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Kápolnát
szenteltek

Pénz felújításokra,
támogatásokra Kutatónak

készül
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Huszonöt esztendő
Negyedszázados évforduló. Kinek is, minek is? Ha egy hete
nem hívják fel rá a figyelmemet, kapásból én sem tudnám.
Bizonyára így van vele az emberek többsége. Jól van ez így.
Mert ez azt jelenti, hogy mindennapjaink szerves részévé, ter-
mészetessé vált az önkormányzatiság.
1990. szeptember 30-án tartották Magyarországon az első
szabad önkormányzati választás első fordulóját. Október 14-
én a második fordulót, s ezzel megszűnt a közigazgatás taná-
csi struktúrája. A hivatali apparátust ettől kezdve a jegyző
vezeti, a települési önkormányzatra vonatkozó döntést kizá-
rólag a választott testület, esetleg helyi népszavazás hozhat. Bár
az emberek nagy része még sokáig a „Tanácshoz”, a „Ta-
nácsra” ment ügyeit intézni, hamar megszoktuk, hogy a város
első emberét nem tanácselnök elvtársnak, hanem polgármester
úrnak kell nevezni.
Az már lassabban ivódott belénk, hogy az önkormányzatok-
nak nincsenek politikai, jogi értelemben felettes irányító szer-
vei, a kormány csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat felettük, az
önkormányzat döntését az Alkotmánybíróság, illetve a bíróság
kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.
Helyi közügyet csak törvény utalhat más szervezet feladat- és
hatáskörébe. Hát ez az. A negyedszázados évfordulót ünne-
pelve erről is kell szólni.
Lassan ivódott belénk az önkormányzatiság mibenléte. Las-
san, de jó mélyen. Ezért fáj oly nagyon, ha csorbul, csonkul. Ha
törvényekkel, szabályzókkal döntési jogköröket, hatásköröket
von el a központi hatalom helyi közügyekben. Márpedig az
elmúlt negyedszázad utolsó öt éve erről - is - szólt.
Elvették iskoláink fenntartói jogát - van, ahol működtetők
sem lehetünk -, feszes, értelmetlen szabályok közé szorították,
hogy ki lehet helyi közszolgáltató, kormányhivatalok, járási
hivatalok járnak el helyismeretet, helyi körülmények ismeretét
igénylő ügyekben.
Némiképp csökkentek a kötelező önkormányzati feladatok,
de az állam elvonhatja a feladatellátáshoz kapcsolódó önkor-
mányzati vagyont is.
Összegezve: a hatékonyságra, eredményességre hivatkozva csök-
kentették az önkormányzatok autonómiáját, döntési önálló-
ságukat, korlátozták mozgásterüket. Az önkormányzati
rendszer már kevésbé képez ellensúlyt a központi hatalommal
szemben.
Azért ne sirassuk a 25 éves ünnepeltet. A képviselő-testület to-
vábbra is számos hatáskört gyakorolhat, és dönthet a helyi kö-
zösséget érintő kérdésekben. A helyi érdekek legfőbb képviselői
az általunk megválasztott képviselők, tisztségviselők marad-
tak.
Kérdés, hogy meddig. Huszonöt év múlva valaki majd meg-
írja...

-efel-
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Megújul, megszépül a Nyugdíjas park is.

Közterületi rekonstrukciók

Utak, járdák, parkolók

Tiszaújváros számos pontján
voltak közterületi rekonstruk-
ciós munkálatok az elmúlt
hónapokban. A napokban ú-
jabbak indultak, és már zaj-
lanak a harmadik ütem elő-
készületei is.

Az elkészült rekonstrukciók között szere-
pel a Bethlen Gábor út kertvárosi szaka-
szán az útburkolat felújítása, illetve a
Széchenyi iskola udvarának teljes re-
konstrukciója.
A Bartók Béla úton a járdák újultak meg,
parkolókat építettek, a Béke úton szintén
parkolók és egy gyalogátkelő létesült. A
Bajcsy-Zsilinszky úton aszfaltoztak és
járda épült. Hamarosan befejeződik a Má-
tyás király úti játszótér teljes rekonstruk-
ciója is. Más jellegű projekt a távfűtési
vezetékek cseréje, mely szintén befejező-
dik a héten.
- Most indítjuk a Castello cukrászda és az
Alfi üzlet közötti járdaszakasz felújítását,
valamint az elmúlt évben megkezdett út-
járda kapcsolatok akadálymentesítését -
mondja Vismeg Mónika, az önkormányzat
Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályának osztályvezető-helyettese. - Ez
utóbbi munkálatok tíz helyszínen zajlanak.
Folyamatban van a harmadik közbeszer-
zési eljárásunk is, melyben olyan beruhá-
zások lesznek például, mint a Polgármes-

teri Hivatal parkolójának felújítása, a Ka-
zinczy Közösségi Ház udvarának átalakí-
tása, ugyanitt parkolók építése, valamint a
Castello melletti játszótér teljes rekonst-
rukciója.
A Városi Temetőben egy járdát újítanak

fel, és egy új urnafal épül. További par-
kolóbővítések, járdafelújítások és kiemelt
gyalogátkelőhelyek létesítése is szerepel a
tervekben. A beruházások között több o-
lyan is van, melyet régóta vár a lakosság,
ám eddig csak terv volt.

- A lakossági igényeket mindenképpen fi-
gyelembe vesszük - mondja Fodor Tamás
városfejlesztési munkatárs. - Sajnálatos
módon a tervezési időszak és főleg az en-
gedélyezési procedúra nagyon elhúzódik,
így nem tudunk egyik hónapról a másikra
felújításokat kezdeni. A járdafelújítások,
az út-járda kapcsolatok terveztetését idő-
ben megkezdtük - van, amelyiket már két
évvel ezelőtt - és most alakult úgy az en-
gedélyeztetési folyamat, hogy idén a kivi-
telezésig is el tudtunk jutni.

Az Alfi és a Castello közötti járdaszakasz felújítása a napokban kezdődött meg.
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Egyházi hírek
Római katolikus

Hétköznap a szentmisék keddtől szombatig 18:30-kor kezdőd-
nek.
Vasárnap a megszokott időben, 11:00 órakor lesz a szentmise
templomunkban.
Első pénteken a betegek látogatása a megszokott rendben tör-
ténik.
Egyházközségünk templombúcsúja október 11-én 11:00 órakor
lesz. A templom díszítésére az adománygyűjtést megkezdtük a
plébániairodában.
Október 7-én a Rózsafüzér Társulat részére zarándoklatot szer-
vezünk Máriapócsra.
Jelentkezni lehet: Iván Béláné (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 az Istenszülő Szűz Mária oltalmának ünnepét tart-
juk: 8:00 utrenye, 16:00 Szent Liturgia Sajószögeden, 17:30
Tiszaújvárosban. Pénteken 17:30 paraklisz. Szombaton 8:00
Szent Liturgia, 16:00 vecsernye. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia
Nagycsécsen, 10:00 Sajószögeden (Dragos Tamás atya); Tisza-
újvárosban 9:45 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 17:30 vecser-
nye. Hétfőn 17:30 paraklisz. Kedden 8:00 Szent Liturgia, 17:30
paraklisz. Szerdán 17:30 paraklisz.
„Legyen bennünk az a hit, hogy Isten végtelenül szeret ben-
nünket, s azt akarja, hogy övéi legyünk.” (Áthoszi Szent
Porfíriosz atya)

Református

Csütörtökön 17:00 órakor bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkény-
ben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz is-
tentisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az
imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. Ugyanezen a napon
16:00 órától a konfirmandusoknak és szüleiknek megbeszélés
az imateremben.

Akarat
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik októberi

sorozatunk. A megfejtéseket a hónap

végén egyben várjuk, e-mailben a kro-

nika@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 október 4-ig (vasárnapig) a Re-
mény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052),
majd október 5-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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. Gyógy-
szertárak 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.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

JAKAB ISTVÁN ÉS JAKAB ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, sírjukra virágot, koszorút helyez-

tek, gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Mély szomorúsággal és gyásszal értesültem róla, hogy egy
igazi jó barát, egy jó ember, a nyugdíjasok ügyeinek szószó-
lója, az egyesület alapító tagja, a Nyugdíjas park egyik meg-
álmodója, Tomorszky Istvánné Csilla itt hagyott bennünket.
Csilla nagyszerű ember volt és nagyon szerette azt a várost,
ahol az élete javát leélte. Nem volt egyszerű és könnyű sorsa,
de a pozitív életszemlélete, a mások tisztelete és szeretete át-
segítette a nehézségeken, és az egyszerű gyári munkásból kö-
zösséget formáló, alakító vezető lett.
Emlékszem, amikor először láttam az általa vezetett kulturális
csoportot, sokan megmosolyogták Őket. „Mit akarnak ezek az
öregek, miért nem pihennek otthon, varrogatnak, vezetik a ház-
tartást” - jegyezték meg többen. Ugyanezek az emberek egy
pár év múlva már várták, hogy egy-egy rendezvényen fellép-
jenek Csilla és kortársai.
Nem csak közösséget formált, hanem krónikássá is vált, sze-
retett városa, Tiszaújváros /Leninváros/ krónikásává. Több
mint 20 könyvet írt a városról, illetve annak életéről. Írt ver-
seket, versesköteteket szerkesztet, segítette kortársait a betűk
birodalmában. Igazi jó barát volt, aki mindig tudott önzetlenül
segíteni embertársain, aki az idősek, szépkorúak ügye iránti
fogékonyságával és elkötelezettségével nem csak szűkebb ha-
zájában Tiszaújvárosban, hanem Borsod Abaúj Zemplén me-

gyében, sőt egész hazánkban ismertséget és elismertséget szer-
zett magának.
Nem bánt vele kesztyűskézzel az élet, a férje halála után egye-
dül maradt, az aktív évei után beteg lett, majd mozgásképte-
lenné vált. El kellett temetnie szeretetett lányát, Ildikót, és most
itt hagyta rajongásig szeretett unokáját.
Kapott persze elismeréseket is, amikre büszke volt, de a leg-
büszkébb a kortársai szeretetére volt.
Az utóbbi 5 évben sok időt töltött egyedül. Hiányzott Neki a
nyüzsgés, az elmaradozó barátok, de rendületlenül írt, ez él-
tette. A család, néhány barát, a családsegítő gondozónői, az or-
vosa, majd később azok, akik ápolták, körülvették, segítették,
de a kór, a betegség kikezdte, nem engedte ki karmai közül.
Utolsó éveiben sokat találkoztunk és beszélgettünk életéről,

terveiről, türelemmel viselt betegségeiről, megtisztelt bizal-
mával és talán én is segíthettem a lelki békéje megtalálásában.
Büszke vagyok rá, hogy a barátja lehettem.
Tudom, hogy nyomot hagyott maga után, és azt is, hogy nem
fogják elfelejteni. Azt pedig remélem, hogy a mennyország-
ban is megtalálja a helyét!
Nyugodjál békében Csilla!

Koscsó Lajos Sándor

Szomorú lesz az idei Idősek hete. Egy olyan városlakótól ve-
szünk végső búcsút, aki a '90-es években az elsők között hívta
fel a figyelmet arra, hogy fokozottan törődnünk, gondoskodnunk
kell a munkában megfáradt idős emberekkel. De Tomorszky
Istvánné, Csilla - ahogy barátai szólították: Csilluka - nem csak
szavakban, hanem tettekben is idősbarát volt. Amíg egészsége
engedte, fáradhatatlanul dolgozott, szervezett. És alkotott. Ver-
selt, könyvet szerkesztett. „Megénekelte” a város születését, fej-
lődését, ünnepeit és hétköznapjait. Elődeink és kortársaink
életét.
Elévülhetetlen érdemei voltak a Nyugdíjas park létrejöttében,
melyet - ilyen a sors fintora - éppen most újít, szépít meg ön-
kormányzatunk.
Csilluka azon emberek közé tartozott, akik nélkül nem lenne
ilyen élhető, szerethető városunk. Munkásságát Tiszaújváros
önkormányzata 2003-ban Szent István Emlékérem kitüntetés-
sel ismerte el.
Nevéhez méltóan csillag volt Ő a város egén. Ragyogott, vilá-
gított, sokaknak irányt, utat mutatott. A csillag most kihunyt.
De emlékét örökké megőrizzük.

Bráz György
polgármester

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
DR. ALAITNER ISTVÁNNÉ

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

A gyászoló család

Elment egy jó ember, Csilla !

Kihunyt egy csillag
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Ülésezett az önkormányzat

Pénz felújításokra, támogatásokra
Alapvetően az iparűzési adóbevéte-
lek előirányzatának növelésével 7
milliárd forint fölé emelte éves költ-
ségvetési bevételi tervszámát szep-
tember 24-én tartott ülésén Tisza-
újváros képviselő-testülete. A több-
letet döntően felújításokra, támo-
gatásokra fordítja az önkormány-
zat.

A testület - növelve a jogosultsági jövedelem-
határokat - módosította az év végi támogatásról
szóló rendeletét, elfogadta Tiszaújváros Integ-
rált Településfejlesztési Stratégiáját, továbbá a
polgármester elmúlt félévben végzett munkájá-
ról szóló tájékoztatót.
Zárt üléssel kezdte munkáját a testület. A kép-
viselők elfogadták az állami kitüntetések ado-
mányozásának kezdeményezéséről szóló javas-
latot, engedélyezték, hogy kedvező ajánlat ese-
tén a TiszaSzolg 2004. Kft. értékesítse egyik in-
gatlanát. A testület - véleményezve a beérkezett
pályázatot - úgy foglalt állást, hogy kizárólag
akkor támogatja a kollégiumvezetői megbízásra
pályázó Zarándiné Kemény Katalin pedagógiai,
vezetői programját, ha az érintett szakmai kö-
zösség is támogatja azt.

Százmilliók felújításokra

A képviselő-testület módosította pénzügyi ter-
véről szóló rendeletét. A költségvetési bevéte-
lek és kiadások mintegy 754 millió forinttal
emelkedtek. A többlet java része az iparűzési
adóbevétel tervszámának 700 millió forintos
megemeléséből származik. A többlet jelentős
hányada egy egyszeri, több évet érintő önelle-
nőrzésnek köszönhető, mely pénzügyileg au-
gusztusban rendeződött is. Ez az adóbevétel-
többlet nyújt fedezetet a közterületi és intézmé-
nyi játszóterek jövőbeni felújítására (100 millió

forint), az utak és járdák felújítására (200 millió
forint), a távhő- és fürdőfejlesztésre (200 millió
forint), valamint a Panelprogram III. önkor-
mányzati támogatás kiegészítésére (200 millió
forint).
A pénzügyi rendelethez egy több tételből álló -
pénzügyi döntéseket tartalmazó - határozat is
társult. A testület 20 millió forintos támogatást
nyújtott a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft.-nek az alapító okiratban megfogalmazott
közfeladatok ellátására. A Tiszaújvárosi Sport-
Park Nonprofit Kft. részére beruházási és fel-
újítási munkák fedezetéül 7.980 ezer forintot
szavazott meg a testület, a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ és a rendelőintézet
karbantartási, felújítási és eszközbeszerzési ke-

retét pedig 6, illetve 2 millió forinttal kiegészí-
tette.
Közterületi munkálatokra 3.870 ezer forintot
szavazott meg a testület. Egyebek mellett dísz-
burkolatot kapnak a Dísztó sétányai között ki-
taposott ösvények, kerítés épül Tisza-part város-
részben a játszótér gát felőli oldalán.
Sportos támogatásokról is határoztak a város-
atyák. A Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkány-
hajó Egyesület 3.133 ezer forintot fordíthat
Tisza-parti ingatlanának tetőszigetelésére, az
FC Tiszaújváros 3 millió forint működési célú
támogatáskiegészítést kapott a bajnoki év ele-
jén felmerült költségek kiegyenlítésére. Két ver-
senyt is támogat az önkormányzat. Az október
22-25. között megrendezendő „Chess in the
City” I. Tiszaújvárosi Kupa sakkversenyhez
1.270 ezer forintot, a Rókaűzők váltófutó-ver-

senyen résztvevő négy csapat költségeihez 994
ezer forintot biztosított a testület. A képviselők
- folytatva a korábbi évek gyakorlatát - a Triat-
lon Nagyhét 1.050 ezer forintos játszóparki be-
vételét egymillió forinttal kiegészítette. Az e-
gyüttes összeget az óvodai udvarok felújítására,
udvari játékok beszerzésére használhatja fel a
Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda.

Adórendeletek

2015 júniusában a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal átfogó vizsgálatot indított
a helyi önkormányzatok adórendeleteiről. Azt
vizsgálták, hogy azok összhangban állnak-e a
magasabb szintű jogszabályokkal, az adóalap,

az adó mértéke, a méltányossági, mentességi
szabályok megfelelőek, jogszerűek-e.
Az idegenforgalmi adó tekintetében nem tett
észrevételt a kormányhivatal, ám mivel az -
egyébként elavult - úgynevezett rendeletmegje-
lölés és a bevezető rész nem módosítható, a tes-
tület új rendeletet alkotott. Hasonló az indok az
építményadó esetében is, itt egy lényegesebb
változás is történt, a vállalkozó adóalanyt kizár-
ták a mentességi szabályozásból, amennyiben
az építmény tulajdonosa magánszemély.
Míg az előző két adórendelet a korábbiakhoz
képest az adózókra nézve nem tartalmaz sú-
lyosbító rendelkezést, addig a talajterhelési díj-
ról szóló új rendelet - mely jelenleg mindössze

10 fogyasztót érint - kifejezetten kedvezőbb a
korábbinál. A díjkedvezmény helyett díjmen-
tesség szerepel a rendeletben, s ez kiterjed a
gyakorlatban előforduló esetekre, továbbá ki-
bővült egy méltányolható éves fogyasztási szin-
tig, változatlanul preferálva a csatornahálózatra
való rákötést. A mentességek már az idei fo-
gyasztás bevallásakor alkalmazhatóak.

Év végi támogatás

Módosult a helyi szociális rendelet egyszeri év
végi támogatásról szóló szabályozása, mégpe-
dig kedvezően. Mind a gyermekes családok,
mind az egyszeri év végi támogatásban része-
sülők (közkeletű néven nyugdíjasok) esetében
nőtt a jogosultsági értékhatár.
Az egy főre jutó havi jövedelemhatár az utóbbi
kategóriában családosok esetén 114.000 forint-
ról 128.250 forintra, egyedül élők vagy egye-
dülállók esetén 142.500 forintról 156.750 forint-
ra emelkedett. A gyermekes családok év végi tá-
mogatásánál pedig 57.000 forintról 71.250 fo-
rintra nőtt a határ.
Emlékeztetőül: a képviselő-testület tavaly min-
den kategóriában 3-3 ezer forinttal megemelte
a támogatás mértékét. Az egyszeri év végi tá-
mogatás családosok esetén jogosultanként 12
ezer, egyedül élőknél 15 ezer, a kiskorú gyer-
meket nevelő családoknál egy gyermeknél 12
ezer, két gyermeknél 19 ezer, három- vagy több
gyermek esetén 26 ezer forint.

Polgármesteri munka

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a
polgármester elmúlt félévi munkájáról készült
tájékoztatót. Bráz György 10 témakörbe cso-
portosította végzett tevékenységét. Kitért a tes-
tülettel és bizottságaival kapcsolatos tenniva-
lókra, fogadóóráira, a tulajdonosi feladatokra, a
társulásokkal kapcsolatos tevékenységére, a ha-
tósági feladatokra, a lakossági fórumokra, tájé-
koztatókra, a polgári védelem, honvédelem,
katasztrófavédelem terén végzett munkára,
munkáltatói jogkörének gyakorlására, az ön-
kormányzat képviseletére, illetve az érdekszö-
vetségekben végzett munkájára.
Bráz György arról is tájékoztatta a testületet,
hogy dr. Fülöp György alpolgármester is elké-
szítette tájékoztatóját a féléves munkavégzésé-
ről, melyet elfogadott.
A dokumentumok elfogadásával mindkét tiszt-
ségviselő jogot szerzett a képviselő-testület által
meghatározott 5 heti jutalomra.

Ferenczi László

Bursa Hungarica

A képviselő-testület úgy határozott, hogy
Tiszaújváros önkormányzata csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
(A pályázati kiírás lapunk 5. oldalán.)
A támogatás mértéke 2015-ben átlagosan az
„A” típusú pályázat esetében havi 3.819, a „B”
típusúnál 3.875 forint volt. Az előző években
megítélt, s még „élő” támogatásokat is figye-
lembe véve a költségigény várhatóan mintegy
3 millió forint lesz 2016-ban.

Fejlesztési stratégia

A testület elfogadta Tiszaújváros Integrált Te-
lepülésfejlesztési Stratégiáját. A több alka-
lommal is tárgyalt, s a Belügyminisztérium
által is megfelelőnek minősített stratégia tar-
talmazza mindazon célokat, melyek az önkor-
mányzat ágazati programjaiban szerepelnek,
azok szintézisét jelenti, megmutatja az össze-
függéseket. Ezáltal bővülnek a tervezés lehe-
tőségei, hatékonyabb, ösztönzőbb lesz a forrá-
sok - uniós források - felhasználása, sikere-
sebbé válhatnak a fejlődési folyamatok.

Energiatakarékosság

A korábbi négy után újabb négy lakóközösség
nyújtott be pályázatot energiamegtakarítást
eredményező felújításaik támogatására. A Sze-
derinda, az Iker, a Napsugár és a Fenyő tár-
sasház egyaránt a közös használatú helyiségek
nyílászáróinak cseréjéhez kérte az összességé-
ben 443.984 forint vissza nem térítendő támo-
gatást, melyet a testület jóváhagyott. Ezzel az
5 millió forintos pályázati alapból 3.899.694
forintot használnak fel idén a lakóközösségek.

Súlyemelős emléktáblák

A képviselő-testület hozzájárult, egyben tulaj-
donosi hozzájárulását is adta ahhoz, hogy a Ti-
szaújvárosi Sportcentrum súlyemelő csarnoká-
nak homlokzatán Kőszegi György és Ördögh
István tiszteletére emléktáblákat helyezzenek
el.
A város súlyemelő sportjának két ikonikus
alakjának emléktábláját november 21-én a Kő-
szegi György emlékversenyen ünnepélyes ke-
retek közt avatják fel.

Újabb személy, Mézes Erika gyógypedagógus
vehette át ünnepélyes keretek közt a képviselő-
testület ülésén a Tiszaújváros Szolgálatáért Díj
kitüntetést.
Mézes Erika 1976-ban Sárospatakon a Come-
nius Tanítóképző Főiskolán általános iskolai
tanító végzettséget szerzett. Pályáját a lenin-
városi 2. Számú Általános Iskolában kezdte.
Ezt követően került a 6. Számú Általános Is-
kola gyógypedagógiai tagozatához. 1989-ben
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskola Debreceni Tagozatán oligof-

rénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanári
diplomát szerzett.
Gyógypedagógusként lelkiismeretesen, maxi-
mális felkészültséggel és elhivatottsággal vé-
gezte munkáját. Elsődleges volt számára a
tanítványok személyiségének sokoldalú fej-
lesztése. Az évek során számos önképző tan-
folyamon, tréningen, képzésen vett részt. Jó
kapcsolatot ápolt a szülőkkel, tanítványaival,
kollégáival. Dolgozott társintézményeknél,
mint mediátor, mentor, illetve lelki gondozó.
Határozott, következetes pedagógus egyéni-
ség. Éveken keresztül nagy odaadással végezte
az intézmény gyermekvédelmi munkáját. Hosz-
szú időn keresztül vezette az Éltes Mátyás Is-
kolában működő énekkart, illetve a különböző
szakköröket is. Több mint tíz éven keresztül
táborvezetőként táboroztatta a tanulókat. Éve-
kig fejlesztett utazó gyógypedagógusként rá-
szoruló gyermekeket otthonukban.
Tudását mindig igyekezett átadni kollégáinak
és a tanítási gyakorlatukat végző főiskolai hall-
gatóknak. Több alkalommal tartott és szerve-
zett személyiségfejlesztő tréningeket, ezzel is
segítve közössége fejlődését.
Mézes Erika a több évtizedes, kimagasló, lel-
kiismeretes szakmai munkája, a gyógypeda-
gógia területén elért eredményei és példaérté-
kű magatartása elismeréseként „Tiszaújváros
Szolgálatáért Díj” kitüntetésben részesült.

Döntésekről röviden

Bursa, stratégia, energia, emléktáblák

A testület növelte az év végi támogatások jövedelemhatárait.

Út- és járdafelújításra 200 millió forintot különí-
tettek el.Tiszaújváros szolgálatáért
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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

BALLA GERGŐ
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. október 7-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Tiszaújvárosi 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

Gyermekes családok év végi támogatása
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a szociális rászorultságtól függő
pénzbeli ellátásokról, valamint a termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi
ünnepeket megelőzően egyszeri támoga-
tásban részesíthetők azok a kiskorú gyer-
meket nevelő családok, ahol az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), és a
kérelem benyújtását megelőzően legalább
egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhely-

lyel rendelkeznek és életvitelszerűen je-
lenleg is lakóhelyükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2015.
október 1. - 2015. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határ-
idő pontos betartására!
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támo-
gatás csak egy jogcímen állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.
földszint),

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata (Tiszaújvá-
ros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9.00-13.00 óráig)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
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

Egyszeri év végi támogatás
APolgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt La-
kosságot, hogy Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról,
valamint a természetben nyújtott szociális el-
látásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormány-
zati rendelet 26. §-a alapján eseti jelleggel a
karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri
év végi támogatásban részesülhetnek azok a
szociálisan rászorult személyek, akik a kére-
lem benyújtását megelőzően legalább egy év
folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
keznek és életvitelszerűen jelenleg is lakó-
helyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik munkaviszonyból származó
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, akinek a családjá-
ban az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének a 450%-át (128.250
Ft), egyedül élők vagy egyedülállók esetén
az 550%-át (156.750 Ft).
Házastársak és élettársak esetén az ellátás
csak egy formanyomtatványon kérelmez-
hető. Ugyanazon kérelmezőnek év végi tá-
mogatás csak egy jogcímen állapítható
meg.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 2015.
október 1. - 2015. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:

- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató
helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen G.
út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Családsegítő Szolgálata (3580 Tisza-
újváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580
Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és
csütörtökön 9,00-13,00 óráig),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határ-
idő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hiva-
tal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (111. iroda és 113. iroda), vala-
mint postai úton (3580 Tiszaújváros, Beth-
len G. út 7.) lehetséges.

Bráz György polgármester

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője
2015. október 05-én (hétfőn) 13.00

órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-
vatal I. emeleti önkormányzati

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján

történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra

várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2015. október 7-én (szerdán)
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri

Hivatal I. emeleti önkormányzati
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes be-
jelentés alapján történik, negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra
várjuk.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerület

képviselője
2015. október 05-én (hétfő) 16.00 órától

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház -

volt tsz-iroda)
2015. október 06-án (kedd) 16.00 órától

Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J.

út 1.)
fogadóórát tart.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Díjfizetés máskor!
A tájékoztatjuk az érintetteket, hogy intézményünk élelmezési
csoportjában az étkezési térítési díjbefizetés ügyfélfogadása
2015. október 5-től az alábbiak szerint változik:
Hétfő és szerda: 8:00-tól 15:00-ig
Péntek: 8:00-tól 12:00-ig
Kedden és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Cím: Kazinczy Közösségi Ház, Kazinczy út 3.sz. I. em. 73/4.
iroda.
Megértésüket köszönjük!

Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ

Tisztelt Munkáltatók!
Az Ifjúsági Garancia Rendszerben megvalósuló munkaerő-piaci
program a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Progra-
mot (GINOP 5.2.1) a Nemzetgazdasági Minisztérium vezetése
mellett, a megyei kormányhivatalok konzorciumban valósítják
meg, az Európai Szociális Alap (ESZA), az Ifjúsági Foglalkoz-
tatási Kezdeményezés (YEI) és a nemzeti társfinanszírozás által
biztosított összegből. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében 2017.
december 31-ig 5 620 fő támogatására nyílik lehetőség.
Az Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő belépési pontok a já-
rási hivatalok foglalkoztatási osztályai. A munkaadók a járási
hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz benyújtott kérelem alap-
ján kaphatnak foglalkoztatási támogatást, ha programban részt-
vevő 25 év alatti fiatal álláskeresőt foglalkoztatnak munka-
viszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább napi 4
órát elérő részmunkaidőben.
A programban nyújtható foglalkoztatást elősegítő támoga-
tások
- Foglalkoztatás bővítését elősegítő támogatás (legfeljebb 8+4
hónap)
A támogatás legfeljebb 8 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz,
a támogatási időszak felével megegyező továbbfoglalkoztatási
kötelezettség mellett adható. A támogatás mértéke a munkabér
és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó legfel-
jebb 70 %-a lehet.
- Bérköltség támogatás
A projektben háromféle konstrukcióban nyújtható, csak nyil-
vántartott álláskeresők esetén.
- legfeljebb 90 napi
Munkatapasztalat-szerzés céljából adott bérköltség támogatás
legfeljebb 90 napra nyújtható. A támogatás mértéke a munka-
bér és a ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó leg-
feljebb 100 %-a lehet.
- „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció
A támogatás a programba lépéskor alacsony iskolázottságú
(legfeljebb 7-8 osztály) fiatalok elhelyezkedéséhez nyújtható,

legfeljebb 10 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz, a támogatási
időszak felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettség
mellett. A támogatás mértéke - legfeljebb a minimálbér más-
félszereséig - a munkabér és a ténylegesen megfizetett szociá-
lis hozzájárulási adó legfeljebb 100 %-a lehet.
„legfeljebb 6+3 havi”konstrukció
A támogatás a nem alacsony iskolázottságú fiatalok esetében
nyújtható, legfeljebb 6 hónap időtartamú foglalkoztatáshoz, a
támogatási időszak felével megegyező továbbfoglalkoztatási
kötelezettség mellett. A támogatás mértéke - legfeljebb a mini-
málbér másfélszereséig - a munkabér és a ténylegesen megfi-
zetett szociális hozzájárulási adó 100 %-a lehet.
Az ügyfelek programba vonása a lakóhely szerint illetékes já-
rási hivatalok foglalkoztatási osztályán történik (3580 Tiszaúj-
város, Szederkényi út 8.). Az érdeklődőknek a programról és
az igényelhető támogatásokról a foglalkoztatási osztály mun-
katársai adnak részletes tájékoztatást az alábbi telefonszámon:
06-49-342-370.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hi-

vatalainak címlistája és elérhetőségei megtalálhatók az alábbi
honlapokon: www.kormanyhivatal.hu; http://borsod-abauj-
zemplen.munka.hu
A projekt az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-al-
földi és a dél-dunántúli régiókban az ifjúsági foglalkoztatási
kezdeményezés keretében támogatásban részesül.

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

Telefonszámok:

Járási titkárság: 49/795-224
Információ: 49/795-244
Kormányablak: 49/795-242

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, BethlenG. út 7.)
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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

Felhívás

Busra Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj-pályázat benyújtására

Tiszaújváros Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával e-
gyüttműködve 2016-ra kiírja a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2015/2016. tanév második és a
2016/2017. tanév első félévére vonatko-
zóan.
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési ön-
kormányzat területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felső-
oktatási intézményben (felsőoktatási hall-
gatói jogviszony keretében) teljes idejű (nap-
pali tagozatos), alapfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező alapképzésben, mes-
terfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező mesterképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pá-
lyázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-

gatói jogviszonyban.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz
két egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíjat minden pályázati forduló-
ban újra kell pályázni.
Apályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palyb
elep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a be-
lépést követően lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A pályázati űrlapot
minden évben újra fel kell tölteni! A sze-
mélyes és pályázati adatok ellenőrzését,
feltöltését követően a pályázati űrlapot ki-

nyomtatva és aláírva a települési önkor-
mányzatnál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes. A pályázati kiírásban meg-
határozott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül. A be-
nyújtott pályázatok befogadását az önkor-
mányzat köteles az EPER-Bursa rendszer-
ben igazolni. A nem befogadott pályáza-
tok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalá-
nál kell benyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban to-
vábbi információ, valamint a pályázat be-
nyújtásához szükséges dokumentumok
megtalálhatók a www.varoshaza.tiszauj-
varos.hu weboldalon.

Bráz György
polgármester

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve 2016-ra kiírja a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot felsőoktatási tanulmá-
nyokat kezdeni kívánó fiatalok számá-
ra.
Pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felső-
oktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pá-
lyázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatot ellátó szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben
először nyernek felvételt felsőoktatási in-
tézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév.
Apályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palyb
elep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő
felhasználónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a be-
lépést követően lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése a csatlakozott önkormány-
zatok pályázói részére. A személyes és pá-
lyázati adatok ellenőrzését, feltöltését kö-

vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott
valamely melléklet hiányában a pályázat
formai hibásnak minősül. A benyújtott pá-
lyázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni. A nem befogadott pályázatok a bí-
rálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,
aláírva a lakóhely szerint illetékes telepü-
lési önkormányzat polgármesteri hivatalá-
nál kell benyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban to-
vábbi információ, valamint a pályázat be-
nyújtásához szükséges dokumentumok
megtalálhatóak a www.varoshaza.tisza-
ujvaros.hu weboldalon.

Bráz György
polgármester

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁSHirdetmény

Használt bútorzat
értékesítése

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

Megnevezés Mennyiség Elhasználó-
dás szintje

Értékesítés bruttó
összege

Szekrény 22 db Elhasznált 2.000.- Ft/db
Íróasztal 10 db Elhasznált 1.500.- Ft/db
Étkező garn.
(asztal+6 szék) 1 db Elhasznált 3.500.- Ft/db

Kanapé 2 db Elhasznált 1.500.- Ft/db
Forgószék 2 db Elhasznált 500.- Ft/db
Dohányzó asztal 1 db Elhasznált 1.000.- Ft/db
Szőnyeg 2 db Elhasznált 2.500.- Ft/db
Szék 20 db Elhasznált 500.- Ft/db
Az értékesítés ideje és helye:
2015. október 07. szerda 13.00 – 17.00-ig Tiszaszederkény vá-
rosrész Petőfi út 1. szám alatt található raktárhelyiségben (tisza-
szederkényi régi alsó tagozatos iskola).
Az értékesítés feltétele:
- vételár kifizetése a helyszínen készpénzben,
- a megvásárolt bútorzat helyszínről történő azonnali elszállí-
tása.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetmény

Lomtalanítás lesz
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy 2015. ok-
tóber 7-én (szerdán) a 6.00-16.00 óra közötti időszakban lesz
a háztartásokban keletkezett lomtalanítás körébe tartozó hul-
ladékok begyűjtése.
A lomtalanítás során az átadási helyre nem helyezhető ki és
nem adható át építési-bontási törmelék, járműroncs, biológi-
ailag lebomló hulladék (fűnyesedék, kötegelt gally), veszélyes
hulladékok (festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakk-
maradékok és ezek csomagolóanyagai; fáradtolaj, motorolaj,
hajtóműolaj, olajos göngyölegek; elektronikai hulladékok,
háztartási gépek; akkumulátorok, szárazelemek; háztartási
vegyszerek és azok csomagolóanyagai; kozmetikai szerek és
azok maradványai; növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai; használt háztartási sütő-
olaj és sütőzsiradék; fénycsövek, izzók; autógumi).
A lomhulladékot az ingatlanhasználó legkorábban a szállítást
megelőző nap 18 óra után helyezheti ki az ingatlana előtti köz-
területre.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

Melegvíz szolgáltatási
szünet

Tájékoztatjuk tisztelt fogyasztóinkat, hogy a fűtőerőmű leál-
lása miatt 2015. október 06-án 08:00 órától 2015.október 06-
án 24:00 óráig Tiszaújváros távhőszolgáltatással ellátott
területén a használati melegvíz szolgáltatást szüneteltetjük .
Szíves megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

TiszaSzolg 2004 Kft.
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Szentmise és kápolnaszentelés
„A szeretethez nem kell teli erszény”

Szent Gellért püspök tisztele-
tére rendeztek szentmisét a
római katolikus templomban
múlt szerdán.

Ekkor avatták a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola új és első osz-
tályos tanulóit is. Egy régi álom is valóra
vált aznap, átadták az iskola újonnan ki-
alakított kápolnáját.
„Mindig tud adni, akinek a szíve szeretet-
tel van tele. A szeretethez nem kell teli er-
szény.” Szent Ágoston szavai az iskolai
kápolna kialakítására is érvényesek, hi-
szen adományokból, a báli bevételből és a
katolikus énekkar által kiadott CD eladá-
sából gyűlt össze az a mintegy félmillió
forint, melyből berendezték a kápolnát.
- Sok kép van Jézusról, új padok vannak,
minden szép itt - mondja Magasi Lili, az
iskola tanulója a kápolnában, majd hozzá-
teszi, annyi időt tölt majd el itt, amennyit
csak lehet.
- Itt majd imádkozunk, Jézus életéről és

Máriáról beszélgetünk - mondja Kovács
Edina a kápolna padján ülve.
Az iskola földszintjén rendezték be az
imatermet, melyet most ünnepélyesen is
átadtak.
- Már az első perctől kezdve készültünk arra,
hogy berendezünk egy kápolnát - mondja
Gál Benjáminné, az iskola igazgatója - most,

közel két év után sikerült.Akápolnában osz-
tálymiséket fognak tartani, minden osztály-
nak lehetősége lesz arra, hogy a plébános
úrral, vagy a segítőivel egy-egy alkalommal
eltöltsenek itt egy kis időt.
Versekkel és énekekkel készültek a diákok
az ünnepi alkalomra, a vendégeket Gál
Benjáminné köszöntötte, majd dr. Mata
István esperes plébános szólt az ünnep-
lőkhöz.
- Az iskola ősidők óta szellemi központja
a közösségeknek - mondta. - A jövő nem-

zedékei itt sajátíthatják el mindazt a tu-
dást, amelyre szükségük van az életben
való boldogulásukhoz. Egy iskola legfőbb
feladata ápolni és nevelni a szellemet,
hogy a fiatalok a jövő zálogává nőjenek.
Az egyházi iskola ennél is sokkal többre
vállalkozik. Nem pusztán a tudásnak a
kincsestárát kívánja megnyitni a tanulók-
nak, hanem a szellem mellett a lélek ki-
művelésére is gondot fordít - tette hozzá
dr. Mata István.

fp

A kápolnában osztálymiséket is tartanak majd.

Különös kirándulás a csillagok között

A Hold udvarában
Hold- és csillagnézőbe várták
az érdeklődőket Tiszaszeder-
kényben az elmúlt héten. A
különleges kirándulás előtt
Séta a csillagösvényen cím-
mel egy kiállítás is nyílt a mű-
velődési házban.

A rajzokat a Tiszaújvárosi Szent István
Katolikus Általános Iskola diákjai készí-
tették. Nemes Noémi két alkotása is lát-
ható a tárlaton, mint mondta, fontos, hogy
egy-egy téma papírra vetése előtt alapo-
san megismerkedjen az adott dologgal, ki
kell találni, hogy mit is akar festeni az
ember. Erről beszélgettünk Ardeyné Tóth
Zsuzsa rajztanárral is, aki elmondta, az
alapoktól indultak el, fontos, hogy alapos
ismereteik legyenek egy-egy megfestendő
témáról.
- A gyerekek fejében kialakul egy kép,
nekem onnantól csak az a dolgom, hogy
terelgessem a gondolataikat - mondta a ta-
nárnő -, aztán már egyszerűen működik a
dolog. Az pedig látszik, hogy milyen sok-
féle kép alakult ki a gyerekekben.
Élőben pedig az udvarról kaphattunk rend-
hagyó képet a minket körülvevő világról.
Ebben Szutor István amatőr csillagász volt
a közönség segítségére. A fókuszban most
a Föld egyetlen holdja, az átlagosan 360
ezer kilométerre lévő Hold volt. A Hold a

föld-hold rendszer tömegközéppontja
körül kering, földkörüli pályáját 27,3 nap
alatt futja be, egy nap alatt körülbelül 13
százalékot halad nyugatról keletre. Saját
tengelye körül pont annyi idő alatt fordul
meg, mint amennyit Földkörüli keringése
igénybe vesz, ezért mindig ugyanazt az
arcát mutatja felénk. Ezt most nagyban is
bárki megnézhette. Szu-tor István el-
mondta, hogy mély benyomást kelt az em-
berekben, ha láthatják a Holdat, hiszen

ilyen nagyításban különös látványt nyújt.
Nem csak a Hold, hanem az egész égbolt.
- Háromszázszoros nagyításban már fi-
nom részleteit is megmutatja a Hold -
mondta Szutor István -, a napfoltoknak is
a finom szerkezetét, a kettős vagy több-
szörös csillagokat, a gömbhalmazokat is
csillagokra bontja, tehát rendkívül széles-
körű az a lehetőség, amit egy ilyen nagyí-
tás produkálni tud.

FP

Húsz perc alatt vonulnak

Tűzoltóőrs
Mezőcsáton

Az egységes katasztrófavédelmi rendszer hatékony
működése érdekében a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság 2012-ben őrsprogramot in-
dított.

Az őrsök megalakulásával javul a katasztrófavédelem tűzoltó-
egységeinek reagáló képessége, hiszen a beavatkozó erőknek ki-
sebb távolságra kell vonulniuk, így csökken a riasztás és a
helyszínre érkezés között eltelt idő.
E program részeként adták át a mezőcsáti őrsöt, mely a Tiszaúj-
városi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányítása alá tartozik és
október 1-től látja el feladatát. A létesítményben egy tűzoltó-
fecskendő jármű és műszakonként 4 fő teljesít szolgálatot. Tíz
település tartozik az őrs elsődleges vonulási területéhez, ahol 16
ezer ember él.
Az átadóünnepségen jelen volt dr. Tollár Tibor tűzoltó vezérőr-
nagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató, aki beszédében
kiemelte, hogy 2012-ben, amikor létrejött a katasztrófavédelem
új rendszere, döntöttek arról, hogy a tűzvédelmet közelebb vi-
szik az állampolgárokhoz.
Az őrsprogram fő célja, hogy a már meglévő katasztrófavédelmi
kirendeltségek hatáskörét bővítsék, és így mindenhol az ország-
ban 20 perc alá szorítsák a vonulási időt.
- A hat tervezett őrsünkből a mezőcsátival együtt már öt műkö-
dik - mondta Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatója. - Jellemzően 25 percen felüli volt eddig a vonulási idő, ezt
szorítottuk 20 perc alá. Olyan településeket választottunk, ahol az
infrastruktúra adott, hogy ilyen laktanya épüljön, és ahonnan
jóval rövidebb idő alatt tud eljutni a tűzoltói segítség a bajba ju-
tottakhoz.

Dá

Testvérvárosi látogatás

Segítség
és színház

Szeptember 25-26-án testvérvárosunkban, Beregszászon
járt Tiszaújváros delegációja: Bráz György polgármes-
ter, Vendlerné Polyák Ilona és Balla Gergő önkormány-
zati képviselő, valamint Mátyás Zoltán, a Derkovits
Kulturális Központ igazgatója. A városok vezetői között
megbeszélés folyt a testvérvárosi kapcsolatok további
mélyítéséről, az együttműködésről a kultúra, a sport, és
a gazdaság területén. Tiszaújváros további támogatásáról
biztosította a nehéz gazdasági helyzetben lévő várost.
Ennek formáit egy későbbi időpontban közösen alakítják
ki. A küldöttség megtekintette a Beregszászi Jaroszlava
Bandurovics ukrán, és a Magyar Népszínház közös szín-
padi előadását, melyet a tervek szerint jövő tavasszal
Tiszaújvárosban is bemutatnak.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a tiszaújvárosi küldött-
séggel.

Három évvel ezelőtt egy jazzdobos fejéből pattant
ki az ötlet, hogy egy, a könnyűzenét és annak fej-
lődését bemutató ismeretterjesztő előadássoroza-
tot indít.

Bordás József ötletét felkarolta a Nemzeti Kulturális Alap, ennek
eredményeként mára Budapesten és Nyugat-Magyarországon
összesen 11 ezer gyerek ismerkedett a XX. század zenéivel.
A kelet-magyarországi turné első állomása Tiszaújváros volt.
- A zenede a zeneiskola régies elnevezése - mondta a program
ötletgazdája. - Az előadás alatt nem csak zenélünk, de történelmi
áttekintést is nyújtunk a gyerekeknek. Reméljük, hogy nem csak
szórakoznak, de tanulnak is valamit.
Ebben a tanulásban Balogh Zoltán és ikertestvére, Roland se-
gédkezett, mindketten elismert jazz zenészek. Két professzioná-
lis táncos mutatta be a különböző stílusokat. Ennek a kavalkád-
nak a bemutatásában nyújtott segítséget Abebe Dániel „Bebe”,
a Black II Black zenekar volt énekese is.
- Szeretem a kihívásokat - mondta. - Itt a zenedében a soultól a
bluesig, a rocktól a funkyig énekelhetek és ez nagyon jó. Ráadá-
sul a gyerekek is nagyon élvezik.
A koncert - melyet este a felnőtteknek is bemutattak - a Zene vi-
lágnapja programsorozat első rendezvénye volt. Pénteken Gájer
Bálint és zenekara Michael Bublé estjét, továbbá vasárnap a Re-
formátus Énekkar és meghívott vendégei koncertjét láthatja, hall-
hatja a közönség.

borza

Előttünk íródó muzsika

Házhoz jött a zenede

Holdnézőben, csillaglesen.
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A tiszaújvárosi „tudós társaság” az egyetem előtt.

Az előadáson több nemzedék is képviseltette magát.

Newton, Kelvin,…Bolgár

Kutatónak készül Cambridge-ben
Maláj barátai vannak, egy hí-
res amerikai professzor a men-
tora, Cambridge-ben egyete-
mista, Kaliforniában kutatói
ösztöndíjas lehetett tíz hétig.
És még csak 21 éves.

Ő Bolgár Péter, az a tiszaújvárosi fiú, aki
már a középiskolában is kitűnt tehetségé-
vel. Sorra nyerte a hazai tanulmányi ver-
senyeket, néhány évvel ezelőtt pedig ezüs-
téremmel tért haza a kémia diákolimpiá-
ról. Két éve Cambridge-ben él és tanul, a
múlt héten egykori iskolája vendégül
hívta, hogy meséljen külföldi élményeiről,
tanulmányiról, sikereiről.
Magyarul tartott előadást, de sokunknak
„kínai” volt. A nyelvet értettük, a nyelve-
zetet már kevésbé, hiszen komoly termé-
szettudományi kísérletéről beszélt termi-
nus technikusokban. Saját kutatásáról dió-
héjban, szerényen mesélt, mint mindig.
Aztán jöttek az élmények barátokról, e-
gyetemi tanulmányokról, Amerikáról, az
Oscar-díj átadásról.
- Ezen a fotón egy bevásárlóközpontot lát-
tok, nem túl barátságos, és nem túl fényes
a környezet, pedig itt rendezik meg az
Oscar gálát. Itt ebben a plázaszerű épület-
nek a halljában tartják az eseményt, ide
gurulnak be a limuzinok, és itt a kamerák
kereszttüzében sétálnak végig a sztárok a

vörös szőnyegen. Az utca telis-teli pók-
emberekkel és Marilyn Monroe-kkal, szó-
val érdekes világ ez - kezdi a vetítéssel
egybekötött élménybeszámolóját.
Húszas évei elején jár Peti, lehetősége, si-
kere viszont már legalább annyi, amennyi
másnak talán csak évtizedek alatt adatik
meg. Itt kezdte az Eötvös középiskolában,
tehetsége, szorgalma Cambridge-ig repí-
tette.
- Októberben indul újra a tanév az egye-
temen, a harmadik évet fogom idén ősszel
kezdeni - mondja. - Az első két évem is si-
keres volt, most izgatottan várom a foly-
tatást. A kémiai olimpiai ezüstérem nagy-
ban hozzásegített a külföldi tanulmánya-
imhoz, ám azóta már nem a versenyered-

mények számítanak, sokkal inkább az a
teljesítmény, amit a vizsgákon nyújtok. A
hét hat napján suli van, még szombaton is,
ez annyiban nehezíti a tanulást, hogy ami-
kor lemaradunk valamiből, azt hétvégén
szoktuk bepótolni, így viszont csupán egy
vasárnap alatt nehéz behozni a lemaradást.
Van viszont előnye is, mégpedig a gya-
korlati oktatás. Hetente van ilyen, s oly-
annyira személyre szabott, hogy egy egész
csoport helyett csupán két diákkal van egy
tanár - mondja Peti.

Cambridge az egyik legrangosabb és leg-
gazdagabb egyetem a világon, szinte bár-
melyik, és bármikor készült egyetemi rang-
sort tekintve is mindig a Top 5-ben volt,
számos esetben a Harvard után második
helyezettként. Itt végzett Francis Bacon,
Charles Darwin, Isaac Newton és Lord
Kelvin is, de sorolhatnánk még azokat a
neves tudósokat, akiket a világnak adott a
híres angliai egyetem.
- Harmadévek vannak az egyetemen, nyolc-
hetes ciklusokra felosztva, ezek között
hathetes szünetek vannak, októbertől dec-
ember elejéig tart az első szemeszter, a ka-
rácsonyt itthon töltjük. Erre az időszakra
kötelező hazajönni, de sok a lecke, így in-
tenzív tanulásról van szó ez esetben is.

Aztán január közepétől március közepéig
jön a következő, nyomában a húsvéti
ugyancsak hathetes szünettel, a követ-
kező, egyben utolsó nyolc hét után jön az
egyhetes vizsgaidőszak, ekkor kell levizs-
gázni a teljes éves anyagból írásban.
Magyarul társalgunk, ám itt-ott becsúszik
egy-két angol kifejezés a beszélgetésbe,
nem hiába angol nyelvi környezetben él és
tanul már két éve.
- Nyelvi nehézségeim az elején főleg sejt-
biológiából voltak, - mondja - az első né-
hány hónap nehezebb volt, hiszen abból a
tárgyból esszéírás volt a vizsga, de min-
den másból is írásban szereztünk jegyet,
amihez folyékony nyelvtudás kell. A ma-
tekkal nem volt ilyen gondom és a kémi-
ával sem, hiszen ezt már itthon is angolul
tanultam. Az egyetemisták 30-40 %-a kül-
földi, sok a német diák, mi magyarok is
hatvanan vagyunk, de rengeteg az ázsiai, a
szingapúri, maláj, kínai hallgató, a többiek
angolok.
Beszélgetésünk végén a jövőjét firtatom.
Itthon vagy a nagyvilágban, kutató, tudós
vagy vegyészmérnök, a választ azonban
még ő sem tudja.
- Gondolkodom, hogy kutatói pályára lé-
pek, de kutatni teljesen más képességet
igényel, mintha vegyészmérnökként men-
ne az ember dolgozni. Természettudomá-
nyi szakra járok, a második évtől lehetett
specializálódni, én a kémiát választottam.
Igyekszem élni a lehetőséggel, ha már itt
tanulhatok. Azt hiszem ennél jobb döntést,
mint hogy kimentem Cambridge-be, nem
is hozhattam volna. Már most látom, mi-
lyen sok olyan lehetőség nyílik meg előt-
tem, amire itthon nagyon kicsi lenne az
esély. Idén nyáron például kilenc társam-
mal együtt részt vehettem egy amerikai ta-
nulmányi csereprogramban. Tíz hetet tölt-
hettem el a kaliforniai technológiai inté-
zetben, ahol nyári gyakorlatként végez-
hettünk kutatói munkát. Hozzáteszem, a
saját kutatásomat egy híres és elismert
professzor „unokájaként”.

berta

Bolgár Péter két éve tanul a világhírű egyetemen.

Tanár és diák egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatta - nézte - az élménybeszámolót.

kronika@tiszatv.hu

Kutatók éjszakája Debrecenben
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium Szakközépiskola és
Kollégiumból 52 diáktársammal és három kísérőtanárral - immár
hagyományos módon - ellátogattunk Debrecenbe, hogy az egye-
tem nyilvános napján különféle érdekes, egyben tudományos
programokon vegyünk részt. A főépületbe érve átvehettük a re-
gisztrációs karszalagokat és a programfüzeteket. Idén a mi prog-
ramunk a Látványos kémiai kísérletekkel kezdődött, ahol a
kísérletek között volt fluoreszkáló, robbanó, süvöltő, lángoló és
megdöbbentő is szép számmal. Utána a Földtudományi Intézet
bemutatóit nézhettük meg, köztük a Szélcsatornát és a Tájfor-
máló folyóink - folyóvizes laboratóriumi kísérleteket, amelyből
megtudhattuk, hogyan keletkezett például a Grand Canyon, vagy
a folyók deltatorkolata - mindezt egy óriási terepasztalon szem-
léltetve. Mindannyian élményekkel gazdagodva értünk haza. Bí-
zunk benne, hogy jövőre újra ellátogathatunk erre a rendez-
vényre!

Kiss Fanni 9.H osztályos tanuló

Ezúttal Tari Annamária pszichológus volt a ven-
dége az Ötórai tea elnevezésű rendezvénynek a
Derkovits Kulturális Központban. Az előadó a
gyermeknevelés problémáira hívta fel a figyelmet
a mai digitális világban.

A szakember a 21. századi online térről és offline gyerekneve-
lésről beszélt. Véleménye szerint ez egy fontos téma, hiszen
olyan korszakban élünk, amikor a régi offline világra - amikor
még nem volt okostelefon, internet, Wikipédia, és nem volt kö-
zösségi média sem – már sokan nem emlékezhetnek. A mai fia-
taloknak már természetes dolog az internet adta lehetőséghalmaz,
míg az idősebb generációknak csak egy eszköz. A pszichológus
leginkább a generációk közötti párbeszédben és helyzetfelisme-
résben látja a megoldást a kibontakozó problémára.
- Három olyan nemzedék van jelen, akinek a személyiségében
érezhetőek a változások - mondta Tari Annamária. - Az első di-
gitális generáció az X - az 1982-után születettek - az Y, vagyis az
1995-után születettek, és az alfák, akik 2004 után születtek. A
nem említett generációk - az offline nemzedék - feladata nagyon
komoly, hiszen rugalmasan kell hozzáállnia a fiatalabbak online
életteréhez, ha úgy tetszik, nem árt felzárkózni. Például, ha van
egy olyan szülő, akinek mindhárom korcsoportból van gyereke
azt látja, hogy ami működött az Y generációnál, az nem biztos,
hogy működik a Z generációs tinédzsernél, vagy ami nála mű-
ködött, nem biztos, hogy működik az általános iskolásnál, ha
gyereknevelésről van szó.
A pszichológus szerint a gyereket offline módba „húzni” 12 éves
kor alatt úgy kell, hogy jó „megegyezéssel” ha 3 órát gépezhet
szombaton, akkor 6-7 órányi offline program kell a családdal va-
sárnap. Tehát 2-2,5-szeres szorzóval kellene számolni, hogy a
gyerekek megtanulják, az offline világ igenis jó. 14 és 16 éves
kor környékén jó az 1-1-es „megegyezésre” törekedni - amennyi
online, annyi offline -18 éves kor fölött pedig már legfeljebb azt
lehet kérni, hogy a vasárnapi ebédnél ne legyen az okostelefon az
asztalon.
- Egy dolgot nagyon hangsúlyoz minden kutató, - mondta az elő-
adó - azt, hogy az információs technológiai eszközök ne legye-
nek a pedagógiai büntetés eszközei. Nem tanácsos azt mondani,
hogy „rossz jegyet hoztál, elveszem a telefonodat”. Ezt azért nem
ajánlják, mert az internet nagyon fontos egy digitális generációs
embernek.
Egyébként a mai gyerekek igen felkészültek a témában. Az álta-
lunk megkérdezett 14-16 év közötti gimnazisták tisztában vannak
az internet veszélyeivel. Ahogy fogalmaztak, még nem töltik az
egész életüket a közösségi oldalakon, de mindegyiküknek van
olyan ismerőse, aki folyamatosan online életet él. Szerintük az in-
ternet nagyon fontos a tanuláshoz és a kapcsolattartáshoz. A
Facebookot különösen fontosnak tartják, hiszen ennek a közös-
ségi oldalnak van olyan része is, ahol csoportok szerveződhet-
nek. Így az adott iskolai közösséget érintő információk is egy-
szerűbben közvetíthetők, nem is beszélve arról, hogy dokumen-
tumok, jegyzetek is megoszthatóak. A diákok különösen jó do-
lognak tartják a tanárok jelenlétét ezeken a közösségi oldalakon,
hiszen hozzájuk tudnak fordulni kérdéseikkel.

Dá

Nevelés a digitális világban

Online gyerek,
offline szülő

Kedves Szülők!

Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola, Vándor Sándor Zeneiskolájába
beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje
2015. október 01-én lejár.

A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében (3580
Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.)

Hok Csaba
intézményvezető
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A Tisza TV műsora
Október 1., csütörtök

09:00: Héthatár: Ülés után - Tűzoltóőrs avató - Pirografikai
kiállítás - Házhoz megy a zenede - Új műfüves a Sportcent-

rumban
09:15: Hétről-hétre magazinműsor: Beszippant a digitális

világ - A Hold udvarában - Egyetemre Amerikába
09:45: Fogadóóra Bráz György polgármesterrel - Fejlesztések

uniós forrásból
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)

Október 5., hétfő
18:00: Sporthétfő: A Tiszaújváros - Felsőtárkány NB III-as

labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

Október 7., Szerda
18:00 Héthatár: Zene világnapja városszerte - Gájer Bálint est
- Református kórus koncert - Ősz a szigeten - Könyvtári hét

nyitány - Aradi vértanúk
18:15 Hétről-hétre magazinműsor: Idősek hete

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Magyar Sándor pirografikai munkáinak kiállítása a kulturá-
lis központ aulájában és félemeletén. Látogatható 2015. ok-
tóber 13-ig.
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 1 – december 31.: „50 éves a város könyvtára”
emlékkiállítás.
A kiállításon eredeti könyvtári dokumentumok, tárgyak és
fotók segítségével idézzük fel a könyvtár elmúlt 50 évét
Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
Október 6. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a
könyvtár előadóterme.
Október 7. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagó-
gus Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár elő-
adóterme.

Az 1950-es évektől 1991-ig szeptember 29-én, az
1848-as pákozdi csata emléknapján köszöntötték a
magyarországi fegyveres erők tagjait. Az ünnepsé-
gek nem csak a laktanyákra terjedtek ki, hanem a
városokra is. Ilyenkor - emlékeim szerint - felvo-
nultak a rendőrök, határőrök, katonák, munkás-
őrök. Rendszeresen lőversenyeket tartottak ezen a
napon, a gyerekek pedig különféle sor- és akadály-
versenyeken mutathatták be, milyen rátermett hon-
védők lesznek, ha majd felnőnek.
1970-ben Leninvárosban is ünnepeltek, egészen
pontosan szeptember 27-én, vasárnap és az azt kö-
vető napokban. A rendezvényekről a Borsodi Ve-
gyész számolt be.
„A városi üzemi KISZ-bizottság és az MHSZ lö-
vészversenyt rendezett a KISZ városi kupáért.
Szeptember 28-án hétfőn délután négy órai kez-
dettel a városi-üzemi KISZ-bizottság és az MHSZ
fogadást adott a fegyveres testületek képviselői-
nek.”
Az MHSZ, azaz a Magyar Honvédelmi Szövetség
az én szememben sohasem egy katonás szervezet
volt, inkább egy sportkör, ahol módunkban volt ki-
próbálni a légpuskát, a kispuskát és még sokféle

más lőfegyvert. Bevallom én, mint siheder nagyon
élveztem, és a mai napig, ha alkalmam adódik rá,
szívesen lövöldözök, de szigorúan csak céltáblára.
„Kedden a város fiatal nemzedéke, az úttörőcsa-
patok képviselői munkahelyükön köszöntötték a
fegyveres testületek tagjait. Az esti órákban tovább
folytatódott az ünnepségsorozat: a Derkovits
Gyula Művelődési Központban a Magyar Nép-
köztársaság honvédelmi törvénye címmel előadás
hangzott el.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Fegyveres Erők Napja
45 éve történt

A kiállítás a kulturális központ aulájában és félemeletén tekinthető
meg.

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.

Pirografika

Fába égetett képek
Magyar Sándor pirografikai alkotásaiból nyílt kiállítás a Derko-
vits Kulturális Központban. Ez volt a nemrégiben alakult, az ör-
mény hagyományokat ápoló Armenia Magna Egyesület első
rendezvénye.
Magyar Sándor fél éve ismerkedett meg ezzel a technikával,
melynek lényege, hogy fába égetik a különféle mintákat. Sok-
féle anyaggal dolgozott már: cseresznye, nyír, tölgy, bükk - csak
néhány a már használt fafajták közül. Mint mondta, egy heggyel
dolgozik, ezzel készíti az erősebb kontúrvonalakat és a satírozást
is. Pirográf technikával szinte mindent el lehet készíteni. Sándor
először egy órát égetett, majd mivel ez mindenkinek tetszett,
folytatta az alkotást. Mára már mintegy 130 grafikája van: épü-
letek, címerek, a természet képei, s mint örmény származású al-
kotó, természetesen az örmény népi motívumok is megjelennek
a faképeken. A kiállítás október 13-ig látogatható.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvá-
rosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a 2015-ös évben in-
duló képzéseink az Ifjúsági Garancia Rendszer Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Operatív Program 5.2.1-14. keretében va-
lósulnak meg.
A GINOP 5.2.1 program keretében azon 15-24 év közötti fiata-

lok számára lehetőség nyílik munkaerő-piaci szolgáltatás igény-
bevételére, szakmaszerzésre, támogatott foglalkoztatásban tör-
ténő elhelyezkedésre, vállalkozás indítására, valamint lakhatási
támogatás igénylésére.
A tanfolyamokra a Foglalkoztatási Osztály információs pultjában
lehet jelentkezni személyesen. (Tiszaújváros, Szederkényi út 8.)

Képzés neve Bemeneti feltétel Felvételi dátuma

1.

Alapfokú angol „komplex” államilag elismert
nyelvvizsgára felkészítő (hagyományos alapfokú

nyelvtudásnak megfelelő) + ECDL Select (7 modu-
los)

Szakképesítés Tervezett indulás:
2015. november

2.

Alapfokú német „komplex” államilag elismert
nyelvvizsgára felkészítő (hagyományos alapfokú

nyelvtudásnak megfelelő) + ECDL Select (7 modu-
los)

Szakképesítés Tervezett indulás:
2015.november

3. Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncave-
zető) + hatósági vizsga

Iskolai előképzettség: alapfokú isko-
lai végzettség vagy iskolai előkép-

zettség hiányában a gépészet
szakmacsoportra meghatározott

kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követel-

mények: szükségesek.

Tervezett indulás:

4. Szociális gondozó és ápoló Alapfokú iskolai végzettség Tervezett indulás:
2015. november-december

5. Fröccsöntő Alapfokú iskolai végzettség Tervezett indulás:
2015. december

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.

Képzések fiataloknak
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Tiszaújvárosban, a Rózsa

úton 53 nm-es klímás, nor-

mál állapotú 2 szobás tég-

lalakás reális áron eladó.

Érd: 20/313-0302

Nem kerget a szőlőcsősz
Disznókő Futókör elnevezéssel harmadik alkalommal rendeznek terepfutó-versenyt október 11-
én, vasárnap Tokaj-Hegyalján. A Miskolci Barátság Maraton - 2015 hivatalos előversenyén
három egyéni és egy váltó versenyszám közül választhatnak a sportemberek.
A tarcali elágazásban, a Sárga Borház étterem szomszédságában található mezőzombori Disz-
nókő Szőlőbirtokon folytatják a 2013-ban elindított hagyományt, vagyis sportolási lehetőséget
kínálnak minden korosztály számára az igazi kuriózumnak számító Tokaj-hegyaljai borvidéken.
A versenyt a Nagy András által kijelölt, 5,2 km-es, 150 méter szintemelkedésű, kezelt szőlő-
dűlőn ( a tőkék között) és erdei utakon át vezető körpályán rendezi meg idén a miskolci
Marathon Club SE. A résztvevők az 5,2 km (1 kör), a 10,4 km (2 kör) és a 20,8 km (4 kör)
közül választhatnak. A leghosszabb távot négytagú váltók is teljesíthetik. Az egy kört kicsik-
nek, családoknak túrázva is lehet teljesíteni.
A kedvezményes előnevezésre 2015. október 5-én, hétfőn, 24 óráig van lehetőség a
www.hegyimaraton.hu/disznoko oldalon.
A Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet jóvoltából minden 18 év feletti nevező egy üveg 2014-
es évjáratú Sárga Borház Furmintot kap ajándékba. A rajtszámmal rendelkező résztvevőket a
Sárga Borház étterem 12 órától gulyáspartira várja a versenyközpont melletti kilátónál. Szin-
tén az eseménynek helyt adó, egyben házigazda Disznókő Szőlőbirtok felajánlásának köszön-
hetően - rajtszám felmutatása ellenében - ingyenes borkóstolásra is lehetőség nyílik.
Távonként és kategóriánként az 1-3. helyezettek éremdíjazásban részesülnek. A 18 év feletti

győztesek egy-egy palack finom Disznókő-nedűt is hazavihetnek, a 18 év alatti 1-3. helyezet-
tek emlékserleget kapnak.
A versennyel egy időben, azonos helyszínen, a Sárga Borház környékén rendezik meg a Tokaj-
Hegyalja Piacot, kézműves kiállítókkal és kulturális programokkal, melyek megtekintése in-
gyenes.
A verseny napján, a helyszínen 20 % kedvezménnyel lehet előnevezni az október 25-én, va-
sárnap megrendezendő Miskolci Barátság Maraton - 2015 utcai futófesztiválra, melynek ver-
senykiírása, információi a www.hegyimaraton.hu oldalon található.
További információ a www.hegyimaraton.hu/disznoko honlapon olvasható, valamint a steve-
szucs@gmail.com e-mail címen, vagy a 30-7212-403-as telefonszámon kérhető.

AVON – Több mint szépség
A csábítás ereje

Új, csábító illatok je-
lentek meg az AVON
őszi kínálatában.
Az Attraction női és férfi
illatait bárki kipróbál-
hatja az AVON tiszaúj-
városi bemutatótermé-
ben. Akár saját részre,
akár ajándékba is kiváló
lehet ez az új parfüm,
amely minden korosztály
számára ideális válasz-
tás. Az Attraction mind-
két típusának alapillata a
pézsma, a női verzióban
a szeder és vanília, a fér-
fiban gyömbér és fás aro-
mák is megjelennek. Itt a lehetőség most megismerkedni
az új illattal, de nem csak ezért érdemes ellátogatni a be-
mutatóterembe, hiszen az október számos új lehetőséget és
sok kedvezményt kínál. Folyamatosan zajlanak a szépség-
tanácsadások is, emellett plusz ajándékok is várnak min-
denkit. Az AVON tiszaújvárosi bemutatóterme (Tisza út
19-21.) hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig tart nyitva.

(x)

Ovifoci
A Termálfürdő Football Club

Tiszaújváros utánpótlás csapata focit sze-
rető óvodás korú (középső- és nagycso-
portos) gyerekek jelentkezését várja a
Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskolában (Rózsa út 12.)

az alábbi időpontban:
hétfőnként 15.30-16.15-ig,

csütörtökönként 15.15-16.00-ig
Barabás Zoltán, Rémiás Róbert

edzők vezetésével.
Az edzések 2015. október 1-jétől kez-

dődnek.
A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN.

Jelentkezni és érdeklődni az edzés idő-
pontjában, vagy Kurucz Gábornál

(20/277-8588) lehet.
A TFC Tiszaújváros

a Debreceni Labdarúgó Akadémia
partnere.
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A Sportcentrum eseményei
Október 3. szombat

Labdarúgás
15.00 TFCT - Felsőtárkány NB III-as bajnoki labdarúgó mér-
kőzés Labdarúgó stadion
10.00 TFCT - Hajdúböszörmény U17-es bajnoki labdarúgó
mérkőzés Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Hajdúböszörmény U19-es bajnoki labdarúgó
mérkőzés Füves edzőpálya
Asztalitenisz
15.30 Tiszaújvárosi SC - Arlói SE NB III-as asztalitenisz mér-
kőzés Asztalitenisz csarnok

Október 4. vasárnap
Labdarúgás
10.00 Bozsik TornaU7, U9 Műfüves edzőpálya
10.00 TFCT - Borsod Volán U15-es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Borsod Volán U14-es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés Füves edzőpálya

Labdarúgás

A kupában jobban ment
Két fronton is helyt kellett áll-
nia az elmúlt héten a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros NB
III-as labdarúgó csapatának.

Szerdán Magyar Kupa mérkőzésen fo-
gadta az NB III Közép csoportjában sze-
replő Komlói Bányász együttesét. A kupa
második fordulójából a hazaiak remek já-
tékkal jutottak tovább. Szombaton a baj-
noki pontvadászatban a tavaly még má-
sodosztályú Cegléd otthonába látogatott.
A találkozót egy korán megszerzett góllal
nyerte meg a hazai együttes.
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Kom-

lói Bányász SK 2-1
Tiszaújváros, 300 néző, V.: Takács (Szil-
ágyi, dr. Kulcsár Judit)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Hor-
váth (Andorkó), Hajdu, Fodor, Molnár F.,
Sigér, Kerekes, Angyal, Hussein, Katona
(Kovács Sz.), Polényi (Bussy).
Komlói Bányász SK: Gáspár, Vágner, Bo-
dó, Károly, Preininger, Korbuly, Szabó
(Pókos), Horváth, Tukerics, Márkvárt
(Mészáros), Bata.
16. perc: Kovács Szilárd tört be a bal ol-
dalon a tizenhatoson belülre, ahol a kom-
lóiak csak szabálytalanul tudták megállí-
tani. A megítélt büntetőt Angyal a jobb
alsó sarokba bombázta. 1-0
18. perc: Horváth kapott labdát a tiszaúj-
városi tizenhatos előtt, rövid labdavezetés
után kilőtte a bal alsó sarkot. 1-1
57. perc: Bussy a komlóiak kapujától
mintegy 28 méterre a bal összekötő helyén
lövésre szánta el magát. A labda védhetet-
lenül vágódott a bal felső sarokba. 2-1
A jó erőkből álló komlói csapat komolyan
vette a találkozót, bizonyítja az is, hogy egy
nappal hamarabb érkeztek Tiszaújvárosba,
és edzést is tartottak a stadionban. Az első

félidőben a két gólig kiegyenlített volt a
küzdelem, ezt követően a tiszaújvárosiak
hamar eldönthették volna a mérkőzést, de a
jobbnál-jobb helyzeteket is elpuskázták. A
fordulás után nem sokkal megszerezte a ve-
zetést a Tiszaújváros, amely magabiztosan
tartotta meg előnyét a találkozó végéig.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Továbbjutásunk
teljesen megérdemelt, gratulálok a csapat-
nak a győzelemhez.
Varga Balázs, vezetőedző: A játék majd-
nem minden elemében a hazaiak fölé nőt-
tünk, de sajnos kimaradtak a helyzeteink.
Gratulálok a Tiszaújvárosnak a továbbju-
táshoz.

Az atomváros csapatát
kaptuk

Elkészítették a Magyar Kupa harmadik
fordulójának sorsolását a legjobb 16 közé
jutásért. A Termálfürdő FC Tiszaújváros
ezúttal is hazai környezetben játszik majd,

október 14-én, szerdán 14 órakor. A két
NB III-as együttes után most a legmaga-
sabb osztályból kapott ellenfelet a legény-
ség. A Paksi FC NB I-es együttesét fo-
gadja majd. Az atomváros csapata az első
fordulóban Maglódon győzött 6-1-re, majd
a Gyöngyös megyei I. osztályú csapata
következett, aki ellen a hosszabbításban
vívták ki a továbbjutást 2-0-s eredmény-
nyel. Az együttes jelenleg a 12 csapatos
NB I-ben a 6. helyen áll.

Cevasport Kft. - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-0 (1-0)

Cegléd, 120 néző, V.: Csonka (Pogonyi,
Horváth)
Cevasport Kft.: Verebélyi-Buczkó, Farkas,
Makrai, Farkas (Szabó), Sánta (Szkunc),
Markó, Csordás Sz., Peres, Csordás S.,
Pozsár (Laczkó).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Hor-

váth (Andorkó helyett Czégel), Hajdu,
Fodor, Molnár F., Sigér, Kerekes, Angyal,
Hussein (Potyka), Kovács Sz., Bussy.
2. perc: Pozsár lépett ki középen a késle-
kedő védők között, rávezette a labdát a ka-
pujából kiinduló Tóthra, és mintegy 11
méterről a bal alsó sarokba lőtt. 1-0
83. perc: Második sárgalapos figyelmez-
tetését kapta egy becsúszást követően
Sigér, mely után villant a piros lap.
Szinte végig esőben játszotta le a mérkő-
zést a két csapat. A korai gólt követően
végig partiban volt a Tiszaújváros, sőt a
második félidőben mezőnyfölényt harcolt
ki, de akárcsak az elmúlt három, döntet-
lent hozó bajnoki mérkőzésen, most is ki-
hagyták a helyzeteket, így törvényszerű
volt a vereség.
Varga Attila, vezetőedző: Volt egy jó első
félidőnk, egy kevésbé jó második. A gólt
szerencsére a pálya jobbik állapotában
rúgtuk, és ahogy romlott a talaj, úgy rom-
lott a teljesítményünk is.
Gulácsi Tamás, technikai vezető: Az első

percet leszámítva egyenlő erők küzdelme
folyt a pályán. Sajnos ez az egy perc a
vesztünket okozta.
További eredmények
Tállya KSE - Nyíregyháza Spartacus FC 0-1
Putnok FC - Nyírbátori FC 2-0
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Jász-
berényi FC (a pálya használhatatlansága
miatt elmaradt)
Cigánd SE - FC Hatvan 2-1
REAC - Rákosmente KSK 1-1
Újpest FC II. - DVTK II.3-0
Somos SE - DVSC-DEAC II. 4-1
Következik a 10. forduló
2015.10.03., szombat, 15:00
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Felsőtár-
kány-Mezőkövesd Zsóry
Jászberényi FC - Putnok FC
Nyírbátori FC - Tállya KSE
Nyíregyháza Spartacus FC - Somos SE
Kazincbarcika SC FC - REAC
2015.10.04., vasárnap 15:00
DVSC-DEAC II. - Cigánd SE
Ceglédi VSE - Újpest FC II.
Rákosmente KSK - DVTK II.
Szabadnapos: FC Hatvan

Emléktorna pályaavatóval

A VII. dr. Alaitner István kistérségi labda-
rúgó emléktornán adták át a Városi Sport-
centrum új létesítményét, egy műfüves
mini „labdarúgó stadiont”. A világítással,
lelátóval felszerelt és palánkkal körbevett
pályát a labdarúgópalánták azonnal be is
üzemelték. Az ünnepélyes átadáson be-
mutatót tartott a Tiszaújvárosi Gimna-
sztráda csoport és Szász Kitti háromszoros
freestyle foci világbajnok is. Az Alaitner
tornán az alsó tagozatosoknál 5, a felső ta-
gozatosoknál 7 csapat mérte össze tudá-
sát. Mindkét osztályban tiszaújvárosi győ-
zelem született.
A végeredmény:
Alsó tagozat: 1. Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2.
Kazinczy Ferenc Református Általános Is-
kola, Tiszaújváros, 3. Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola, 4. IV.
Béla Általános Iskola, Hejőkeresztúr, 5.
Dőry Ferenc Általános Iskola, Girincs
Felső tagozat: 1. Tiszaújvárosi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 2.
Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola,
3. Dőry Ferenc Általános Iskola, Girincs,
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Óvoda, Általános Iskola, Elő-
készítő, Speciális Szakiskola, Kollégium
és Egységes Módszertani Intézmény Ózdi
Tagintézmény, 5. Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola, Tiszaújváros, 6.
IV. Béla Általános Iskola, Hejőkeresztúr,
7. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola.

Az NB I/B Keleti csoport alapszakaszának menetrendje:
2015. október 3., szombat 16.00
Budapesti Honvéd SE - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2015. október 16. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - MAFC
2015. október 25. vasárnap 17.00
Budafok - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2015. november 6. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Vásárhelyi Kosársuli
2015. november 14. szombat 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Óbudai Kaszások
2015. november 28. szombat 16.00
EKF-Eger-KOK SE - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2015. december 4. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Konecranes-Salgótar-
jáni KSE
2015. december 12. szombat 17.00
Békési SzSK - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2015. december 18. péntek 17.30
MEAFC - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2016. január 10. vasárnap 17.00
KTE-Duna Aszfalt - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2016. január 16. szombat 16.00
Debreceni Egyetem Atlétikai Club - Tiszaújvárosi Termálfürdő-
Phoenix KK
2016. január 22. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Budapesti Honvéd SE
2016. január 31. vasárnap 18.00
MAFC - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2016. február 5. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Budafok
2016. február 13. szombat 18.00
Vásárhelyi Kosársuli - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2016. február 20. szombat 18.00
Óbudai Kaszások - Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
2016. február 26. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - EKF-Eger-KOK SE
2016. március 5. szombat 18.00
Konecranes-Salgótarjáni KSE - Tiszaújvárosi Termálfürdő-
Phoenix KK
2016. március 11. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Békési SzSK
2016. március 18. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - MEAFC
2016. március 25. péntek 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - KTE-Duna Aszfalt
2016. április 3. vasárnap 18.00
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - Debreceni Egyetem At-
létikai Club

Kosárlabda - sorsolás

Kézilabda

Kezdetnek nem rossz
Megkezdődött a megyei első osztályú női kézilabda bajnokság.
Az első fordulóban hazai közönség előtt mutatkozott be a TSC
együttese. A tiszaújvárosi lányok magabiztosan nyerték meg a
találkozót.
TSC - Diósgyőri KSC 22-18 (9-7)
TSC: Tóth J.-Rónai (8), Nagy A. (9), Szolnoki (1), Sepsi (1),
Béke, Bagdi B. Csere: Kiss V. (3), Varga Zs., Bozsik.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: A bajnoki rajt mindig nehéz. Ez-
úttal is sokat kellett tenni a sikerért, úgy érzem megérdemelten
tartottuk itthon a győzelemért járó bajnoki pontokat.

A tiszaújvárosiak „portásának”, Tóth Csabának is akadt dolga a Komlói Bányász
elleni Magyar Kupa mérkőzésen.

Az új műfüves kispálya kulturált edzéslehetőséget biztosít majd a fiataloknak.

TSC közgyűlés
Rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott a napokban a Tiszaúj-
városi Sport Club. Az egyesület vezetői teendőit továbbra is
Réti István, az eddigi elnök látja el. Az elnökség összetétele
egy helyen változott, a természetjáró szakosztály delegáltja,
Farkas János helyett, Béres Zoltánt, a női kézilabda szakosz-
tály vezetőjét választották meg.



12. oldal 2015. október 1.Rendezvények
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