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Rokka
Ülünk a rendelő folyosóján laboratóriumi vizsgálatra várva jó sokan, mint
mindig, ám most egy 15-20 fős fiúcsapat is várakozik velünk együtt.
Nyilvánvalóan nem betegek, hanem szűrővizsgálaton vesznek részt, és min-
den bizonnyal a Brassai szakképző iskola újsütetű diákjai, ahogy az bi-
zonyos jelekből kikövetkeztethető. A 15 év körüli fiúk, akik ebben a
korban csikókhoz hasonló szilaj módon szoktak viselkedni, most kissé
megszeppenve, csendben, visszafogottan várakoznak az ajtó előtt. Sokan
közülük ilyen „tortúrában” talán először részesednek, a pisilés, és vérvé-
tel előtti szorongó állapot, és egyes elejtett mondatok erről árulkodnak.
A velük lévő fiatal tanárnő - talán az osztályfőnökük - nagyon kedvesen
és körültekintően próbálja a feszült hangulatukat oldani. Megértő sza-
vakkal magyaráz, aggódó szeretettel, anyáskodva mesél dolgokról, hogy el-
terelje figyelmét a megszeppent társaságnak.
Nem tudom, hogy miként jutott a dolog odáig, de egyszer csak azt vettem
észre, hogy a tanárnő a hagyományos fonalkészítésről tart előadást a fiúk-
nak. Arról, ahogyan valamikor az asszonyok a kenderfonalat sodorták a
rokkán - vagy ahogy mifelénk, Szabolcsban nevezték - kerekes guzsalyo-
kon. Tekintettel a tanárnő korára, nem tartom valószínűnek, hogy ő ezt a
házimunkát valamikor is a való életben láthatta, ám előadása ennek elle-
nére nagyon szakszerű volt, mind a rokka szerkezetét, mind a művelet
leírását tekintve.
Csak gratulálni tudok neki, és a figyelmes fiúknak is, s hogy ilyen jó ke-
zekbe került tanulmányaik sorsa. Kiváló pedagógushoz, aki az oktatással
együtt féltő-nevelő módon kezeli és istápolja a rábízott „emberanyagot”.
Csak így tovább, ilyen lelkesen, tisztelt tanárnő. Ti pedig kedves ifjak, fi-
gyeljetek rá, és becsüljétek meg őt a továbbiakban is, mert ennek biztosan
meg lesz az eredménye.

M. Fekete Béla
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A helyreállítási munkálatokkal is végeznek a napokban.

Csőcsere határidőre

Elindult a távhőszolgáltatás

Hétfőig kilenc társasházban
és egy intézményben is kér-
ték már a távhőszolgáltatás
beindítását.

Az elmúlt időszakban az évszakhoz képest
is hűvös időjárás volt napokig, ezért több
közösség is úgy döntött, hogy kérelmezi a
szolgáltatás indítását.
Szeptember 30-ra, a távhő rekonstrukció
tervezett utolsó napjára befejeződött a jú-
nius óta tartó beruházás. Már csak az utak,
járdák helyreállítása van hátra, amit ezek-
ben a napokban fejeznek be. Kisebb kelle-
metlenségeket, időszakos szolgáltatási szü-
neteket városszerte okozott a nagyszabású
vezetékcsere, de a fűtési szezonra elkészül-
tek a munkálatokkal.

- A fűtés indításának jogszabályi előírásai
vannak - mondja Ódor Istvánné, a Tisza-
Szolg 2004. Kft. ügyvezető igazgatója. -
Szeptember 15-től május 15-ig tart az
úgynevezett rendelkezésre állási idő-
szaka a szolgáltatóknak. Ha ezen az időn
belül egy nap 10 Celsius fok alá, vagy
három egymást követő napon 12 Celsius
fok alá esik a külső átlaghőmérséklet,
akkor a szolgáltatónak be kell indítani a
távhőszolgáltatást. Ettől függetlenül a la-
kosság a közös képviselő írásbeli kérvé-
nyével kérheti eltérő időpontban is a
fűtés indítását, idén már tíz épületben
éltek is ezzel.
- Nyáron kezdődtek és a napokban fe-
jeződtek be a vezetékrendszer cseréjé-

nek munkálatai. Milyen nyomokat ha-
gyott az idő a csöveken, milyen állapot-
ban van a rendszer?
- Tizenhárom helyszínen dolgoztunk június
vége óta. 4400 méter vezetéket sikerült ki-
cserélni, ez több mint a teljes városi veze-
tékrendszer 10%-a. A kibontott csövek
állapotából jól látható, hogy bizony elöre-
gedett a rendszer, és ezeknek a csöveknek
az üzembiztonsága már kockázatos volt,
ezért is volt szükség annak folytatásra, amit
tavaly már elkezdett cégünk. A TiszaSzolg
2004. Kft. üzleti tervének elfogadáskor, ta-
vasszal 100 millió forint tőkeemelésről
döntött a tulajdonos, Tiszaújváros önkor-
mányzata. Ezt az összeget kizárólag csak
távhő rekonstrukcióra fordíthattuk. A köz-
beszerzési pályázatot a Bauvill Épker Kft.
nyerte, így ez a cég lett a kivitelező. Ame-
lyik egyébként már 2014-ben is végzett ha-
sonló beruházásokat városszerte, mond-
hatni a mostaninak az első ütemét.
- Lesz-e folytatás jövőre?
- Remélhetőleg, hiszen a rekonstrukció
célja az elhasználódott vezetékrendszer
cseréje korszerű, előreszigetelt csövekre,
növelve ezzel a szolgáltatás üzembizton-
ságát és csökkentve a hálózati veszteséget.
Úgy gondolom a folytatásra szükség van,
a tulajdonos önkormányzat tájékoztatása
szerint anyagi lehetőségei függvényében
támogatni kívánja a további rekonstruk-
ciót. (A TiszaSzolg 2004 Kft. tájékoztatása
szerint szerdán a város összes épületében
megkezdődött a távhőszolgáltatás.)

Három hónap alatt 4400 méter vezetéket cseréltek ki.

Vértanúk napja

Mécsesekkel, virágokkal és főhajtással emlékeztek országszerte
az 1849. október 6-án mártírhalált halt aradi vértanúkra. Tiszaúj-
városban a Március 15-e parkban néma megemlékezéssel tiszte-
legtek a képviselő-testület tagjai, az intézmények, cégek vezetői,
illetve a város lakói.

Közmeghallgatások
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete közmeg-
hallgatásokat tart az alábbiak szerint: Tisza-part városrészben
2015. október 13-án (kedden) 17.00 órakor a Tisza-parti Sza-
badidőház Ifjúsági Klubjában. Tiszaújvárosban a Városháza III.
emeleti tanácskozó termében 2015. október 14-én (szerdán)
17.00 órakor. Tiszaszederkény városrészben 2015. október 15-
én (csütörtökön) 17.00 órakor a Derkovits Kulturális Központ
Tiszaszederkényi Művelődési Házának nagytermében.
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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 szent-
mise templomunkban.
Októberben a hétköznapi szentmisék előtt 18 órától elimádkoz-
zuk a rózsafűzért.Az imádkozás ideje alatt gyónási lehetőség lesz.
Október 11-én 11:00 órakor tartjuk egyházközségünk búcsúün-
nepét. Meghívott vendégünk Kelemen István plébános atya lesz.
A templom díszítésére az adományok gyűjtését megkezdtük a
plébániairodában és a templomban hátul, a kisasztalnál elhe-
lyezett perselyben.
Felhívjuk a kedves szülők, nagyszülők figyelmét, hogy ebben
az évben is folytatódik az óvodákban is a hittanos foglalkozás.
Jelentkezni lehet az óvodákban, illetve szentmisék után a sek-
restyében.
Mint azt a kedves hívek tapasztalták, elkezdődtek a templom-
lépcső építésének és akadálymentesítésének munkálatai. Vár-
hatóan december közepére fog elkészülni. A vállalkozó vállalta,
hogy biztosítja a templomba bejutáshoz a biztonságos közleke-
dést. Kérjük a kedves hívek megértését.
Szeretnénk felmérni a jövő évi naptár- és kalendáriumigényt.
Kérjük, hogy aki vásárolni szeretne, hátul a kisasztalon elhe-
lyezett lapon iratkozzon fel.
Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz. Vasárnap 8:30
Szent Liturgia Sajóörösön, 10:00 Sajószögeden (Dragos Tamás
atya). Tiszaújvárosban 10:45 utrenye, 11:00 Szent Liturgia,
17:30 vecsernye. Hétfőn 17:30 paraklisz.
„Ha az emberek megismernék az Úr irántunk való szeretetét,
teljesen az ő szent akaratára bíznák magukat, és akárcsak a ki-
rály gyermekei, békességben élnének Istenben.” (Szent Sziluán)
Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz isten-
tisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az ima-
házban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni istentiszte-
letet követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk az ima-
teremben.

Dicsőség
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.

A Tiszaújvárosi Krónika
elérhetőségei:

Tel.: +36 49 341-755,
+36 49 341-844.

Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 11-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd október 12-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688) 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.

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap dél-

után 17 órától másnap reggel 8 óráig, illetve

pénteken 17 órától hétfő reggel 8 óráig, vala-

mint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.

Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon Szeretnek.
Fájó szívünk fel-felzokog érted,

Örökké Szeretünk, Nem feledünk Téged.”
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,

akik ismerték és szerették, hogy
LŐRINCZ MIHÁLY

türelemmel viselt hosszú betegség után
45 éves korában elhunyt.

Temetése 2015. október 12-én, hétfőn, 13.00 órakor lesz
Sajószögeden a városi temetőben.

Gyászoló édesanyja és családja

MEGEMLÉKEZÉS

T A R L Á S Z L Ó
halálának 6. évfordulójára

„Szívünkben helyedet nem pótolja semmi,
Míg e földön élünk, nem fogunk feledni.
Visszahoz egy régi perc, megidéz egy fénykép,
Míg csak élünk, sosem lesz ez másképp.
A nagy szavak mit sem érnek,
Elszállnak, mint az őszi szél.
De a szeretet, mely szívünkben él,
A síron túlra is elkísér.”

Feleséged és nevelt lányod, Klaudia

Tiszaújvárosiak a legjobbak

Lépcsőfutásban a csúcson
Október 3-án, szombaton Bu-
dapest adott otthont a Lép-
csőfutó Országos Bajnokság-
nak, melyen a tiszaújvárosi
Pauska Krisztián volt a leg-
gyorsabb.

A Semmelweis Orvostudományi Egyete-
men a résztvevőknek teljes felszerelésben
- bevetési védőruhában, védőcsizmában,
védősisakban és speciális védőkesztyű-
ben, hátukon acélpalackos légzőkészülék-
kel - kellet felfutniuk a huszonharmadik
emeletre.
A megmérettetésre idén kétszáz tűzoltó
nevezett, közülük negyvenen párban in-
dultak. Korcsoportokba rendezték az in-
dulókat, és természetesen a hölgyek és az
urak külön kategóriában álltak rajthoz. Az
egyes kategóriák dobogósait érmekkel és
kupákkal díjazták. Dr. Kanyó Ferenc tűz-
oltó alezredes évekkel ezelőtt megfutott 2
perc 23 másodperces legjobb idejét, amely
a Lépcsőfutó Országos Bajnokság abszo-
lút rekordjának számít, ezúttal sem tudták

túlszárnyalni a versenyzők.
Az idei leggyorsabb indulónak a tavalyi

évhez hasonlóan Pauska Krisztián, Tisza-
újváros létesítményi tűzoltója bizonyult,
aki 2 perc 35 másodperc alatt futott fel a
huszonharmadik emeletre.

Ugyancsak a FER Tűzoltóság állomá-
nyába tartozik a korosztályában első Bodó
László, aki Benőcs Zoltán kollégájával
holtversenyben végzett az abszolút kate-
gória második helyén. Idejük 2 perc 45
másodperc volt.

Középen Pauska Krisztián, jobbján Bodó László, balján Benőcs Zoltán a lépcsőn - ezúttal ülve.

Kihűlt a parkban

Hajléktalanhalál
Egy tiszaújvárosi hajléktalan holttestét találták meg szep-
tember 30-án reggel a Március 15-e parkban. Az 56 éves férfi
az egyik pad mellett feküdt a földön. Járókelők találtak rá, ők
értesítették a rendőrséget. Az előzetes szakvélemény alapján
kihűlés okozta a férfi halálát. Az információk szerint előző
este hajléktalanok társaságában volt a helyszínen. A Tiszaúj-
városi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása vét-
ség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen büntetőeljárást
indított.
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Sajtótájékoztató

Bevándorláspolitika

Magyarország bevándorláspolitikája címmel tar-
tott sajtótájékoztatót Tiszaújvárosban dr. Mengyi
Roland, térségünk fideszes országgyűlési képvise-
lője.

A politikus szerint csak Magyarország tett konkrét lépéseket a
probléma kezelésére. „Magyarországnak kell megvédenie saját
és az Európai Unió határait” - hangsúlyozta Mengyi Roland. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy a sajtó és egyes európai vezetők
mennyire rosszul értelmezik a déli határzárat. Sokan ugyanis
Magyarország teljes elszigetelődéséről beszélnek, miközben sze-
rinte mindössze egy műszaki határzárról van szó. A sajtótájékoz-
tatón elhangzott, hogy a kormány lépéseit a nemzeti konzultáció
is megerősíti, ezt a következtetést vonták le a kérdőívekre visz-
szaküldött egymillió válaszból. Dr. Mengyi Roland leszögezte,
amíg nincs közös európai megoldás a kérdésben, addig Magyar-
országon marad a jelenlegi forgatókönyv.

Dr. Mengyi Roland és a sajtó munkatársai.

Fokozottan fáklyáztak

Október 2-án 14.40-kor részleges áramkimaradás volt a MOL
Petrolkémiai Zrt.-nél. Az áramhúzás következtében a PP-4 és az
Olefin-2 üzemek kiestek. Az üzemzavar elhárításáig intenzív,
sűrű fekete füsttel járó fáklyázás volt mindkét üzemben.

Szép napok a szépkorúaknak

Idősen is tartalmas élet
Programokkal teli napokat
tudhatnak maguk mögött vá-
rosunk nyugdíjasai, hiszen
október elseje és hetedike kö-
zött rendezték meg az Idősek
Hetét.

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont és a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sülete idén is bőséges kínálatról gondos-
kodott. Volt kultúra, gasztronómia, ünnepi
ceremónia és parkavató.
Térkövezett sétányok szelik keresztül a
Nyugdíjas parkot, de vannak már itt pihe-
nőpadok is és hamarosan szabadtéri fit-
nesz eszközöket is telepítenek ide. A
felújított parkot az Idősek Világnapján,
október elsején avatták fel ünnepélyes ke-
retek közt.

A szövetség parkja

Bráz György polgármester Tiszaújváros
önkormányzata nevében köszöntötte a
nyugdíjasokat, s adta át a felújított parkot.
- Ez a park a szövetséget jelenti. Szövet-

séget az idősek és az önkormányzat kö-
zött, úgy, ahogy az Ifjúsági park is, ami a
fiatalok és az önkormányzat közötti szö-
vetség, ami azt jelenti, hogy egymás nél-
kül nem tudunk létezni. Ennek a városnak
szüksége van az idős emberek tapasztala-
tára, arra, hogy az idősek aktív életét él-
hessenek és bekacsolódhassanak a város
életébe - fogalmazott a polgármester.
Aparkot Tomorszky Istvánné Csilla álmodta
meg húsz évvel ezelőtt.Asors kegyetlen fin-
tora, hogy éppen ő nem lehetett már ott az
ünnepségen. Őt és ötletét is méltatta Sóvágó
Gábor, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egye-
sületének elnöke, majd közösen megkoszo-
rúzták azt a kopjafát, melyet partnerváro-
sunktól, Csíkszeredától kaptunk még 2006-
ban.

Biztonság, társaság,
egészség

Először kapott meghívást a rendezvényre
a Magyar Nyugdíjas Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének elnöke, Némethné Jan-
kovics Györgyi, aki méltatta az idősbarát
önkormányzat tevékenységét, a szépko-
rúak összetartását, és azt is megfogal-
mazta, hogy mi az a három dolog, amire
minden nyugdíjasnak szüksége lenne.
- Ez az ünnep a mi munkánknak a kicsú-
csosodása, hiszen ilyenkor kap publicitást
az, ahogy mi az idős korról gondolkodunk
- mondta. - A legfontosabb dolgok, me-
lyekre minden nyugdíjas vágyik, egyrészt
a biztonság anyagi és fizikai értelemben
egyaránt. A nyugdíjak értékállóságának ja-
vítása fontos kívánsága ennek a generáci-
ónak. Jó lenne az is, ha biztonságban
tudnánk magunkat, hogy az idős ember ne
legyen megtévesztés áldozata, és este mer-
jen kimenni az utcára. Egy másik fontos
terület a magány oldása, ezért is szüksé-
gesek az olyen idős közösségek, melyek

társakat is adnak a szépkorúak számára. A
harmadik dolog pedig az egészség, amire
igyekszünk vigyázni és megőrizni, hiszen
jó lenne, ha egészségben megélt éveket
tudhatna magáénak az ember nyugdíjas
korában is.

Köszönet
a városépítőknek

A programokkal teli hét kulturális nyitá-
nyát a Derkovits Kulturális Központban
tartották. Pitti Katalin, a népszerű énekes
operett részleteket hozott tiszaújvárosi
vendégszereplésére, de humorból sem volt
hiány a színpadon. Az időseket dr. Fülöp
György alpolgármester köszöntötte, aki
többek között azt hangsúlyozta beszédé-
ben, hogy mennyi mindent köszönhet te-
lepülésünk az egykori városépítőknek és
közösségteremtőknek, annak a generáció-
nak, melyet ma ünnepelnek.

Arany-
és gyémántlakodalom

Pénteken a Falusi és a Básti házaspár es-
küvőjére gyülekeztek a szépkorúak a Pol-
gármesteri Hivatal házasságkötő termében.

Ötven, illetve hatvan együtt töltött év után
újraeskették a jubiláló párokat. Rokonokat,
barátokat vártak a ceremóniára, csakúgy,
ahogy az azt követő lakodalomba is, me-
lyet a Kazinczy Közösségi Ház éttermében
tartottak. Könnyek közt mondták el újra há-
zassági fogadalmukat a párok, akik jóban,
rosszban kitartottak egymás mellett évtize-
deken át.
- Éppen hatvan évvel ezelőtt kértem meg
a feleségem kezét a mamától - emlékszik
vissza a gyémántlakodalmát ülő Básti
Gyula. - Felemelő érzés most újra itt állni.
Mindig összetartottunk, segítettük egy-
mást a nehezebb időszakokban is.
Falusi Ferenc és felesége is meghatódva
álltak újra az anyakönyvvezető elé.
- Ötven év van mögöttünk, boldogságban,
szeretetben, családunk körében – sorolja az
örökifjú pár. - Az eltelt évtizedekben volt rá
idő, hogy megszokjuk egymás rigolyáit, sze-
szélyeit, hogy minél zökkenőmentesebben
teljen az élet. Unokák, víkendház, sütés-
főzés, kirándulás, ilyenekkel töltjük min-
dennapjainkat, természetesen közösen, úgy,
ahogy anno elindultunk ezen az úton.

Kulturális kavalkád

Zenével, tánccal, szavalatokkal, vidám, tré-
fás jelenetekkel álltak közönségük elé a
nyugdíjasok a kedden délután megrende-
zett Őszi Kulturális Kavalkád elnevezésű
program színpadán. Ki-ki megmutathatta
tehetségét, színes egyéniségét, írói vénáját.
Saját verseket is előadtak, volt aki hang-
szeres tudását mutatta meg, mások pedig
precízen megkoreografált táncos produkci-
óval lepték meg nyugdíjas társaikat. A sze-
derkényi idősek énekeltek, citeráztak, saját
tollukból íródott tréfás jelenetet adtak elő, a
kaffkás egykori pedagógusok countryt tán-
coltak, de a rendezvény állandó diákven-
dégei az Esély Napközi Otthon sérült fia-
taljai is lehetőséget kaptak újabb műsoruk
bemutatására, vendégszereplőként pe-dig
az Énekszó Baráti Kör kórusmuzsikája
zárta a programot.

berta

A Nyugdíjas park az önkormányzat és az idősek közötti szövetséget is szimbolizálja.

A Básti házaspár (balra) gyémánt-, a Falusi házaspár aranylakodalmat ült.

Zenével, tánccal, szavalatokkal, tréfás jelenetekkel álltak a közönség elé az Őszi Kulturá-
lis Kavalkád fellépői. Képünkön a szederkényi nyugdíjasok, mosolyfakosztó előadásuk köz-
ben.

A Tisza élővilágával, az egészséges életmóddal és a környeze-
tünkkel ismerkedhettek az ovisok a Tisza-szigeten. A 19 temati-
kus állomásból álló szabadtéri programban játékos foglalkozá-
sokon bővíthették ismereteiket a kicsik. Az Ősz a szigeten elne-
vezésű programot idén 11. alkalommal rendezték meg, mely ka-
landozás az óvodai környezeti nevelés része.

Időseket köszöntöttek

Már hagyomány, hogy a Kazinczy iskola növendékei az Idősek
Hetén felköszöntik a Nikodémus Idősek Otthona lakóit. Idén ok-
tóber 6-án adtak ajándékműsort a gyerekek.

Ősz a szigeten

Játékos kalandozás
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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

TÓTH SÁNDOR
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. október 14-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

október Helye Ideje Kinek a részére

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

Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

20. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

21. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

22. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

27. kedd Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Szociális étkezők

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!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester
2015. október 12-én (hétfőn)

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye:
Polgármesteri Hivatal

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes

bejelentés alapján történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 4. bírálati időszak-
ban (2015. augusztus 1. - 2015. szeptember 30.) az alábbi kérel-
mezők részesülnek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában

Bráz György polgármester

Név

A visszatérí-
tendő támo-

gatás összege
E Ft

A vissza nem
térítendő tá-
mogatás ösz-

szege E Ft

Vásárolt ingatlan
címe

Boros Anikó 500 250 Bolyai J. köz 1.
3/2.

Fodor Enikő Annamária 500 250 Árpád út 35.
4/1.

Szánóczkiné
Suhaji Bernadett 200 100 Munkácsy M.

út 48. 1/1.
A kérelmezőknek

megállapított összeg 1 200 600

Maradvány összesen 23 050 16 050

Roma közmeghallgatás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
2015. október 13-án (kedden) 9,30 órától közmeghallgatást,
10,00 órától rendkívüli ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség

Farkas Sándor
elnök

Retro tárgyak vására
Kedves Fiatalok!
Ha kedvelitek a régi dísz-, emlék-, ajándék-, apró használati
tárgyakat, várunk 2015. október 18-án 8.30 órától a Tiszaúj-
városi Nyugdíjasok Egyesülete udvarán (Kazinczy út 3.) meg-
rendezendő retro tárgyak vásárára.

Sóvágó Gábor
elnök

TVK Nyugdíjasok Baráti Köre
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Felhívás

Bursa 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.
A pályázat 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.
A pályázat 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 KIÍRÁS

Felhívjuk a település állattartóinak figyel-
mét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási
Hivatalának hatósági főállatorvosa Tisza-
újváros közigazgatási területére
2015. október 7-től 2015. október 27-ig
terjedő időszakra legeltetési tilalmat és
ebzárlatot rendelt el.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyü-
kön elzárva, illetve a kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal,
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását mel-
lőzni lehet, ha azok onnan nem szökhet-
nek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve és szájkosárral szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes
veszettség elleni védőoltással rendelkező
kutyát, vagy macskát és csak a hatósági ál-

latorvos kedvező eredményű vizsgálata
után és engedélyével szabad kivinni.
- Érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek
ebei,
c.) katasztrófamentő ebek,
d.) segítő- és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek rendelte-
tési céljuknak megfelelő használatuk
idejére mentesek a fent foglalt korlátozás
alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket ha-
tósági megfigyelés alá kell helyezni az eb-
zárlat időtartamára. Az állat hatósági
megfigyelése az ebzárlat esetleges meg-
hosszabbítása esetén sem tarthat kilencven
napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb
vagy macska veszettség elleni oltottsága
nem állapítható meg és az állat befogása,

illetve hatósági megfigyelése nem oldható
meg biztonságosan, az állatot a járási fő-
állatorvos határozatára járványügyi intéz-
kedésként az állatvédelmi előírások
megtartásával le kell ölni.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecs-
kék, lovak, szamarak, öszvérek és serté-
sek legeltetését a lakott településen belül
az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányá-
ban a lakott település határától számított
500-1000 méteren belül kell megszer-
vezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándo-
rolva történő legeltetése tilos!
- Az állandóan legelőn tartott húshasznú
szarvasmarha-állományok legeltetését - az
állomány nagyságától függően - 10-20
hektáros területre kell korlátozni.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Buszjáratok
a vásár napján

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. október 11-
én lesz a hagyományos római katolikus búcsú rendezvény
és kirakodóvásár.
A vásár helyszíne:
- Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla úti szakasza),
- Széchenyi út (Kazinczy út - Béke úti szakasza),
- Ifjúsági Park Bartók Béla úti garázssor mögötti területe.
Kérjük, hogy 2015.október 10-én az esti óráktól ezeken az
útszakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük az utazó-
kat, hogy október 11-én az autóbusz-közlekedés az alábbiak
szerint történik:
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 26. sz. alatti
megállóhely zárva lesz.
A lezárás időtartama alatt az autóbusz-járatok a következő út-
vonalakon közlekednek:
Helyközi járatok:
Mezőcsát - Polgár irányába, illetve irányából: Autóbusz-ál-
lomás - 35.sz. főút – TVK elágazás megállóhely útvonalon
közlekednek. A járatok a Széchenyi úti (Üzletsor) megálló-
helyet nem érintik.
Helyi járatok:
Tiszaszederkény városrész irányába a járatok útvonala a kö-
vetkező: Autóbusz-állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út -
Rózsa út - Szederkényi út – Tiszaszederkény.
Tiszaszederkény városrész irányából a járatok útvonala a kö-
vetkező: Tiszaszederkény - Szederkényi út - Rózsa út - Bethlen
G. út (az utasok leszállítása a Bethlen G. úti helyi járati
megállóhellyel szemben, a járdaszigetre történik - Bartók
Béla út - Autóbusz-állomás.
A Jabil irányába a járatok útvonala a következő: Autóbusz-
állomás - Bartók Béla út - Bethlen G. út - Rózsa út - Szeder-
kényi út - Huszár Andor út. A járatok a Rózsa úton található
megállóhelyen megállnak.
A Jabil irányából a járatok útvonala a következő: Huszár
Andor út - Szederkényi út - Rózsa út - Bethlen G. út - Bartók
Béla út - Autóbusz-állomás. A járatok a Rózsa úton talál-
ható megállóhelyen megállnak.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

A rendezőség

Díjfizetés máskor!
A tájékoztatjuk az érintetteket, hogy intézményünk élelmezési
csoportjában az étkezési térítési díjbefizetés ügyfélfogadása
2015. október 5-től az alábbiak szerint változott:
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

Hirdetmény

Legeltetési tilalom és ebzárlat

Tájékoztatás

Közterületi
felújítások

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. október 8-án megkezdőd-
nek a közterületi rekonstrukciók az alábbi helyszíneken:

• Rövid járdaszakaszok felújítása a Pajtás köz 5-7. sz., Szent
István út 21-23. sz., Deák tér 1-3. sz. és az Árpád úti járda kö-
zötti szakaszon, a Szent István út 13-15. sz. előtt.

• A központi étterem előtti terület rekonstrukciója, járdafel-
újítás, járdaépítés a Bóbita Óvoda bejáratáig és gépjármű
beállóhely kialakítása.

• A Kazinczy úton a Hamvas Béla Városi Könyvtártól a Bartók
Béla útig terjedő szakaszon járdaburkolat felújítása.

• Egy-egy kiemelt gyalogátkelőhely létesítése a Mátyás király,
az Árpád, illetve a Lévay úton.

• A Tiszaszederkényi Művelődési Ház melletti aszfaltos jár-
daszakasz térkőburkolatos felújítása.

• A Deák téren parkolóbővítés.

• A Szent István út 1/A. mögötti területen járdabővítés és jár-
daburkolat felújítása.

Valamennyi beruházás befejezésének várható ideje: 2015.
november 30.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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Az időjárás nem kedvezett a kirándulásnak, de a résztvevők így is
sok élménnyel gazdagodtak.

A Magyar Kálváriánál.

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.)

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 elis-
mert nyelvvizsgára felkészítő (hagyomá-

nyos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) +
ECDL Select (7 modulos)

Szakképesítés Tervezett indulás:
2015. november

2.

Alapfokú német „komplex” államilag elis-
mert nyelvvizsgára felkészítő (hagyomá-

nyos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) +
ECDL Select (7 modulos)

Szakképesítés Tervezett indulás:
2015.november

3. Építő- és anyagmozgató gép kezelője (tar-
goncavezető) + hatósági vizsga

Iskolai előképzettség: alap-
fokú iskolai végzettség vagy
iskolai előképzettség hiányá-
ban a gépészet szakmacso-

portra meghatározott
kompetenciák birtokában.

Egészségügyi alkalmassági
követelmények: szükségesek.

Tervezett indulás:

4. Szociális gondozó és ápoló Alapfokú iskolai végzettség
Tervezett indulás:

2015. november-decem-
ber

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

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
Diák Sport Egyesülete immáron harmadszor szer-
vezte meg őszi túráját, ahol iskolánk valamennyi
diákja tanáraikkal együtt vett részt.

Ez a szép verőfényes nap még a lelkünket is felvidította, s köny-
nyebben vettük az akadályokat. Utunk először a sátoraljaújhelyi
Szár-hegyre vezetett, ahol 80 évvel ezelőtt felállították Ma-
gyarország századik országzászlóját, majd egy év múltán ünne-
pélyesen felavatták a 14 stációból álló, Magyar Kálvária nevet
viselő emlékműegyüttest, amely a trianoni béke következtében
elcsatolt 38 városnak állít emléket. Ezután a közeli Széphalomra
érkeztünk. A Magyar Nyelv Múzeumának új kiállítását megte-
kintve egy érdekes kvíz kitöltésével kellett tudásunkról számot
adni, majd utunk végeztével diákjaink műsorát követően meg-
koszorúztuk iskolánk névadójának sírját. Igazán tartalmas napot
tudhattunk magunk mögött.

Dorony Attiláné
igazgató

A Széchenyi örökében című jubileumi rendez-
vénysorozat utolsó állomásához érkezett a Tisza-
újvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Széchenyi István Iskolája.

Kilencven diák, kilenc pedagógus és intézményünk igazgatója -
dacolva a mostoha időjárási körülményekkel - szeptember 26-án
izgalmas, tiszai sétahajózással egybekötött kiránduláson vett
részt.
Hegyalja kapuján át Tokajig autóbusszal utaztunk, miközben fel-
idéztük Vásárhelyi Pál és gróf Széchenyi István Tisza-szabályo-
zási terveit.
Tokajból egy 100 fős hajóval utaztunk Szabolcs községbe. Ide-
genvezető kíséretével kerestük fel a falucska Árpád-kori temp-
lomát, melyben 1092-ben Szent László királyunk országos zsi-
natot tartott. Az itt lejegyzett határozatokból szerkesztették Szent
László király I. törvénykönyvét.
Ezután tekintettük meg a Mudrány család eredeti állapotban
fennmaradt kúriáját, ahol a Szózat márványba vésett sorai díszí-
tik a barokk bútorokkal berendezett ebédlő falát. A helyiségek
mennyezetének négy sarkát kiemelkedő magyar történelmi sze-
mélyiségek portréi ékesítik. Ebben a házban vendégeskedett
Móricz Zsigmond is, akinek tollából az itt szerzett élmények
alapján született az Ebéd című novella.
A következő látványosság Szabolcs község ékessége, a honfog-
lalás-kori földvár volt. A vár aljában lévő Szabolcs vezér bronz-
ból készült szobrának megtekintése után meredek lépcsősoron
jutottunk el a 12 méteres magasságba, ahonnan csodálatos pano-
ráma tárult elénk. Ezután visszatértünk Tokajba, ahol a Bodrog
és Tisza találkozásában gyönyörködhettünk.
Köszönjük Hok Csaba intézményvezető úrnak, a programszer-
vezőknek, a kísérő tanároknak és a szponzoroknak, hogy hozzá-
járultak élményekben gazdag kirándulásunk sikeréhez.

A résztvevő széchenyis diákok

kronika@tiszatv.hu

Elődök nyomában

kronika@tiszatv.hu

Kazinczy
nyomdokain
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A résztvevők és az előadó. Mátyás Edina (kis képünkön) szerint a Derkovits Kul-
turális Közopnt munkatársai odafigyelnek a protokoll szabályaira, s e szerint vég-
zik munkájukat.

Gyásznapunk
mártírjai

Ne borzold össze a szakállamat, mindig kedves volt nekem -
szólt rá a hóhérra Damjanich, amikor a kötelet a nyakára
tette. Utolsó előttinek végezték ki, végig kellett néznie társai,
bajtársai kínjait, végzetét. Parasztszekéren vitték a vesztő-
helyre. Ő mankóval ment a bitófa alá, ugyanis lábát törte
előtte. A szerb-rác „nagy medvét” imádták honvédei. Meg-
gyónt és magyarként halt hősi halált Damjanich János.
Először a négy „golyóra ítéltet” kísérték a vár melletti sán-
cok közé. Ők „kegyben” részesültek, mert nem hazudtak, il-
letve nem az oroszok előtt tették le a fegyvert. Scweidel József
- a vérével öntözött feszületet küldte fiának a pap által - oszt-
rák-magyar nemes volt. Kiss Ernő örmény ősöktől származó
magyar nemes, a bánsági seregek parancsnoka. Gazdag volt,
pénzzel is segítette a harcokat. Lázár Vilmos szintén örmény
ősöktől származott. Búcsúlevelében arra kérte feleségét,
hogy nevelje gyermekeit becsületre és ha az életbe kilépnek,
adjon nekik egy-egy emléket tőle.
Dessewffy Arisztid békésen aludt a kivégzés előtti éjszakán.
Ez csak tiszta lelkiismeretű emberek sajátja és a gyermekeké.
A hatalom akkor is tette a dolgát, vérszomjas volt és kö-
nyörtelen. Haynau és a császári hadbírók kiélték sekélyes,
aljas vágyaikat. Nem volt kegyelem. De hát ez a hatalom ter-
mészetrajza. Viszont felemelő és csodálatra méltó az az er-
kölcsi tartás, ahogy a mártírok elviselték a testi, lelki kínokat,
a megaláztatást.
Az akasztásos kivégzések a váron kívüla Zsigmondháza és
Újarad felé eső mezőn történtek. Oda zarándokolt a szomorú
menet a kilenc elítélttel. Poeltenberg Ernőt szólították elő-
ször. Ő volt az, aki azt mondta katonáinak, hogy a nyelvem
német, de a szívem magyar. Török Ignác következett. Ő had-
mérnök volt, talán egy puskát sem sütött el, de munkája nél-
külözhetetlen és nagyon hasznos volt. Ezért lakolnia kellett,
hősként halt meg a hazáért.
Lahner György következett. Ő sem harcoló tábornok volt, a
fegyver- és lőszerellátás volt a feladata. Példásan végezte.
A kivégzés előtti éjjelen fuvoláján játszott, tanúk szerint a
Hattyúdalt. Knezic Károlynak felajánlották a menekülést.
Nem élt vele. Nem hagyhatom el honvédeimet, akik a har-
cokban hívek voltak - mondta. Maradt Nagy Sándor József,
Isaszeg, Nagysalló, Budavár csatáinak hőse. Hajfürtöt kül-
dött szeretett Emmájának. A temesvári vereség után a kard-
ját hüvelyébe tolta, soha többé nem vonta ki.
Leininger Westerburg Károly. Német gróf. Magyarországot
tekinti hazájának. Harcol és hősi halált hal érte. Aulich
Lajos. Szintén német származású, magányos farkas. Asszony,
gyerek nem sírt utána, a hazáért élt és halt. Vécsey Károly
zárta a szomorú sort. Arisztokrata volt és nagy szervező.
Tizenhárom nagyszerű ember adta legdrágább kincsét, az
életét a szabadságért. Német, örmény, osztrák, rác. A ma-
gyar szabadságért!
Igazi magyarok és hősök voltak Ők. Igazi magyarok. A vesz-
tőhely közelében lévő gúlaemlékmű kriptájában nyugszanak
11-en. Kiss Ernő egy vajdasági templomban, Dessewffy a
Felvidéken, családi sírboltban alussza örök álmát. Béke po-
raikra.
Ilyenkor azokon a helyeken, ahol magyarok élnek, a kopja-
fákon, az emlékműveken nemzetiszín szalagokat babrál az
októberi szél. Mécsesek lángjai imbolyognak és a kegyelet
és emlékezés virágai ajánlják fel utolsó pompájukat és szép-
ségüket a hősöknek. Mert nem csak a bukásra, 1849. október
6., gyászos napjára, hanem a szabadságharcra, a tavaszi
hadjáratra, a győztes csatákra és a „majdnem csodára” is
emlékezünk. Emlékezzünk!

K. Tóth Imre

Túri Bertalan novellái

Megőrizni az embert
Novelláiból válogatta össze an-
nak a kötetnek az anyagát
Túri Bertalan, melyet az idei
Országos Könyvtári Napo-
kon ajánl az olvasók figyel-
mébe.

A tiszaújvárosi szerző október 11-én a
Könyves Vasárnap délutánján tartja könyv-
bemutatóját a Hamvas Béla Városi Könyv-
tárban.
Móriczhoz és Mikszáthoz is hasonlították
már azok a kritikusok, akik véleményt
mondtak szóban és írásban Túri Bertalan
írásairól. Nem véletlenül, hisz mint azt
maga a szerző is mondta, rajtuk nőtt fel,
kedvenc íróihoz ezért a stílusbeli hasonla-
tosság.
- Fiatal koromtól írok, - kutat az emlékei-
ben Túri Bertalan - versekkel kezdtem,
aztán rájöttem, hogy ez nem az én vilá-
gom. Áttértem egy másik stílusra, a no-
vellákhoz, és hű is maradtam hozzá. Az
első jelentős alkotásomat a Napjaink című
irodalmi folyóirat közölte 1983-ban, majd
sorra jöttek a különböző lapok, melyeknek
elküldtem az írásaimat, vagy felkértek
arra, hogy írjak. Megjelent még novellám
a Vasas Szakszervezet lapjában, a Szabad
Földben, a Magyar jövőben, az Ezredvég-
ben és a Kelet felől irodalmi folyóiratban,
antológiákban, a Magyar Naplóban, a
Nyírségi Gondolatban, de a Borsodi Ve-
gyészbe, a Krónika „elődjébe” is írtam
annak idején.
- Vannak író barátai, összejár hason-
szőrű emberekkel, vagy otthon magán-

zóként írja ki magából a gondolatokat?
- Otthon születnek az írásaim, de nem
rólam. Egyetlen történetben sem szerepe-
lek. A kézzel írt történeteim nyomtatott
formába öntésében a lányom, Melinda van
segítségemre, aki családi kritikusként is
megfogalmazza az írásaimról alkotott vé-
leményét. Rengeteget olvasok, szeretem a
könyveket és évtizedek óta járok a sza-
bolcsi írótáborba, ahol minden nyáron
több napot is eltöltök és feltöltődöm író-
társaimmal.
- Miről ír?
- Az életről. A szegénységről, a hátrányos
helyzetbe jutottakról leginkább. Szakmai
berkekben ezért is tartanak realista írónak.
A novelláim rólunk szólnak, az emberi
sorsokról, problémákról. Madár János, a
kiadóm vezetője szociográfus látleletnek
nevezte az írásaimat, melyek emberi és
társadalmi kérdéseket feszegetnek, olya-
nokat, amelyek megkerülhetetlenek. Sze-
génység, emberi megaláztatás, jövőtlen-
ség, a múlt és jelen nyomorúsága, ezek is
ott vannak az írásaimban.
- Ifjúkora óta ír, az elmúlt 30 évben
több novelláját is közreadták, itt él kö-
zöttünk évtizedek óta. Hol volt eddig
Túri Bertalan?
- 23 novella került bele ebbe a kötetbe,
ami életem első könyve. Igen az első, kö-
tetem még nem jelent meg soha, bár a ki-
adásra sokszor sok ígéretet kaptam sok
helyről. A tőlem kért feladatot én elvégez-
tem, a kiadások azonban sorra meghiúsul-
tak, hol politikai, hol anyagi okokból, de
leginkább ez utóbbi. Évtizedek után nagy

várakozással tekintek első novellásköte-
tem fogadtatására, melyet 300 példányban
hozott le a nyomda a Rím Könyvkiadó
gondozásában.
- Tiszaújváros, az egykori Leninváros,
Tiszaszederkény története, vagy az ott
élő emberek élete szerepel-e a történe-
tei között?
- Ha jól emlékszem a Megőrizni a helyem
az emberek közt című az egyetlen írás,
ami Tiszaújvároshoz köthető. Ez az első,
nyitó novellája is a most megjelenő köny-
vemnek. A kezdetekről szól, akkorra datá-
lódik, amikor a kukoricaföldek határában
elkezdődött a gyárépítés. A történet valós,
Kiss Bertalan szederkényi lakos elmon-
dása alapján írtam meg. Régies stílusú írás
ez, amikor még a jötteket, gyütteknek
mondták. A történet 1954-ben kezdődik,
amikor a községi tanács értesítette arról a
főhőst, hogy az Országos Városrendezési
és Helykijelölő Bizottság a TVK helyét
Tiszaszederkény határában jelölte ki 16
holdon. Berti bácsi földtulajdonából 1800
négyszögöl beleesett az építési területbe,
ezért kisajátításra ítéltetett. A történet
1981-ben a TVK-ban fejeződik be, ahová
a főhőst nappali őrként küldték dolgozni.
- És az ön története, hogyan, hol folyta-
tódik?
- Maradok magamhoz hű, továbbra is írni
fogok, hiszen azt szeretem, ezért is csiná-
lom. Talán még lesz egyszer valaki, aki
arra érdemesnek tartja majd írásaimat,
hogy egy újabb kötet születhessen belő-
lük.

berta

Túri Bertalan az életről, a szegénységről, a hátrányos helyzetben lévőkről ír leginkább.

A kötet 23 novellát tartalmaz.

Szakmai előadással kezdődött az Országos Könyv-
tári Napok tiszaújvárosi programsorozata. A Tisza-
újvárosi Könyvtárosok Találkozójának fókuszában
a rendezvényszervezés, azon belül is a protokoll
állt.
Mátyás Edina, a Derkovits Kulturális Központ mű-
velődésszervezője tavaly végzett egy kifejezetten a
művelődési szakembereknek szánt képzésen és vált
protokoll szakértővé.
- A protokoll alapvetően a diplomácia sajátja volt,
de mára már a cégek, intézmények és szervezetek
is odafigyelnek rá - mondta az előadó. - Itt, a
Derkovits Kulturális Központban úgy gondolom,
hogy a kollégáim kellően odafigyelnek a protokoll
szabályaira, hiszen egy-egy megnyitón, ünnepsé-
gen fontos, hogy e szerint végezzük a munkánkat.
Mint elhangzott, a köszönéstől a társas viselkedé-
sen át - az esetleges konfliktuskezelést is beleértve
- egészen az öltözködésig mindent szigorú szabály
ír elő. Az első lépcsője ennek az illem, amit jó eset-
ben az ember „otthonról” hoz. A második lépcső az
etikett, ami „megmondja”, hogy mit is tegyünk, ezt
követi a protokoll, ami pedig a hogyanra válaszol.
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Illem, etikett, protokoll

Kézcsóktól az öltözetig

Az aradi tizenhármak és Magyarország első alkotmányos mi-
niszterelnöke, a szintén október 6-án Pesten kivégzett
Batthyány Lajos.
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A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti IskolaVándor Sándor
Zeneiskolája értesíti a zenekedvelő közönséget, hogy

a Zene világnapja alkalmából
2015. október 8-án, csütörtökön 16.00 órától

Dudás Zsuzsanna, a zeneiskola zongoratanárnője hangversenyt ad
a zeneiskola hangversenytermében.

Műsorában Scarlatti, Haydn, Schumann, Liszt és Debussy művei hangzanak el.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hok Csaba intézményvezető

Felhívás
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola (Tiszaújváros, Munkácsy Mihály út 18.) JÁ-
TÉKOS OVIS AEROBIC- ÉS AGYTORNÁT szervez 6-7 éves óvodások számára minden ked-
den 16.45-17.15 óráig. Bővebb információ a kazinczyrefi.hu honlapon található.

Dorony Attiláné
igazgató
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A Tisza TV műsora

Október 8., csütörtök

9:00 Héthatár: Zene világnapja városszerte - Gájer Bálint est
- Református kóruskoncert - Ősz a szigeten - Könyvtári

napok nyitány - Aradi vértanúk
9:15 Hétről-hétre magazinműsor: Idősek hete

(A műsor a szerdai adás ismétlése)

Október 14., szerda

18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Országos Könyvtári
Napok - Séta a mellrák ellen - Más-kép - Bemutatkozó

koncert - Egészségnap - Sport
18:15 Hétről-hétre: Könyves vasárnap - Szüreti Mulatság

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 rendezvény ideje alatt az Orszá-
gos Színháztörténeti Múzeum és Intézet „Színészkatonák,
fogolyprimadonnák” című kiállítása látható a kulturális köz-
pont aulájában. Látogatható 2015. október 15-től november
27-ig.
A Színház Határok Nélkül rendezvény keretében bemuta-
tandó A szabin nők elrablása és a Nebántsvirág című elő-
adásokra minden jegy elkelt.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS KÖNYVES VA-
SÁRNAP OKTÓBER 5-11.
Megbocsátás hete
Egész héten eltekintünk a késedelmi díj fizetésétől, ameny-
nyiben kedves olvasóink a régóta kint lévő könyveket visz-
szahozzák.
Ingyenes beiratkozás
A héten ingyen iratkozhatnak be, akik ebben az évben ün-
neplik 50. születésnapjukat.
Hétvégén a beiratkozás mindenki számára ingyenes.
„50 év 5 kérdés” pályázat
Az „50 éves a város könyvtára” emlékkiállításhoz kapcsoló-
dóan játékra invitáljuk könyvtárlátogatóinkat a hét folyamán.
Egy rövid feladatlap kitöltésével vehet részt játékunkon. (A
feladatlap megtalálható az újságban plakátként.) Eredmény-
hirdetés és könyvjutalom sorsolása: október 11-én 16.00 óra-
kor a Könyves Vasárnapon.
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.
Tisza-parti Fiókkönyvtár
Figyelem!
A Tisza-parti Fiókkönyvtár 10-től 15 óráig nyitva tart októ-
ber 11-én a Könyves Vasárnapon.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Október 8. (csütörtök) 14.15 óra: Könyvtári délután - Év-
fordulós magyarokról emlékezünk. Lőrincze Lajos, O. Nagy
Gábor, Montágh Imre 100, illetve 80 éve születettekre em-
lékezünk egy vidám, játékos délután keretében. Helyszín:
Tiszaszederkényi Idősek Klubja
Október 13. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi já-
tékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok,
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
További alkalmak: minden páros héten kedden 16 órától.
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár.
Városi Kiállítóterem
MÁS-KÉP amatőr képző- és iparművészeti tárlat a Nemzeti
Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Irodája
és a Derkovits Kulturális Központ közös programja. Láto-
gatható november 23-ig.

Szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz. Lás-
suk be, egy újonnan felépített házat be kell lakni,
különben akármilyen szép is, csak hideg falak és
nyílászárók összessége lesz. Így van ez a települé-
sekkel is. Egy új város hiába szépen megtervezett,
hiába áll szebbnél szebb épületekből, ha nincs be-
lakva, akkor csak egy üres díszlet.
Valahogy így érezhettek a korabeli Leninváros
lakói és vezetői is. A sajtóorgánumok folyamato-
san számoltak be arról, hogy szinte napról napra
történt egy-egy olyan beruházás, mely az itt élők
komfortérzetét, életkörülményeit javította.
1970 októberének elején például a Borsodi Ve-
gyész egy új szobor elhelyezéséről adott hírt.
„A város vezetői eddig is sokat tettek Leninváros
fejlődéséért, százezreket fordítanak a város csino-
sítására, parkok terek gondozására. Nem múlik el
olyan hónap, hogy valamivel ne gazdagodna
Leninváros. Ezt bizonyítja a Kun Béla Gimnázium
és Szakközépiskola előtt a közelmúltban felállított
új műalkotás is. Naponta százak fordulnak meg a
városnak ezen a pontján, ahol az új szobor áll.”

Ennyi csak az írás, mellette pedig az Ács József
Ülő nő című alkotásáról készült fotó. A szobor
még ma is ott áll, igaz már körbeveszik a díszelgő
tuják, a fák is megnőttek a házak között, és a kép
hátterében az akkor még hiányzó panellakások is
felépültek már.
Én úgy gondolom belaktuk Leninvárost, ponto-
sabban Tiszaújvárost.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.
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Fejlődés szoborban is
45 éve történt

Zenei világnap

Jó muzsikusok társasága
A Zene világnapja alkalmá-
ból pénteken Gájer Bálint és
zenekara, vasárnap a Tisza-
újvárosi Református Ének-
kar, a Mezőkeresztesi Kama-
rakórus, Kéry Tamás és Kéry
János zongoraművészek, va-
lamint Nagy Stella zongorista
lépett színpadra.

Gájer Bálint neve a TV2 Voice című tehet-
ségkutatójának köszönhetően nem isme-
retlen a fülbemászó, táncra ösztökélő zene
kedvelői körében, de nem csak a közönség,
hanem a szakma is elismeréssel adózik te-
hetsége előtt. A magyar swing’n’pop hazai
meghonosítója 2012-ben második lett a
Voice döntőjében, 2013-ban a Group’N’
Swinggel Fonogram-díjat kapott a Botrány
című nagylemezéért, s még ugyanabban az
évben neki ítélték a legelegánsabb zenész
elismerést is.
Jó társaságba keveredett
- 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen jazz-ének előadómű-
vész-, tanár diplomát szerzett. A kon-
certek mellett jut idő a tanításra?
- Csupán egy évig tanítottam - mondja az
énekes -, s bizony egyre távolabb kerülök
az iskolai munkától. Egyelőre a saját kar-
rieremet építem, s emellett a menedzse-
lésben érzem magam erősnek. Mindig
profi zenészekkel állok színpadra, havonta
10-12 fellépést vállalunk. Nem akarok fel-
tétlenül milliomos lenni, s úgy gondolom,
a szereplésekből befolyó pénzt, illetve a
bennünk lévő energiát is vissza kell for-
gatni a muzsikába.
- A magánélet belefér a programba?
- Családot még nem alapítottam, de már

két éve van egy barátnőm. Természetesen
rendszeresen találkozunk.
- A felkészülés szempontjából jelent-e
pluszt a Zene világnapja?
- Minden alkalommal a tőlünk elvárható
maximumot kell nyújtani, nincs ez más-
ként ezen az ünnepen sem. Egyébként is
10 éves korom óta hobbim a zene, el sem
tudom képzelni az életemet nélküle. Ko-
rábban kézilabdáztam, s bár a sportot is
nagyon szeretem, ez mára már háttérbe
szorult. A barátaim mind zenészek, ami
persze a személyiségem kialakulását is
formálta, de elmondhatom: jó társaságba
keveredtem.
- Milyen tervei vannak?
- Jövőre lesz egy új lemezünk, amihez már
készülnek az új dalok. Ezeket igyekszem
még a megjelenés előtt bemutatni a közön-
ségnek. Folyamatosan koncertezünk, hol a
fővárosban, hol vidéken, számos színház,
művelődési központ felkérésének teszünk
eleget. Később sem szeretnék műfajt vál-
tani a swing’n’ pop nekem testhezálló vá-
lasztás, s a közönségnél is jó visszhangra
talál. A 2016-ra tervezett lemezbemutatóra
csak annyit szeretnénk változtatni, hogy a
korábbi 11 fős zenekart 16 fős big-bandre
bővítjük, illetve táncosokkal tesszük látvá-
nyossá, mozgalmassá az előadást. Szá-
momra nagyon fontos, hogy a koncert
minden egyes pillanatában történjen valami
a színpadon.

Kóristák és szólisták
Vasárnap a Zene világnapja rendezvény-
sorozat záró előadásán megteltek a szék-
sorok a Derkovits Kulturális Központ
színháztermében.

Elsőként a Tiszaújvárosi Református Ének-
kar mutatta be egyházi témájú műsorát,
majd a Mezőkeresztesi Kamarakórus vilá-
giasabb művekből válogatott repertoárja
következett. Mindkét énekkart a „Judit asz-
szonyként” ismert, s köztiszteletnek ör-
vendő Birtalan Judit vezényelte. A szín-
padon zeneszerzőként jelen volt Birtalan
József is, akinek néhány zeneművét áhítat-
tal hallgatta a közönség a kóristák tolmá-
csolásában.
A záró előadást egy Tiszaújvárosból elszár-
mazott testvérpár, az azóta már zongoramű-
vész Kéry Tamás és Kéry János fellépése,
valamint a szintén helybéli, a Herman Ottó
Gimnáziumban tanuló Nagy Stella zongo-
rajátéka színesítette. Mint azt Birtalan Judit
karnagy is megosztotta a közönséggel: ke-
vesen vállalkoztak volna arra, amit Stella
véghezvitt. Ilyen nehéz darabot, ilyen nagy
létszámú érdeklődő előtt bemutatni bizony
nem csekély feladat volt.
A két zongoraművész Kéry Tamás és Kéry
János játékával feledhetetlen perceket szer-
zett a megjelenteknek. Különleges élményt
nyújtottak azzal, ahogy az egymásra a
megszólalásig hasonlító testvérpár a Rá-
kóczi-indulót előadta. Egy zongorán, négy
kézre írt feldolgozással, egy széken ülve.
A produkciót vastapssal jutalmazta a kö-
zönség.
A rendezvényt Bráz György polgármester
zárta, aki örvendetesnek tartotta, hogy a
zene - lélek- és közösségépítő hatása mel-
lett - ez alkalommal az egykori és a jelen-
legi tiszaújvárosi lakosokat is egybeko-
vácsolta.

T. M.

Együtt a két kórus.

Gájer Bálint
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ház Hejőkürtön

eladó.

Gáz és villany

bevezetve.

Irányár:

1.200.000,- Ft

Érd.:

06-70-409-9093

Éremig lapátoltak
A szeptember 5-én Tiszaújvárosban megrende-
zett sárkányhajó-versenyen a Tiszaújvárosi Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskolájának csapata minden év-
folyamon győzelmet szerzett, így továbbjutói
lettek az országos versenynek, melyet szeptem-
ber 27-én tartottak Sukorón.
A Velence-tavi evezőspályán a nyolcadikosok
csapata, a „Takarító Kft.” gyors lapátolással, fu-
tamgyőzelemmel indította a versengést. Nagy re-
ményekkel szálltak hajóba a gyerekek, de a
döntőben nem sikerült dobogós helyezést elér-
niük. Nagyon büszkék vagyunk rájuk így is, hiszen négy éve veretlenek voltak, és hősiesen helyt-
álltak most is. A hatodik évfolyamos csapat, a „Bosszúállók” a harmadik legjobb eredménnyel ju-
tott a végső hajrába. Az erős mezőnyben az „acélos izommunka” 200 méteren meghozta az ered-
ményt, a Sárkányhajó Magyar Nagydíj bronzérmesei lettek. A csapat lelkes patronálója évek óta
Pásztorné Csontos Márta tanárnő.
Gratulálunk a csapatoknak! További sikeres versenyzést kívánunk!

Hok Csaba intézményvezető

Sportolási lehetőségek
Tiszaújváros önkormányzata kiemelten kezeli a sport támogatását, mely az egyesüle-
teknek nyújtott működési és létesítményhasználati támogatáson túl abban is megnyil-
vánul, hogy a város területén számos lehetőség van mind a szabadtéri, mind a
létesítményeken belüli sportolásra. Tavasszal felmérték a szabadtéri sportpályák álla-
potát és ennek megfelelően megkezdődött Tisza-part városrészben, az Örösi úti lakó-
telepi sportpályán és az Ifjúsági parkban a sportpályák felújítása, a labdafogó hálók
cseréje, a kerítések rendbetétele, a salakpályák felújítása, valamint a rekortán tenisz-
pálya sérült burkolatának javítása. Tiszaszederkény városrészben három éve újult meg
a sportudvar. Az elmúlt évben az Ifjúsági parkban kültéri fitnesz eszközöket telepítet-
tek, melyet az idén további eszközökkel bővítettek. Új fitnesz eszközöket helyeznek ki
a Deák téren, a szánkózó domb mellett, a Nyugdíjas parkban, valamint Tisza-part vá-
rosrészben. Tiszaszederkény városrészben jövőre telepítenek fitnesz eszközöket, a hely-
szín kialakítását követően. Idén nyáron - gondolva a fiatalabb korosztályra is -
akadálypályákat telepített az önkormányzat az Ifjúsági parkban, valamint a Tisza-szi-
geten, hogy a kisebb korosztállyal is megszerettessék a szabadtéri mozgás örömét.

*
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. a tiszaújvárosi oktatási intézmények, isko-
lák, sportegyesület sokoldalú igényei számára színvonalas sportlétesítményeket üze-
meltet, de kiemelten fontos feladatának tekinti az amatőr sportolók szabadidős
sportolási igényeinek kielégítését is.
Ennek értelmében a Sportcentrum számos létesítménye szabadon használható.
A lehetőségekről a különböző médiákon keresztül (Tisza TV, Képújság, Krónika, óri-
ásplakátok) és saját honlapunkon (www.sportpark.tiszaujvaros.hu) is tájékoztatjuk az
érdeklődőket.
Most szíves tájékoztatásul itt is összefoglaljuk ezeket:
- rekortán futópálya: évszaktól függően hétköznap 16.00- 21. 00 óra között, hétvégén
08.00- 11.00 óra és 16.00- 21.00 óra között,
- streetballpálya, lábteniszpálya: évszaktól függően 09.00- 20.00 óra között,
- görkorcsolya-, gördeszka pálya: évszaktól függően 09.00- 20.00 óra között,
- III. sz. füves labdarúgó pálya: évszaktól függően 08.00- 20.00 óra között,
- strandröplabda pálya évszaktól függően 08.00- 20.00 óra között,
- tiszaszederkényi sportudvar: májustól októberig 16.00- 21.00 óra között.

Fentieken kívül szervezzük a különböző szabadidős sportolásra ösztönző, egészséges
életmódot hirdető bajnokságokat, tornákat, egyéb sporteseményeket, melyekből az
alábbiakat emeljük ki:
- kispályás műfüves labdarúgó bajnokság,
- teremlabdarúgó bajnokság,
- teremlabdarúgó tornák,
- senior teremlabdarúgó torna,
- senior lábtenisz torna,
-„pontvadászat”: játékos sportolási lehetőség minden hónap utolsó szombatján
- nyitott kapus akciók,
- uszodahasználat nőnap, mikulás, gyermeknap alkalmából.

Említésre méltó az immár hagyományosan megrendezett Sportfesztivál, ahol több
száz látogató sportolhat - egyénileg és csapatban-, tekintet nélkül nemre, korra. A jú-
nius közepén zajló eseményen a családok minden tagjának kedveskedünk szórakoz-
tató, kulturális programokkal is.
Örömmel vesszük az egyre nagyobb számú érdeklődést a sportlétesítmények bérlésére
vonatkozóan, melyekről szintén tájékozódhat honlapunkon, elérhetőségeinken.
Természetesen a felsoroltakon kívül egyedi elképzeléseket, igényeket is tudunk telje-
síteni.

Elérhetőségeink, melyeken konkrét időpontokat is egyeztethet minden kedves régi és
új vendégünk: telefonon (542- 030), 70- 333- 7674, személyesen (Sportcentrum, Teleki
Blanka út 6. 102. iroda), www.sportpark.tiszaujvaros.hu

A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági

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

legkésőbb kedden
12 óráig feladja.
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A Sportcentrum eseményei
Október 10. szombat

Labdarúgás
09.30 Bozsik torna U11, U13 Műfüves edzőpálya

Füves edzőpálya
11.00 TFCT – Felsőtárkány U17-es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés Füves edzőpálya
13.00 TFCT – Felsőtárkány U19-es bajnoki labdarúgó mér-
kőzés Füves edzőpálya
Kézilabda
16.00 TSC - Szerencs NB III-as bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
Október 14. szerda

Labdarúgás
14.00 TFCT – Paksi FC Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés

Labdarúgó stadion

Asztalitenisz

Sikeres utánpótlás
Szekszárd adott otthont az első osztályú újonc asztalitenisz rang-
listaversenynek, melyen a Tiszaújvárosi SC három fiatalja is asz-
talhoz állt.
Az U11-es mezőnyben Köllő Ábel és Nagy Balázs is beverekedte
magát a legjobb 16 közé, ahol előbbit a későbbi győztes, utóbbit
pedig - a sorsolás szeszélye folytán - csapattársa, Fónagy-Árva
Péter búcsúztatta. Péter ezt követően tovább menetelt és 10 éve-
sen az U11-es korosztályban országos 3. helyezést ért el.
Az U13-as korosztályban is elinduló három fiatal megállta a he-
lyét, csoportgyőzelmeikkel az előrelépéshez szükséges ranglis-
tapontokat megszerezték.

*
Megkezdődtek a küzdelmek a férfi csapatbajnokságokban is. A
TSC második számú gárdája és az Eötvös DSE csapata győze-
lemmel nyitott. A TSC első számú együttese Ózdon diadalmas-
kodott.
Ózd VSE II. - Tiszaújvárosi SC 5-13
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Vécsei 3, Gulyás 3, Hajdu
2 és a Gulyás-Temesvári páros.
Tiszaújvárosi SC II - Pataki Asztalitenisz SC II 16-2
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 4, Fóti 4, Dubéczi
3 és a Kavicszánszki-Mag páros.
Eötvös DSE Tiszaújváros - DVTK IV Sólymok 14-4
A győzelmeket szerezték: Tóth 4, Jakab 3, Zoltán 3, Kanyó 2,
Léka-Tóth és a Jakab-Zoltán páros.

Labdarúgás

Háromgólos zakó három pont helyett
Az NB III Keleti csoportjá-
nak 10. fordulójában a Fel-
sőtárkány együttesét fogadta
a Termálfürdő FC Tiszaúj-
város.

A találkozó ezúttal csak a vendégekről
szólt, a hazai csapaton átgázoltak a Heves
megyeiek, a tiszaújvárosiaknak esélyük
sem volt a győzelemre.

Termálfürdő FC Tiszaújváros -
Felsőtárkány 0-3 (0-2)

Tiszaújváros: 250 néző, V.: Bálint (Flinta,
Zahorecz)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-An-
dorkó (Horváth), Hajdu, Fodor, Molnár F.,
Hussein, Kerekes, Angyal, Bussy, Kovács,
Potyka (Molnár L.).
Felsőtárkány SC: Herceg, Juhász, Kaszás,
Papp, Nagy Z., Bocsi, Csirmaz, Tölgyesi
(Zsély), Reznek (Szívós), Kálmán (Lau-
rinyecz), Molnár.
17. perc: Csirmaz bal oldalról leadott lö-
vését Tóth védte, a labda Reznek elé pat-
tant, aki hét méterről úgy lőtt a kapuba,
hogy a labda Tóth lábáról a kapu jobb ol-
dalába hullott. 0-1
19. perc: Molnár a bal oldalról indította
Kálmánt, aki a védők között kilépett és
hat méterről a tehetetlen Tóth mellett a há-
lóba lőtt. 0-2
35. perc: Tiszaújvárosi szöglet után a gól-
helyzetben lőni készülő Kovács Szilárd
lábát megrúgták. A játékvezető tizen-
egyest ítélt. Angyal futott neki a labdának,
de jobb alsó sarokba tartó labdáját Herceg
gyors vetődéssel megfogta.
50. perc: Molnár jobb oldalról belőtt lab-
dája a becsúszva szerelni igyekvő Hajdu
lábáról a saját kapujába vágódott. 0-3
Az első negyedórában nem történt semmi
említésre méltó esemény, ám ezt követően
két perc alatt két góllal mattolta a Fel-

sőtárkány a hazaiak védelmét. Próbálko-
zott a Tiszaújváros, és sikerült egy 11-est
kiharcolnia a félidő vége előtt 10 perccel,
de ez kimaradt. A fordulás után pár perc-
cel az öngól megadta a kegyelemdöfést a
kék-sárga együttesnek. Ezt követően a
vendégek már csak az eredmény megtar-
tására törekedtek, kontrákra játszottak.
Erőlködött a Tiszaújváros, azonban még
helyzeteket sem sikerült kidolgoznia.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Gratulálok a
Felsőtárkánynak a győzelemhez.
Uray Attila, vezetőedző: Örülök a győze-
lemnek. Sok sikert kívánok a Tiszaújvá-
rosnak.
További eredmények:
Jászberényi FC - Putnok FC 1-0
Nyírbátori FC - Tállya KSE 2-0
Nyíregyháza Spartacus FC - Somos SE 4-1
Kazincbarcika SC FC - REAC 6-0
DVSC-DEAC II. - Cigánd SE 0-1
Ceglédi VSE - Újpest FC II. 2-0
Rákosmente KSK - DVTK II. 4-2
Következik a 11. forduló

2015.10.10., szombat, 15:00
Somos SE - Nyírbátori FC
Tállya KSE - Jászberényi FC
Putnok FC - TFC Tiszaújváros
Felsőtárkány - Ceglédi VSE
DVTK II. - Kazincbarcika SC FC
Cigánd SE - Nyíregyháza SFC
Rákosmente KSK - Újpest FC II.
2015.10.10., szombat, 17:00
REAC - FC Hatvan
Szabadnapos: DVSC-DEAC II.

Indul az ovifoci
A Termálfürdő FC Tiszaújváros utánpót-
lás csapata focit szerető óvodás korú (kö-
zépső- és nagycsoportos) gyerekek je-
lentkezését várja a Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskolában
(Rózsa út 12.) hétfőn és csütörtökön
15.30-16.15-ig. Jelentkezés Kurucz
Gábornál az edzés időpontjában, vagy a
06-20/277-8588 telefonszámon. A részvé-
tel díjtalan.

Angyal büntetőjét Herceg hárította.

Megkezdődött az NB I/B-s pontvadászat
a Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK
számára. Az új szezonban jelentősen át-
alakult a csapat, mely az első fordulóban a
fiatalokból álló Bp. Honvédhoz látogatott.
A találkozón nem sikerült meglepetést
szerezni, a házigazdák magabiztosan nyer-
ték az összecsapást.

Bp. Honvéd SE - Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK: 86–75 (37-23,

21-17, 12-19, 16-16)
Bp. Honvéd SE: Stefán 21, Szollár 4,

Teremy 9, Máté 15/9, Haris 10/6, Szalay
10/3, Kerpel 4, Kiss 10, Sebők 3.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK:
Kovács Z. 17, Czura 7/3, Benőcs 8/6,
Osnach 13/6, Varga 10/3, Pongrácz 7,
Mohay 11, Kovács B. 2.
Az első negyedben meggyőző előnyre tett
szert a Honvéd, a folytatásban beleerősí-
tett a Phoenix, a második negyed felénél
egész közel került a házigazdákhoz, de
nem sikerült az egyenlítés. A budapestiek
ismét megrázták magukat és 18 pontos

előnyükkel zárult a félidő. (58-40) A for-
dulás után sokkal pontosabban játszott a
kék-sárga együttes, sikerült is megnyernie
a harmadik negyedet. (12-19) Az utolsó
játékrészben kiegyenlített játék folyt a pá-
lyán. (16-16)
Brunyánszky István, vezetőedző: Egy fiata-
lokból álló Honvéd sok szabálytalansággal
tarkított mérkőzésen végül otthon tartotta a
pontokat. Sokat kell még dolgoznunk, hogy
egy irányba húzzuk majd a hajót. Ebben a
csapatban ettől jóval több van.

Orosházán rendezték meg a női és férfi erőemelő magyar baj-
nokságot. Az eseményen a Tiszaújvárosi Fitness Sport Club két
versenyzővel képviseltette magát. Hajdú Anikó a 72 kg-osok me-
zőnyében remekül szerepelt, a dobogó harmadik fokára állhatott
fel. (guggolás 125 kg, fekvenyomás 65 kg, felhúzás 142,5 kg,
össz.: 332,5 kg). A férfiak között dr. Budai Balázs a 93 kg-osok
kategóriájában 5. helyet ért el. (180 kg, 132 kg, 220 kg, 532,5 kg).

Már a második fordulóban rangadót játszottak a megyei női ké-
zilabda bajnokságban. A rendkívül jó erőkből álló miskolci egye-
temisták ellen lépett pályára az egyetemi körcsarnokban a TSC
együttese. A tiszaújvárosiaknál ezúttal pályára lépett kettős iga-
zolással két hajdúnánási hölgy, Som Ildikó és Darabos Erika is.
A segítség elkelt, az „újoncok” döntő érdemeket szereztek a TSC
7 gólos győzelmében.
MEAFC-Tiszaújvárosi SC 22-29 (8-14)
TSC: Tóth J., Nagy A. 5, Kiss V. 3, Sepsi Á., Rónai A. 3, Dara-
bos E. 3, Som I. 14, Új Zs., Béke É., Varga Zs. 1, Bozsik A.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: A tavalyi bajnok otthonából ér-
tékes pontokkal távoztunk. Megyünk tovább a kijelölt úton. A
következő feladat szombaton, hazai pályán a Szerencs.

Méltó lezárása volt az idei gyorsasági sze-
zonnak az olimpiai reménységek verse-
nye, melynek a lengyelországi Bydgoszcz
adott otthont. Harminc ország legtehetsé-
gesebb versenyzői vettek részt a nagysza-
bású eseményen.
A magyar küldöttség 31 arany, 19 ezüst

és 13 bronzérmet szerzett. A mezőnyben
ott volt a TKKSE öt kiválósága, Bragato
Giada, Béke Kornél, Somodi Viktória,
Erős Patrik és Gábor Netta is. Giada és
Kornél 5 arany, 3 ezüst és 1 bronzérem-
mel járult hozzá a magyar válogatott sike-
res szerepléséhez. Hüttner Csaba után-
pótlás vezetőedző külön kiemelte értéke-
lésében Béke Kornélt, aki nemrégiben
Európa-bajnoki címet, nyáron pedig vi-
lágbajnokságot nyert.
Eredmények:
K-1 1000m 17 éves fiú: 1. Béke Kornél,
C-1 1000m 16 éves lány: 1. Bragato
Giada, C-1 500m 16 éves lány: 1. Bragato
Giada, C-1 200m 16 éves lány: 1. Bragato
Giada, K-2 500m 17 éves fiú: 1. Béke
Kornél- Mayer Keán, C-2 1000m 16 éves
lány: 2. Bragato Giada- Szigethy Virág, C-

2 500m 16 éves lány: 2. Bragato Giada-
Szigethy Virág, C-1 200m 16 éves lány: 2.
Bragato Giada-Szigethy Virág, K-4
1000m 15-17 éves fiú: 3. Béke Kornél-
Mayer Keán-Mozgi Milán-Kuli István, K-
2 1000m 16 éves lány: 5. Somodi
Viktóra-Stefanidesz Kenza, K-2 1000m

16 éves fiú: 5. Erős Patrik-Kamil Albert,
K-2 500m 16 éves fiú: 5. Erős Patrik-
Kamil Albert, K-1 500m 16 éves lány: 8.
Somodi Viktória, K-4 200m 15-17 éves
lány: 9. Gábor Netta-Orosz Adrien-Biben
Karina-Tófalvi Viktória.

Érmek, helyezések
Szeptember utolsó hétvégéjén rendezték
meg Miskolcon Borsod megye bajnoksá-
gát, ahol a TVSE versenyzői az alábbi
eredményeket érték el:
Mk-1 gyermek fiú U11 2000 m: 2.
Mertinkó Marcell, 3. Császár Dávid, 4.
Dudás Bence, Mk-1 gyermek leány U11
2000 m: 4. Tóth Eszter, Mk-1 gyermek
leány U12 2000 m: 2. Márton Tünde,
Mk-1 gyermek fiú előkészítő U9 500 m:
4. Drencsik Balázs, Mk-1 gyermek fiú
U12 2000 m: 7. Struba Olivér, Mk-1 kö-
lyök fiú U13 2000 m: 3. Krajnyák Bálint,
K-1 kölyök fiú U14 1000 m: 1. Krajnyák
Bálint, 2. Dudás Csongor, K-1 kölyök
leány U14 1000 m: 1. Gulyás Fanni, K-1
női masters 1000 m: 1. Jancsár Lászlóné,
2. Kántor Lászlóné.

Kosárlabda

Még csak verdes a Phoenix

Kajak-kenu

Reményt keltő reménységek

Kézilabda

Jókor jött a segítség

Erőemelés

Az erő velük volt

A kenus Bragato Giada három arany-,
és három ezüstérme önmagáért beszél.



12. oldal 2015. október 8.Rendezvények

Felhívás
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából városunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári
és civil szervezeteket, amelyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2015. október 23-án (péntek) 11.00 órá-
tól az ’56-os emlékhelynél, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándékukat írásban október 16-án
12.00 óráig a Derkovits Kulturális Központ igazgatójánál.

Mátyás Zoltán igazgató
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2015. október 23-án 9.30 órától lehet leadni.
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai szerint állítja össze.
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