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A migránsoknak vélt román munkások órákon át vártak a csere-
buszra.

Járművek ide, technika oda, azért az emberek végzik a munka dandárját.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György pol-
gármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Szeptember 30-
án, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgár-
mestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is föl lehet
tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levélben,
3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, az adás
ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös számon.

Cserebuszra vártak

Munkások voltak,
nem migránsok

Múlt csütörtökön a MAN Kft. tiszaújvárosi kiren-
deltsége előtti füves területen nagyobb embercso-
port tartózkodott több órán keresztül, akiket töb-
ben menekülteknek véltek.

Beindultak a találgatások és ezzel együtt a „katasztrófaturizmus”
is, sokan arra kanyarodtak autójukkal, hogy szemügyre vegyék
az embereket, s ki így, ki úgy nyugtázta magában az eseménye-
ket. Mi a cég kirendeltségvezetőjét, Pék Györgyöt kérdeztük az
ügyről.
- Több román céggel állunk kapcsolatban, akik rendszeresen ná-
lunk szervizeltetik, javíttatják autóbuszaikat - mondja Pék György.
- Dél előtt nem sokkal váratlanul megérkezett egy ilyen busz, teli
utassal, hogy javítani szeretnék. Mivel sok volt a munkánk, nem
tudtuk azonnal elkezdeni a javítást. Az utasok leszálltak és a fák
alatt az árnyékba húzódva töltötték el az időt.
- Kik voltak az utasok, hová tartottak?
- Román munkások voltak, akik Portugáliában és Spanyolországban
dolgoznak. Mivel kiderült, hogy nagyobb baja van a busznak, küld-
tek helyette egy másikat Romániából, hogy tovább tudjanak menni
Portugáliába. Ez tovább növelte az emberek itteni tartózkodását.
- Úgy tudjuk, nem csak kíváncsiskodó városlakók, hanem a
rendőrség is volt kint a helyszínen?
- Igen, valóban. Miközben a cserebuszra várakoztak az emberek,
rendőrök jöttek a helyszínre. Én úgy tudom lakossági bejelentés
nyomán érkezek ki és igazoltatták a csoportot, de mindent rend-
ben találtak.

Új járművek segítik a munkát

Az őszre készül a Városgazda

A napokban városszerte meg-
kezdődtek az őszi kertészeti
munkálatok. A Városgazda
Kft. szakemberei folyamato-
san készítik fel Tiszaújváros
közterületeit a hidegebb hó-
napokra.

- Most még az egynyári virágok vannak
az ágyásokban - mondja Tamits Adrienn, a
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
kertészeti részlegvezetője. - Ezek eltávo-
lítása megkezdődött, majd a terület hely-
reállítása és a talaj előkészítése után ül-
tetjük ki az ágyásokba a kétnyári virágo-
kat, október elején pedig a hagymás nö-

vényeket. Az időjárás most kedvez ne-
künk, elég szép őszünk van, tehát lesz
időnk arra, hogy a hantos ásásokat elvé-
gezzük a rózsaágyásokon, a cserjéken, il-
letve a díszfákon. Rövid időn belül a
lombgyűjtés lesz az egyik nagy felada-
tunk. Szeptember végén október elején
kezdenek intenzívebben hullani a levelek,
ez sok feladatot ad az embereknek, a gé-
peknek.
A munkákat vadonatúj járművek segítik a
cégnél. A beszerzésnél a sokrétű feladat-
ellátás is szempont volt. Az egyik büszke-
ségük egy Multicar M32C típusú teher-

gépjármű, mely multifunkciós, télen só-
szóráshoz vagy hótoláshoz használható,
nyáron pedig víz-, vagy törmelék szállítá-
sához, de egyéb ipari munkáknál is tudják
használni.
De nem ez az egyetlen új jármű. Kerék-
gyártó István, a Városgazda Kft. ügyve-
zetője elmondta, hogy az önkormányzat
támogatásával mintegy 51 millió forint ér-
tékben három gépjárművet szereztek be.
Az előzőekben említett Multicar mellett
két Ford Transit típusú tehergépkocsit vá-
sároltak, melyeket anyag- és személyszál-
lításra használnak.

Egy új Multircar és a képen látható két Ford Transit tehergépkocsi segíti a Városgazda Kft.
munkáját.

Víz is kell a növényeknek.
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A zsákmány egy részét megtalálták a rendőrök.

Egyházi hírek
Római katolikus
Hétköznap a szentmisék keddtől szombatig 18:30-kor kezdődnek.
Vasárnap a megszokott időben 11:00 órakor lesz a szentmise
templomunkban.
Egyházközségünk templombúcsúja október 11-én 11:00 órakor
lesz. A templom díszítésére az adomány gyűjtését megkezdjük
a plébániairodában.
Október 7-én a Rózsafüzér Társulat részére zarándoklatot szer-
vezünk Máriapócsra.
Jelentkezni lehet Iván Bélánénál (tel:20-563-6760). Várjuk azok
jelentkezését is, akik nem tagjai a Rózsafüzér Társulatnak.In-
dulás: reggel 8 órakor a templomtérről. Részvételi díj: 1300.-Ft

Görögkatolikus
Csütörtökön, pénteken és szombaton 17:30 vecsernye. Vasár-
nap 9:45 reggeli istentisztelet (utrenye), 11:00 Szent Liturgia.
17:30 vecsernye. Kedden 8:00 Szent Liturgia. Szerdán 17:30
vecsernye.
„A testvérünk iránti szeretetért cserébe Isten szeretetét kapjuk.
Isten szeretete gyönyörűséges, a Szentlélek ajándéka, és csak a
Szentlélek által lehet teljességgel megismerni.” (Szent Sziluán)

Református
Csütörtökön: 18:00 bibliaóra. Vasárnap 8:00 órától Sajószögeden,
9:00 órától Sajóörösön, Tiszaszederkényben 10:00 órától,
Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz istentisztelet.Avárosban
a délelőtti istentisztelet ideje alatt az imaházban gyermek istentisz-
teletet tartunk.Remény

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik véget ér

sorozatunk. A megfejtéseket szeptem-

ber 29-ig egyben várjuk, e-mailben a

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 27-ig (vasárnapig)
a Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A, tel.: +3620/400-1952),
majd szeptember 28-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár
(Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) 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

reggel 8 óráig, valamint

az ünnepek alatt:

06-46/477-104.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

KÓRÓDI BÉLA
(volt TVK-s dolgozó)

56 éves korában tragikus hirtelenséggel szeptember 21-én
elhunyt. Temetése szeptember 28-án (hétfő) 14.30 órakor

a sajószögedi Városi Temetőben lesz.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

JAKAB ISTVÁN
74 éves korában, felesége halálát követő
4. napon tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése feleségével együtt 2015. szeptember 29-én,
kedden 11 órakor lesz

a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
JAKAB ISTVÁNNÉ

SZÜL.: JÁNVÁRI IDA ERZSÉBET
hosszan tartó szenvedés után,

amit határtalan türelemmel élt meg,
2015. szeptember 16-án visszaadta lelkét

a teremtőjének.
Élt 72 évet. Temetése férjével együtt 2015. szeptember 29-
én, kedden 11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

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.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki azt a két tiszatar-
jáni férfit, akik kilenc személyt károsítottak meg.
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás
bűntett és más bűncselekmények elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a 18 éves K-L.
Gyulával és a 21 éves K. Lászlóval szemben. A nyomozás
adatai szerint a gyanúsítottak 2015. augusztus 26-a és szep-
tember 16-a között Tiszaújváros Tisza-part városrészében
két garázst és hét lépcsőházi pincetárolót törtek fel, ahon-
nan különféle használati tárgyakat, műszaki cikkeket és kézi
szerszámokat tulajdonítottak el.
A tiszaújvárosi egyenruhások 2015. szeptember 16-án azo-
nosították, elfogták, majd gyanúsítottként hallgatták ki a
bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható két személyt. A beismerő vallomást tett terhelteknél tar-
tott házkutatás során a nyomozók több eltulajdonított tárgyat
megtaláltak és lefoglaltak.

Tarjáni tettesek

Garázs- és pincefeltörők

Újraindul a Mocorgó
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálata a nyári pihenő után újra várja a kisma-
mákat, apukákat, anyukákat 3 éven aluli gyermekeikkel a Mo-
corgó Baba Mama Klubba. Helyszín: Napsugár Bölcsőde 4-es
pavilon (Tiszaújváros Mátyás király út 34.), időpont: 2015.szept-
ember 30., du.16-18 óra között. Bővebb információ a csoportve-
zetőktől kérhető az alábbi telefonszámokon: Szentgyörgyi Éva
49/548-185, Szanyi Zsoltné 49/548-197, Bóta Edina 49/548-187.

Aranylakodalom
Tisztelt Nyugdíjas Társak!
Október 2-án Aranylakodalmat rendezünk, mely 16.00 óra-
kor a házasságkötő teremben kezdődik, és 17.00 órától a
Központi Étteremben zenés vacsorával folytatódik. Jegyek
kaphatók a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében (Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.) szeptember 28-án és 29-én.
Szeretettel várlak Benneteket!

Sóvágó Gábor elnök

Tisztújító
FIDESZ

Tisztújító közgyűlést tartott a FIDESZ ti-

szaújvárosi szervezete 2015. szeptember

17-én, melyen Tóth Sándort (képünkön), a

párt önkormányzati képviselőjét választot-

ták meg elnöknek. „Az új elnökség és a cso-

port megújult erővel, a polgári és nemzeti

irányokat felvállalva mindenben a tiszaúj-

városi emberekért és Tiszaújvárosért fog

dolgozni” - nyilatkozta az újdonsült elnök

megválasztását követően.
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Wächter Balázs pályázati szakértő szerint 500 milliós uniós
forráshoz juthat Tiszaújváros.

Júliusban a festékekből és azok göngyölegeiből gyűlt össze a legna-
gyobb mennyiség, kis híján 2 tonna.

A festékek vitték a prímet

Kevesebb veszélyes hulladék
Az első negyedévi 13 tonnával szemben a máso-
dik negyedévi - még júliusban tartott - begyűjtés
során mindössze 6,5 tonna veszélyes hulladéktól
szabadult meg a lakosság.

Az önkormányzat és az Ecomissio Kft. közös akciójának több
éves történetében az egyik legkevesebb veszélyes anyag gyűlt
össze. A máskor több tonnányival listavezető elektronikai hul-
ladék alig egy tonnát (1080 kg) ért el, „alul teljesített” az au-
tógumi (1310 kg) is. Az első két helyet a festékek és azok
göngyölegei (1900 kg), illetve a háztartási vegyszerek és cso-
magolóanyagai (1430 kg) foglalták el. Nagyságrendileg ke-
vesebb az összegyűjtött növényvédőszer és göngyölege (420
kg), valamint a fáradtolaj (190 kg) mennyisége.
Egy mázsát sem nyomott a fénycső (80 kg), a háztartási zsír,
olaj (70 kg) az elem, akkumulátor (40 kg), továbbá a kozme-
tikumok (10 kg).
Az eredményeken lehet javítani, a meghirdetettnél ugyan egy
héttel később, de október 5-én rajtol a harmadik negyedévi
akció. (Lásd lapunk 5. oldalán).

Tervezés és megvalósítás

Fejlesztések
uniós pénzekből

Több tiszaújvárosi projekt is nyerhet uniós támo-
gatást a 2020- ig tartó fejlesztési időszakban.

Az elmúlt hónapokban több elképzelés is megfogalmazódott,
köztük turisztikai beruházások, épületenergetikai fejlesztések,
városrehabilitációs tervek, de a települési közlekedés átalakítá-
sára is vannak elképzelések. Hogy melyikre pályázhat jó eséllyel
a város, többek között erről is szó esett azon a tájékoztatón, me-
lyet az intézmények és a gazdasági társaságok vezetőinek tartot-
tak.
- Tavaly a fejlesztési lehetőségekről tartottam egy előadássoro-
zatot, tájékoztatva az érintetteket a jövőbeni tennivalókról, fel-
adatokról, az önkormányzat előtt megnyíló lehetőségekről -
mondta Wächter Balázs uniós pályázati szakértő. - Most írták ki
az első pályázati felhívásokat, melyek a vállalkozások számára
elérhetők, főként feldolgozóipari célra, termelő vállalkozások
számára, ezek után jönnek majd azok a fejlesztési források, me-
lyek az önkormányzatok számára lesznek elérhetők.
- Tiszaújvárosban milyen fejlesztési célok fogalmazódtak meg
és ezek milyen eséllyel indulhatnak el?
- Tiszaújváros jó pár fejlesztési célt és lehetőséget fogalmazott
meg az elmúlt időszakban, ezeket próbáltuk meg rendszerezni
olyan szempontból, hogy melyek azok, amelyekre van esély
uniós támogatást szerezni. Széleskörű célok fogalmazódtak meg,
de kérdés, hogy mi az, amit támogatásból és mi az, amit saját
erőből kell megoldani. Amik támogatásból javasoltak, azok olyan
célok, melyek erős összhangban vannak a kormányzati szándé-
kokkal, uniós támogatási irányokkal. Ilyen például a bölcsőde
fejlesztése, a kerékpárút csatlakoztatása az Eurovelo hálózathoz,
de említhetem az energetikai beruházásokat, a tervezett közleke-
désbiztonsági fejlesztéseket, hiszen ezek azok a területek, ame-
lyekhez viszonylag nagy fejlesztési forrás áll rendelkezésre.
Bizonyos esetekben érdemes lenne megfontolni egy-két pályázat
összevonását, például a kerékpárút- fejlesztést a közlekedésbiz-
tonsági tervekben szereplő körforgalom építéssel, de említhetem
az energetikai projektet is, ahol érdemesebb egy nagy intéz-
ménnyel pályázni, egy olyannal, ahol sokan vannak, sok embert
érint. A szociális alapszolgáltatások megújítása is elképzelhető
úgy, hogy integráltan óvoda, bölcsőde együtt szerepeljen a pá-
lyázatban. Ami a városrehabilitációs fejlesztéseket illeti, Borsod
megye szinte minden városa részesült ebből az elmúlt időszak-
ban, itt is, mint zöldterület-fejlesztés mellett megjelenthet a pi-
accsarnok tervezett rehabilitációja.
- Mennyi uniós forrást hívhat le Tiszaújváros fejlesztési el-
képzeléseinek megvalósításához?
- Pontos összeget nem lehet mondani, egy viszont biztos, Bor-
sodban 93 milliárd az az összeg, ami elérhető lesz az önkor-
mányzatok, vállalkozások számára. A forráselosztásnál súlyozták
megyénket, hiszen a hátrányos helyzet miatt került ide több mil-
liárd forint. Azt gondolom, hogy minimálisan 500 millió forint az
az összeg, ami elérhető lesz a város számára.
- Mikorra lehetnek ezekből, a most még csak önkormányzati
tervekből beruházások?
- Október-november körül már megjelennek a felhívások, a dön-
tés 2016 tavasza körül várható, a megvalósítás 2017 tavasza
lehet.

berta

Ügyintézés helyben

Kormányablak a járási hivatalban
Ünnepélyes keretek közt adták
át hétfőn a tiszaújvárosi Kor-
mányablakot. Ezzel már 149
kormányablak van az ország-
ban.

A Polgármesteri Hivatal okmányirodájá-
ban kezdte meg működését anno a Tisza-
újvárosi Járási Hivatal. Tavasszal, az át-
építés idejére átköltöztek a Tisza útra,
hétfő óta azonban a régi helyen, ám meg-
újult környezetben, kibővített szolgáltatá-
sokkal várják az ügyfeleket.
A megyei kormánymegbízott, a megyei
közgyűlés elnöke, térségünk országgyű-
lési képviselője, Tiszaújváros vezetői és a
környékbeli települések polgármesterei is
hivatalosak voltak az átadásra. A rendez-
vényen dr. Baltay Tímea Kormányablako-
kért felelős helyettes államtitkár mondott
ünnepi beszédet.
- A mai nappal már 149 helyszínen műkö-
dik országszerte új típusú kormányablak.
A héten ez az első, de péntekig még to-
vábbi nyolc átadására kerül sor, szeptem-
ber végéig pedig 19-et adunk át. Ez az
ütemes nyitási hullám megfelelően mu-
tatja a közigazgatás dinamikus fejleszté-
sét, amit magunk elé tűztünk ki. Mindez,
együtt a bürokráciacsökkentés és a rezsi-
csökkentés programjával, az állampol-
gárok kényelmét és a közigazgatásába
vetett bizalmát célozza meg - fogalmazott
a helyettes államtitkár.
Ünnepi megnyitója után dr. Ispán Csilla, a
Tiszaújvárosi Járási Hivatal vezetője kö-
szöntötte a vendégeket, aki bemutatta az

épületet, de a Kormányablak kínálta szol-
gáltatásokról, az elérhető ügyintézésekről
is szólt.
- Eddig okmányirodai osztályként mű-

ködtünk, a korábbi ügycsoportok mellé
most besorakoztak egyéb ügyek is, döntő-
részt családtámogatási, nyugellátási, társa-
dalombiztosítási ügyek, csak hogy a főbb
csoportokat említsem - mondta a hivatal-
vezető. - Összesen 423 témakörben lehet
most ügyet intézni. Mivel a Kormányab-
lak integrált ügyfélszolgálatot jelent, így
már az ügyfeleknek nem kell Miskolcra
beutazniuk, itt mindent egy helyben el tud-
nak intézni. Heti 50 órában biztosítjuk az
ügyfélfogadást a korábbi 27 órával szem-
ben. Időpontfoglalás nélkül, sorszámmal,

ebédszünetet nem tartva, hosszabbított
nyitvatartással fogadjuk az állampolgáro-
kat. Kollégáink nyolc munkaállomásnál
várják az ügyfeleket a megújult, megszé-
pült épületben, de van két fotóbokszunk és
irodahelyiségek is, a várakozótér is szel-
lős, tágas, világos lett. Az ügyintézés egy-
szerűbb és gyorsabb lett, a beérkezett
kérelmeket egy napon belül továbbítanunk
kell az illetékes szerveknek. A Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja, Demeter Ervin is
részt vett a Kormányablak átadásán. Ő az
integrált kormányzati ügyfélszolgálatokkal
kapcsolatos tapasztalatokról és a további
fejlesztésekről is beszámolt.
- Egyre több ügyet lehet, egyre kulturál-
tabban intézni, egyre modernebb körül-
mények között - mondta. - Ennek két
fontos tartópillére van, egyrészt a modern
informatikai háttér, másrészt a munkatár-
sak tudása, amit egy féléves képzésben
szereztek a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen azért, hogy a lakosságot minél job-
ban ki tudják szolgálni.

berta

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

A látás- és hallássérültek számára is akadálymentesített Kormányablaknál nyolc munka-
állomáson várják az ügyfeleket.

Egyszerűbb, gyorsabb lesz az ügyintézés.

Több mint 400 ügyet lehet intézni.

Az intézmények, a gazdasági társaságok, valamint az ön-
kormányzat vezetőit tájékoztatta az előadó.
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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

MOLNÁR ISTVÁN
a 8. sz. választókerület képviselője
2015. szeptember 30-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 Lakos-
ságot, hogy a 06-80/ 200-839-es telefonszámon le-
hetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A

hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órá-
jában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Pol-

gármesteri 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
küzdenek; három vagy több kiskorú, il-
letve eltartott gyermeket nevelő családban
élnek; nagykorú és saját jogán iskolázta-
tási támogatásra jogosultak; rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülnek, vagy a gyermekvédelmi gondos-
kodás keretében nevelésbe vett vagy utó-
gondozói ellátásban részesülnek), illetve
térítésmentes tankönyvellátásban (a
2015/2016. tanévben az általános iskola
első évfolyamára beiratkozott tanulók, és
a második, harmadik 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

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember közepétől megkez-
dődtek 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

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.
2015.09.28 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

Közterületi munkák

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
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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.

Ügyfélszolgálatok Dátum Általános nyitvatartási idő Rendkívüli
nyitvatartási idő

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

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

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.

Változott az időpont

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 gé-
pek 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 új időpontja:
2015. október 5. és október 8. között.
Helyszínek: 1.nap – október 5. (hétfő) - ÚJ
HELYSZÍN!
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont –
a Lévay úton a Munkácsy út torkolatával
szemben.
2.nap – október 6. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban.
3.nap – október 7. (szerda)

Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa
Gy. út).
4.nap – október 8. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mo-
bil 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

Árverési hirdetmény

Használt tehergépkocsi
értékesítése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. értékesítésre meg-
hirdeti a tulajdonában lévő alábbi tehergépkocsit.
A jármű adatai:
Rendszám: GBM - 214, márka: Toyota (J), modell: Dyna Dies
1995 - 2001, típus:2,5 D 100, hengerűrtartalom: 2.446 cm3, első
forgalomba helyezés: 1996. 06., tényleges futás: 529.082 km, ed-
digi tulajdonosok száma: 2.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló
szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 600.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gk. megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. október 2-án 12.00 óráig a cég titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2015. október 5-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit kft

Kedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor Zeneiskolájába be-
iratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje
2015. október 1-jén lejár.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00-től 17.00 óráig
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében (
Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)

Hok Csaba
intézményvezető

október Helye Ideje Kinek a részére
1. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
2. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
5. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
6. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
12. hétfő Tisza- parti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

13. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerekek
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Katica Óvoda 12.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

14. szerda Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 ,,Esély" Napközi Otthon részére
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

15. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

19. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

20. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

21. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi
használt bútorokat:

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2015. szeptem-
ber 25-én (pénteken) 2.400 kg pon-
tyot telepít az alábbiak szerint:
Csécsi tó: 600 kg
Erdészeti tó: 600 kg
Tolnai tó: 300 kg
Kürti tó: 300 kg
Örösi tó: 300 kg
Nyugati fcs.: 300 kg

Horgászni 2015. szeptember 26-án
(szombaton) reggel 06.00 órától
lehet!

Balázs Tibor
horgászmester

Megnevezés Mennyiség Elhasználódás szintje Értékesítés bruttó
összege

Szekrény 13 db Elhasználódott 2.000.- Ft/db
Íróasztal 16 db Elhasználódott 1.500.- Ft/db
Számítógépasztal 11 db Elhasználódott 1.000.- Ft/db
Konténer(kihúzható fiókkal) 4 db Elhasználódott 800.- Ft/db
Dohányzó asztal 2 db Elhasználódott 1.000.- Ft/db
Írógépasztal 8 db Elhasználódott 1.000.- Ft/db
Szék 15 db Elhasználódott 500.- Ft/db

Hirdetmény

Használt bútorzat értékesítése

Az értékesítés ideje és helye: 2015. szeptember 30. szerda 13.00 – 17.00-ig Tiszaszederkény
városrész Dózsa György út 2. szám alatt található raktárhelyiségben ( tiszaszederkényi régi
felső tagozatos iskola, jelenleg Esély Napközi ).
Az értékesítés feltétele:
- vételár kifizetése a helyszínen készpénzben,
- a megvásárolt bútorzat helyszínről történő azonnali elszállítása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegy-osztás
2015. október

www.tik.tiszaujvaros.hu

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

Autómentesen

Környezeti nevelés a téren
Cseréljük az autót kerék-
párra, induljunk útnak gya-
log, vagy tömegközlekedéssel.

Ez is a célja az Európa-szerte meghirde-
tett autómentes napnak. Tiszaújvárosban
múlt péntekre szerveztek programokat.
Volt közös séta a Dísztó körül, aerobik,
különféle sportbemutatók, ügyességi ver-
senyek, tombolasorsolás, de KRESZ-tesz-
tet is kitölthettek a térre érkező diákok.
A programokat idén a Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus iskola tanárai és diákjai
szervezték. A kipufogógázok okozta kör-
nyezetterhelés ellen közös gyaloglásra
hívtak minden arra járót, majd a bemele-
gítő kör után néhány perces zenés aerobik
következett. Százával mozdultak egy-
szerre az iskolások, de sokan csatlakoztak
hozzájuk azok, akik épp a rendezvény
helyszíne felé sétáltak. A színpadon és
előtte táncos, sportos bemutatók követték
egymást, de lehetett az aszfaltra rajzolni,
spiningkerékpárt tekerni, ergométerezni
vagy éppen az RC modell távirányítású
járműveit csodálni földön és levegőben
egyaránt. Görkorcsolyával, gördeszkával,
rollerrel, és két keréken érkeztek a gyere-
kek a térre, persze többségük gyalog, hi-
szen a napköziből sétáltak át együtt a
Városháztérre.
- Fontos lenne, hogy ne legyen ilyen sok
autó a világon, mert folyamatosan gyárt-
ják őket, így folyamatosan szennyezi a
környezetünket. Nagyon sok szemét van a
világon, ezért fontos, hogy ne a földre,

hanem a szemetesbe dobjuk. Mi egymásra
is rászólunk, ha nem a kukába, hanem
mellé dobja valaki a hulladékot - mondja
Vékony Kitti.
- Ez az állatoknak sem jó, mert láttuk egy
filmben, hogy a tenger is tele van szemét-
tel, ezzel megmérgeznénk az ott élő élőlé-
nyeket. Fontos vigyázni a bolygóra, hogy
100 év múlva is tudjunk járni a földön, és
ne a szemétkupacon lépkedjünk - nyilat-
kozta Gulyás Fanni.
A Kazinczy iskolás György Kristóf a ren-
dezvény helyszínei között rollerezve osz-
totta meg velünk környezetvédelemmel
kapcsolatos gondolatait.
- Mi sokat közlekedünk biciklivel, roller-

rel és gyalog - mondja. - Persze, ha mesz-
szire megyünk, akkor kell az autó, de jó
lenne, ha néha mellőzné az, aki tudná, hi-
szen mérgező gázokat bocsát ki, de a gyá-
rak is veszélyesek, és egyéb benzinnel
működő járművek is szennyezik a földet.
Tanultuk, hogy az illegális szemétlerako-
dás sem jó a bolygónknak vagy az, ami-
kor a gyárakból a vizekbe engedik ki az
olajat és az egyéb veszélyes anyagokat. Jó
lenne, ha a jövőben minden környezetba-
rát lenne, például benzin helyett vízzel,
vagy napelemmel mennének az autók és a
gyárak is alternatív energiát használná-
nak.

berta

Zenés torna a téren.

Széchenyi emlékév

Megelevenedett a reformkor
A Tiszaújvárosi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti
Iskola Széchenyi István Isko-
lája fennállásának 35. évfor-
dulóját Széchenyi emlékévvel
ünnepelte a tavaly szeptem-
ber óta tartó programsoro-
zattal.

2015. szeptember 21-én Széchenyi István
születésnapjának 224. évfordulója alkal-
mából rendeztük az emlékév utolsó előtti
programját.
A Széchenyi-napon megemlékeztünk a
legnagyobb magyar születésnapjáról, a 8.
osztályosok átadták az elsősöknek a szé-
chenyis nyakkendőket, és megtartottuk a
csibeavatót is.
Az osztályok saját maguk által tervezett
menetlevéllel több állomáson vettek részt
az iskolai akadályversenyen. A délután fo-
lyamán a Phoenix KK és a TVSE sporto-
lói tartottak bemutatót.
Anap leglátványosabb eseménye a reform-
kori divatbemutató volt. Huszonöten öltöz-
tünk korhű jelmezekbe. Zenére vonultak fel
a polgári származású lányok, asszonyok,
akik selyemből készült ruhákat, fűzőt és
széles karimájú fodros kalapot viseltek. Ki-
egészítőként napernyőt, legyezőt és kis tás-
kát foghattak kesztyűs kezükben.

Ezt követően az urak felvonulása követke-
zett, akik színes frakkot, kétsoros gombolású
szalonkabátot és színes selyemmellényt vi-
seltek. Esti öltözékük sötétkék, vagy fekete
színű frakkból, szűk nadrágból állt. Fejükön
cilindert, lapos tetejű magas férfikalapot
hordtak, kezükben sétapálcát vagy korabeli
újságot tartottak, fehér ingüket a Byron-
csomó, a nyakukba kötött selyemsál díszí-
tette. A huszárok a verbunkos táncra me-
neteltek az aulában. Ezután a Palotás zené-
jére vonult be egy pár korhű ruhában, őket

követték a többiek iskolánk farsangi ruhái-
ban.
A bemutatott reformkori nemzeti öltözé-
kek hűen tükrözték a magyar nemzeti egy-
séget, a magyar nemesek büszkeségét.
Mi - a divatbemutató résztvevői - nagyon
jól éreztük magunkat a Miskolci Nemzeti
Színház jelmezeiben. Nagyszerű érzés volt
felidézni a reformkort, beleképzelhettük
magunkat a reformkor polgárainak életébe.

Rácz Cintia
8/7. osztályos tanuló

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola ötödikesei idő-
utazásra kaptak meghívót. Történelemtanáraik úgy gondolták,
hogy az új tantárgy megkedveltetésében nagy segítség, ha meg-
érzik a múlt „illatát”. A miskolci Pannon-tenger Múzeum kiállí-
tása mintegy 7 millió évre röpítette vissza őket. A világviszony-
latban is egyedülállónak tartott mocsáriciprus-erdő fái már csak
koruknál fogva is tekintélyparancsolók voltak. Az ember fejlő-
dését bemutató tárlók leletei szemléletesebbé tették az épp tár-
gyalt őskort. A gyerekközpontú interaktív kiállítás senkit sem
hagyott unatkozni, a tanulók tevékenyen szereztek ismeretet. A fő
cél az, hogy a megszerzett tudást kreatív módon, önállóan alkal-
mazni tudják. A házi feladat minden diák számára egy a látottak
által inspirált illusztrált beszámoló készítése, melyből házi kiál-
lítás készül. Bízunk benne, hogy sikerült emlékezetes délutáni
elfoglaltságot nyújtani a múlt iránt érdeklődők számára.

Dorony Attiláné
igazgató

kronika@tiszatv.hu

Időutazás a múltba

JóBringázni

Két körben
kerékpároztak

Két körben, összesen 1500 km-t tekertek le azok a kerékpárosok,
akik csatlakoztak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleke-
désbiztonsági programjához, a JóBringázni akcióhoz. Előbb a
nyugati, majd szeptember 17-től 20-ig a keleti régióban bringáz-
tak egy kört az amatőr és profi sportolók. A felhíváshoz bárki
csatlakozhatott, a jelentkezőknek 10-15 km-es szakaszokat kel-
lett teljesíteniük. A Görbeháza-Tiszaújváros szakaszon Bónis
Bertalan és Szabó Miklós tekert.

Szüret, lakodalom és sütifesztivál

Hagyományőrző programok
A Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület október 10-én hagyományőrző lakodalmi
mulatságot szervez. A programok reggel 9 órakor szüreti felvonulással kezdődnek
(Kossuth és Bajcsy-Zs. u.), majd 10 órától a Villa Scederkyn Tájházban folytatódnak.
A rendezvény alkalmából süteménysütő versenyt is hirdetnek, melyre két kategóriá-
ban - édes és sós - lehet nevezni október 6-ig Jézsó Évánál (a 70/426-0260-as tele-
fonszámon, a facebook-on vagy személyesen). A süteményeket október 10-én 13 és 14
óra között várják a Tiszaszederkényi Művelődési Házban.
A lakodalmas mulatság 15 órakor kezdődik csigakészítéssel, ekkor indul majd a „nász-
nép” a tájházba a menyasszonyért. Menyasszony-kikérés, búcsúztatás, templomi szer-
tartás, felvonulás - a hagyományos lakodalom pillanatait mindenki átélheti majd ezen
a napon. A programok fél hattól a művelődési ház udvarán folytatódnak, itt Bakondi
István és családja tart néptáncbemutatót.
A lakodalom 18 órától vacsorával és zenével-tánccal folytatódik, erre előzetesen lehet
jegyeket vásárolni. (Jézsó Éva 70/426-0260, Vékonyné Katica 20/225-8020, Vékonyné
Szilvi 70/251-4634).

A reformkori divatbemutató résztvevői.
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Kazinczysok a Hyde-parkban.

Széchenyisek és kazinczysok Londonban

Napló egy utazásról

Július 4-én a Széchenyi iskola, valamint a Kazinczy
iskola tanulói és kísérői útra keltek a csodálatos
szigetország, Anglia felé.

Az izgalmas utazás első állomása Köln volt, ahol csupán néhány
órát töltöttünk, majd folytattuk utunkat Franciaország felé.
Az első buszon töltött éjszaka után jólesett a pihenés a tranzit-
szálláson.
Július 6-án mindenki nagyon várta az átkelést a Doveri-szoroson,
ahol megláthattuk a híres fehér sziklákat. A szerencsés partraszál-
lás után Greenwich felé vettük az irányt, ahol a Tengerészeti Aka-
démia impozáns épületegyüttese ejtett rabul bennünket. Meg-
néztük Nelson admirális üvegbe rejtett hajómakettjét, majd a 0
hosszúsági foknál készítettünk képeket, megörökítve, hogy mint a
világ urai, egyszerre két félgömbön állunk. Este mindenkit vártak
a találkozási pontnál, hiszen angol családoknál lakhattunk néhány
napig. A hétköznapi kommunikáció szempontjából is hasznos volt
ez a „vendégség”. Szívélyes fogadtatásban volt részünk, minden
nap reggelivel, meleg vacsorával vártak bennünket és az ebé-
dünkről is gondoskodtak, ugyanis úti csomaggal indítottak el. Első
állomásunk a City, London belvárosa volt, melyet a legmodernebb
építmények öveznek. A különleges alakú irodaházak (sajtreszelő,
uborka, walky talky) első ránézésre meghökkentőek, de illeszked-
nek a városképbe. A Buckingham- palota előtt megtekinthettük az
őrségváltást. A királynő is otthon tartózkodott, hiszen az Union
Jack is ezt hirdette. Ezután a Westminster-apátságot látogattuk
meg. Némi vásárlás után a London Eye kapszuláiból kitekintve
gyönyörködtünk a panorámában. A látványosság melletti
moziteremben 3D-ben követhettük nyomon a hatalmas kerék épí-
tését.
Július 7-én délelőtt a Tower kincsei bűvöltek el bennünket, dél-
után pedig Madame Tussaud panoptikumát kerestük fel, ahol vi-
lághírű írók, színészek, zenészek, politikusok viaszmásával fény-
képezkedtünk.
Július 8-án ellátogattunk Windsorba, ahová éppen őrségváltásra
érkeztünk meg. A medveszőr-kucsmás katonák zenés felvonu-
lása érdekes látványosság volt. A Kék Szalag (Szentlélek) lo-
vagrend történetének megismerése után királyi fogadótermekben
tartózkodhattunk, majd megnéztük a híres Babamúzeumot. Ez-
után a természet csodáival találkozhattunk a Természettudomá-
nyi Múzeumban. Sétáltunk a Hyde parkban, megcsodáltuk a
Viktória királynő által Albert herceg tiszteletére emeltetett em-
lékművet.
Július 9-én következett Canterbury és Leeds. Az érsekség meg-
tekintése után a leeds-i kastély feketehattyús hatalmas parkjában
tettünk sétát, majd az agencourt-i csatát felelevenítő vetítésen
vettünk részt.
Július 10-én hazafelé indultunk, hajnalban értünk a Párizs mel-
letti szállásunkra.
Július 11. Ma is érvényes IV. Henrik mondása: „Párizs megér egy
misét!”
Párizsi sétánkat a Notre Dame-nál kezdtük, majd az Igazságügyi
Palotával, a Louvre-ral, a Diadalívvel folytattuk és az Eiffel-to-
ronnyal fejeztük be. Romantikus hajóutat tettünk a Szajnán. Az
éjszakai Párizs elragadó látványt nyújtott.
Július 12-én sok-sok felejthetetlen élménnyel érkeztünk haza.
Köszönjük Makó Éva és Magyarné Simon Anita angoltanárnők-
nek, Réthi Zoltánné franciatanárnak, Hok Csabánénak és Ma-
joriné Veres Éva tanárnőknek és a velünk tartó szülőknek a
gondoskodást, az itthon maradó szülőknek, hogy lehetővé tették
ezt az utazást.

A Széchenyi és a Kazinczy utazói

„Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el.”

Üzenet a Bibliából
Vallásukat gyakorlók számára ismerős az
imádságnak az a módja, hogy egy adott
élethelyzetben Isten útmutatását a Biblián
keresztül kérjék. Ez történhet úgy, hogy
elcsendesednek, imával Isten jelenlétébe
helyezkednek, és miközben pontosítják,
hogy mire és miért kérnek választ, hagy-
ják, hogy a Biblia szabadon nyíljon ki,
mindenféle irányítottság nélkül, és az a-
dott oldalon rá fognak találni arra a mon-
datra, vagy mondatokra, amire szükségük
van.
Írásom tartalmának meghatározásához is
ezt a módszert választottam. Az imát kö-
vetően már a probléma megfogalmazása
sem volt egyértelmű. Szinte kínálta magát
például a hetek óta a média híreit uraló me-
nekültválság témaköre. Ami miatt még-
sem ezt választottam, annak az oka kettős.
Egyrészt az Evangéliumok üzenete e téren
egyértelmű, elég, ha csak az aranysza-
bályra gondolunk (lásd Mt. 7, 12), más-
részt városunkat még közvetlenül nem
érinti a menekült probléma, így az jelenleg
nem igényel részünkről különösebb tenni-
valót.
Szinte mindenkit érint viszont, gyermeket,
szülőt, nagyszülőt, és pedagógust az új
tanév kezdete. Mit üzen e téren a Biblia?
Nem a tankönyvellátásra gondolok. Az a
hírek szerint viszonylag zökkenőmentes

volt az idén. Nem is a szülők anyagi meg-
terhelésére. E téren a megfelelő segítséget
az önkormányzat is igyekszik a lehetősé-
géhez mérten megadni. Újdonság viszont,
hogy több évtizednyi szünet után, immár
harmadik éve lehet újra választani az álta-
lános iskolák meghatározott osztályaiban
hittant azoknak, akik ezt szeretnék. Mit
üzenne most Isten Fia a hitoktatásról? Két
év tapasztalata lehet, hogy még nagyon
kevés ahhoz, hogy messzemenő követ-
keztetéseket lehessen levonni. Az indulás
nem volt zökkenőmentes. Gondot okozott
például, hogy a felmenő rendszer miatt az
egyre több óraszámhoz egyre több hitok-
tatóra volt és van szükség. A tananyaghoz
szükséges tankönyvek kiválasztása és biz-
tosítása terén is voltak hiányosságok. A
hittanórát választó gyerekek többsége nem
gyakorolja vallását, ehhez gyakran a szü-
lői háttértámogatás is hiányzik. A tan-
anyag elsajátítását érdemjeggyel értékelni
kell, holott az a gyermek hitéről nem föl-
tétlen ad valós képet. Az órarendbe való
beillesztése a hittanóráknak - főleg a tan-
terem biztosítása miatt - nem mindig egy-
szerű. (Egy évfolyamon egy időben, az
erkölcstan órákat is beleértve, akár négy
tanterem is kellhet egyszerre, a felekeze-
tek számától függően.) Mindezeket figye-
lembe véve mégis milyen üzenetet küld

számunkra Jézus szavaival az Evangé-
lium? Találomra kinyitottam a Bibliát, és
íme így szól az üzenet Márk Evangéliuma
13. fejezet 31. verse szerint: „Az ég és föld
elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak
el.”
Mit jelent ez?Azt, hogy Isten igéi örökérvé-
nyűek. Az iskolai tantárgyak közül ez ke-
vésről mondható el. Elég, ha csak végig-
gondoljuk, hogy mennyi mindent tanultunk,
amit ma már másképp lát a tudomány. Minél
idősebbek vagyunk, annál több példát tud-
nánk felhozni. Jézus nem is ezekre tanít min-
ket, hanem arra, hogy hogyan viszonyuljunk
Istenhez és embertársainkhoz. Ha pedig
Jézus szavai e téren örökérvényűek, jó lenne,
ha minél többen megismernék azokat. Ho-
gyan lenne ez a leghatékonyabb? Ezen lehet
vitatkozni. Talán nem kellene osztályozni.
Talán a szeretetre nevelés nem kötelező tan-
anyagot igényel, hanem a másikra figyelés
gyakorlását. Egy dolog azonban az üzenet-
ből egyértelmű. Aki megismerte a jó hír
(értsd evangélium) üzenetét, az belső kész-
tetést kell, hogy érezzen, hogy továbbadja,
akár hitoktatás keretében, akár más módon.
Fontos az alázat. Az ember csak közvetítő
szerepet tölt be. Minden más e téren az is-
teni kegyelem műve.

Szrogh Károly

Hunyadi ’40

Reneszánsz ünnepi nyitány
Négy évtizede, hogy megnyílt
városunk ötödik általános is-
kolája.

Az akkori berendezkedésre jellemzően
egyszerűen az 5. sz. Általános Iskola el-
nevezést kapta. Az évforduló alkalmából
egész éves ünnepi rendezvénysorozatot
tart az intézmény.
A ma már Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi
Mátyás Általános Iskolája néven ismert
alma mater a Városháztéren tartotta az ün-
nepségsorozat nyitányát.
Bráz György polgármester megnyitóbe-
szédében köszöntötte az intézményveze-
tőket, pedagógusokat, diákokat, szülőket.
- Nagyon büszkék lehettek az elmúlt 40
évre és legyetek is büszkék, - mondta -
mert ez az iskola mindig nagyon szép
eredményeket ért el a város többi iskolá-
jához hasonlóan, és különleges volt abból
a szempontból, hogy új utakat keresett.
Sok olyan próbálkozása volt az iskolának
és jelenleg is van, ami megkülönbözteti a
többi iskolától. Nagyon sok szép ered-
mény is volt tanulmányi munkában, sport-
ban, kultúrában és sok-sok egykori kisdiák
köszönheti azt, hogy ma, felnőttként itt,
vagy amott örömteli életet él.
A polgármester kitért arra is, hogy öröm-
mel tölti el, hogy maga is az intézmény
falai között dolgozhatott sok-sok évvel ez-
előtt, és hasonlóan a diákokhoz, nagyon
sokat köszönhet az iskolának, többek közt
munkaszeretetét.

Hok Csaba, az intézmény jelenlegi veze-
tője köszöntőbeszédében az iskola törté-
netét vázolta.
- Negyven évvel ezelőtt, 1975-ben nyitotta
meg kapuit Leninváros ötödik általános is-
kolája, az 5. számú általános iskola -
mondta. - Hamvas Sándor volt az első
igazgató, 1985-től 2011-ig pedig elődöm,
Kulcsár Albert címzetes igazgató vezette
az intézményt. Ebben az iskolában hosz-
szú-hosszú évtizedekig működött a test-
nevelés tagozat, amely a város történe-
tében nagyon fontos volt, mert ez a tago-
zat és az itt folyó pedagógia munka ahhoz
vezetett, hogy az országnak, a világnak

nagyon sok híres sportolót neveltünk ki.
Olimpikonokat, világbajnoki résztvevő-
ket, érmeseket, de más területen is sok hí-
rességgel büszkélkedhetünk.
A köszöntők után a névadó Hunyadi Má-
tyás korát idéző táncjátékot adtak elő a ne-
gyedik évfolyamosok.
- Tulajdonképpen az volt ezzel a mai ren-
dezvénnyel iskolánk célja, hogy beharan-
gozzuk az évfordulót - mondta Czár Judit
Bianka, az intézmény pedagógusa, az ün-
nepségsorozat egyik szervezője. - Szeret-
tük volna tájékoztatni a tanulóifjúságot,
illetve a volt diákokat, a szülőket, város-
lakókat arról, hogy egész évben milyen
programok színesítik majd iskolánk éle-
tét. Az egész évet átölelő programsorozat
nyitányán, a reneszánsz udvart szerettük
volna megidézni egy reneszánsz tánccal.
Én azt gondolom, hogy nem kis munka
volt ezeknek a gyerekeknek ebbe a korba
visszautazni, ezt a tánckultúrát elsajátítani,
de megküzdöttünk vele, és tíz nap alatt
egy szuper kis műsort tudtunk összerakni,
amit a gyerekek is élveztek már a végén.
Október közepére egy öregdiák találkozót
szerveznek a hunyadisok, mely igen nagy-
szabásúnak ígérkezik. A tanulók számára
is nagyon sok program lesz egész évben:
mesevetélkedők, sportversenyek, melyek
az iskola névadójához, Mátyás királyhoz
kötődnek majd. A tervek között van egy re-
neszánsz bál is, melyet a szervezők igazán
korhűen kívánnak megrendezni.

Dá

Hunyadi Mátyás korát idéző táncjátékot adtak el a negyedikesek.

A királyi udvar zenészek, lovasok, katonák kíséretében vonult végig a városközponton.

A széchenyis csoport.
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A Tisza TV műsora
Szeptember 24., csütörtök

10.00: A képviselő-testület ülésének közvetítése
Utána a szerdai adás ismétlése: Kormányablak-átadó - Tehet-
séggondozás - JóBringázni - Közterületi rekonstrukciók - Tá-
mogatások iskolásoknak
Negyven éves a Hunyadi - Autómentes nap - Gombászkodjunk!
- Sport
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
18.00: A Tiszaújváros - Komló Magyar Kupa labdarúgó mér-
kőzés közvetítése felvételről

Szeptember 30., szerda
18:00: Héthatár: Ülés után - Beszippant a net - Házhoz megy a
zenede - Manézs: amatőr színjátszók a színpadon - Épü-
letfelújítások
18:15: Hétről-hétre magazinműsor: Idősek Hete nyitány -A
Hold udvarában - Egyetemre Amerikába
18:45: Fogadóóra Bráz György polgármesrerrel - Fejlesztések
uniós forrásból

Október 1., csütörtök
A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
A Színház Határok Nélkül rendezvényre jegyek és bérletek
már kaphatók a Derkovits Kulturális Központ jegypénztárá-
ban. Érdeklődni: 49/542-009.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szeptember 29. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyer-
mekkönyvtárban.
Gesztenyefigurás ajándéktasak és baglyos ajtódísz készítése.
Belépődíj: 300 Ft.
Városi Kiállítóterem
Érzékeny észlelések. Papp Edit képzőművész kiállítása. Lá-
togatható szeptember 30-ig.

45 évvel ezelőtt a fiatalok többsége - emlékeim sze-
rint szinte mindenki - kisdobos volt, vagy úttörő. A
mozgalom, bár tele volt ideológiával, mégis hasz-
nosnak bizonyult. Rendezvényeivel lekötötte azt a
korosztályt, melyet manapság sem egyszerű moz-
gósítani.
Nekem soha nem a szocialista szózatok jutnak
eszembe úttörőéveimből, hanem a közös kirándu-
lások, a számháborúk meg az a rengeteg játék, ami-
ben részt vehettünk. Az ilyen programok egyik
helyszíne volt annak idején az úttörő csapatotthon.
Ezt Leninvárosban 1970. szeptember 12-én avat-
ták. Erről, illetve az utána történtekről a Borsodi
Vegyész közölt cikket.
„Az ünnepségen dr. Alaitner Istvánné (Akitől teg-
nap vettek végső búcsút szerettei és tisztelői. - A
szerk.) csapatvezető adta át az úttörőknek és kis-
dobosoknak az új otthont. Az ünnepség végén
Bodnár Ilona 8. osztályos pajtás virággal köszön-
tötte a csapatvezetőt.”
De nem csak ez volt a meglepetés. Az avatás után
- mintegy másodavatásra -, meghívták a kor neves
televíziós személyiségét, aki még jó néhány évtize-
dig meghatározó alakja volt a televíziózásnak:
Vitray Tamást.

„A riporter elfogadta a meghívást és leninvárosi
tartózkodása során rövid időre ellátogatott a 2.
számú általános iskolába. A gyerekek számára nagy
élményt jelentett a találkozás kedvenc riporterük-
kel.”
De nem csak a gyerekek várták nagy örömmel a ri-
portert. Erről is írt a lap Élménybeszámoló cím-
mel, és az olvasó egy képet is láthatott arról, hogy
Vitray Tamás helyi sportvezetőkkel beszélget a me-
xikói világbajnokságról.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Csapatotthon Vitrayval
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 lá-
nyokat.
A Kisbocskor Néptáncegyüttes a mozogni, játszani, énekelni és táncolni szerető fiúkat, lányokat várja 3
éves kortól. A vidám hangulatú csapatban az intenzív 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 élményére vágysz, itt a helyed. Zenekarvezető: Arnóczky Zoltán
karnagy.

A 8-10 éves korú, kézművesség iránt érdeklődő fiatalokat a Százszorszép Kézműves Szakkör várja. A természetes anyagok isme-
retén túl a felhasználásuk fortélyaival és a tárgyalkotás örömeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők Füredi Zsuzsanna népi kis-
mesterség oktató irányításával.
A Bokréta Citerazenekar zenei előképzettséggel rendelkező fiatalok jelentkezését 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 ve-
zető: Oláh Dezső.
Bővebb információ kérhető a Derkovits Kulturális Központban személyesen, vagy telefonon: 49/542-005.

Készül a rendezvényterv
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 Tisza-
újvárosban 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 telefonszá-
mokon: 49/544-551, 70/383-2654.

Magyar Templeton Program

Tehetségfejlesztés személyre szabva
Szeptember 15-től már ma-
gyarországi fiatalok is jelent-
kezhetnek a Templeton Ala-
pítvány tehetségsegítő prog-
ramjába.

A kivételes kognitív tehetségek megtalá-
lását és fejlesztését célzó programról a Vá-
rosházán tartottak tájékoztató megbeszé-
lést, melyen az oktatási intézmények ve-
zetői is részt vettek.
A megbeszélésen dr. Fülöp György alpol-
gármester elmondta, hogy a tehetséggon-
dozásnak megvannak a helyi elemei is, így
például a Mecénás-ösztöndíj.
- Tiszaújváros önkormányzata elkötelezett
a tehetségek segítségében - mondta az al-
polgármester - Az a feladatunk, hogy a te-
hetséges fiatalok számára mindent biz-
tosítsunk, ha szükséges, akkor pénzt, ha
szükséges, akkor infrastruktúrát.
A Magyar Templeton Programot Kormos
Dénes, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
tagja, a Kárpát-Medencei Tehetségsegítő
Tanácsok Kollégiumának elnöke ismer-
tette az intézményvezetőkkel.
- Magyarország példaértékű tehetségsegítő
programot működtet, erre figyelt fel a
Templeton Alapítvány - mondta Kormos
Dénes. - Az alapítvány több mint 4 milli-
árd dollár forrással rendelkezik és évente
több mint 60 millió dollár értékben támogat
különböző programokat. Szeptember 15-én
indult el a Magyar Templeton Program,
mely 10 és 29 éves kor közötti fiatalokat tá-
mogat. A www.templetonprogram.hu hon-

lapon bárki tájékozódhat a részletekről, a
10-19 éves korosztály pedig itt regisztrál-
hat a programba. Első körben online tesz-
teket töltenek ki, ami képességeket,
adottságokat mér. A teszt kiértékelése után
2000 fiatal kerül az adatbázisba, ők to-
vábbi motivációs-kreativitás teszteken
vesznek részt, majd 200-an kerülnek be a
közvetlen programba. A Magyar Tehetség-
segítő Szervezetek Szövetségének újrain-
duló uniós programján keresztül pedig a
„maradék” 1800 diák is lehetősége kap. A
20-29 éves korosztályból száz magyar fia-
tal kerülhet a programba, őket az eddig
elért eredményeik alapján választják ki.
Jövő év márciusában ez a háromszáz fia-
tal, az úgynevezett templeton fellow-k, a
Magyar Tudományos Akadémia díszter-

mében lesznek felavatva és innen indul el
egy egyéves, személyre szabott támogató
program - mondta Kormos Dénes.
A teszteket kitöltő diákokat november 15-
ig értesítik arról, hogy bekerültek-e a má-
sodik körbe. A programban résztvevőkkel
jövő februárban tartanak egyéni interjúkat,
itt alakítják ki a személyre szabott tehet-
séggazdagító programokat. A segítő prog-
ramot szakmai szempontok szerint állítják
össze az egyéni szükségletek alapján: men-
torálás, tanácsadás, külföldi utazások, sze-
mélyiségfejlesztés, nyelvtanulás, start-up
képzés, tehetségnapokon való részvétel,
táborok, laboratóriumok támogatása -
mindezek a lehetőségek megnyílnak a te-
hetséges diákok számára.

fp

Az alapítvány évente 60 millió dollárral támogatja a tehetségeket.



10. oldal 2015. szeptember 24.Hirdetés



Akárcsak a nagyok, a kicsik is ádáz küzdelmet folytattak a
kosárért a palánk alatt.

A tiszaújvárosi sánc ezúttal eredményesen zárta az angol do-
bási kísérletet.

11. oldal2015. szeptember 24. Sport

A Sportcentrum eseményei

Szeptember 26. szombat
11.00 Nyitott kapuk- Pontvadászat: játékos úszóverseny

Uszoda
Kézilabda
19.00 TSC - M.Handball bajnoki kézilabda mérkőzés

Játékcsarnok

Szeptember 27. vasárnap
Labdarúgás
09.00 Bozsik tornaU11, U13 Műfüves edzőpálya

Füves edzőpálya

Labdarúgás

Góllövés ellen beoltva
A megszokott szombati idő-
ponttól eltérően ezúttal vasár-
nap lépett pályára a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros NB III-
as labdarúgó csapata a Keleti
csoport 8. fordulójában.Az el-
lenfél az Újpest FC második
garnitúrája volt.

A találkozón a helyzeteik alapján a haza-
iak közelebb álltak a győzelemhez, de gólt
nem sikerült rúgniuk, így be kellett érniük
a döntetlenért járó egy ponttal.

TFC Tiszaújváros - Újpest FC II 0-0
Tiszaújváros 250 néző, V.: Sipos (Benkő,
Varga)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Koltai-Hor-
váth (Kovács), Hajdu, Fodor, Molnár F.,
Sigér, Kerekes, Angyal, Hussein, Katona,
Polényi.
Újpest FC II: Kovács-Paulik (Tóth), Gu-
bacsi, Kecskés (Makrai), Forró (Tímár),
Molnár, Fék, Knap, Száraz, Cseke, Tóth.
Alig kezdődött el a találkozó, egy becsú-
szást követően az újpesti Paulik súlyos bo-
kasérülést szenvedett és a mentő vitte el a
pálya széléről. Az első félidőben jobbára a
két tizenhatos között folyt a játék. Helyze-
tek mindkét kapu előtt adódtak, de a csatá-
rok vagy elügyetlenkedték, vagy a két
kapus mentet bravúrosan. A fordulást kö-
vetően sem változott a játék képe, egészen
a második játékrész közepéig. Ekkor meg-
élénkült a mérkőzés, kitámadott mindkét
csapat, a tiszaújvárosiak fölénybe kerül-
tek. Egymás után alakították ki helyzetei-
ket a vendégek kapuja előtt, de az „i”-re
nem sikerült feltenni a pontot. A találko-
zón még egy sérülés történt, a vendégek
balhátvédje, Forró, Fodor ollózását köve-
tően orrsérülést szenvedett.
Egymást követő harmadik mérkőzésén ért
el döntetlent a tiszaújvárosi együttes.
Akárcsak az első kettőn, most is a rossz
helyzetkihasználás miatt nem sikerült
három ponttal zárni a találkozót, a döntő

pillanatokban ezúttal is „megremegtek” a
lábak.
Bocsi Zoltán vezetőedző eltiltása miatt
Gulácsi Tamás, technikai vezető nyilatko-
zott: Élvezetes, jó iramú mérkőzésen csa-
patunk mindent megtett a győzelemért, de
a helyzeteink sajnos kimaradtak, így csak
döntetlen lehetett a vége. Jobbulást kívá-
nunk a vendégek megsérült játékosainak.
Víg Péter, vezetőedző: Küzdelmes mérkő-
zést játszottunk, amelyen felváltva forog-
tak a kapuk veszélyben. Aki kilátogatott a
mérkőzésre az jól szórakozott. Gratulálok
mindkét csapatnak.
További eredmények:
Jászberényi FC - Ceglédi VSE 1-2
Nyírbátori FC - Felsőtárkány-Mezőkövesd
Zsóry 1-1
Nyíregyháza Spartacus FC - Putnok FC 1-0
Kazincbarcika SC FC - Cigánd SE 2-2
FC Hatvan - Somos SE 1-2
DVTK II. - REAC 3-0
DVSC-DEAC II. - Tállya KSE 3-0
Következik a 9. forduló:
2015.09.26., szombat, 16:00
Tállya KSE - Nyíregyháza Spartacus FC
Putnok FC - Nyírbátori FC

Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Jász-
berényi FC
Ceglédi VSE - Termálfürdő FC Tiszaúj-
város
Cigánd SE - FC Hatvan
2015.09.26., szombat, 18:00
REAC - Rákosmente KSK
2015.09.27., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - DVTK II.
2015.09.27., vasárnap 16:00
Somos SE - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Kazincbarcika SC FC

Négy meccs, hét pont

Az eddigiekhez képest eredményesebb
hétvégét tudhatnak maguk mögött a Ter-
málfürdő FC Tiszaújváros utánpótlás csa-
patai. Négy mérkőzésen hét pontot sike-
rült begyűjteniük.
Az eredmények:
U19 TFCT - Nyírbátor 2-0
U17 TFCT - Nyírbátor 5-0
U15 TFCT - Egri SSE 2-2
U14 TFCT - Egri SSE 0-15

A sárgamezes tiszaújvárosiak sok támadást vezettek, de gólt nem sikerült rúgniuk.

Az elmúlt hétvégén a chicagói triatlon világbaj-
nokságon hazánkat és a TVK-Mali TK-t képviselő
két junior sportoló számításait alaposan keresz-
tülhúzta a szélsőséges időjárás.

Lehmann Bence és Dévay Márk eredményét negatív módon be-
folyásolta, hogy a világbajnokság szeptember 18-ára kiírt junior
fiú versenyszámát a vihar miatt, a rajt többszöri elhalasztása után,
duatlonra módosították. A helyzet komolyságát bizonyítja, hogy
evakuálni kellett a versenyközpontot, a résztvevőket egy közeli
hotel aulájába terelték, ahonnan a módosított rajtidőpont előtt
mindössze 20 perccel lehetett visszatérni a helyszínre.
- Versenyzőink a mezőny legjobb úszói közé tartoznak, így ért-
hetően nem lelkesedtek a változásért - tudtuk meg Lehmann
Tibortól, a TVK-Mali TK elnökétől, a Magyar Triatlon Szövet-
ség szakmai alelnökétől. - A változtatás után egy teljesen más
versenyről beszéltünk. Taktikailag és fizikailag is abszolút más
volt a “történet". A futásból, kerékpározásból és újabb futásból
álló futamban sajnos az eredmények is ennek megfelelően ala-
kultak: Márk a 26., míg Bence a 37. helyezést érte el a 75 tagú
mezőnyben. Egyértelműen csalódottak vagyunk, hiszen egy
hosszú, jól sikerült felkészülés után érkeztünk a világbajnok-
ságra. A vismayor miatt a triatlon szempontjából értelmezhetet-
len eredmények születtek.

Kettős győzelemmel kezdte a Nemzeti Fiú Serdülő Bajnokságot
a Tiszaújvárosi Termálfürdő- Phoenix KK csapata. Az utánpótlás
gárda a C csoport tornarendszerű megmérettetésen helyenként
kifejezetten látványos játékkal biztosította magának a B cso-
portba kerülést. Előbb a hajdúhadházi kosarasokat, a döntőben a
nyíregyházi fiúkat győzték le magabiztosan.
A folytatásban már a B csoportos elsőségért lép pályára a gárda,
egy ottani tornagyőzelem az A csoportba kerülést jelenti. A cél
azonban ezen is túlmutat, az országos főtáblára szeretnének fel-
jutni a serdülők.

Kajak-kenu

Béke a csúcson,
Giada negyedik

A magyar utánpótlás válogatott 6 arany-, 4 ezüst- és 3 bronz-
érmet nyert a romániai Bascovban megrendezett ifjúsági és
U23-as kajak-kenu Európa bajnokságon. A keretben ott volt a
Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület két te-
hetséges versenyzője, a 17 éves Béke Kornél és a 16 éves
Bragato Giada.
A nyáron Portugáliában világbajnoki címet szerzett Béke
Kornél ezúttal K-2 500 méteren nyert Európa-bajnoki arany-
érmet az MTK-s Gecse Mártonnal párosban.
- Nagyon kemény volt a döntő - eleveníti fel a futamot Kornél
- az első 5 hajó 0,9 másodpercen belüli különbséggel ért célba,
köztünk és a második helyezett között mintegy 0,6 másodperc
különbség volt. Mi 300 méternél még ötödikek voltunk, csak
80-100 méterrel a cél előtt vettük át a vezetést, melyet már
nem is adtunk ki a kezünkből.
A női kenusok mezőnyében a maratoni távon már Európa baj-
nokságot nyert Bragato Giada ezúttal a lágymányosi Kisbán
Zsófiával 200 méteren az előkelő 4. helyen érkezett célba.

Kosárlabda

Jól kezdtek a serdülők

Triatlon

A viharral is küzdöttek

A még viharmentes Chicagóban a tiszaújvárosi színek képvi-
selői: Lehmann Tibor (jobbról), Lehmann Bence és Dévay
Márk.

A Tiszaújvárosi SC megyei osztályú női kézilabda csapata négy-
napos angliai túrával hangolódott rá a szombaton 19 órakor kez-
dődő bajnoki pontvadászatra. A csapat a magyarokra épülő
amatőr első osztályú London Angels meghívására érkezett az
angol fővárosba. A vendéglátók mellett a szintén élvonalbeli
Thames HC ellen is pályára lépett. A „londoni angyalok” 16-12-
re, a Thames 27-13-ra győzött a tiszaújvárosiak ellen. A TSC lá-
nyai végig partiban voltak magasabb osztályú ellenfeleikkel
szemben, az angliai kiruccanás tehát jól szolgálta a felkészülést
a bajnoki rajt előtt.

A második forduló mérkőzéseit bonyolították le az NB III-as asz-
talitenisz bajnokság Észak-Magyarország „B” csoportjában. Az
első fordulóban idegenben szoros mérkőzésen maradt alul a Ti-
szaújvárosi SC első számú együttese. A folytatásban hazai kör-
nyezetben tarolt a TSC, a várdaiakat verte magabiztosan.
Tiszaújvárosi SC - Várda ASE 13-5
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Gulyás 3, Hajdu 2, Vécsei
2, illetve a Temesvári-Gulyás és a Koncsik-Vécsei páros.

Béke Kornél az eredményhirdetés után.

Asztalitenisz

Itthon jobban megy

Kézilabda

Angliában hangolódtak
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