lesz a

sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Játék- és ruhagyűjtés
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Játék- és ruhaadományokat vár az MSZP Tiszaújvárosi Szerve-
zete és nőtagozata szeptember 19-ig, minden nap 9 órától 18
óráig a Bartók Béla út 5. szám alatti irodában, az 1. emeleten.
Feleslegessé vált bútort és egyéb háztartási eszközöket is kiköz-
vetítünk telefonos bejelentés alapján. A rászorulók hívásait is vár-
juk, kérjük a 49/542-061-es telefonszámon jelezzék, hogy mire
van szükségük. Várjuk adományaikat és előre is köszönjük a se-
gítséget!

A szervezők

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete szep-
tember 24-én és 25-én véradást szervez a TVK Főnix Med or-
vosi rendelőjében. Mindkét napon 8.00-tól 15.30-ig várják a
donorokat.

Használt holmit
osztanak

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Tiszaújvárosi
Polgárjogi Mozgalommal és a Tiszaújvárosi Cigány Nagycsalá-
dosok Szervezetével közösen, a Baptista Szeretetszolgálat felaján-
lásával rászoruló roma családok részére új és használt holmikat,
illetve iskolaszereket osztanak 2015. szeptember 19-én (szomba-
ton) 10.00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor
elnök

kronika@tiszatv.hu

Kirándulás Dél-Lengyelországban
Az elmúlt héten a TVK Nyugdíjasok Ba-
ráti Körének tagjai négynapos lengyelor-
szági kiránduláson vettek részt. Úti célunk
első állomása a wieliczkai sóbánya volt.
Megcsodáltuk a világon egyedülálló só-
bánya monumentális méreteit, látványos
és szép só szobrait. Több órás barangolás-
sal jutottunk el a felejthetetlen, elképesz-
tően gyönyörű kápolnába, illetve hang-
verseny terembe.
Második napunkat az Európa Kulturális
Fővárosa megtisztelő címmel kitüntetett,
Krakkó látnivalóinak megtekintésével töl-
töttük. A sok-sok idegenforgalmi látvá-
nyosság közül a városközpontot, a mű-
emlék templomokat tekintettük meg, s jár-
tunk a Visztula partján, a Wawel dombon
elhelyezkedő gyönyörű királyi várban, a
várhoz tartozó waweli székesegyházban,
ami nemcsak elragadó műemlék, hanem
egyben ma is működő templom. Krakkó a
tudományok városa is, itt van az 1364-ben
alapított Jagelló Tudományegyetem, amit
szintén volt szerencsénk megtekinteni.
Utunk harmadik állomása Zakopane volt.
Végigsétáltunk a város középpontjában ta-
lálható Krupówki sétálóutcán, bejártuk és
vásároltunk a híres zakopánei piacon.
Megtekintettük a Tátra múzeumot, a város
legrégebbi részén található Zakopane régi
templomát és temetőjét. A templom az
1800-as évek első felében épült, ez a város
legidősebb épülete. A mögötte fekvő te-
metőt a 19. század közepétől használták.
Itt temettek el számos híres művészt, de

azokat is, akik a Tátrában lelték halálukat.
A temető több sírját műemléknek nyilvá-
nították. Felejthetetlen élményt nyújtott a
Fatimai Szűzanya kegytemplom, melyet a
helybéli hívek építettek hálaadományként
II. János Pál pápa életéért, aki ellen 1981.
május 13-án, a Fatimai Szűzanya ünnepén
követtek el merényletet a római Szent
Péter téren. A templom minden része el-
képzelhetetlenül gyönyörű.
Utolsó nap bejártuk az egykori magyar-
lengyel határon lévő Nedec várát, mely-
hez több érdekes legenda és valós történet
kapcsolódik. Rövid utazás Szovákiába,
ahol bejártuk a híres Vörös kolostort.

Rövid buszozást követően tutajokra „pat-
tantunk”. A túra a víztároló közeléből,
Sromowce-ből indul és Szczawnicáig tart,
hossza mintegy 18 kilométer, a szintkü-
lönbség kb. 64 méter, az ideje körülbelül 2
óra 15 perc volt. Az útvonal igazi szépsé-
gét az adja, hogy a folyó itt gyakorlatilag
keresztülvágja a Pieniny-hegység egyik
vonulatát, így néhol a víztükörtől számítva
500 méterre magasodó sziklacsúcsok kö-
zött kanyarog.
Fáradtan, de sok-sok élménnyel gazda-
godva tértünk haza. Köszönjük.

TVK Nyugdíjasok
Baráti Köre

A sóbánya lenyűgözte a nyugdíjasokat.
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A „lordok háza” felújítási költsége meghaladja a 30 millió forintot.

Segít az önkormányzat

Patinás épületek
újulnak meg

Két - mondhatni, patinás - lakóépület, társasház
felújításához nyújt lakásonként 50-50 ezer forint
vissza nem térítendő támogatást Tiszaújváros ön-
kormányzata.

Városunk egyik különleges, egyedi lakóépülete a Szederkényi
úti „lordok háza”, mely 53 éve épült, s az akkori épületekhez, la-
kásokhoz képest igen elegáns, korszerű volt. (Abban az időben
főleg vezető beosztásúak lakták, innen a „becenév” is.)
Az elmúlt öt évtized alatt jelentősebb felújítás nem történt, mára
halaszthatatlanná vált a homlokzat szigetelése, a tető hő- és víz-
szigetelése, a fűtés korszerűsítése, az erkélyek megerősítése.
A kivitelezés jelentős terhet ró a lakóközösségre, a tervezett költ-
ség meghaladja a 31 millió forintot, melyet a társasház saját erő-
ből és hitelből teremt elő. És némi önkormányzati támogatásból.
A képviselő-testület legutóbbi ülésén támogatta a lakók kérelmét
és a vakolatfelújítás, színezés költségeinek 30%-át, de maximum
lakásonként 50 ezer forintot biztosít vissza nem térítendő támo-
gatás formájában. Az épületben 29 lakás található, így a támo-
gatás 1.450 ezer forint.
Még korosabb - csaknem 60 éves - Tisza-part városrészben a
Verebély út 5. sz. alatti épület. Itt a vakolat több helyen leomlott,
balesetveszélyes, szükségessé vált a tetőszigetelés, illetve a lép-
csőház belső festése is. A mintegy 7,1 millió forintos felújításhoz
a lakóközösség 3,7 millió forint saját erővel rendelkezik, a la-
kástulajdonosok egyesülete által kezelt önkormányzati épü-
letfenntartási alapból 1.080 ezer forint visszatérítendő kamat-
mentes támogatást venne igénybe, a fennmaradó mintegy 2,3
millió forintot hitelből állná. Ez utóbbi terhet csökkenti az ön-
kormányzat, mely a vakolatjavítás, színezés költségeinek 30%-
át, de lakásonként maximum 50 ezer forintot biztosít, ugyancsak
vissza nem térítendő támogatásként. Az épületben 15 lakás van,
így az összeg 750 ezer forint.

f.l.

A leomlott vakolatú Verebély úti épület.

Hajdúk a Szigeten

Közös gyökerek, közös értékek
A Tisza-sziget megannyi ren-
dezvénynek adott otthont az
elmúlt években. Volt, amit
ide terveztek, vagy innen in-
dult és országos hírnévnek
örvend azóta is. Fontos moz-
zanat, hogy most egy új ren-
dezvény, a Hajdúk a Szigeten
töltötte meg látogatókkal.

Tavaly ilyenkor a halászléfőző fesztiválnak
adott otthont városunk kicsiny szigete.
Most is benépesült, ezúttal hajdúkkal. A
földrajzi közelség, Tiszaszederkény múltja,
kapcsolata a hajdúkkal, és a fesztivál idő-
pontjának megváltoztatása hívta életre ezt a
rendezvényt.
- Tulajdonképpen itt élünk a hajdúk között
- mondta Bráz György polgármester meg-
nyitójában - hiszen Tiszaújváros környe-
zetében 50-60 olyan település van, köztük
nagy múltú városok, melyek azzal büsz-
kélkedhetnek, hogy a 17. században haj-
dúkat telepítettek a környékükre.

Hajdútestvérek

A rendezvényen Hajdúnánás, Hajdúdorog,
és testvérvárosunk Polgár képviseltette
magát. A látogatók belekóstolhattak a haj-
dúk kultúrájába, gasztronómiájába.
Testvérvárosunk számos érdekes, izgal-

mas programmal érkezett a szomszédból.
A Tiszavirág Citerazenekar és az Ár-
vácska népdalkör műsorával mutatkozott
be a színpadon, ezt megelőzően egy látvá-
nyos lovasbemutatóval a füvön.
- Ez most a betyárvilág című műsorunk
volt - mondja Murvai Zsolt, a Polgári
Lovas Hagyományőrző Egyesület veze-
tője. - Több szálon fut a polgári lovasok
munkássága, akár a csikósság, huszárság
vagy az imént látott betyárvilág című mű-
sorunk. Fontosnak tartjuk a hagyomány-
őrzést, és a korabeli szokások bemutatását,
melyek a közönség visszajelzései alapján
ténylegesen az adott kor szellemét idézik.
Saját standdal is készültek a polgáriak,
ahol a település kultúrájába, hagyomá-
nyiba tekinthettek bele az érdeklődők. Itt
készítették el különleges birkapörköltjü-
ket is, melyet kifejezetten erre az alka-
lomra szántak.
- Felkért a polgármester, hogy főzzünk
egy birkapörköltet, helyi különlegességek
alapján, ami azt jelenti, hogy mi a lábakat
és a fejet is felhasználjuk - mondja Bihari
Ferenc mesterszakács. - Szerintem sike-
rült, mert a bogrács teljesen üres, minden
kóstolójegy elkelt. Nagyon sok visszatérő
vendégünk is volt, akik azt mondták, hogy
ilyen finomat még nem ettek.

Szörptől a pászkáig

Hajdúnánás programjából sem hiányzott a
színpadi produkció, a Csűrdöngölő együt-
tes adott egy kis ízelítőt a település kultú-
rájából. Nánás egy autentikus kirakodó-
vásárral is készült. Itt az érdeklődők a te-
lepülésen készült termékekből vásárolhat-

tak. Hajdúnánás jelképes fizetőeszközét a
Bocskai koronát is kínálták, mely kedvez-
ményeket biztosít a város különböző pont-
jain. Az egyik helyi termelő, Sípos Zita
szörpöket mutatott standján, ahol kóstolni
és vásárolni is lehetett. Mint mondta, ezek
a gyógynövény szörpök hideg eljárással
készülnek, hogy megmaradjon a ható-
anyaguk. A Nánási portékában is benne
van a szörpkészítő. Ez Hajdúnánáson egy
termelői piac, ahol közvetlenül a terme-
lőktől lehet vásárolni.

Persze a bogrács itt sem hiányozhatott.
- Rackából készítettünk juhpörköltöt, kö-
retként pedig burgonyát - mondja Vitányi
Sándor, aki a település képviseletében a
főszakácsi teendőket látta el. - A másik
fogás a biotartásban nevelt kecskéből ké-
szült gulyásleves, hajdúnánási aromákkal
felvértezve. 150 adaggal készültünk és el
is fogyott mind egy szálig.
Következő állomásunk Hajdúdorog sátra.
A színpadi produkciót a Szivárvány Ha-
gyományőrző Egyesület szolgáltatta, a
város kultúrája, hagyományai kapták a fő-
szerepet. Standjukon gazdagon „tálalták”
a település történelmét, szokásait, és egy
kvízjáték is várta a látogatókat.
Mislovics Andreamuzeológus, a település
képviselője egyik tradicionális büszkesé-
güket, a húsvéti pászkát mutatta meg ne-
künk.
- Ez egy ételszentelmény, ami nagyon fon-

tos a hajdúdorogiaknak, és a húsvét elen-
gedhetetlen tartozéka. Különleges tepsiben,
pászkatepsiben készítik el a dorogi asszo-
nyok - mondta a muzeológus, aki kitért a
rendezvény egészére is. - Először találgat-
tuk, hogy miért pont a hajdúk, és miért pont
itt, a szigeten. Utánajártam, és megtaláltam
azokat a történelmi gyökereket, amikről a
polgármester úr beszélt. Azt mondták az
ideérkezők, hogy érdemes ezt a rendez-
vényt folytatni, mert nagyon sok informá-
ció jut el így a hajdútelepülésekről, jobban
megismerhetjük egymást, szerethetőbbé
válhatunk egymás számára.

Tökdobás, mulatás

A meghívott települések kínálata mellett
számos egyéb lehetőség nyílt a szórako-
zásra. A felnőtt népi játékok nagy sikert
arattak, volt bajuszverseny, bálagurítás,
traktorkerék-forgatás, asszonytalicskázás
és tökhajítás is. Ez utóbbi helyszín annyira
látogatott volt, hogy az eldobandó tökök
elfogytak a nap végére.
A gyerekeknek is volt mit kipróbálniuk,
népi játszótér, hajdú motívumokkal tarkí-
tott arc- és hennafestés, lovagoltatás és a
sziget szafari nevű kalandos program
várta a kicsiket, melyben ökrös vagy lovas
szekéren különböző állomásokat érintve
járhatták be a szigetet.
Mátyás Zoltán, a szervező Derkovits Kul-
turális Központ igazgatója sikeresnek
ítélte meg a rendezvényt.
- Bátran kijelenthetem, hogy beváltotta a hoz-
záfűzött reményeket - mondta -, és valóban
sikerült azt a cél elérnünk, amiért kitaláltuk
ezt a programot. A hajdú települések össze-
fogásával, fellépésével, gasztronómiájuk és
helyi értékeik bemutatásával sikerült egy han-
gulatos rendezvényt idevarázsolnunk.
A napot a Fásy Mulató fellépői zárták.
- Ha nem járok Tiszaújvárosban, itt a szi-
geten a halászléfőző fesztiválon egykoron,
akkor lehet, hogy nincs Fásy Mulató, hi-
szen az akkori fellépés, műsor adta nekem
az ötletet - mondta Fásy Ádám, a rendez-
vény házigazdája, aki mellett Varga
Viktor, Fásy Zsüliett és L.L. Junior szóra-
koztatta a kitartó közönséget.

Dá

A betyárkodó polgári lovasok.

A kézművesek utcájában.

Ruhák, játékok, könyvek

Udvari börze

Baba- és gyermekruha börzét tartott a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata. A Kazinczy Közös-
ségi Ház udvarán a ruhákon kívül játékok, könyvek, eszközök
cseréltek gazdát, hol adásvétel, hol cserebere útján. Tiszaújvárost a főzőüstöknél a TiszaSzolg 2004 Kft., a színpadon a Kisbocskor Néptánc-

együttes, a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Népdalkör képviselte.



4. oldal 2015. szeptember 17.Önkormányzat/Közlemények

Közterületi
SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken
történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események

bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet.
A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

HOK CSABA
a 7. sz. választókerület képviselője
2015. szeptember 23-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

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 üzenetrög-
zítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a

Polgármesteri Hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket.

Felhívás

Önkormányzati tankönyvtámogatás
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fi-
zetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelete alapján
évente egyszeri alkalommal tankönyvtá-
mogatásban részesülhet az az életvitelsze-
rűen tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező
gyermek, illetve 23. életévét be nem töl-
tött nagykorú személy, aki lakóhelyén él
és alap- és középfokú köznevelési intéz-
mény nappali tagozatán tanul, és akinek a
családjában az egy főre jutó havi nettó jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
400%-át (114.000 Ft-ot), egyedülálló szü-
lő esetén az 500%-át (142.500 Ft-ot).
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra a-
zok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság e-

gyüttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzd; három vagy több kiskorú, illetve el-
tartott gyermeket nevelő családban él;
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-
mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a
gyermekvédelmi gondoskodás keretében
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve térítésmentes tan-
könyvellátásban (a 2015/2016. tanévben
az általános iskola első évfolyamára be-
iratkozott tanulók, és a második, harma-
dik évfolyamos tanulók) részesülnek.
A tankönyvtámogatás iránt kérelmet kell
benyújtani, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat, vala-
mint - annak megállapítása céljából, hogy
a kérelmező tankönyvtámogatásra jogo-
sult - a tankönyvek árát igazoló dokumen-
tumot (csekk, feladóvevény, díjbekérő). A
tankönyvtámogatás iránt benyújtott kérel-
mek elbírálása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
Ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2015.
szeptember 30-ig.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (112. iroda), valamint postai
úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
lehetséges.

Bráz György
polgármester

Felhívás

Pénzbeli gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezmény

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a gyermekvédelmi és gyermekjóléti
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fi-
zetendő térítési díjakról szóló 37/2013.
(XII. 21.) önkormányzati rendelete alap-
ján a 2015/2016-os tanévre pénzbeli ellá-
tásként megállapítható gyermekétkeztetési
térítési díjkedvezményben részesülhet,
azon tanuló, aki nem tiszaújvárosi állami
vagy önkormányzati fenntartású közneve-
lési intézményben veszi igénybe az étkez-
tetést, vagy tartós betegségben szenved és
az ellátást nyújtó intézményben nem tud
étkezést igénybe venni. Pénzbeli ellátás-
ként megállapítható térítési díjkedvez-

ményre azok a szociálisan rászorult, tisza-
újvárosi lakóhellyel rendelkező kérelme-
zők 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
igényelni, melyhez csatolni szükséges a
kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelmek benyújtása folyamatos.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
földszint)

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata (Tiszaújvá-
ros, Kazinczy F. út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., keddi és csütör-
töki napokon)
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
ügyféltermináljáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hiva-
tal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (I. em. 112. iroda), vala-
mint postai úton (3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. út 7.) lehetséges.

Bráz György
polgármester

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
szeptember 24-én, csütörtökön
10 órakor ülést tart a Város-
háza III. emeleti tanácskozó
termében. Napirendi javaslat:

Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományo-
zásának kezdeményezésére
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kap-
csolatos tulajdonosi döntésre
3. Javaslat a Tiszaújvárosi Eötvös József
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium tagintézmény-vezetői (kollégiumve-
zető) megbízására vonatkozó pályázat
véleményezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az Önkormányzat 2015. évi

pénzügyi tervéről szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására
3. Javaslat az építményadóról szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat a talajterhelési díjról szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotására
5. Javaslat a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli ellátásokról, valamint a
természetben nyújtott szociális ellátások-
ról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására
6. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok felügyelő bizottsá-
gai ügyrendjének jóváhagyására
7. Javaslat Tiszaújváros Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiájának elfogadására

8. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához történő csatlako-
zásra
9. Javaslat Tiszaújváros lakosságának
egészségi állapotáról és az azt befolyásoló
tényezőkről szóló tájékoztatóval kapcso-
latos döntés meghozatalára
10. Javaslat a Tiszaújvárosi Sportcentrum
súlyemelő csarnokának homlokzatán em-
léktábla elhelyezésére
11. Javaslat kirakodóvásár szervezésére
benyújtott pályázat elbírálására
12. Javaslat energiatakarékossági pályá-
zatok elbírálására
13. Tájékoztató a polgármester elmúlt fél-
évben végzett munkájáról
Kérdések

TÁJÉKOZTATÁS
a tiszaszederkényi autóbuszjáratok 2015.

szeptember 19-ei útvonalváltozásáról
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaszederkény városrészből Tiszaújváros
irányába induló helyi autóbuszjárataink 2015. szeptember 19-
én 6.30 – 17.30 óra között nem érintik a Bajcsy-Zs. u. 67.
szám, valamint a Bajcsy-Zs. u. 37. szám alatt található meg-
állóhelyeket az utca aszfaltozási munkálatai miatt.
Járatainkat ezen időtartam alatt Tiszaszederkény, Kossuth u.
végállomáshelytől (a Bajcsy-Zs. úti megállóhelyek helyett), a
Vasvári Pál út – Szabadság út kereszteződésében, valamint a
Vasvári Pál út – Dohány utca kereszteződésében kihelyezett
ideiglenes megállóhelyeken vehetik igénybe.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember közepétől megkez-
dődnek a közterületi rekonstrukciók az alábbi helyszíneken:
• Bethlen Gábor úti járdán, a Bethlen G. út 8. számtól (Alfi üzlet) a
Castello Cukrászda előtti gyalogátkelőhelyig tartó szakasz felújítása.
• Mátyás király út elején a gyalogátkelőhely akadálymentesítése,
Árpád út elején lévő gyalogátkelőhely és a folytatásában lévő járda
akadálymentesítése, Margit sétányon a Szent I. úti kereszteződésnél
lévő gyalogátkelő akadálymentesítése, Templom úton a Szent I. út, il-
letve a Szent László út kereszteződésekben lévő gyalogátkelők aka-
dálymentesítése, Teleki Blanka úton az Irinyi út kereszteződésben
lévő járda akadálymentesítése, Béke úton a Széchenyi úti kereszte-
ződés melletti gyalogátkelőhely akadálymentesítése, Szent István úti
kereszteződésnél a 35. sz. főúton lévő gyalogátkelő akadálymentesí-
tése, Pajtás köz 3. szám előtti járda akadálymentesítése.
A beruházások befejezésének várható ideje: 2015. október 15.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
Tisztelt Tiszaújvárosi lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember 19-én
(szombaton) a kivitelező a Bajcsy-Zsilinszky úton az útbur-
kolat aszfaltozását végzi.
Kérjük szíves megértésüket és amennyiben lehetséges kerül-
jék el az útszakaszt!

Polgármesteri Hivatal

Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Kormányablak

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 07:00 – 17:00
Kedd: 08:00 – 18:00
Szerda: 08:00 – 18.00
Csütörtök: 08:00 – 18:00
Péntek: 08:00 – 18:00

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Tisza-parti áramszünet
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy középfeszültségű há-
lózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A
munkavégzés időtartama alatt Tiszaújváros Tisza-part vá-
rosrész egész területén a villamosenergia-szolgáltatást szü-
neteltetni fogjuk.
2015.09.23 07:30-tól 11:30-ig
2015.09.28 07:30-tól 11:30-ig
2015.10.01 09:30-tól 13:30-ig
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket
arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befe-
jezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsol-
juk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket,
hogy Kormányablak átalakítás miatt az okmányiroda

(Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.)
a szokásostól eltérő rendben tart ügyfélfogadást:

Szeptember 17. (csütörtök): 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00
Szeptember 18. (péntek): 08.00 – 12.00 óráig

Szeptember 21. (hétfő): ZÁRVA

2015. szeptember 22-től Kormányablak
ügyfélfogadási rend lép életbe.

Közterületi munkák
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Rendkívüli nyitvatartás a NAV-nál

A rendkívüli nyitvatartás alatt intézhető ügyek: • tájékoztatás • ügyfélkapu ügyintézés • bevallások átvétele • csekk és nyomtatvány
kiadás • bankkártyás befizetés• adókártya ügyintézés.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adóigazgatósága a személyijövedelemadó-be-
vallást elmulasztók ügyintézése érdekében, rendkívüli nyitvatartási időben fogadja ügyfeleit a miskolci központi ügyfélszolgálatán
és a kirendeltségén.

Önkormányzati lakás és helyiség értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti az önkormány-
zat tulajdonában lévő alábbi lakást és helyiséget:

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alap vételárról 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 meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetőek: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügy-
intéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. szeptember 24-én 12.00 óráig Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, ügy-
intéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. számú iroda).
Árverés ideje, helye:
2015. szeptember 25-én 09.00 órakor a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 206. számú irodájában.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálatok Dátum Általános nyitvatartási idő Rendkívüli
nyitvatartási idő

Miskolc
2015. szeptember 22. Kedd 8:00-12:00 12:00-16:00

2015. szeptember 29. Kedd 8:00-12:00 12:00-16:00

Tiszaújváros
2015. szeptember 22. Kedd - 8:00-15:00

2015. szeptember 29. Kedd - 8:00-15:00

Megnevezés/Cím Alapterület / szobaszám Helyrajzi szám Alap vételár Kaució összege

Lakás, Tiszaújváros,
Lorántffy utca 2. 3/30. 38 nm / 1 + 1/2 1142/2/A/24 3.100.000 Ft 310.000 Ft

Egyéb helyiség, Tiszaújváros,
József A. út 37. alagsor 49 nm 664/39/A/31 4.260.000 Ft 210.000 Ft

Pályázati felhívás
óvodapszichológusi

állásra
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda pályázatot hirdet 1 fő
óvodapszichológusi álláshely betöltésére, határozatlan időre
szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• pszichológus és óvodapedagógus vagy gyógypedagógus vagy
tanító vagy tanár,
pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon,
pedagógiai szakpszichológus,
óvoda- és iskola szakpszichológus,
tanácsadó szakpszichológus,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent:
• Ha a munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezővel nem tölthető be, óvodapszichológusként, iskola-
pszichológusként ötéves határozott időre alkalmazható az is, aki
pszichológus végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, de
nem rendelkezik a szükséges pedagógus vagy szakpszichológus
szakképzettséggel vagy szakiránnyal, feltéve, hogy öt éven belül
vállalja a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség, szak-
vizsga megszerzését.
• pszichológus munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.
Bérezés a „Közalkalmazottak Jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIIII. törvény, valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 29.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 30.
Az állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot,
• motivációs levelet,
• iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló oklevél má-
solatot,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt.
A pályázatot postai úton, az alábbi címre kérjük benyújtani:
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: óvo-
dapszichológus.

Micskiné Bodó Erzsébet
óvodavezető

Biológiatanári
munkakör

A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola pályá-
zatot hirdet a 2015/2016. tanévre 1 fő biológia szakos általános
iskolai tanár, óraadói munkakör betöltésére.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: részletes szak-
mai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratmásolatok, erkölcsi bi-
zonyítvány sikeres pályázat esetén.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Gál Benjáminné
igazgató asszonynak címezve, 3580 Tiszaújváros, Rózsa út 12.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető a 06-49-
542-203-as telefonszámon.

Gál Benjáminné igazgató
tiszi.igazgato@gmail.com

Képzések fiataloknak
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályán a 2015-ös év-
ben induló képzéseink az Ifjúsági Garan-
cia Rendszer Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Program 5.2.1-14. kereté-

ben valósulnak meg.
A GINOP 5.2.1 program keretében 15-24
év közötti fiatalok számára lehetőség nyí-
lik munkaerő-piaci szolgáltatás igénybe-
vételére, szakmaszerzésre, támogatott fog-
lalkoztatásban történő elhelyezkedésre,

vállalkozás indítására, valamint lakhatási
támogatás igénylésére.
A tanfolyamokra a Foglalkoztatási Osz-
tály információs pultjában lehet jelent-
kezni személyesen. (Tiszaújváros, Sze-
derkényi út 8.)

A programban nyújtható támogatások, képzés elősegítését célzó támogatások:
- a képzés teljes díjának megtérítése,
- a képzéshez kapcsolódó költségek megtérítése (helyi, illetve helyközi utazás költségének megtérítése),
- a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás,
- a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése.

Képzés neve Bemeneti feltétel Felvételi dátuma

1.
Alapfokú angol „komplex” államilag elismert nyelvvizs-
gára felkészítő (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak

megfelelő) + ECDL Select (7 modulos)
Szakképesítés Tervezett indulás:

2015. szeptember-október

2.
Alapfokú német „komplex” államilag elismert nyelv-

vizsgára felkészítő (hagyományos alapfokú nyelvtudás-
nak megfelelő) + ECDL Select (7 modulos)

Szakképesítés Tervezett indulás:
2015. szeptember-október

3. Szociális gondozó és ápoló Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség

Tervezett indulás:
2015.szeptember-október

Tájékoztató

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munká-
latai 2015. szeptember 16. – október 15. közötti időszakban
lesznek, a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros,
Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti vá-
rosrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni
gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szer, VARAT
paraffinos kocka lesz kihelyezve. Hatóanyag: Brodifacoum,
0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kate-
góriájú, szabadforgalmú szer.
A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2015. szeptember 16-án reggel kezdődtek el a
város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt fo-
lyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a
visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően az
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizs-
gálata 2015. október 15-én lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Hirdetmény

Veszélyes hulladékok gyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok begyűjtését. A gyűj-
tőpontokon az alábbi, a környezetre ve-
szélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanya-
gai,
- fáradtolaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási
gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,

- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira-
dék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2015.
szeptember 28. és október 1. között.
Helyszínek: 1.nap – szeptember 28 .
(hétfő) - ÚJ HELYSZÍN!
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont –
a Lévay úton a Munkácsy út torkolatával
szemben.
2.nap – szeptember 29. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban.
3.nap – szeptember 30. (szerda)

Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa
Gy. út).
4.nap – október 1. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt
mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal
szemközti parkolóban.
A gyűjtőpontokon a lakosság naponta 9.00
órától 18.00 óráig a fentiekben felsorolt
hulladékokat térítésmentesen adhatja át
az akció keretében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és ter-
mészeti értékeinket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal



6. oldal 2015. szeptember 17.Élővilág

Dr. Kákóczki Balázs a piacon lévő gombavizsgálóban.

A szakértő szemével

Ehető és mérgező
gombák közelében

Tavasz óta újra van gombavizsgáló a tiszaújvárosi
piacon. A hét két napján, szerdán és vasárnap este
lehet nála bevizsgáltatni a különféle gombákat.

Az őszi gombaszezon kezdetén mi is szétnéztünk. No, nem az
erdőben, csupán a szakértőnél, hogy ő milyen ehető és mérgező
gombákra lelt városunk környékén.

Városkörnyéki gombák

- Az elmúlt hónapok időjárása nem igazán kedvezett a gomba-
szezonnak. Télen nem volt hó, tavasszal kevés eső esett, a hő-
hullámokkal terhelt nyár pedig nagyon száraz volt. Gomba persze
van, csak nem annyi, mint azt ilyenkor megszoktuk - mondja dr.
Kákóczki Balázs gombavizsgáló, aki jókora példányokkal érke-
zett haza hétvégi gombásztúrájáról.
- A vizsgálóasztalon legalább 8 féle gomba van most, ez mind
saját „szüretelésű”?
- Igen, ezeket én szedtem, valamennyit itt a város környékén. De
már hoztak is be az elmúlt napokban, főként csiperkét, szegfű-
gombát és különböző fagombákat.
- Milyen gombákat találhatunk mostanság a környékünkön?
- A két leggyakoribb faj az ízletes csiperke és a mezei szegfű-
gomba, vagy más néven harmatgomba. Sajátossága hogy szára-
zon is le lehet szedni, de vízbe téve megszívja magát és visz-
szanyeri eredeti állagát. Levesbe, rántottába kiváló. A csiperke
termesztett verzióit a piacokon is lehet kapni, ám ha megfekete-
dik a lemeze, az már azt jelenti, hogy öreg a gomba. Jellegzetes
csiperke illatot kell keresnie annak, aki ezt a gombát keresi az
erdőben. Egyesek szerin az ánizsra hasonlít az illata. Egy másik
meghatározó bélyege ennek a fajnak, hogy a kalap bőrét le lehet
húzni. Tiszaújváros környékén lehet találni cafrangos galócát is,
ami nem mérgező, de nem is ehető.

Mérges, nem mérges

- Vannak itt mérgező gombák is a vizsgálóasztalon?
- Igen, és ezt is itt szedtem a környéken. Ez a begöngyölt szélű
cölöpgomba súlyoson mérgező. Súlyos allergiás reakciókat vált-
hat ki. A ’80-as években Lengyelországban tömeges mérgezést
okozott, halálos áldozata is volt. Sajnos ez a faj is gyakori a kör-
nyékünkön.
- A mérgező gomba akkor is bajt okoz, ha csak megérintjük, le-
szedjük, vagy meg is kell ahhoz kóstolni, enni?
- Ha megfogjuk, akkor nincs baj, ha viszont felszívódik, akkor igen.
A gombaszakértő is úgy azonosítja be egyrészt, hogy megízleli,
tehát a szájába veszi, majd kiköpi. Ha az utóíz csípős, kellemetlen,
akkor nem fogyasztható, ez különösen igaz a galambgombákra.
Legfontosabb határozási módja, hogy letörünk belőle egy darabot,
szánkba vesszük, ha semleges, nem kellemetlen az íze, akkor az a
fajta ehető. De itt van ez az aprócska gomba, a leopárd áltrifla, ami
szintén mérgező, súlyos allergiás reakciókat okozhat, de ájulásos
rohamokat is. A sárgulótejű tejelő gomba tölcséres, ez az egyik jel-
legzetessége, tejcseppek vannak rajta, megkóstolva rendkívül csí-
pős, az ember ösztönei automatikusan szólnak, hogy ezt nem
szabad fogyasztani.
- Vannak a gyógyászatban is használt gombafajok?
- Igen, például itt van a semleges ízű, de nagyon fontos gyógygomba,
a júdásfülgomba, ami kiváló véralvadásgátló hatású és itt szedtem
ezt is a hétvégén. Egyébként a Távol-Keleten is termesztik, a kivo-
natát több ezer forintért lehet megvenni a gyógynövényboltokban
- A leszedett gombát csak bevizsgáltatni lehet a piacon, ellenben
eladni tilos. Sokan jönnek, tudják ezt?
- Igen, főleg vasárnap este jönnek a hétvégi erdőjárás, „szüret”
után. Fontos tudnivaló, hogy ha gombát hoznak be vizsgálatra,
akkor azt tönkkel együtt hozzák, mert levágott tönkkel nincs rajta
az egyik fontos határozóbélyeg. A gombavizsgálatra a hét két
napján, szerdán és vasárnap van lehetőség a piac épületében a
bal oldalon, a helyiség kívülről közelíthető meg.

berta

Verseny és értékelés

Évadot zártak a horgászok
Sikeres volt - főleg a helyezet-
teknek - a Zabos Géza Hor-
gászegyesület hétvégén ren-
dezett évadzáró versenye.
Nem panaszkodhat az egye-
sület sem, a nehézségek, a
sok-sok változás ellenére jó
évet zárhat.

A sajószögedi Erdészeti tó partján Kiss
Bélát, a horgászegyesület elnökét keres-
sük, s jókor találunk rá, éppen kapása van.
Sikeresen megküzd a harcsával, amely
törpe ugyan, annak azonban óriási.
- Szép fogás volt, elnök úr, de vajon ho-
gyan alakult az egyesület élete 2015-ben?
- Nem panaszkodhat az egyesület, habár
igen sok új kihívás, feladat volt, hoztuk a
pénzügyi tervet - válaszol Kiss Béla. -
Taglétszámunk, bevételünk terv szerint
alakult, tegnap pedig arról egyeztettünk az
ügyvezetéssel, hogy 20 millió forint fölé
fog menni a haltelepítés költsége.
- Főleg pontytelepítésekről adtunk hírt a
Krónikában, korábban szélesebb volt a
skála.
- Az a gond, hogy nagyon szórnak az árak.
Valóban pontyokat telepítünk mostanában,

mert a rablóhalaknak kétezer forint körül
van kilónként az ára, és a pontyot olcsób-
ban tudjuk megvásárolni, és sporthorgá-
szatra is kiválóan alkalmas. Összességében
tehát azt mondhatom, hogy amit a köz-
gyűlés elhatározott a gazdálkodás fő irá-
nyainak tekintetében, azok teljesültek.
- Újdonság volt-e az egyesület életében?

- Csináltunk egy új dolgot. A középisko-
lákban bevezették a kötelező közösségi
munkát, ami az érettségi feltétele. Több
középfokú intézménnyel kötöttünk szer-
ződést és a fogási naplók összesítésére,
hulladékgyűjtésre alkalmazzuk a diákokat.
Most már újabb megkeresések is vannak.
Ez új dolog az egyesület életében, de úgy
gondolom, hogy a társadalmi küldetésnek
ez egy fontos része a mi oldalunkról is.
- Az új halászati törvénnyel megbarátko-
zott már a tagság?
- Elég nagy a türelem a halőrök és a rend-
őrök részéről, illetve versenyeinken, ami-
kor ismereti versenyt is rendezünk, az a
célunk, hogy felfrissítsük a tudást, felhív-
juk a figyelmet a szabályokra. Oktatáso-
kat is tartottunk, illetve a honlapunkon is
fellelhetők azok az anyagok, melyek rövi-
dítve tartalmazzák az új szabályokat.
- Miként készülnek 2016-ra?
- A 2016-os év nagy kihívás lesz. Már az
idén járnak le tó haszonbérleti szerződé-
sek és az állami vizek szerződései is fo-
lyamatosan. Várjuk a pályázatokat, na-
gyon szeretnénk, ha a meglévő mintegy
420 hektárnyi vízterület továbbra is az
egyesület kezelésében lenne. A másik
nagy feladat - nemcsak nekünk, vala-
menynyi egyesület, civil szervezet szá-
mára - az új Polgári Törvénykönyv
előírásainak való megfelelés 2016. már-
cius 15-ig. Az új szabályok teljesen
mások, mint a jelenlegiek. Ez azért is nagy
feladat, mert a jogalkotók sajnos nem vet-
ték figyelembe, hogy a speciális egyesü-
letek - így a horgászegyesületek is - más
világ, mások a szokások, másként élnek,
mint a gazdasági társaságok. De meg kell
oldanunk a feladatot, különben nem tu-
dunk tovább működni. Most ezen dolgo-
zunk, és még az idén rendkívüli
közgyűlést tartunk, hogy a jövő évi rendes
közgyűlésen az esetleges hiánypótlásokat,
módosításokat meg tudjuk tenni.

Ferenczi László

Nagy kihívást jelent, hogy lejárnak a haszonbérleti szerződések.

Kiss Béla az óriás törpével.

Korosok horoggal

Augusztus 29-én a szépkorúaknak tartott horgászversenyt az Erdészeti tavon a Zabos
Géza Horgászegyesület, melyen 46 hatvan éven felüli horgász indult és az alábbi
eredmények születtek:
I. Báncs Miklós, II. Czókó József, III. Kozma József. Legnagyobb hal: Molnár
Sándor.

Az évadzáró eredményei

Az Erdészeti tavon megrendezett évadzáró horgászversenyen 97 fő indult és az alábbi
eredmények születtek.
Női kategória: I. Losonczi Éva 2030 g
Ifi kategória: I. Palkó Richard 3500 g
Férfi úszós kategória: I. Papp Tamás 2340 g, II. Gál Péter 2100 g, III. Kozma József
1280 g
Férfi fenekezős kategória: I. Horváth Ferenc 23060 g, II. Sebestyén Árpád 6200 g,
III. Migyu Sándor 3320 g, IV. Horváth Gyula 2680 g, V. Máriási Gyula 1220 g
Legnagyobb hal: Sebestyén Árpád 3320 g

A dobogós öregfiúk.

A férfi fenekezős kategória győztese, Horváth Ferenc (jobbra) 23 kg halat fogott.
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Az iskolákban és az óvodák-
ban is végleg eltűnt a só- és
cukortartó az asztalokról. A
közétkeztetési törvény szigo-
rodó előírásai miatt ugyanis
csökkenteni kell ezen ételíze-
sítők fogyasztását.

Bizonyos alapanyagokat is nélkülözni kell
a konyhákon. Mindezt egészségünk vé-
delmében, az egészségesebb életmódért
írja elő a szabályozás.
Zöldséges tarhonyaleves, tökfőzelék pör-
költtel, kizárólag sovány hússal, kevesebb
sóval és cukorral. Az ízvilág a megszo-
kott, hiszen a városi konyhák nem most
álltak át az új rendelet szerinti ételkészí-
tésre. Évek óta folyamatosan csökkentik a
só és cukor mennyiségét.
- Régóta próbálunk úgy főzni, hogy betart-
juk az előzőleg megjelent ajánlást és nélkü-
lözzük azokat az alapanyagokat, melyek a
kerülendők listáján vannak - mondja Zsipi
Imréné, a Tiszaújvárosi Intézményműköd-
tető Központ közétkeztetési csoportveze-
tője. - A városban 11 konyhán főzünk és
ezeken kívül még négy tálalókonyháról is
biztosítjuk az étkezést. Korcsoportonként
más és más étlapot készítünk és a speciális
táplálkozási igényeket is kielégítjük. Nem
egyszerű betartani a rendeletet, hiszen amíg
a közétkeztetést végző konyháknak előírják

grammokban a megengedett só- és cukor-
mennyiséget, addig az élelmiszergyártókat,
előállítókat nem kötelezik a só és cukor
csökkentésére. A gyermekeknek már évek
óta nem tesszük ki az ebédlőasztalokra a
cukor- és sótartókat, de januártól már a fel-
nőtt étkezőknek is kérniük kell a konyháról.
A zöldség- és gyümölcsfogyasztást is nö-
veltük januártól, az előírtak szerint. Törek-
szünk a házilag elkészített sütemények -
általában kelt tészták - adására, ezzel is sza-
bályozva a cukorfelhasználást.
Többnyire a kisétkezésekre használt hús-

krémeket, májkrémeket is a konyhákon ké-
szítjük el, így ezek sótartalma lényegesen
alacsonyabb a boltinál. Sajnos a sófo-
gyasztás még így is magasabb az előírtnál,
a rendelet szerint legkésőbb 2021 szept-
emberéig a napi bevitt sómennyiségét fo-
kozatosan, évente csökkenteni kell a
megadott értékek eléréséig. Nagyon fontos
még az egyes élelmiszerek és ételek korlá-
tozásának és tilalmának a betartása, illetve
a naponta biztosítandó élelmiszerek, élel-
miszercsoportok beépítése az étrendbe.

berta
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Újulnak, szépülnek az óvodák is
Elindult a 2015-2016-os neve-
lési év a Tiszaújvárosi Napközi
Otthonos Óvodában is. A gye-
rekeket és felnőtteket meg-
újult belső és külső környezet
fogadta.Anyár folyamán min-
den óvodai épületünkben tör-
téntek felújítások.

A Szederinda óvodában az épület új tető-
szerkezetet kapott. A fejlesztőszobában a
parketta felújítása történt meg. Az alkal-
mazottak részére fedett kerékpártárolót
alakítottak ki. Az óvoda udvarának játszó-
terén új járdaszakasz épült, a régit pedig
felújították. Az udvari ülőalkalmatosságok
bővítésére körpad készült.
A Katica óvodában a mosókonyha újult
meg, zuhanykabin alakítottak ki, valamint

mindhárom csoportszoba falát újrafestették.
A Bóbita óvoda két épületrészét összekötő
járdaszakasz fölötti tetőszerkezet teljesen
megújult, a felnőtt mosdó fala új csempe-
burkolatot kapott.
A Tündérkert óvodában, a csoportszobák-
ban ízléses, új radiátorrácsokat szereltek
fel.
Jelentős felújítás történt a Szivárvány óvo-
dában, ahol a négy felnőtt mosdó kapott
teljesen új burkolatot, illetve a szerelvények
mindegyikének cseréje is megtörtént. Az
udvaron, az előző nyáron megkezdett tér-
kőcsere folytatódott, így teljesen megújul-
tak az udvari közlekedőjárdák. Két cso-
portszobában ízlésesen felújított beépített
szekrények várták a gyerekeket.

Korszerű udvari játékok
A 2014. évi TVK Triatlon Nagyhét játszó-
házának bevételeit a TVK Mali Triatlon
Klub, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvodának ajánlotta fel. Az 1 millió forin-
tos felajánlást költségvetési forrásokkal

kiegészítve (3,3 millió Ft), udvari játék-
beszerzésre fordítottuk. Így a Katica és a
Tündérkert óvoda udvara új komplex ud-
vari játékokkal gazdagodhatott. Köszön-
jük a felajánlást a TVK Mali Triatlon
Klubnak. Tiszaújváros képviselő-testüle-
tének döntése értelmében további 8 millió
forintot fordíthattunk az udvari játékok
cseréjére. Ennek köszönhetően két-két új
játék telepítése történt meg a Bóbita és a
Szivárvány óvodában. Összességében az
udvari játékok felújítására 12,3 millió fo-
rintot fordíthattunk.

Párakapuk
a gyerekek frissítésére

Mindannyian tapasztalhattuk, hogy a nyári
forróság mennyire megviseli mindennap-
jainkat. Mivel az óvoda egész éven át
nyitva tartó intézmény, így a gyerekeket a
nyár folyamán is folyamatosan fogadjuk.
Az ő kis szervezetük is nehezen viselte a
forróságot, így annak érdekében, hogy el-
viselhetőbbé tegyük számukra ezeket a
napokat - sok más óvintézkedés mellett -
önkormányzatunk támogatásával, több
mint félmillió forint értékben három pára-
kapu beszerzése és kiépítése történt meg.

Sófal
a JABIL támogatásával

A nyár elején sikeres pályázatot nyújtot-

tunk be a Jabil Circuit Magyarország Kft.
tiszaújvárosi gyáregységéhez. A félmillió
forintos pályázati forrásnak köszönhetően
sófal kialakítását valósíthattuk meg a Sze-
derinda óvodában. Így most már elmond-
hatjuk, hogy minden óvodai épületünk
rendelkezik sószobával, sófallal. Az óvoda
valamennyi gyermeke számára lehetőség

van arra, hogy élvezze a parajdi sókris-
tályok egészségmegőrző, immunrendszer
erősítő hatását. Fertőtlenítő hatású leve-
gője alkalmas az asztma és más légúti be-
tegségek gyógyítására és enyhítésére, így
az óvodában oly gyakran előforduló lég-
úti megbetegedések megelőzésére is.
A felújítások minden óvodai épületünkben
határidőre megtörténtek, így szeptember-
ben rendezett, tiszta, tartalmas udvari játé-
kot biztosító óvodai udvarok, esztétikusan,
ízlésesen berendezett, a gyermekek élet-
korához igazodó, gazdagon felszerelt óvo-
dai csoportszobák várták a gyerekeket.

Micskiné Bodó Erzsébet

A párakapu frissítő hatását élvező gyerekek a Tündérkert óvodában.

Sófal a Szederinda óvodában, fényte-
rápiával ötvözve.

Új, kombinált mászóka a Szivárvány
óvodában.

Zökkenőmentesen indult a tanév a Vándor Sándor
Zeneiskolában. Közel 300 növendék kezdhette meg
tanulmányait az intézményben.

Kívül-belül megszépült a zeneiskola a nyáron. Nyílászárókat cse-
réltek az épületben, több tanteremben padlóburkolatot cseréltek,
festettek, a mosdókat kicsempézték.
Ami a személyi feltételeket illeti, itt is történtek változások. Tóth
László, az ütős tanszak oktatója nyugdíjba vonult, helyette egy
pályakezdő fiatal viszi tovább a szakot.
- 259 fő iratkozott be az idei tanévre, köztük szép számmal van-
nak első osztályosok, akik előképzősök, de szokás szerint óriási
volt a túljelentkezés zongorára, gitárra és fuvolára is - mondja
Somogyiné Sándor Dóra az intézmény vezetője. - A hangszere-
seknek egyéni óráik vannak hetente kétszer, aki szolfézsra jár, az
csoportban tanulja az elméletet. 14 óraadó tanárunk van, többsé-
gük Miskolcról és a környező településekről jár be megtartani a
délutáni foglalkozásokat. Az alsósokhoz kimennek a szolfézsta-
nárok az általános iskolába, de például a Hunyadi és a Széchenyi
iskolába is kijár néhány hangszeres tanárunk, mert ott biztosítot-
tak nekik helyet. Egyébként a hangszeres oktatás a zeneiskola
épületében van.
Az egyik zongoratanár, Rogl Béláné tantermébe nyitunk be, aki
éppen régi növendékeinek fotóiból állít össze tablót.
- Nagyon büszke vagyok a gyerekekre, sok tehetséggel volt dol-
gom az elmúlt 33 év alatt. Sok testvérpárt is taníthattam zongo-
rázni, az ő fényképük is kikerül ide a falra - mondja. - 23
növendékem van, köztük 6 új diák, többen is jönnének, de annyi
a jelentkező, hogy felvételiztetni kell a gyermekeket, sokan van-
nak „várólistán”. Többen tanítjuk ezt a tanszakot, akinek most
nem sikerült, az előtt sem zárulnak be a kapuk, hiszen jövőre újra
próbálkozhat.
A zeneiskolába térítési díjat és tandíjat is lehet fizetni, attól függ,
hogy hány művészeti iskolába jár a gyerek. A hangszeres órák
szeptember első hetében elkezdődtek, a Zene világnapja alkal-
mából szerveznek októberben egy koncertet, az első növendék-
hangverseny november végén lesz.
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Asztalról száműzöttek

Közkonyha reform

A Széchenyi iskola éttermében.

Zeneiskolai nyitány

Zongora, gitár,
fuvola a sláger

Az alapokkal kezdik.

Terülj, terülj asztalkám!

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys kerti
(la)koma

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában nagy ha-
gyománya van az egészséges életmódra nevelésnek. Az újonnan
megalakult diákönkormányzat nem sokáig tétlenkedett. Egész-
ségmegőrző és hagyományteremtő céllal szervezte meg akció-
ját. A jó időt kihasználva, a múlt pénteken iskolánk valamennyi
diákja közösen tízóraizott az iskola udvarán. Volt ott minden, mi
szem-szájnak ingere: ízes, magyaros májpástétomos és kolbá-
szos kenyé,r rengeteg finom zöldséggel. A sok paradicsom, pap-
rika, uborka és póréhagyma étvágygerjesztő színkavalkádja
mosolygósabbá varázsolta mindannyiunk napját. S ezt még csak
fokozta a hűsítő limonádé frissessége. Ennyi finomság után még
a tanórai munka is sokkal jobban ment. Alig várjuk a következő
alkalmat!

Dorony Attiláné
igazgató
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ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
ÉS KÖNYVES VASÁRNAP

ELŐZETES
OKTÓBER 5-11.

Megbocsátás hete
Egész héten eltekintünk a késedelmi díj fizetésétől, amennyiben kedves olvasóink a régóta kint
lévő könyveket visszahozzák.

Ingyenes beiratkozás
A héten ingyen iratkozhatnak be, akik ebben az évben ünneplik 50. születésnapjukat. Hétvégén
a beiratkozás mindenki számára ingyenes.
Október 5. (hétfő) 10.00 óra: Tiszaújvárosi könyvtárosok találkozója. A protokoll szerepe a
rendezvényszervezésben. Előadó: Mátyás Edina művelődésszervező, protokoll szakértő.
Október 5. (hétfő) 17.00 óra: Esti mese felnőtteknek - Berecz András ének-és mesemondó mű-
sora. Helyszín: a könyvtár aulája. Ingyenes belépőjegyek igényelhetőek.
Október 6. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerekszoba” - Családi mesedélután. Misi
mókus tréfái - Soltészné Herczeg Mária bábelőadása gyerekeknek Helyszín: a könyvtár előa-
dóterme. A belépés díjtalan.
Október 7. (szerda) 10.00 óra: Babusgató - könyvtári foglalkozás kicsiknek és kicsikről. Ba-
bahordozás.Vendégünk Tóth Julianna, Clau-Wi babahordozási tanácsadó. Helyszín: a Gyer-
mekkönyvtár. A belépés díjtalan.
Október 7. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti sorozat. Erdélyi költők: Reményik Sándor.
Előadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár előadóterme. Belépődíj:
300 Ft.
Október 8. (csütörtök) 17.00 óra: „A könyv nagyítóüveg” - rendhagyó irodalmi beszélgetés.
A beszélgetést vezeti Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
Október 9. (péntek) 17.00 óra: „Egyél másképp! Legyél másképp!” - egészséges életmódot be-
mutató programsorozat. Környékünk őszi és téli gombái. Előadó: dr. Kákóczki Balázs gomba-
szakértő.

Október 11. (vasárnap) 14.00 - 18.00
KÖNYVES VASÁRNAP

Rendkívüli nyitvatartás, ingyenes beiratkozási lehetőség.
16.00: Irodalmi kávézó
- Örökös könyvtári tag cím átadása.
- „Megőrizni az embert” - Túri Bertalan helyi szerző könyvének bemutatója.
- „50 év - 5 kérdés” pályázat eredményhirdetése.
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A Tisza TV műsora
Szeptember 17., csütörtök

9.00 Héthatár: Hittanoktatás - Magyar dal - Évadzáró horgá-
szok - Ruhabörze - Sport
9:15 Hétről-hétre: Gombászkodjunk!- Hajdúk a Szigeten - DSE
rajt (A műsor a szerdai adás ismétlése)

Szeptember 21., hétfő
18.00 Sporthétfő: A TFCT – Újpest FC II. NB III-as bajnoki
mérkőzés közvetítése felvételről

Szeptember 23., szerda
18.00 Héthatár: Kormányablak-átadó - Negyven éves a Hu-
nyadi iskola - Közterületi rekonstrukciók - Tehetséggondozás
- Támogatások iskolásoknak
18.15 Hétről-hétre: Autómentes nap - Gombászkodjunk! -
Sport

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Unhauzerné Ortó Mária üvegképeinek kiállítása a kulturális
központ félemeletén.
Látogatható szeptember 22-ig.
A Színház Határok Nélkül rendezvényre jegyek szeptember
22-től kaphatók a Derkovits Kulturális Központ jegypénztá-
rában. Érdeklődni: 49/542-009.
Szeptember 26-27. (szombat – vasárnap)
Idén is megrendezi a Montázs Drámapedagógiai és Közmű-
velődési Egyesület a tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Köz-
ponttal és a Magyar Szín-Játékos Szövetséggel karöltve a
Manézs minősítő találkozóját. A rendezvényen 11 nem hi-
vatásos színház mutatkozik be nagyszínpadi és pódium elő-
adásokkal. A belépés díjtalan.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 22. (kedd) 14.00 óra: 20 éves a Pozitív Gon-
dolkodásúak Klubja - jubileumi összejövetel.

Városi Kiállítóterem
Érzékeny észlelések. Papp Edit képzőművész kiállítása. Lá-
togatható szeptember 30-ig.

A hétvégén a „Hajdúk a Szigeten” rendezvényen
járva rácsodálkoztam az egyik esti fellépő amerikai
autócsodájára és felötlött bennem - mint minden
benzingőzzel beoltott férfitársamban hasonló kö-
rülmények között -, hogy de jó lenne egy ilyen.
Persze minden kornak megvoltak az irigyelt autói,
a hetvenes években a „kocka” Lada, esetleg a nyu-
gatról valahogy idekerült Opel, de az igazat meg-
vallva a korábbi évek autóideáljairól kevés fogal-
mam van.
Egy autót azonban pontosan tudom, hogy nagy
csodálat övezett az 1970-es években. Ennek meg-
dönthetetlen tanújelét találtam a Borsodi Vegyész
1970. szeptember 24-i számában. Mint minden
rendes autós ismertetőben itt is a kép magáért be-
szél, a szöveg csak kiegészíti a látványt. Hogy miről
volt szó? Természetesen a Lenin páncélautóról.
„A meghatározott program szerint szeptember 14-
én Kazincbarcikán járt a Lenin páncélautó. A
Pollack Mihály úti Általános Iskola úttörőcsapatá-
nak tagjai, a város ifjúsága nagy érdeklődéssel te-
kintette meg a legendás járművet.”
Hogy kerül egy kazincbarcikai hír a leninvárosi
visszatekintésbe? Úgy, hogy a páncélautót - pon-

tosabban az eredeti másolatát -, néhány évvel ez-
előtt a saját szememmel is volt szerencsém látni itt,
a már Tiszaújvárosra keresztelt Leninvárosban.
Sőt, azóta is itt van ez a nem mindennapi jármű.
Így a képen, mely 45 évvel ezelőtt készült, egy régi
ismerőst véltem felfedezni.
Szeretem az ilyen véletlen és kellemes találkozáso-
kat. És biztosan sokan vannak, akik ugyancsak
örülnek a viszontlátásnak.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Egy csodált autó
45 éve történt

A Derkovits Kulturális Központ
művészeti csoportjai várják
az új tagok jelentkezését!

Az ifjúsági majorette csoportba 12 éves kortól, a gyermek csoportba 7-9 éves
kor között, 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 táncolni sze-
rető fiúkat, lányokat várja 3 éves kortól. A vidám hangulatú csapatban az in-
tenzív mozgást, a hagyományok elsajátítását Farkasné Molnár Anna és Farkas
László, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai garantálják.
A Derkovits Fúvószenekar zenei előképzettséggel rendelkező gyermekek és
fiatalok jelentkezését várja 10-11 éves kortól. Ha a közös muzsikálás élmé-
nyére vágysz, itt a helyed. Zenekarvezető: Arnóczky Zoltán karnagy.
A 8-10 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő fiatalokat a Százszorszép Kéz-
műves Szakkör várja. A természetes anyagok ismeretén túl a felhasználásuk
fortélyaival és a tárgyalkotás örömeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők
Füredi Zsuzsanna népi kismesterség oktató irányításával.
A Bokréta Citerazenekar zenei előképzettséggel rendelkező fiatalok jelentke-
zését várja 14 éves kortól. Ha érdekel ez a ma ritka hangszer, 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 személyesen,
vagy telefonon: 49/542-005.

Tiszaújvárosban először

A Magyar Dal Napja
2008 óta ünneplik a Magyar
Dal Napját szeptember 13-
án. Bár tavaly már ennek
tiszteletére az Énekszó Baráti
Kör koncertet adott, idén hi-
vatalosan is kapcsolódott az
eseményhez és kibővítette a
programot.

Vasárnap a Szent István szobor előtti tér
megtelt lelkes zenerajongókkal. A Magyar
Dal Napján itt ünnepelték a magyar dalt,
és a tiszaújvárosi dalnokokat.
- Könnyűzenészek indították ezt a rendez-
vényt, de most már a kórusművek és a nép-
zene is hozzá tartozik az eseményhez -
mondta Vörös Béla a rendező kórus elnöke.
- Tavaly még csak mi énekeltünk a parkban,
idén viszont kiszélesítettük az eseményt.
A mostani programban az Énekszó Baráti
Kör mellett a Club '96 Fiatalok Egyesülete
és két helyi zeneszerző Orliczki Frigyes és
Vörös Gábor lépett fel.
- A zeneszerzés számomra a világot jelenti
- mondta Vörös Gábor. - Ez az egyik ki-
fejezésmódom. Mindenki azt érti meg egy
szerzeményemből, amit érez ennek halla-
tán, de mégis egy egységet hoz létre a
zene a hallgatókban.

A komolyzenei művek mellett a köny-
nyűzene és a népdal is helyet kapott a
repertoárban. Egy Cseh Tamás szerze-
mény mellett az idén 40 éves Kolinda
együttes egyik műve is felcsendült a
koncerten.
- A zene a hagyományunk része, a hagyo-
mányt pedig ápolni kell - mondta Virágh

Tiborné, aki aktív éveiben maga is zene-
tanár volt. - A magyar népzene nagyon
szép, nagyon örülök neki, hogy rendezünk
itt a városban is egy ilyen napot.
A cél, hogy jövőre még több helyi zenész,
énekes mutatkozzon be, ünnepelve a ma-
gyar dalt.

borza

A magyar dalt ünnepelték a dalnokok.

Felhívás
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
novemberben tárgyalja Tiszaújváros 2016. évi előzetes ren-
dezvénytervét.
Kérjük a városi intézményeket, egyesületeket, civil szerveze-
teket, egyházakat, magánszemélyeket, hogy amennyiben
Tiszaújvárosban közérdeklődésre számító rendezvényt, illetve
várossá nyilvánításunk 50. évfordulójához kapcsolódó progra-
mot szerveznek, és a 2016. évi városi programfüzetben meg
kívánnak jelenni, rendezvényük időpontjára, címére, várható
kiadásaira, bevételeikre vonatkozó információkat, az önkor-
mányzati támogatásra irányuló igényüket, az esemény rövid
leírását juttassák el az erre a célra készített rendezvénybejelentő
lapon a koordinációt végző Tiszaszederkényi Művelődési Ház
postacímére: 3580 Tiszaújváros-Tiszaszederkény, Bocskai út
33. vagy e-mail címére: edinamatyas@tujvaros.hu.
A bejelentőlap személyesen átvehető a Derkovits Kulturális
Központban, a Tiszaszederkényi Művelődési Házban, vagy le-
tölthető a http://www.dkk.tiszaujvaros.hu honlapról.
Határidő: 2015. október 17. (szombat)
(Csak a megadott határidőig leadott bejelentőlapokat tudjuk
elfogadni!)
Az esetlegesen felmerülő kérdésekben felvilágosítást nyújta-
nak a művelődési ház munkatársai a következő telefonszám-
okon: 49/544-551, 70/383-2654.
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A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági

apróhirdetése, amennyiben azt
a Tisza TV Képújságjában
legalább 5 napra (2.500 Ft),

legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Alkoholproblémád van?

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) közös-
sége segíteni tud.
AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok
Nagyasszonya plébánia közösségi terem,
Szent István út 20. Szerda, 17 óra.
Telefon: Csaba 06/70-676-53-01.

Tanoda családokkal
Uniós támogatásból valósult meg a ,,Tanoda családokkal- Girincs” elne-
vezésű TÁMOP 3.3.9.A-12/2-2012-0049. sz. projekt, mely célul tűzte ki a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódásának csök-
kentését.
A döntéshozóknak, a szociális-, oktatási szolgáltatóknak szervezett helyi
műhelybeszélgetéseken elhangzott információk alapján, illetve a célcso-
portot célzó kérdőíves kutatás analíziséből kiindulva beazonosítottuk a
szakmai program kidolgozási alapját jelentő irányvonalakat. A szakmai
program kidolgozása során olyan tevékenységeket építettünk be, melyek
részben vagy nem elérhetőek az adott településen élő célcsoport számára.
A több, mint kétéves pályázat kedvezményezettje a Római Katolikus Egy-
házközség Köröm- Girincs, megvalósulási helyszíne: Girincs község volt.
A családias hangulatú tanodában az odajáró gyerekek szülei, mentor, szak-
tanárok segítettek negyven általános iskolás gyereket abban, hogy értékké
váljon a tanulás, le tudják küzdeni a hátrányos helyzetből adódó nehézsé-
geket, az iskolai sikertelenséget. A szakmai munka során a megvalósítók
prioritásként kezelték a felzárkóztatást, az egyéni tehetségek kibon-
tatkoztatását csakúgy, mint az esetleges beilleszekdési problémák felszínre
kerülését, megoldásának segítését. A tanoda tanulói részt vettek helyi egy-
hetes médiatáborban és elutatztak Kőszegre Verbita táborba. Kirándultak
Miskolcra, Budapestre, Nyíregyházára és gyakori volt a településen, a kör-
nyező településeken történő kerékpáros-, gyalogos túra is. Programunk si-
kerességét kizárólagosan nem a tanulmányi átlag javulása, hanem az egyéni
kompetenciák fejlődése, a magatartásban jelentkező pozitív változások, a
közösséghez való tartozás élménye jelenti. A gyerekek szeretnek tanodá-
sok lenni, igényük van erre a lehetőségre, így a projekt fizikai zárása után
a nyári időszakban és jelenleg is folyik a fejlesztőmunka az egyház saját
épületében.

Szabó Adrienne projektvezető



A kékmezes Phoenix egyik találata a kolozsváriak ellen meg-
nyert mérkőzésen.
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A Sportcentrum eseményei
Szeptember 19. szombat

Labdarúgás
11.00 TFCT – Nyírbátor U17-es bajnoki labdarúgó mérkőzés

Edzőpálya I.
11.00 TFCT – Eger U15-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés

Edzőpálya II.
13.00 TFCT – Nyírbátor U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés

Edzőpálya I.
13.00 TFCT – Eger U14-ös bajnoki labdarúgó mérkőzés

Edzőpálya II.
Szeptember 20. vasárnap

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U7, U9 Műfüves edzőpálya
16.00 TFCT – Újpest FC II. NB III-as bajnoki mérkőzés

Labdarúgó stadion
Kosárlabda
Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokság:
10.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK – Hajdúhadházi
KK Edzőterem
12.00 GKS Nyíregyháza „B” – Salgótarjáni KK

Edzőterem
15.00 Mérkőzés a 3. helyért
17.00 Döntő
Asztalitenisz
11.00 TSC II – Pataki ASC II megyei asztalitenisz csapatbaj-
nokság Asztalitenisz csarnok
15.30 TSC – Várda ASENB III-as asztalitenisz mérkőzés

Asztalitenisz csarnok
Szeptember 23. szerda

Labdarúgás
15.00 TFCT – Komlói Bányász Magyar Kupa mérkőzés (II.
forduló) Labdarúgó stadion

Labdarúgás

Újoncbravúr a kapuban
A 2015-ös esztendőben jófor-
mán teljes „vérátömlesztésen”
átesett jászberényi együttes
vendégszerepelt Tiszaújváros-
ban az NB III Keleti csoport-
jának 7. fordulójában.

Az egykori ferencvárosi játékos, gólkirály
Igor Nyicsenko által irányított együttes
feljutási álmokkal vágott neki a bajnok-
ságnak, számtalan NB I-NB II-es múlttal
rendelkezdő játékosokkal. Eddig felemá-
san szerepelt a csapat, de a tiszaújvárosi
vendégszereplés bizonyította, komoly já-
tékerőt képvisel a gárda. Ennek ellenére a
hazai együttes végig partiban volt és egy
izgalmas, küzdelmes, indulatoktól sem
mentes mérkőzésen végül döntetlen lett a
végeredmény.

Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Jászberényi FC 1-1 (1-0)

Tiszaújváros: 200 néző, V.: Nagy (Berecz,
Szabó)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-An-
dorkó, Hajdu, Fodor, Polényi, Sigér, Ke-
rekes, Angyal, Hussein (Czégel), Katona
(Potyka helyett Szegő), Bussy.
Jászberényi FC: Miski-Gulyás, Páles, Mi-
le, Szanyi, Ulvicki, Tisza, Ludasi (Litkei),
Kiss, Horváth (Bálint), Nyicsenko (Kál-
lai).
25. perc: Bedobást követően a vendégtér-
fél bal oldalán Katona kapta a labdát, le-
fordult védőiről és a középen egyedül
érkező Hussein Shadi elé passzolt, aki
igazítás után tizennégy méterről a kifutó
kapus mellett a jobb alsó sarokba lőtt. 1-0
73. perc: Szanyi a jobb oldalról ívelte kö-
zépre a labdát, ahol a védők gyűrűjében
érkezett a csereként beállt Bálint, és ti-
zenöt méterről kapásból, védhetetlenül a
kapu bal oldalába bombázott. 1-1
76. perc: Mile végzett el szabadrúgást a

tiszaújvárosi térfélről. A középre ívelt lab-
dát Páles csúsztatta kapura, melyet Tóth
magabiztosan húzott le, majd labdával a
kézben megindult a tizenhatos vonala felé.
A visszafelé futó Ulvicki előbb meglökte,
majd elé állt a tiszaújvárosi kapusnak, sza-
bálytalanul akadályozva őt a kirúgás el-
végzésében. Ekkor a tiszaújvárosi portás
meglökte a jászberényi játékost, aki látvá-
nyosan feldobta magát. A játékvezető a
partjelző jelzésére kiállította Tóthot és 11-
est ítélt. (Egy mérkőzésre szóló eltiltást
kapott.)
Bocsi Zoltán edző beküldte a még csak 17

éves Szegő Márkot, és a csereember Poty-
kát lehozta. A büntetőnek a csapatkapitány
Mile futott neki, ám a kapu jobb oldalába
tartó lövést Szegő gyors vetődéssel ki-
ütötte.
Nem sokkal az eset után Bocsi Zoltánt
Nagy Norbert játékvezető elküldte a kis-
padról. (Két mérkőzésen nem ülhet le a
kispadra, nem irányíthatja csapatát.)
Az első húsz percben egy óriási Katona
ziccer az egyik oldalon, a másik oldalon
egy Mile kapufa említhető meg. Majd egy
látványos támadás után megszerezte a ve-
zetést a Tiszaújváros. Ebben a félidőben
még egy tiszaújvárosi gól, de ezt les címén
érvénytelenítette a játékvezető. A fordulás
után rögtön egy Hussein gólhelyzet, majd
a félidő felénél egy ritkán látható bomba-
gól, amely meghozta az egyenlítést a jász-
berényiek számára. Aztán egy érthetetlen,
hibás játékvezetői döntés, majd a most
először - a beteg tartalékkapus Koltai he-
lyet - a kispadra leülő Szegő Márk bravú-

ros tizenegyes „ölése” színesítette a ta-
lálkozót. Végül az előretörő Hajdú el-
dönthette volna a találkozót, de ziccerben
centikkel lőtt a jobb kapufa mellé.
Mindenképpen szót kell ejteni a bírói hár-
mas tevékenységéről. Nagy Norbert játék-
vezető végig asszisztált ahhoz, ahogy a
jászberényiek a tiszaújvárosi labdaszerzé-
sek után azonnal szabálytalankodtak. Nem
beszélve arról, hogy Tóth kapus kiállítá-
sakor nem vette, nem akarta figyelembe
venni a kapust szándékosan akadályozó
jászberényi játékos megmozdulását.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A helyzetek

alapján gólokkal kellett volna nyernünk
ezt a mérkőzést.
Igor Nyicsenko, vezetőedző: Harcos mér-
kőzést játszottunk. Gratulálok a hazaiak
fiatal cserekapusának a 11-es hárításához.
További eredmények
Somos SE - Kazincbarcika SC FC 0-1
Tállya KSE - FC Hatvan 0-1
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Nyír-
egyháza Spartacus FC 0-4
Ceglédi VSE - Nyírbátori FC 7-0
Cigánd SE - Rákosmente KSK 5-1
Újpest FC II. - REAC 3-1
Putnok FC - DVSC-DEAC II. 1-1
Következik a 8. forduló
2015.09.19., szombat, 16:00
Jászberényi FC - Ceglédi VSE
Nyírbátori FC - Felsőtárkány-Mezőkövesd
Zsóry
Nyíregyháza Spartacus FC - Putnok FC
Kazincbarcika SC FC - Cigánd SE
FC Hatvan - Somos SE
2015.09.20., vasárnap 16:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Újpest FC II.
DVTK II. - REAC
DVSC-DEAC II. - Tállya KSE
Szabadnapos: Rákosmente KSK

Bányászok ellen
a kupában

Szeptember 23-án, szerdán 15 órakor a
Magyar Kupa második fordulójában a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros a Komlói Bá-
nyász csapatát fogadja. A vendég együttes
az NB III Középcsoportjának negyedik he-
lyén áll. Az MK első fordulójában az NB
II-es szigetszentmiklósi együttes ellen 3-
2-re diadalmaskodott hazai környezetben.
A tiszaújvárosiak 4-1-re győzték le a szin-
tén NB III-as Erzsébeti SMTK csapatát. A
második fordulóban is egy mérkőzésen dől
el a továbbjutás sorsa.

Ez még gombócból is
sok(k)

Biztos nem kerülnek a tiszaújvárosi után-
pótlás „aranykönyvébe” az elmúlt heti for-
dulók eredményei. A vereségek mellett a
négy gárda mindössze két gól rúgott és
46-ot kapott. A különbség elgondolkod-
tató.
Az eredmények:
U19 Nyíregyháza - TFCT 3-0
U17 Nyíregyháza - TFCT 10-1
U15 Loki FSE - TFCT 6-1
U14 Loki FSE - TFCT 27-0

A tiszaújvárosiak gólja előtti pillanat. Hussein Shadi lábáról útban a labda Miski
kapus hálójába. (fotó: Lukács Péter)

Bocsi Zoltán vezetőedző pályára küldi élete első NB III-as mérkőzésén a beállá-
sát követően azonnal tizenegyest hárító 17 éves Szegő Márkot.

Kosárlabda

Torna a felkészülés
jegyében

Nemzetközi felkészülési kosárlabda torna hely-
színe volt a Városi Sportcentrum játékcsarnoka.

Két külföldi, az extraligás szlovák Spisska Nova Ves és a má-
sodosztályú román Universitatea Cluj Napoca mellett az NB I/B-
s Konecranes-Salgótarján KSE és a házigazda Tiszaújvárosi
Termálfürdő-Phoenix Kosárlabda Klub vett részt.
A kétnapos tornán mindenki játszott mindenkivel. A győzelmet
végül a salgótarjániak szerezték meg. Brunyánszky István, a ti-
szaújvárosiak mestere elégedett volt a látottakkal.
- Az augusztusban kezdődött felkészülést követően először lépett
pályára a csapat tétmérkőzésen. Igyekeztem a keret minden tag-
jának lehetőséget adni. Egyre jobban összekovácsolódik a gárda
az újonnan érkezetteknek sikerült beilleszkedniük. Bízom benne,
hogy egy sikeres idény vár ránk az október 3-án kezdődő baj-
noki évadban - összegezte a látottakat a vezetőedző.
Phoenix – Salgótarján 70:81 (20:22; 19:11; 19:26; 12:22)
Kolozsvár – Spisska 54:81 (20:24; 17:21; 8:19; 9:17)
Salgótarján – Spisska 90:69 (17:18; 26:20; 27:15; 20:14)
Phoenix – Kolozsvár 85:64 (21:16; 21:6; 28:21; 15:21)
Salgótarján- Kolozsvár 84:54 (22:9; 22:10; 22:16; 18:19)
Phoenix -Spisska 78:90 (19:23; 23:16; 24:28; 12:23)
A torna végeredménye:
1. Konecranes-Salgótarjáni KSE
2. Spisska Nova Ves
3. Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix Kosárlabda Klub
4. Universitatea Cluj Napoca
Legjobb dobó: Czura Attila - 45 pont (Tiszaújváros), Legjobb 3
pontos dobó: Tomas Osvald - 7 tripla (Igló), Legjobb játékosok:
Magyar László (Phoenix), Michal Dolnik (Spisska), Oluic Dusán
(Salgótarján), Gheorghe Dragos (Kolozsvár).

Megkezdődött az NB III-as asztalitenisz csapatbajnokság küz-
delemsorozata. A Tiszaújvárosi Sport Club, akár csak tavaly, az
idén is az Észak-Magyarország „B” csoportjába került. Az első
fordulóban az Andornaktálya együtteséhez látogatott a TSC, és
szoros mérkőzésen kétpontos vereséget szenvedett.
Pegazus-Andornaktálya - Tiszaújvárosi SC 10-8
A győzelmeket szerezték: Temesvári 3, Gulyás 2, Vécsei 1, illetve
a Hajdu-Vécsei és a Temesvári-Gulyás páros.

Kajak-kenu

Női világbajnoki érmek Győrből
Az elmúlt héten Győr adott otthon a ma-
ratoni kajak-kenu világbajnokságnak, ahol
taroltak a hazai versenyzők, a magyar vá-
logatott 12 aranyérmet és összesen 27 do-
bogós helyezést szerzett.
Ennyit még soha egyetlen csapat sem
gyűjtött egy világversenyen. Így a ma-
gyarok végeztek az első helyen az érem-

táblázaton minden korosztályban és szak-
ágban.
A nagyszabású eseményen Tiszaújváros
mindkét kajak-kenu egyesülete képvisel-
tette magát. A Tiszaújvárosi Vízi Sport
Egyesület paraversenyzője, Váczi Anita a
riói előolimpiai részvétel után azonnal ha-
jóba szállt Győrben és az 5 km-es ver-

senyszámban magabiztosan végzett az
élen.
A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület versenyzője Bragato
Giada a női kenu ifjúságiak mezőnyében,
amely először szerepelt a maratoni világ-
bajnokságon, a 14,4 km-es távon a har-
madik helyet szerezte meg.

Újra asztalnál
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MÁS-KÉP
Amatőr képző-és iparművészeti tárlat

A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodája és a
tiszaújvárosi Derkovits Kulturális Központ közösen rendezi meg 2015. ok-
tóber 7. és november 24. között Tiszaújvárosban, a Derkovits Kulturális Köz-
pont Városi Kiállítótermében (Barcsay tér 2-4.) az első megyei amatőr
képző- és iparművészeti tárlatot.
A tárlat nyitott, a tartalmi és tematikai sokszínűség megőrzése mellett első-
sorban az amatőr alkotók számára kínál bemutatkozási lehetőséget. A kiállí-
tás képet ad a megyében és a felvidéken élő amatőr alkotók tevékenységéről.
Az eseményen részt vehet minden Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő
amatőr képző- és iparművész, alkotónként - műfaji és tematikai megkötések
nélkül - összesen három darab művel, melyet kiállításra kész állapotban kell
beadni (grafikákat keretezve, vagy 50x70 cm, vagy 70x100 cm üveggel el-
látva, festményeknél a maximális méret: 150 cm x 150 cm).
A műtárgyakat 2015. szeptember 21-22-23-án 10-18 óra között lehet leadni
a Derkovits Kulturális Központban (Tiszaúj-város, Széchenyi út 2.).
Az amatőr alkotók számára szeptember 23-án a zsűri tagjai szakmai kon-
zultációt tartanak.
A kiállításra alkotóközösségek jelentkezését is várjuk.
A műveken maradandóan fel kell tüntetni az alkotó nevét, címét, a mű címét,
méretét, technikáját és az alkotás évét.

Információ: kovacs.aniko@nmi.hu. Telefon: 30-928-2774. www.nmi.hu
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