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Koritárlaci
Langaléta termet, barna bőrdzsekibe, farmerbe bújva. Barna váll-
táska. Hosszú haj, szakáll. Ilyennek ismertelek meg Laci, még
a ’80-as évek elején. Kívülről.
Aztán ahogy teltek az évek a bensődet is megismertem. Az egy-
szer szorongó, máskor magabiztos, a hol merengő, hol harsány, az
időnként trehány, s gyakorta precíz, a néha nemtörődöm, mégis lel-
kiismeretes Varga Koritár Lászlót, Koritárlacit.
Te hoztál, először a Krónikához, utána a Tisza TV-hez, amit
az újságírásból, a televíziózásból megtanultam, azt nagyrészt
Tőled tanultam. Ahogy a helyi médiában jelenleg dolgozók több-
sége is.
Emlékszem mennyire megrendültél, mennyire lesújtott, ha elve-
szítettél egy szeretett kollégát, egy régi barátot. Behina Pistát,
Zabos Géza bácsit, Kocsis Lajost. Így vagyok most én is.
Küzdök a szavakkal, küzdök a könnyekkel. Nem méltatom
pályafutásodat, munkásságodat, életművedet. A pátosz - Te tud-
tad a legjobban - nem az én stílusom. Ezernyi Krónika-oldal,
sok-sok órányi tévéfelvétel beszél helyettem.
Pillanatokat idézek. A II-es telepről, a Munkácsy útról. Éjfél is
elmúlt, s mi még mindig lapzártázunk, rozzant Ladáddal hozod
a lapot Miskolcról, amit én terítek a városban és környékén.
Már-már asztalöklözésig fajuló vitát folytatunk a politikai hely-
zetről, Deutsch Tamással focizunk a 6-os iskolában. (Bowlingban
levertük!) Edit néni!!!!- ordítod torkod szakadtádig, ő kinéz
szemüvege mögül, s Te lehiggadsz. Kedvencedet, tejfölös tökfőzelé-
ket hozok otthonról Neked ebédre, s persze nekem is azt kell
ennem. Kéthetente. Bográcsozunk a Tisza-partján, a halat Géza
bácsi hozta, a receptet Te, mi többiek a hangulatot.
Két írásomat nem jelentetted meg. Az egyiket dühből írtam, azóta
sem teszek ilyet. A másik egyszerűen rossz volt. (Ilyen ma is elő-
fordul, de már én mondok nemet.)
Nem búcsúzom Laci! Amíg lesz Krónikás fejléc, amíg lesz Tisza
TV-s logó, addig Te itt vagy velem. Velünk. Aztán majd talál-
kozunk.
Tökfőzeléket vigyek?
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Felvonulással kezdődött a szüreti mulatság.

Szüreti mulatság

A pincében Szederkény bora

Hangos sokadalom invitálta
énekelve a városrész apraját
és nagyját, hogy a tájház ud-
varán közösen ünnepeljék
Tiszaszederkényben a szüret
idejét.

Bár a Sajó torkolatvidéke nem kifejezet-
ten szőlőtermelő vidék, a régiek itt is -
akárcsak az ország más területein - ami-
ből csak lehetett, készítettek bort, hogy al-
kalomadtán jókedvvel, szíves társaságban

elfogyasszák azt. Bár a 2010-ben átadott
Villa Scederkyn Tájház udvarán vajmi
kevés tőke díszeleg, a jó kedvnek és a tár-
saságnak igazi olvasztótégelye lett az évek
során.
- Azért hoztuk létre a tájházat, hogy Tisza-
szederkény múltjának legyen otthona -
mondta Bráz György polgármester a ren-
dezvény nyitányán. - És nem csak otthona
lett ennek a múltnak, hanem egy ápolója
is, s ez a Tiszaszederkény Kultúrájáért
Egyesület.
A hagyományok ápolásában persze segít-
ség is akad. A Derkovits Kulturális Köz-
pont, mint a rendezvény házigazdája, idén
is mindent megtett azért, hogy a szüreti
mulatság igazán jó hangulatú legyen.
- Különböző bemutatókkal készültünk -
mondta Mátyás Edina művelődésszer-
vező. - A Szederinda Óvoda gyermekei
műsort adnak, bordalokat énekelnek a
Mezei Virág Népdalkör tagjai a Bokréta
citerazenekar kíséretében. Losonczi Ró-
bert néptánc bemutatót tart, míg Nagy
Gábor mesét mond, nem csak a kicsiknek.
Mindemellett tréfás jelenetet is láthatott a
nagyérdemű, részint az új szőlőcsősz be-
iktatásáról, másrészt a borivás káros hatá-
sairól „Hány óra van Zsuzsi?” címmel.
- Jobb, mint a mádi ez a szederkényi must

- mondta Kiss Tamás, aki a frissen préselt
nedűt kóstolta.
Több ládányi szőlőt daráltak, illetve pré-
seltek össze, hogy aztán abból ki-ki kós-
tolhasson, illetve egy 25 literes butellába
öntve idővel bor készüljön.
- Igaz, hogy az a három szőlőtőke, amit ül-
tettünk ide a tájház udvarára, még nem for-
dult termőre, de biztos, hogy jövőre már
fogunk szederkényi bort inni - mondta a 25
liter mustra utalva Mátyás Zoltán, a Der-
kovits Kulturális Központ igazgatója. - Itt
a tájház pincéjében szakszerű gondozással
reményeink szerint nagyszerű tiszaszeder-
kényi bor lesz belőle.
A mézédes must mellé fenséges krump-
lilángost is kóstolhatott a kiérkezett, ki-
éhezett vendégsereg, amely a népi mes-
terségek közül megismerkedhetett a ková-
csolás, a bőrözés, a fazekasság vagy a
vesszőfonás fogásaival is.
- Én kacsazsírral töltöttem meg a krump-
lilángosomat - mondta kóstolás közben
Varga Józsefné. - Nagyon jó itt lenni, iga-
zán jó hangulatot teremt ebben az őszi
időben a rendezvény.
A program utolsó akkordjaként Kovács
Nóra népdalénekes adott műsort, hogy
aztán már mindenki a jövő évi szüreti mu-
latságra készülhessen.Csorog a mustnak-, bornak való.

Kedd, szerda, csütörtök

Közmeghallgatások

Kedden megkezdte őszi közmeghallgatás-sorozatát Tiszaújváros
képviselő-testülete. A Tisza-parti rajtot követően szerdán a Vá-
rosházán folytatódott a sorozat, mely ma 17 órától Tiszaszeder-
kényben zárul.
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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 elimád-
kozzuk a rózsafűzért. Az imádkozás ideje alatt gyónási lehető-
ség lesz. Felhívjuk a kedves szülők, nagyszülők figyelmét, hogy
ebben az évben is folytatódik az óvodákban is a hittanos fog-
lalkozás. Jelentkezni lehet az óvodákban.

Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz. Pénteken
17:30 paraklisz. Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 8:00
utrenye, 9:30 Szent Liturgia Sajószögeden, 11:00 Tiszaújvá-
rosban. 17:00 vecsernye. Kedden 8:00 Szent Liturgia, 17:30
paraklisz.
Október 23-án 11:00 órakor Szent Jakab apostol Liturgiáját, az
ősi jeruzsálemi liturgiát fogjuk végezni templomunkban. Sze-
retettel hívunk és várunk mindenkit erre a különleges, ritkán
végzett szertartásra.
„A Megváltó tökéletes életében Isten képe helyreállt az ember-
ben. Önként vállalt szenvedései által Krisztus megszüntette az
ősbűn hatalmát, és az embert elvezette annak a célnak megva-
lósításához, amelyért az ember teremtetett - az Istenhez való
hasonlatossághoz.” (L. A. Uszpenszkij)

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 istentisz-
teletet követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk az
imateremben.

Hatalom
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.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 18-ig (vasárnapig) az
Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688),
majd október 19-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár (Örösi út
1/A., tel.: +3620/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18 8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17 - -
Remény Gyógyszertár 8-17 8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20 8-20 -

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától

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

Részvétnyilvánítás
Bráz György polgármester az alábbi távira-
tot juttatta el a napokban elhunyt Göncz
Árpád volt köztársasági elnök özvegyének.
Tiszaújváros Város Önkormányzata és a
város lakossága nevében őszinte részvétemet
fejezem ki Önnek és családjának. Tiszaúj-
város büszke arra, hogy díszpolgárai között
tisztelhette Göncz Árpádot.
Gyászukban fogadják együttérzésünket.
Tisztelettel:

Bráz György
Tiszaújváros polgármestere

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
FIRTKÓ LAJOSNÉ

SZÜL.: HUBAI ÁGNES

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

A gyászoló család

Varga Koritár László
(1955-2015)

2015. október 11-én türelemmel viselt súlyos betegség után el-
hunyt Varga Koritár László újságíró, a Tiszaújvárosi Krónika
alapító-főszerkesztője, a Tisza Média Kft. egykori ügyvezető
igazgatója.
1955. január 29-én Békéscsabán született. A miskolci Nehéz-
ipari Műszaki Egyetem gépészmérnöki karának vegyipari gé-
pész szakán, mint okleveles vegyipari gépészmérnök végzett
1980-ban.
Már a gimnáziumban jelentek meg írásai a középiskola lapjá-
ban. Az egyetemen szintén dolgozott az egyetemi újságnál, s a
rádióstúdió szerkesztőségének is tagja volt.
Az egyetem elvégzése után a Mi Egyetemünk című egyetemi
lap újságírójaként dolgozott, közben 1981-82-ben gazdaság-
politikai szakon elvégezte a Magyar Újságírók Országos Szö-
vetségének újságíró iskoláját.
1983-ban elvállalta a Leninvárosi Krónika beindítását, felelős
szerkesztője volt, s 1997-ig különböző formában az újság ve-
zetőjeként, 2008-2011 között pedig olvasószerkesztőjeként
dolgozott.
A Leninvárosi Városi Televíziónak az 1985-86-os indulásától
kezdve külső munkatársa volt, majd 1991-ben fél évig megbí-
zott vezetőjeként dolgozott. 1994 tavaszán a Tisza TV és Kró-
nika főszerkesztője lett.
1988. és 1992. között rendszeresen dolgozott az MTV Ablak
című műsorának, az 1992-ben történt megalakulása óta híradó-
és magazinszerkesztőként, tudósítóként és riporterként az
MTV Debreceni Körzeti Stúdiójában is tevékenykedett.
1994-95-ben az MTV Szegedi Körzeti Stúdiójában a Határtól-
határig című országos hírműsort szerkesztette. Rendszeres
szerkesztője volt a Szieszta című országos magazinműsornak.
1996-ban a Tisza TV-ben sikeres sorozatot indított „Szembe-
sítő” címmel, ahol országos közéleti személyiségeket szólal-
tatott meg.

1997-től 2005 júliusáig volt a Tisza Média Kft. ügyvezető
igazgatója, 2004 februárjától 2011 júliusáig az MTV Rt. Mis-
kolci Regionális Szerkesztőségét vezette.
Tiszaújváros képviselő-testülete 1997-ben „Tiszaújváros Köz-
művelődéséért”, 2005-ben Pro Urbe Életműdíj kitüntetésben
részesítette a helyi tömegtájékoztatásban és Tiszaújváros jó
hírnevének menedzselésében kifejtett vezetői és szakmai mun-
kája elismeréseként.
Főszerkesztőként óriási felelőssége és érdeme volt a város és
a városkörnyék lakosságának objektív és kulturált tájékozta-
tásában. Irányításával megvalósult a széles tömegekre és prob-
lémakörre kiterjedő sokoldalú helyi tömegtájékoztatás. A
tiszaújvárosi értékek menedzselésének elkötelezett híveként fő
feladatának tekintette Tiszaújváros kulturális, gazdasági életé-
nek és földrajzi adottságainak megismertetését.
Varga Koritár László búcsúztatása október 27-én (kedden),
11.30-kor lesz a szolnoki római katolikus temetőben.

kronika@tiszatv.hu

Eötvös-diákok a hősök sírjainál
A közösségi szolgálat keretében október 10-én, szombaton, az Eötvös gimnázium 18
lelkes tanulója igyekezett méltó állapotba hozni az első világháborúban elesett hősök
elfeledett nyughelyeit. Akadt tennivaló bőven, de a diákok szorgos kezeinek kö-
szönhetően az elszomorító látványt sikerült megszépíteni. A sírokat láthatóvá tették,
a benőtt gazt kiszedték, a sírtáblákon a megfakult neveket újrafestették. A szervezők
a rendbe hozott sírok mellett interaktív történelemórát is tartottak, és a segítőket meg
is vendégelte a Magyar Cserkészszövetség, a Háromkő Egyesület és a B-A-Z Megyei
Család-, Esélyteremtési és Önkéntes Ház.

Tóth Réka
osztályfőnök

Fotó: boon.hu
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Több témakört is érintettek a fórumon.

Olvasók és író

Könyves vasárnap
Október 11-én véget ért a
Hamvas Béla Városi Könyv-
tár Országos Könyvtári Na-
pokhoz csatlakozó rendez-
vénysorozata.

Zárásként a Könyves vasárnapon még in-
gyenesen iratkozhattak be az intézménybe
a könyvbarátok, átadták az Örökös könyv-
tári tagságról szóló emléklapot, s váro-
sunk lakója, az elsőkönyves Túri Bertalan
mutatta be a résztvevőknek Megőrizni az
embert című novelláskötetét.
Az idén Suller Istvánné, a Kaffka Margit
Pedagógus Nyugdíjas Klub volt elnöke
kapta meg az örökös tagságot. Erzsike néni
több évtizede rendszeresen látogatja a
könyvtárat, s egész életpályája során szo-
ros kapcsolatban állt az irodalmi alkotá-
sokkal. Mint azt elmondta, 1960-tól ’86-ig
dolgozott a Mezőcsáti Járási Könyvtárban,
s miután onnan eljött, már jutott arra is
ideje, hogy a helyi könyvgyűjteményből

szemezgessen. Szinte hetente megfordul a
könyvtárban, hol az olvasnivalót cseréli,
hol az előadásokat, rendezvényeket láto-
gatja.
Ezt követően Túri Bertalan 23 novellát
tartalmazó kötetének bemutatója követke-
zett. A könyv a Rím Kiadó gondozásában
jelent meg, s elsőként, a kiadó képvisele-
tében, Madár János méltatta a művet.
- Túri Bertalan maradandó értékekre, em-
berségre, tisztességre, becsületességre ta-
nítja az olvasót – mondta - s bár megkésett
írás (ezelőtt 40 évvel a polcokra kerülhe-
tett volna), mondanivalója ma is életszerű,
aktuális. Munkássorsokat, szegénységet,
elhagyatottságot, kirekesztettséget jelenít
meg, olvasmányosan, hűen visszaadva az
adott élethelyzetből fakadó tanulságokat.
Ízelítőt adva a műből, Tokaji Edit, önkor-

mányzati képviselő olvasta fel a kötet
egyik novelláját, mely a cigánysággal kap-
csolatos előítéletekről, azok feldolgozásá-
ról, s végül egy kellemes csalódáson ke-
resztül a konfliktus lehetséges feloldásá-
ról szólt. A keserédes történet elgondol-
kodtatta a résztvevőket, néhány percig
csend borult a teremre…
Az író-olvasó találkozón Túri Bertalan el-
mondta, hogy a kezdetekkor a versírással
próbálkozott, de hamar ráébredt, hogy ez
nem az ő területe, s átpártolt a prózára. 22
évesen írt egy két felvonásos darabot is,
melynek cselekménye tetszett ugyan a
Miskolci Nemzeti Színház akkori vezető-
ségének, de mivel a szereplőket fekete-fe-
hérként ábrázolta, elutasították a bemu-
tatást. Leginkább az Ezredvég karolta fel,
de próbálkozott egyéb vidéki folyóiratok-
nál is. Számos kudarc után sem adta fel az
írást, mert hitvallása szerint az írással -
kevés kivételtől eltekintve - nem lehet
meggazdagodni, de az önkifejezésnek egy
kiváló lehetősége. Számos kérdés között
arról is érdeklődtek az olvasók, hogy ter-
vezi-e újabb könyv kiadását?
- Ha elkészül a kötet anyaga - mondta Túri
Bertalan - még csiszolgatok rajta, hogy
minél szórakoztatóbb, tanulságosabb le-
gyen, aztán rajtam már nem múlik semmi.
A könyvtári napok végén 30 beküldő kö-
zül kisorsolták az „50 év 5 kérdés” pályá-
zat nyerteseit. A díjakat - egy-egy könyvet
- Nyitrai Zsolt, Nagy Aladárné, Tóth Pet-
ra, Papp Lajosné és Tőzsér Lászlóné ve-
hette át.
Záró momentumként Túri Bertalan dedi-

kálta kötetét.
T. M.

Nagy volt a forgalom a kölcsönzőben is ezen a napon.

Suller Istvánné

Túri Bertalan könyvbemutatója.

Megelőzés, szűrővizsgálatok

Séta a mellrák ellen
Október a mellrák elleni küz-
delem hónapja. Városunkban
előadásokkal, szűrésekkel és
egy közös sétával várták az
érintetteket és az érdeklődő-
ket, így hívva fel a figyelmet a
szűrések fontosságára.

A Remény Klub és a Vöröskereszt helyi
szervezetének közös rendezvényén első-
ként Török Tiborné okleveles táplálkozás-
tudományi szakértő tartott előadást a da-
ganatos betegek diétájáról. Mint mondta,
ilyenkor a szervezet energia-, illetve táp-
anyagigénye jelentősen megnövekszik, a
diéta viszont egyénenként változó. Vannak
általános irányelvek, ilyen a kiegyensúlyo-
zott és változatos étrend, a napi 5-7-szeri
étkezés és a magas energia- és fehérjetar-
talmú ételek fogyasztása.
Reményiné Dr. Balog Andrea háziorvos a
mellrák diagnosztizálásáról és a háziorvos
szerepéről szólt, kiemelve a szűrővizsgálat-
okon való részvétel fontosságát. Elsődlege-
sen ezért szervezték meg ezt a programot,
hisz az időben felismert daganatos megbe-
tegedések jó eséllyel gyógyíthatók. Laták
Kamilla, a Vöröskereszt helyi szervezeté-
nek vezetője elmondta, az ő feladatuk első-

sorban a szemléletformálás, fontos, hogy
mindenre felhívják a figyelmet, ami a be-
tegségek megelőzésében segít.
Tiszaújvárosban már évek óta működik a
Remény Klub, körülbelül 20-25-en vesz-
nek részt rendszeresen a foglalkozásokon.
-Többen vannak rákbetegek, de sokan ne-
hezen teszik meg az első lépést - mondta
Barabás Ernőné, a klub helyettes veze-

tője. - Pedig nagy segítség, ha a bajban
megfogjuk egymás kezét, ezzel támoga-
tást nyújtva egymásnak, a hasonló bajok-
kal küszködőknek.
Az országos mellrák elleni akcióhoz csat-
lakozva a résztvevők rózsaszín lufikkal a
kezükben sétálva hívták fel a figyelmet a
megelőzés, a szűrés fontosságára.

FP

Sétálva hívták fel a figyelmet a megelőzésre.

Közös képviselők fóruma

Szemét, galamb, kutya

A társasházi közös képviselők, valamint az önkor-
mányzat, néhány közüzemi szolgáltató részvételével
rendezett fórumot a Társasházak, Lakásszövetke-
zetek és Egyedi Lakástulajdonosok Érdekvédelmi
Egyesülete.

Bevezetőként Bráz György szólt néhány aktualitásról, kiemelve
a nyári, illetve a jelenleg is zajló beruházásokat. A közterületek
felújítási programja folytatódik, s egyre több olyan területet is
érint, melyek a társasházi épületek közvetlen környezetében van-
nak - tette hozzá a polgármester.
Az önkormányzat és a társasházak szándéka ellenére nem válto-
zik a hulladékszállítási díj számlázási rendje - jelentette be dr.
Juhos Szabolcs jegyző. A szakhatóságoktól kért állásfoglalások
szerint ugyanis az új hulladéktörvénnyel nem összeegyeztethető,
hogy a szolgáltató egyedileg számlázzon a tulajdonosközössé-
gek tagjainak.
Dr. Kardos András aljegyző a társasházak törvényességi fel-
ügyeletében bekövetkezett változásokról beszélt. Mint mondotta,
ezt a jogkört immár a jegyző gyakorolja. Jogosítványa kiterjed
például a szervezeti és működési szabályzat, az alapító okirat, a
közgyűlési határozatok, továbbá annak vizsgálatára, hogy a mű-
ködés megfelel-e a határozatokban foglaltaknak. A jegyző hiva-
talból, illetve bejelentésre is indíthat eljárást. Az aljegyző
hozzátette, a szabályozásban meglehetősen sok a joghézag, s ez
még gondot okozhat a jövőben.
A galambok pedig már most sok gondot okoznak, mind az ön-
kormányzatnak, mind a lakóközösségeknek - derült ki a lakástu-
lajdonosok egyesülete által összeállított „problémacsokor” tár-
gyalásakor.
„Amikor a galamb fontosabb, mint az ember” - összegezte Török
László, a polgármesteri hivatal munkatársa azt a jogszabályi hát-
teret, melynek következtében nem lehet hatékonyan fellépni az
elvadult házi galambok inváziója ellen. „Hacsak nem akarunk a
bulvárlapok címoldalára, a kereskedelmi televíziók híradójába
kerülni” - tette hozzá. Török László kitért arra is, hogy a lakó-
épületeknél a tulajdonosoknak kell intézkedni a szárnyasok tá-
voltartása, illetve etetésük megakadályozása érdekében.
E témakört kiegészítve Bráz György hozzátette, az önkormány-
zati intézményeknél kísérletezni fognak azzal, hogy milyen mód-
szerrel, eszközökkel lehetne megakadályozni a galambok tér-
nyerését.
Ahogy a galambok távoltartása, úgy az épületekben lévő rágcsá-
lók, rovarok irtása is az ingatlantulajdonosok - azaz a lakók - kö-
telessége és felelőssége - tért ki egy másik területre Török László.
Ezt a feladatot célszerű akkor elvégezni, amikor a szennyvízcsa-
tornákért, illetve a csapadékvíz-csatornákért felelős ÉRV Zrt. és
a Városgazda Kft. hajtja végre összehangoltan a feladatot.
S ha már állati dolgok, „természetesen” nem maradhattak ki a
kutyák sem. Melyek - illetve gazdáik - nem csak a közterülete-
ken kellemetlenkedhetnek, hanem a társasházakban is. Például
póráz nélkül a lépcsőházakban, vagy egész nap magukra hagyva
- és ugatva - a lakásban.
A témával összefüggésben a polgármester bejelentette, hogy
gyepmestereket (sintéreket) képeztet ki az önkormányzat és a be-
fogott ebek ideiglenes elhelyezésére is találnak helyszínt, továbbá
a város több pontján kutyaürülék gyűjtő edényeket helyez el az
önkormányzat.

F.L.

Helyreigazítás

Kavalkádból kalamajka

Nem most hibázunk, amikor ismét közöljük a fenti fotót. Ezen
ugyanis nem a szederkényi nyugdíjasok láthatók - ahogy azt egy
hete írtuk - , hanem az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai. Az érintet-
tektől elnézést kérünk. Nem mentség, csupán magyarázat, hogy
szerkesztőségünkben is nagy volt a kavalkád, amiből kalamajka lett.
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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

DR. KÉBEL ZSOLT
kompenzációs listán mandátumot

szerzett képviselő
2015. október 21-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 te-
lefon üzenetrögzítős, 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 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 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

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

Sóvágó Gábor
elnök

TVK Nyugdíjasok Baráti Köre

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 ide-
jére 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 meg-
tartásával 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

Hirdetmény

Legeltetési tilalom és ebzárlat

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015-ben igé-
nyelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV.
28.) MvM rendelet alapján támogatásban részesülő ügyfelek a
támogatási összeg 90 százalékának igénylésére legkésőbb 2015.
október 21-ig nyújthatnak be kifizetési kérelmet.
A kifizetési kérelem benyújtásának legfontosabb feltétele, hogy
az ügyfél már a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjától
egyéni vállalkozó legyen mezőgazdasági főtevékenységgel
(01.11-01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenységek).
Az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételt minél előbb érde-
mes elindítani a kifizetési kérelem határidőben történő benyúj-
tásának érdekében. Az egyéni vállalkozás megkezdését a
www.nyilvantarto.hu/ugyseged elérési útvonalon keresztül kell

bejelenteni, az alkalmazás használatához ügyfélkapus regiszt-
ráció szükséges. Az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére megküldött
nyilvántartásba vételről szóló igazolást mellékelni kell a - tá-
mogatási összeg 90 százalékának igénylésére benyújtandó - ki-
fizetési kérelemhez. Az igazolás pecsét és aláírás nélkül be-
nyújtható a kérelemhez.
Az egyéni vállalkozás megkezdésével kapcsolatos tájékoztatás
az alább honlapon érhető el: http://www.nyilvantarto.hu/hu/evig_
megkezdes.
A kifizetési kérelem benyújtásának részletes feltételeit és a be-
nyújtáshoz szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján.

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, Eddigi tulajdonosok száma: 2.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló
szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 500.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gépkocsi megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. október 26-án 12.00 óráig a cég titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2015. október 27-én 09.00 óra a kft. tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

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

Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
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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

Tájékoztatás

Közterületi felújítások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. október 8-án megkezdőd-
tek 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

Pályázati felhívás

Mecénás felsőoktatási ösztöndíj
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanév
első félévére a tiszaújvárosi állandó lakó-
hellyel rendelkező főiskolai, egyetemi
hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2015/2016-os tanév első félévre ta-
nulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati
feltételekben közölt tanulmányi ered-
ménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-

pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve
6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el a
2014/2015-ös tanév második félévben,
melyet a felsőoktatási intézmény hivata-
losan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja el-
fogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja
magába (pl.: kumulált, görgetett, halmo-
zott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határ-
ideje és helye:
Határideje: 2015. november 16. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltá-

jékoztató vagy ügyfélfogadási időben az
I. emelet 110-es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy le-
tölthető a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu
weboldal pályázatok menüpontjából),
• a főiskola, egyetem által kiállított, hiva-
talosan lezárt 2014/2015-ös tanév máso-
dik félév végi index másolata, melyet a
felsőoktatási intézmény hivatalosan iga-
zolt és a hallgatói jogviszonyról szóló iga-
zolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti
döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.

A Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriuma

Lakossági közlemény

Védelmi gyakorlat
Tiszaújváros Város Önkormányzata és a Tiszaújvárosi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2015.
október 16-án (pénteken) 8 óra 30 perctől - 12 óra 30 percig
Tiszaújváros területén a MOL Petrolkémia Zrt. közreműködésé-
vel, a katasztrófavédelem irányításával Külső Védelmi Terv gya-
korlat lesz.
A cél, hogy a szervek, szervezetek gyakorolják azon összehan-
golt tevékenységüket, melyek egy váratlanul bekövetkező súlyos
ipari baleset esetén a lakosság védelmét biztosítják. Ilyen esetben
fontos feladat a lakosság időbeni tájékoztatása.
A lakosságnak a gyakorlattal kapcsolatban semmilyen teendője
nincs.
Köszönjük megértésüket!

Tiszaújváros Város Önkormányzata
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Közlemény

Járási hivatalok
informatikai fejlesztése

A területi államigazgatás sikeres átszervezésének támogatása ér-
dekében Magyarország Kormánya elindította „A járási hivatalok
integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe”
(EKOP-2.1.23) és „A járási hivatalok informatikai infrastruktú-
rájának fejlesztése” (EKOP-1.2.26) című, európai uniós forrásból
finanszírozott, kiemelt projekteket, hogy a jogi és szervezeti hát-
tér kialakításával együtt a fővárosi és megyei kormányhivatalok
járási hivatalainak informatikai fejlesztése is megvalósuljon. A
két projektből összesen több mint 10 milliárd forint értékben tud-
tunk uniós fejlesztéseket megvalósítani.
A járási hivatalok informatikai működését kiszolgáló háttér inf-
rastruktúra fejlesztésének fontosabb eredményei:
- Elavult informatikai eszközök cseréje. Ennek keretében 16 ezer
munkaállomás kialakítása, háromezer táblaszámítógép és 6500
nyomtató, illetve az ezekhez szükséges szoftverek üzembeállí-
tása történt meg.
- Szerverek telepítése. A projekt során minden kormányhivatal
saját szerverekkel megerősítve támogatja a járási hivatali dolgo-
zók informatikai munkáját.
- Egységes központi informatikai rendszerek bevezetése.
- Egységes ügyfélhívó rendszer.
- Tudástár rendszer bővítése.
- Interaktív virtuális ügyintézési szolgáltatás fejlesztése.
- Munkafolyamat Kezelő Rendszer kifejlesztése.
A projekt során több mint 5000 kormányhivatali és kormányab-
lak ügyintéző kiképzése történt meg jelenléti képzés, valamint
korszerű távoktatásos módszer alkalmazásával.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Lisztérzékenyek
figyelmébe

A lisztérzékenyek tiszaújvárosi csoportja szeretettel meghívja
Önt a következő találkozójára, melyet 2015. október 19-én 17
órai kezdettel tartunk. Érdeklődni a (49) 738-140-es telefon-
számon lehet a délutáni órákban.

A csoport nevében: Szentirmai Ágnes
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Készül a múmia.

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 kronika@tiszatv.hu

Csibeavató
az Eötvösben

Szeptember 1-je óta nagy izgalommal vártam a Csibeavatót, hi-
szen akkor történik meg az újdonsült diákok felavatása. Idén ok-
tóber 9-re esett a bűvös nap.
A hagyományok szerint a beavatás hetén a „bejövő” osztályok
tanulói, valamint osztályfőnökeik különleges ruhát hordtak. Idén
ez egy kartonlapból kivágott hirdetőtábla volt, amelyen mindenki
az idősebb diákok által kitalált fantázianevét hirdette, ráadásként
ehhez zuhanysapkát kellett a fejünkre tenni. A tanárok az évek fo-
lyamán jól bevált előkét viselték. Aki valamelyik darabot nem
hordta, az a Csibeavatón büntetőfeladatot kapott. Az avatást -
mint mindig - most is a 11. évfolyamosok és a diákönkormány-
zat vezetői szervezték. A felsőbb évesek nagy titoktartás mellett
készítették el a vetélkedő feladatait és találták ki az új tanárok
próbatételét is. A játékok előtt interjút hallgathattunk meg isko-
lánk két kiváló sportolójával, Bragato Giadával és Béke
Kornéllal, akikről megtudtuk, hogy milyen kimagasló sport-
eredményeik vannak. A változatos feladatok mindenkit szóra-
koztattak: az osztályoknak megadott zenére kellett koreográfiát
készíteni, majd eltáncolni, de volt pillecukor evés, székfoglalás,
szelfikészítés, lufi durrantás, múmiatekerés, éneklés is. Én egy
hatfős sorversenyben vettem részt, ahol egy félig töltött poharat
kellett a szánkkal egyensúlyozva egymásnak továbbadni. A ve-
télkedő végén elmondtuk az eskünket, majd kihirdették a vég-
eredményt. A mostani Csibeavatót a mi osztályunk, a 9.A nyerte.
A jutalmunk egy-egy ízletes mignon volt, valamint egy csibés
oklevél. A mókás műsor után iskolai diszkóban táncoltuk ki ma-
gunkból a feszültséget.
Nagyon jól éreztem magam ezen az estén és az előtte lévő héten
is. Örülök, hogy most már az Eötvös teljes jogú tagja lehetek!

Tompa Enikő 9. A

kronika@tiszatv.hu

Anyanyelvi vetélkedő
Játékos anyanyelvi vetélkedőt szervezett az Anyanyelv-irodalom,
történelem és művészeti nevelés munkaközösség a Tiszaújvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hunyadi Mátyás
Iskolájában október 06-án. A már hagyományosan megrendezett
versenyt ezúttal is meghirdettük a tankerületi iskolák számára is.
33 ötödik és 24 hatodik osztályos tanuló mérhette össze tudását.
A szép őszi délutánon - csakúgy, mint tavaly - 3 fős csapatok ver-
sengtek, s elsősorban kommunikációs feladatokat kellett megol-
daniuk a szólásmagyarázattól a jellemzésen át a szituációs
játékig.
A gyerekek játszva versenyeztek, ezért nagyon jól érezték magu-
kat. A versenyen a következő eredmények születtek: 5. évfolyam:
1. helyezett: Kovács Bálint Viktor, Lády László Dorián, Varga
Bence 5/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Szabóné Gubányi
Éva). 2. helyezett: Csillik Kristóf, Danó Melinda, Mátyás
Boldizsár 5/a (Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola, fel-
készítő: Nagy Réka). 3. helyezett: Hegedűs Lara, Tanyi Attila,
Tarnóczi Balázs 5/1. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő:
Magyarné Hadzsi Katalin). 4. helyezett: Kovács Gréta, Molnár
Zalán, Vámosi Marcell 5/7. (Széchenyi István Iskola, felkészítő:
Makrai Marianna). 5. helyezett: Lesó Lili Hanna, Pap Szimonetta,
Vámosi Vilma 5/9. (Széchenyi István Iskola, felkészítő: Réthi
Zoltánné). 6. évfolyam: 1. helyezett: Gyivák Bálint Zsombor, Ko-
vács-Hagyó Dorina, Tar Dóra Emma 6/7. (Széchenyi István Is-
kola, felkészítő: Réthi Zoltánné). 2. helyezett: Ladányi Laura,
Sándor Luca, Szénási Szandra 6/a (Kazinczy Ferenc Református
Általános Iskola, felkészítő: Simonné Varga Katalin). 3. helyezett:
Nagy Dominik Bence, Papp Zsuzsa, Szitai Dzsenifer Dóra 6/8.
(Széchenyi István Iskola, felkészítő: Bátori Judit). 4. helyezett:
Kováts Aliz, Kurinszki Szabolcs, Simon Boglárka 6/6. (Széchenyi
István Iskola, felkészítő: Réthi Zoltánné). Juhász Kristóf, Lovász
Evelin, Papp Zsófia 6/2. (Hunyadi Mátyás Iskola, felkészítő: Csat-
óné Boros Zsuzsanna). 5. helyezett: Arnóczki Stella, Novák
Henriett, Tóth Csilla 6/b. (Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola, felkészítő: Simonné Varga Katalin).

Hok Csaba
intézményvezető
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A nagyok nótáztak, a kicsik báboztak

Mese felnőtteknek, gyerekeknek
Az Országos Könyvtári Na-
pok alkalmából két mesedél-
utánt is tartottak a múlt hé-
ten a Hamvas Béla Városi
Könyvtárban.

Hétfőn Berecz András műsorán szórakoz-
hattak a felnőttek, kedden Soltészné Her-
czeg Mária kedveskedett bábelőadással a
kicsiknek.
Berecz András Kossuth-díjas ének- és me-
semondó ízes, népies nyelven adta elő ta-
nulságos történeteit, eleinte kuncogásra,
majd hangos nevetésre késztetve a közön-
séget. Az egyszeri legény találkozása a
vég posztóval, melyből először zekét,
majd sipkát, végül gombot készített a falu
szabója, alaposan megmozgatta a hallga-
tóság rekeszizomzatát, de egyben tovább-
gondolásra is késztetett valamennyiünket.
Az csak hab volt a tortán, amikor Berecz
András némi kitérőt téve, a mai valóság-
hoz igazította a témát, például az alábbi
„tréfával”.
- Milyen a déli határszélen a pálinka? -

Hát kerítésszaggató! Az előadó végül
dalra fakasztotta a közönséget. Együtt fúj-
tuk az Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek
erdőt, s végül a nótázásból sem maradha-
tott ki a móka: a közismert dal ugyanis az

utolsó strófánál így módosult: Fekete a
barnamedve szőre… De ezen az anomá-
lián kacagás közben már senki nem törte a
fejét.
Kedden Soltészné Herczeg Mária Misi
Mókus tréfái című bábelőadásán alaposan
megtelt a könyvtár előadóterme. Sok óvo-
dás édesanyja ölében ülve várta a mese-
délutánt, szabad hely ugyanis nem sok
akadt. Ez a mókus nem az a mókus volt,
akit a könyv lapjairól ismerhetünk. Ez a
Misi egy haszontalan, lusta, hazudós Misi
volt, aki a mese fonalának, s a kicsik be-
kiabálásának hála, végül segítőkész, szor-
gos, őszinte mókusgyerekké vált. Az Apó-
ka és a répa című mesét Soltészné Her-
czeg Mária már a bábokkal felszerelkezett
gyerekekkel együtt mutatta be, megmoz-
gatva ezzel az egyébként is tűkön ülő ap-
róságokat. Az előadás végén az ajtóban
Misi várta a gyerekeket: egy-egy odabú-
jással, puszival, csiklandozással búcsúz-
tatva a közönséget.

T. M.

Berecz András és közönsége.

Ez a mókus nem az a mókus volt. Soltészné Herczeg Mária a paraván mögött.

Hagyományőrzés és mulatság

Lakodalom volt a mi utcánkban
A Tiszaszederkény Kultúrá-
jáért Egyesület nem minden-
napi eseményt, egy igazi
falusi, úgymond, „parasztlag-
zit” rendezett.

Vőfély, násznagyok, násznép és természe-
tesen jegyespár a lakodalmi mulatságban.
Az első lépéseket - a kikérést és a búcsúz-
tatást - a tájház udvarán tették meg, hogy
innen a menet - természetesen zenével - a
templomba vonuljon.
- Gyönyörű - mondta Szajlai Endréné, aki
a járdáról figyelte a mellette elhaladókat. -
Tudom, hogy új ez kezdeményezés és
nekem tetszik az ötlet. Az, hogy megmu-
tatják a mai fiataloknak, hogy milyen egy
hagyományos lakodalom.
A templomi szertartás, melyet Varga
István református lelkész tartott, közel
sem volt „játék”. A jegyespár, Vargáné
Karajz Erika és Varga Lajos ugyan már
néhány éve házas, de isten színe előtt most
fogadtak örök hűséget.

- Az egyesület évek óta tervezi ezt a ha-
gyományőrző lakodalmat - mondta a
menyasszony. - Mintegy egy évvel ezelőtt
megismertek minket, és amikor meghal-
lották, hogy nekünk még nem volt egyházi

esküvőnk, megkérdezték, hogy nem vál-
lalnánk-e el. Igent mondtunk.
- Hasonlít, de mégis más ez a mostani la-
kodalom, mint az első - mondta már a férj.
- Nehéz megfogalmazni miben is külön-
bözik, talán abban a leginkább, hogy most
kevés a rokon, a násznép többségét nem is
ismerem.
A hivatalos rész után - ahogy az már lenni
szokott - következett a mulatság. Kondér-
ban főtt a tyúkhúsleves, a töltött hús és a
pörkölt, éjfélkor pedig töltött káposzta
volt a menü.
- A disznó és csirkehús a gazdagságot jel-
képezi - mondta a szakács, Kiss Bertalan.
- Elődeink általában úgy válogatták össze
az ünnepi ételeket, hogy ne csak finom, de
jelképes is legyen.
Az első hagyományőrző lakodalmi mulat-
ság nagy sikerrel zárult, és a tervek szerint
jövőre is lesz. Akkor egy tájegység vagy
népcsoport hagyományait elevenítik fel.

borza

Isten színe előtt is egybekeltek.

Jóféle itókával várták a násznépet.

Tanári koncert

Játék és tanítás
zongorára

Dudás Zsuzsanna már tavaly is adott órát a tiszaújvárosi Vándor
Sándor Zeneiskolában, idén azonban jelentősen nagyobb szere-
pet vállal a zeneoktatásban. Kilenc tanuló képzését végzi majd.
Ennek és a Zene világnapja apropóján a kamaraművész-, zongo-
ratanár koncertet adott a zeneiskola hangversenytermében, ahol
Liszt, Debussy, Scarlatti, Haydn és Schumann műveiből hallhat-
tak ízelítőt a szülők és a gyerekek.

kronika@tiszatv.hu

Utóhang a világnapi
koncerthez

Már hagyományosnak mondható, hogy a Zene világnapja alkal-
mából városi rendezvények vannak, és ezeknek egyesületünk,
a Tiszaújvárosi Református Énekkar nem csak rendszeres részt-
vevője, hanem részbeni szervezője és rendezője is. Így történt ez
most is, amikor október 4-én a Derkovits Kulturális Központ
színháztermében megjelent szép számú közönséget egy kétórás
eseményen, zeneileg sokrétű, az alkalomhoz és a mai viszo-
nyokhoz is illő műsorral örvendeztettük meg.
Ez utóbbi megjegyzéshez tartozik, hogy az ének- és zenekultúra
művelése sohasem különálló szféraként működött a mindenkori
társadalmi viszonyok közepette, hanem azokon belül mindig is
volt mondandója, állásfoglalása, és útmutatása is a maga módján.
Éppen ezért karnagyunk, Birtalan Judit, aki oroszlánrészt vállalt
a koncert szervezésében és megvalósításában - egyetértésben ve-
lünk, - úgy gondolta, hogy az Európát és ezen belül hazánkat is
váratlanul érő külső hatásokra reagálva mindenképp jó és helyes,
ha a műsort úgy építjük fel, hogy abban identitásunk, magyar-
ságtudatunk és ezen belül a keresztyén értékrendünk kifejezésre
jusson. Fontos volt ez mindig, amikor ezek az értékrendek vala-
milyen veszélybe kerültek, és bizony ezredéves történelmünk
során ilyenekre számos példa adódott, hogy csak a tatár- és török
nyomulás elleni harcainkat, a Rákóczi-féle, és az 1848-49-es sza-
badságharcot említsem. Ezért koncertünket egy olyan keretbe
foglaltuk az egyesített énekkarral előadott Ima Magyarországért
kezdő, és Csángó Himnusz befejező művekkel, hogy a zene-
művészet kifejezőeszközével és erejével a mai körülmények kö-
zepette is hangot adjunk a nemzeti összefogásnak, mint mind-
nyájunk közös, szent érdekének.
Ezt a hangulatot erősítette a zongoraművész Kéry testvérek fer-
geteges előadásában Liszt Ferenc Rákóczi indulójának négyke-
zes feldolgozása, és helyi kis művészpalántánk, Nagy Stella által
megszólaltatott Schubert mű is. A Tiszaújvárosi Református
Énekkar a keresztyén hitünk alapjául szolgáló Bibliánk Zsoltárok
könyvéből a 3., 33., és 92. Zsoltárt adta elő Birtalan József és
Halmos László négyszólamú zenei feldolgozásában, valamint két
imát, nevezetesen Szigethy Gyula, illetve a Berde Mária-Murár
Éva szerzőpáros bensőséges, szép műveit.
Hogy a zene más szférái is kiteljesedhessenek e nevezetes ünne-
pen, a Mezőkeresztesi Kamarakórus - mely együttest szintén
Birtalan Judit karnagy vezeti és készítette fel - a kórusirodalom
és énekművészet évszázadokat és kontinenseket átfogó értékei-
ből adott szép és hiteles ízelítőt a madrigálok és népdalfeldolgo-
zások között elhangzott közismert, Jerikó gospel, eredeti, angol
nyelvű előadásával. Az egykori Jerikó város falainak leomlása
arra figyelmeztet mindnyájunkat, hogy a mindenkori világi ha-
talmak fölött létezik és uralkodik egy magasabb rendű hatalom.
A minden szempontból sikeresnek mondható esemény olyan
közös összefogás eredményeként valósult meg, amelyhez a szo-
kásos résztvevőkön kívül köszönet jár mindazoknak, akik ehhez
valamilyen módon hozzájárultak. Így a meghívott vendégművé-
szeknek és segítőinknek, a szervezés egy részét végző, és helyet
adó Derkovits Kulturális Központnak és Mátyás Zoltán igazgató
úrnak, valamint Bráz György polgármester úrnak, aki mint min-
dig, most is szívén viselte és támogatta e nem mindennapi, érté-
kes városi rendezvényt.

Fekete Béla egyesületi elnök



8. oldal 2015. október 15.Rendezvények/Hirdetés

A Tiszaújvárosi Krónikában is
megjelenik lakossági

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

legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

A SAXUM Corporate Finance Zrt. (www.saxumrt.hu)
munkatársat keres

KONTROLLER
munkakörbe.

Leendő munkatársunk feladata a vagyonkezelésünkben lévő vál-
lalkozásokra vonatkozó tulajdonosi kontrolling feladatok teljes
körű ellátása, többek között:
• a portfólió vállalatok üzleti terveinek elemzése, elkészítése;
• az egyes vállalkozások tulajdonosok felé történő havi, negyedéves
beszámolóinak elkészítése, terv-tény elemzése; főkönyvek ellenőr-
zése, szöveges értékelések készítése;
• a kontrolling beszámolók prezentációs formában történő megjele-
nítése;
• az egyes vállalatok várható teljesítményére vonatkozó előrejelzé-
sek készítése;
• a portfólió vállalatok tevékenysége során felmerülő kockázatok, ne-
gatív trendek észlelése és a portfólió menedzserek figyelmének fel-
hívása ezekre;
• esetenként fejlesztési és befektetési lehetőségek elemzése és érté-
kelése;
• esetenként döntéstámogató anyagok, pénzügyi modellek, megtérü-
lés számítások készítése;
• az egyes vállalkozások iparági ismereteinek elsajátítása, iparági ver-
senytársainak elemzése;
• csapatmunka a kontrolling csoportvezető irányítása alatt a portfólió
vállalatok vezetőivel, a számviteli munkatársakkal és a portfólió me-
nedzserekkel;
• a tagvállalatok beszámolóin való aktív részvétel.
Elvárások:
• felsőfokú közgazdasági végzettség vagy pénzügy, elemzés (kont-
rolling) szakirányú üzleti iskola;
• 2-5 év munkatapasztalat;
• erős könyvelési, számviteli ismeretek;
• adózási ismeretek előny;
• üzleti területen tárgyalóképes angol, vagy német nyelvtudás szóban
és írásban előny;
• üzleti tervezésben, számviteli beszámolók elemzésében, adatok ke-
zelésében való jártasság;
• MS Excel, Powerpoint készségszintű használata;
• analitikus gondolkodás;
• kiváló kommunikációs képesség;
• pontosság, megbízhatóság.
Amit ajánlunk:
• kiváló csapat és munkakörülmények;
• szakmai kihívást és fejlődési lehetőséget jelentő változatos munka;
• folyamatos képzés és háttértámogatás;
• piacképes jövedelem.
Állás, munka területe(i):
• Kontrolling
• Pénzügy / Számvitel / Menedzsment
• Üzleti elemző
• Finanszírozás
• Kockázatkezelő
• Elemző / Tanácsadó
Munkavégzés helye: Tiszaújváros
Jelentkezés az állásra: Amennyiben az álláshirdetés felkeltette ér-
deklődését, kérjük fényképes szakmai önéletrajzával és a fizetési

igénye megadásával, az alábbi e-mail címen jelentkezzen:
iroda@saxumrt.hu

AVON – Több mint szépség
A csábítás ereje

Új, csábító illatok jelentek meg az AVON őszi kínála-
tában.
Az Attraction női és férfi illatait bárki kipróbálhatja az
AVON tiszaújvárosi bemutatótermében. Akár saját részre,
akár ajándékba is kiváló lehet ez az új parfüm, amely minden
korosztály számára ideális választás.AzAttraction mindkét tí-
pusának alapillata a pézsma, a női verzióban a szeder és va-
nília, a férfiban gyömbér és fás aromák is megjelennek. Itt a lehetőség most
megismerkedni az új illattal, de nem csak ezért érdemes ellátogatni a bemuta-
tóterembe, hiszen az október számos új lehetőséget és sok kedvezményt kínál.
Folyamatosan zajlanak a szépségtanácsadások is, emellett plusz ajándékok is
várnak mindenkit.AzAVON tiszaújvárosi bemutatóterme (Tisza út 19-21.) hét-
főtől péntekig 10-től 18 óráig tart nyitva. (x)
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A Tisza TV műsora
Október 15., csütörtök

9:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Könyvtári napok - Be-
mutatkozó koncert - Séta a mellrák ellen - Mihály-napi vásár

- Egészségnap a Katicában - Más-Kép kiállítás - Sport
9:15 Hétről-hétre: Varga Koritár Lászlóra emlékezünk -

Könyves vasárnap - Szüreti mulatság - Falusi lakodalmas -
Újra városunkban Rákász Gergely - Sport

(A műsor a szerdai adás ismétlése)
18:00 A Tiszaújváros - Paks Magyar Kupa labdarúgó mérkő-

zés közvetítése felvételről
Október 19., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK-
MAFC NBI/B-s kosárlabda bajnoki mérkőzés közvetítése fel-
vételről - A TFCT - Tállya KSE NB III-as bajnoki labdarúgó

mérkőzés közvetítése felvételről
Október 21., szerda

18:00 Héthatár: Őszi közmeghallgatások - Védelmi gyakorlat
- Jubiláló humánszolgáltató - Retro portékák a standokon -

Sport
18:15 Hétről-hétre: Színpadon a Csíki Játékszín - A koncert-

orgonista - Öregdiák találkozó - A fekete sereg
Október 22., csütörtök

9:00 A szerdai adás ismétlése

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
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 - november
27-ig.
A Színház Határok Nélkül rendezvényen bemutatandó Nap-
sugár fiúk, A szabin nők elrablása és a Nebántsvirág című
előadásokra minden jegy elkelt.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Október 20. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a Po-
zitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: a
könyvtár előadóterme.
Október 20. (kedd) 17.00 óra: „Az orvos kezel, a termé-
szet gyógyít” - kétrészes előadás. Egészségügy vagy beteg-
ségipar? Előadó: Dr. Vágó Gábor. Forgatókönyv egy egész-
ségesebb és sikeresebb élet eléréséhez. Előadó: Badár
László.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
„50 éves a város könyvtára” emlékkiállítás. A kiállításon ere-
deti könyvtári dokumentumok, tárgyak és fotók segítségé-
vel idézzük fel a könyvtár elmúlt 50 évét. Megtekinthető a
könyvtár nyitvatartási idejében december 31-ig. Helyszín: a
könyvtár földszintje.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Október 20. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. 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.

Alig vagyunk túl az EB selejtezőkön, ahol Feröer
ellen fogcsikorgatva szereztük meg a három pon-
tot - és az esélyt a továbbjutásra -, és mint már oly
sokszor, egy ide passzoló cikkel találom magam
szembe a 45 évvel ezelőtti Borsodi Vegyész sport-
rovatában.
Történt ugyanis, hogy 1970. október 7-én egy vá-
logatott látogatott a leninvárosi „katlanba”, hogy
a helyi csapattal megmérkőzzön. A baráti Kuba vá-
logatottja ugyanis Magyarországon tartózkodott és
időt szakított arra, hogy egy barátságos mérkőzé-
sen vegyen részt.
„Leninváros, 1000 néző. Vezette: Szkokán.”
A feljegyzéseket nézegetve, az akkori LMTK pá-
lyára nagyon sok csapat érkezett. De egy váloga-
tott - ha nem is a világ elitjéhez tartozó futball-
nemzet legjobb tizenegyéről beszélünk -, mégis rit-
kaságnak számított.
„A közepes iramú mérkőzésen igazságos ered-
mény született. Az első félidőben mindkét csatár-
sor körülményesen szőtte támadásait, így egyik
kapu sem forgott igazán veszélyben. A második 45.

percben megélénkült a játék, mindkét kapu előtt
több helyzet adódott, a csatárok azonban adósok
maradtak a góllövéssel.”
Azaz a vége 0:0. Hol itt az összefüggés? Persze,
hogy a Dávid-Góliát hasonlat. A nemzeti váloga-
tott az ország, egy klubcsapat - pláne akkoriban -
pedig az adott település legjobbjaiból kerül ki. De
néha, ha nem is győz, Dávid is borsot tud törni
Góliát orra alá. 1970-ben Leninváros volt Dávid.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.
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Válogatott mérkőzés
45 éve történt

A megye alkotói

Amatőr művészek profi tárlata
Más-Kép címmel nyílt képző-
és iparművészeti tárlat a Vá-
rosi Kiállítóteremben, ahol
55 alkotó 85 munkája kapott
helyet.

A kiállítás egy együttműködés záróak-
kordja. A Derkovits Kulturális Központ és
a Nemzeti Művelődési Intézet megyei iro-
dája Borsod megye amatőr alkotóit mu-
tatja be.
- Egy olyan projekt végén vagyunk, ami
úgy gondolom, hogy párját ritkítja a me-
gyében - mondta köszöntő beszédében
Mátyás Zoltán, a Derkovits Kulturális
Központ igazgatója, aki hozzátette, büsz-
ke arra, hogy hat tiszaújvárosi képzőmű-
vész alkotása is helyet kapott a tárlaton.
A kiállítás a megye amatőr művészeinek
munkáit mutatja be. A Nemzeti Művelő-
dési Intézet megyei irodája és a Derkovits
Kulturális Központ felhívására több mint
kétszázan jelentkeztek. A zsűri 55 alkotó
85 munkáját válogatta be a legjobbak
közé, ezekből nyílt most kiállítás. Tóth
Csaba, a Nemzeti Művelődési Intézet me-
gyei irodájának vezetője köszöntőjében
elmondta, olyan alkotások ezek, melyek
országos szinten is megállják a helyüket.
A kiállítást Lukács Róbert képzőművész
nyitotta meg, aki hangsúlyozta, az amatőr
művészetek célja, hogy fenntartsák a kul-
turális sokszínűséget, ápolják a hagyomá-
nyokat és új értékeket teremtsenek.

A megnyitó után átadták a Más-Kép fődí-
jait és nívódíjait. Az egyik fődíjat Borsos
István kapta, akinek három szobrát állítot-
ták ki.
- Ezek a legfrissebb munkáim - mondta
Borsos István - ezen a nyáron faragtam
őket, úgy gondolom, hogy a mostani élet-
érzés sugárzik belőlük: az összetartozás, a
szeretet, a ragaszkodás. Rakacai kőből ké-
szültek, ez pedig egy olyan szép erezetű
kő, hogy megérdemli a munkát, megér-
demli, hogy az ember odategye a látoga-
tók elé, hogy tudjanak benne gyönyör-
ködni, simogassák meg.

Különleges anyagból, mahagónifából ké-
szült az a falikép is, melyet az egyik ti-
szaújvárosi nívódíjas, Dobár Dénes ké-
szített.
- Elég ritkán szerezhető be ez a fa - mond-
ta az alkotó -, már önmagában a fa nagyon
értékes. Én virágmotívumokkal próbáltam
egy virágköltemény kifaragni erre a szép
fára.
A képző- és iparművészeti tárlat novem-
ber 23-ig látogatóható a Városi Kiállító-
teremben.

FP

55 alkotó 85 munkája látható a kiállításon.

A megkoronázott királynő „udvarhölgyei”: Fodor Bianka, Lenke Adél és felké-
szítőjük, Hok Csabáné társaságában.

Idén is meghirdette a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár az Olvasók királya/királynője pá-
lyázatot a megye alsó tagozatos diákjainak. A Tisza-
újvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Széchenyi István Iskolájából 12 tanuló küldött
be pályamunkát. Az ünnepélyes eredményhirdetésre
Fodor Bianka 3/4., Lenke Adél 4/6. és Takács Szabina
4/6. osztályos tanuló kapott meghívást. A több mint
100 versenyző közül Takács Szabina kapta ebben az
évben az Olvasók királynője címet.
Az első helyezetteket megkoronázták a díjátadó ün-
nepségen, mely október 11-én volt az Országos
Könyvtári Napok záró rendezvényén, a Könyves va-
sárnapon. Az olvasók királynője a megtisztelő cím
mellett - melyet egy évig birtokol - megkapta koro-
nájának másolatát. Gratulálunk a tanulóknak és fel-
készítőiknek egyaránt.

Hok Csaba
intézményvezető

A környék gombáiról tartott előadást dr. Kákóczki Balázs a vá-
rosi könyvtárban. A szakértő nem csak bemutatta, hanem be is
azonosította a különböző fajtákat. Egyre többen mennek gom-
bászni, amióta tudják, hogy van szakellenőr a városban. A kö-
zönség soraiból sokan új ismeretekért, míg mások meglévő
tudásuk frissítéséért látogattak el az eseményre.

Szakértő szemmel

Gombász a könyvtárban
kronika@tiszatv.hu

Széchenyis az Olvasók királynője
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A tiszaújvárosi különítmény: Oláh Sándor edző, Kujbus
Annabella, előttük: Besenyei Martin, Kanyó Máté, Besenyei
Sára.

Rákász Gergely saját beval-
lása szerint már hazajár Ti-
szaújvárosba. Legközelebbi
„látogatása” október 16-án
lesz, amikor a református
templomban lép fel a kon-
certorgonista.

- Mit ért azon, hogy hazajár Tiszaújvá-
rosba?
- Csak oda lehet hazajárni, ahol szívesen
látnak - mondja a művész. - Tiszaújvá-
rosban mindig szívesen fogadnak, ezért
érzem úgy, hogy nem csak koncertezni
jövök, hanem egy kicsit haza is térek.
- Hogyan lett orgonaművész? Egy gyer-
mekről nehezen feltételezhető, hogy azt
mondja, márpedig én orgonaművész
akarok lenni.
- Pedig majdnem így történt. Előbb hal-
lottam klasszikus zenét, mint az aktuális
pop slágereket. Édesapám, édesanyám a-
matőr zenészek. Édesapám ötven éven ke-
resztül templomi orgonista volt, de az
igazi lökést egy Esztergomban tett kirán-
dulás adta meg, amikor meghallottam a
Bazilika orgonájának hangját. Az autóban
hazafelé kijelentettem, hogy én bizony or-
gonista leszek. Emlékszem édesanyám ar-
cára, amikor ezt meghallotta, illetve arra
is, hogy kétséggel fogadta mindezt, de úgy
lett, ahogy mondtam.
- Tizenöt évesen adta első koncertjét.
Már akkor kialakította azt a stílust,
hogy nem csak zenél, hanem a háttér in-
formációkat is elmondja a darabokkal
kapcsolatosan?
- Tulajdonképpen igen. Először a plébános
úrnak írtam le, amit a darabok között fel
kellett olvasni. Amikor már volt mene-
dzserem, egy rosszul szervezett koncertre

nagyon kevés érdeklődő érkezett. Miután
egy nagy templomban voltunk, felhívtam
őket az orgona mellé - akkor még nem volt
hordozható koncertorgonám -, és én ma-
gam kezdtem el magyarázni. Innen indult
minden. Manapság már nincs az embe-
reknek idejük koncert előtt elolvasni egy
Bach életrajzot. De ha eljön egy koncertre,
talán szerencsésebb, ha nem csak a tízezer
hangot hallja, hanem magához az ember-
hez, a zeneszerzőhöz is sikerül közelebb
kerülnie.
- Ugyanazok járnak a koncertjeire vagy
jönnek új érdeklődők?
- Van törzsközönség, de szerencsére egyre
többen és többen járnak a koncertjeimre.
Ami külön örömteli, hogy nem csak az idő-
sebb és a középkorosztály, hanem a fiata-
lok is. Valahogy elterjedt, hogy ez nem egy
ördögtől való dolog. A ma emberének na-

gyon magas az ingerküszöbe. Éppen ezért
alakítjuk úgy a koncertjeimet, hogy az le-
kösse - nem csak a zenével - a közönséget.
Most is különböző akciókamerák képeit
fogjuk kivetíteni, hogy lássák, mi történik a
játék közben a lábamnál, a kezemnél, de
még az arcomat is mutatjuk majd, ezáltal
sokkal személyesebb lesz az élmény.
- Bach, Händel és Vivaldi műveit fogja
koncertjén játszani. Miért éppen ez a
hármas?
- Három ember, három teljesen különböző
habitus. A huncut Vivaldi, az üzletember
Händel és a precíz Bach, akik jól jellemzik
a barokk kort, mégis teljesen eltérő zenei
élményt nyújtanak.
Rákász Gergely koncertje október 16-án,
pénteken 18:00 órától lesz a református
templomban.
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A minél környezetkímélőbb
működésért folytatott fejlesz-
tési munka eredményeképp
további 70.000 kg papírt ta-
karítanak meg a Jabil gyár-
ban.

Az „újrahasznosítás” jegyében a megta-
karítás egy részére a Tiszaújvárosi Általá-
nos és Alapfokú Művészi Iskola tanulói
írhatnak és rajzolhatnak majd.
A tiszaújvárosi Jabilben folyamatosan dol-
goznak azon, hogy a gyártási tevékenység
a lehető legkisebb környezetterheléssel jár-
jon. E munka során egy vállaltirányítási fej-
lesztés (Lean projekt) eredményeképpen az
egyik gyártó részleg mintegy 70.000 kg pa-
pírt takarít meg idén. Ez akkora mennyi-
ségű papírlap, hogy egymás mögé helyezve
4200 km hosszúságú lenne, ami elegendő
a St. Petersbourgh-Los Angeles autóútvo-
nalra, illetve a projekt környezetre gyako-
rolt hatását tekintve, ennyi papír előállí-
tásához szükséges CO2 felhasználással hét-
szer körberepülhető a Föld egy teljesen fel-
tankolt és megrakodott Boeing 747-400-as
repülővel.
Mindezeken túl a fejlesztők arra gondol-
tak, hogy mivel a vállalat nyert ezen a pro-
jekten, ezért mások is nyerhessenek. Sok

szülő dolgozik a Jabilben, akiknek a gyer-
mekei iskolás korúak, és ők jól tudják mi-
lyen nehéz helyzetben vannak az állami
fenntartású iskolák. Ezért a megtakarítás
egy részét - 2 raklapnyi, vagyis 400 cso-
mag, azaz 200.000 lap - felajánlották a Ti-
szaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolának.
A két raklapnyi papírt a Jabil nevében ok-
tóber 3-án adták át a tiszaújvárosi intéz-

ménynek. Hok Csaba, az intézmény igaz-
gatója az adomány átvételekor elmondta,
hogy rendkívül nagy segítség ez az isko-
lák számára, és így a felajánlóknak még
nagyobb örömére szolgál, hogy megtaka-
rításukat e módon hasznosíthatták.
A Jabil képviselői az átadáskor elmond-
ták, hogy a jövőben is szeretnék hasonló
akciókkal támogatni a helyi szervezete-
ket.

Generali képviselet

Egy biztos pont
Megnyitotta legújabb képviseletét Tiszaújváros-
ban a Generali Biztosító a Rózsa út 16. sz. alatt.
A társaság jelenleg közel 12 ezer lakást, 2500

gépjárművet biztosít városunkban és környékén,
és csaknem ezer életbiztosítást nyújt helyben. Az
új képviseleti pont ünnepélyes átadóünnepségén
részt vett Bráz György polgármester, Kozák
István, a Generali Biztosító kiemelt hálózatfej-
lesztési szakértője és Kóródi Gyuláné, az új kép-
viselet vezetője is.

Beszélgetés Rákász Gergellyel

A huncut, az üzletember és a precíz

Rákász Gergely egy korábbi tiszaújvárosi koncertjén.

Környezetvédelem és támogatás

Az adomány nagy segítség az iskolák számára.

Barátság Maraton Miskolcon

Uccu neki
az utcákon!

Óvodásoktól nyugdíjasokig mindenki találhat megfelelő távot
magának az október 25-én, vasárnap megrendezendő Miskolci
Barátság Maraton - 2015 elnevezésű futófesztiválon.
A rendező „Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány” és a
társrendező Marathon Club SE által életre hívott esemény
résztvevői - 2013 és 2014 után - ismét a Miskolc Városi Sza-
badidőközpont (Generali Aréna) elől rajtolva búcsúztathatják
az idei futószezont. Az amatőr és igazolt sportemberek, csa-
ládok, iskolai csoportok, baráti társaságok négy egyéni (42,1
km; 21 km, 10,5 km, 5,27 km, és egy váltó (félmaraton;
4x5,27 km) szám közül választhatnak. Az óvodásoknak és kis-
iskolásoknak a DECATHLON jóvoltából idén is lesz gyer-
mekfutam, melynek távja 2,4 km.
Az 5,27 km-es körpálya térképe megtekinthető a http://www.
everytrail.com/view_trip.php?trip_id=2349252We'll interne-
tes oldalon.
Az előnevezés már elindult, akik kedvezményesen szeretné-
nek jelentkezni, 2015. október 15-én, 24 óráig tehetik meg ezt
a www.hegyimaraton.hu oldalon. A verseny egyedi emblé-
mázott pólóját 2015. október 15-ig szintén a fent említett hon-
lapon lehet megrendelni.
További információt a 30-7212-403-as telefonszámon lehet
kérni, vagy a www.hegyimaraton.hu honlapon lehet olvasni.

Karate

Sikerek az Avason

Nagyszabású nemzetközi karate verseny helyszíne volt Miskolc.
A IX. Avas kupán közel ötszázan vettek részt. A hazai verseny-
zőkön kívül Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából is érkeztek
indulók. A mezőnyben ott volt a Justitia Fuji-Yama SE tiszaúj-
városi csoportjának négy fiatalja is, akik az erős mezőnyben re-
mekül teljesítettek.
Eredmények:
1.hely: Besenyei Sára Kata (formagyakorlat), 3. hely: Kanyó
Máté (kata), 3. hely: Kujbus Annabella kumite (küzdelem). 5.
hely: Besenyei Martin (kata).

Nemrégiben 10 borsodi város polgármestere Szerencsen elfo-
gadta és támogatásáról biztosította a megyei sakkszövetség azon
elképzelését, hogy megyénkben nemzetközi sakkversenyeket
rendezzenek a sportág népszerűsítése érdekében. Ennek jegyében
Tiszaújvárosban október 22-25. között I. Tiszaújvárosi Kupa
néven nagyszabású nemzetközi egyéni sakkversenyt rendeznek
a Városi Sportcentrumban. A résztvevők 3 csoportban (külön-
böző értékszámok alapján) 2 x 90 perc/40 lépés, majd 2 x 15 perc
végig és bónusz 30 másodperc minden lépés utáni tempóval küz-
denek majd egymással. A verseny összdíjazása egymillió forint.
További információk: www.borsodchess.com, illetve a www.
chess.hu oldalon találhatók.
Nevezési határidő: 2015. október 15. 24.00 óra.

Sakk

Nemzetközi szintre
lépnek
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A Sportcentrum eseményei
Október 15. csütörtök

MLSZ Grassroots „C” edzőképzés
Október 16. péntek

Kosárlabda
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- MAFC NBI/B-
s bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

Október 17. szombat
Asztalitenisz
11.00 TSC II - Sajókeresztúr SE megyei bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
11.00 TFCT - Egri Sportcentrum SE U17-es bajnoki labda-
rúgó mérkőzés Füves edzőpálya
13.00 TFCT - Egri Sportcentrum SE U19-es bajnoki labda-
rúgó mérkőzés Füves edzőpálya
14.30 TFCT - Tállya KSE NB III-as bajnoki mérkőzés

Labdarúgó stadion
Kézilabda
16.00 TSC - Felsőzsolca megyei bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
Október 18. vasárnap

Labdarúgás
09.00 TFCT - Felsőtárkány U14-es bajnoki labdarúgó mérkő-
zés Füves edzőpálya
10.00 Bozsik torna U7, U9 Műfüves edzőpálya
11.00 TFCT - Felsőtárkány U15-ös bajnoki labdarúgó mérkő-
zés Füves edzőpálya

Asztalitenisz

Három
a magyar igazság

Újabb fordulókat bonyolítottak le az asztalitenisz csapatbajnok-
ságokban. A megyei osztályban szereplő Eötvös DSE és a TSC
második számú gárdája egyaránt meggyőző játékkal verte ven-
dégként ellenfelét. A TSC első számú, NB III-as együttese is pa-
rádézott, a sportcentrum asztalitenisz csarnokában lejátszott
mérkőzésen esélyt sem adott a vendégcsapatnak.
B-A-Z megye „A” csoport
Boldva Községi Sportegyesület I. - TSC II. 7-11
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 4, Fóti 2 és a
Kavicsánszki-Mag páros.
B-A-Z megye „B” csoport
Tiszakarádi Sportegyesület - Eötvös DSE 4-14
A győzelmeket szerezték: Kanyó 4, Zoltán 4, Kóródi 2, Jakab 2
valamint a Jakab-Kóródi és a Zoltán-Sipos páros.
NB III. Észak-Magyarország „B”
TSC - Arlói SE 16-2
A győzelmeket szerezték: Vécsei 4, Gulyás 4, Hajdu 3, Koncsik
2, Fónagy-Árva 2 és a Hajdu-Vécsei páros.

Kézilabda

Súlycsoportkülönbség

A megyei női kézilabda bajnokság harmadik fordulójában a meg-
fiatalított Szerencs csapata látogatott Tiszaújvárosba. A csikó-
csapat nem volt egy súlycsoportban a hazaiakkal, akik végig
vezetve nagyarányú győzelmet arattak.
Tiszaújvárosi SC - Szerencs 38-12 (19-5)
TSC: Tóth, Rónai 9, Szolnoki 7, Béke, Nagy A. 9, Sepsi, Bagdi
B. 2, Csere: Bagdi Á. 1, Új 3, Kiss 7. Kovács.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Egy jó edzőmérkőzést játszot-
tunk. Sok sikert kívánok a megújuláshoz a szerencsieknek.

A kék-sárgák sorozatban lőtték a gólokat.

Labdarúgás

Továbbra is lejtmenetben
Az NB III Keleti csoportjá-
nak 11. fordulójában a Put-
nok otthonában vendéges-
kedett a Termálfürdő FC Ti-
szaújváros.

A hazai csapat a tavalyi remek szereplését
követően az idei bajnokság őszi szezonjá-
ban eddig nem nagyon remekelt, akárcsak
a tiszaújvárosi legénység. A két csapat
összecsapásai hosszú évek óta mindig
küzdelmes találkozókat hozott. Ezúttal is
így indult a mérkőzés, de a folytatás a
putnokiaké volt, akik 15 perc alatt eldön-
tötték a három pont sorsát.

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

Putnok, 150 néző. V.: Szilágyi (Kövér,
Benkő).
Putnok FC: Botló-Zimányi A., Nagy, Be-
lényesi, Nyisalovits, Molnár, Fehér (Mar-
cinaskó), Zimányi Á., Madarász, Sze-
leczki (Horváth), Kovács (Lázi).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Andor-
kó, Hajdu, Czégel, Molnár F. (Horváth),
Sigér, Kerekes, Angyal, Hussein (Molnár
L.), Kovács, Bussy.
33. perc: Madarász a bal oldalról adta be
a labdát, a túloldalon érkező Molnár a vé-
dőit megelőzve 5 méterről a léc alá lőtt.
(1-0)
43. perc: Zimányi a bal oldalon a tiszaúj-
városiak alapvonalától középre ívelte a
labdát, a hosszú oldalon Szeleczki érke-
zett, a kapu előtt keresztbe lőtt, a berob-
banó Molnár két méterről a hálóba
pofozta a labdát. (2-0)
48. perc: Molnár jobb oldali beadására
remek ütemben érkezett Kovács Péter,
hét méterről leadott fejese védhetetlenül
vágódott a kapu jobb oldalába. (3-0)
63. perc: Madarász egyedül tört a tiszaúj-
városi kapu felé, Horváth a 16-os vonala
előtt lerántotta. A játékvezető utolsó em-
berként elkövetett szabálytalanság miatt
kiállította a csereként beállt hátvédet.
83. perc: Hajdu megkapta második sárga
lapját, amely után következett a piros.
Tovább tart a tiszaújvárosi gólínség, az
ijesztően kevés, eddig négy gólt rúgó kék-
sárgáknak most sem sikerült betalálniuk az
ellenfél kapujába, így törvényszerű volt a
vereség. Ráadásul a két kiállítás tovább szű-
kíti a következő fordulóban az amúgy is sé-
rülésekkel tizedelt tiszaújvárosiak keretét.
A putnoki összecsapás akár nagyobb gól-
különbségű hazai győzelmet is hozhatott
volna, ha Tóth Csaba nem véd parádésan.
Koszta Péter, vezetőedző: A kiállításokig
már eldöntöttük a mérkőzést, utána is sok
lehetőségünk volt, de az ellenfél kapusa
mindent megfogott.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A hazaiak ke-
gyetlenül kihasználták a hibáinkat, és ez-
zel meg is nyerték a mérkőzést.

További eredmények:
Újpest FC II. - Rákosmente KSK 0-9
Somos SE - Nyírbátori FC 3-1
Tállya KSE - Jászberényi FC 3-5
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Ceg-
lédi VSE 0-3
DVTK II. - Kazincbarcika SC FC 1-1
Cigánd SE - Nyíregyháza Spartacus FC 1-2
REAC - FC Hatvan 1-2
Következik a 12. forduló
2015.10.17., szombat 14:30
Ceglédi VSE - Putnok FC
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Tállya KSE
Jászberényi FC - Somos SE
Nyírbátori FC - Cigánd SE
Kazincbarcika SC FC - Rákosmente KSK
2015.10.18., vasárnap 14:30
DVSC-DEAC II. - REAC
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Újpest
FC II.
FC Hatvan - DVTK II.
Szabadnapos: Nyíregyháza Spartacus FC

Gólok futószalagon
Két győzelem mellett két vereség a mérlege
az elmúlt hétvégén pályára lépett tiszaújvá-
rosi utánpótlás csapatoknak.ATFCT három
pontot begyűjtött fiataljai nem fukarkodtak
a gólokkal, de a vereséget szenvedett gár-
dákat is jól kitömték.
Az eredmények:
U19 TFCT - Felsőtárkány 10-0
U17 TFCT - Felsőtárkány 16-0
U15 Sajóvölgye FSE - TFCT 5-0
U14 Sajóvölgye FSE - TFCT 20-0

*
Toborzót hirdet a Termálfürdő FC Tisza-
újváros utánpótlás szakága 2009-ben szü-
letett fiúk részére.
Jelentkezni a Városi Sportcentrum labda-
rúgó klubházában lehet, továbbá Demb-
lovszky Gábor utánpótlás edzőnél a
20/344-5654-es telefonszámon. Az edzé-
seket hétfőn és szerdán 16.00 és 17.00 óra
között tartják a Sportcentrum edzőpályáin.

Tömegjelenet a tiszaújvárosiak kapuja előtt. Ezúttal a találkozón végig jól védő
Tóth kapus került ki győztesen.

Az egyaránt a TVK-Mali TK színeit képviselő Szabolcsi Fru-
zsina és a tavalyi címét megvédő Balogh Bence sikerével ért
véget az V. Ózdi Triatlon Verseny, melynek beszámolójával még
adósak vagyunk.
Az ország keleti részéből, de még a fővárosból is érkeztek részt-
vevők az egyre népszerűbb ózdi eseményre. A különböző kor-
csoportokban összesen százötvenen álltak rajthoz, az általános
iskolásoktól egészen a szenior korosztályig. A legnagyobb ér-
deklődés a felnőttek küzdelmét kísérte, ami végül a tiszaújváro-
siak fölényét hozta. A TVK-Mali TK sportolói további értékes
helyezéseket is begyűjtöttek.
A férfiaknál - 2014 után idén is - Balogh Bence volt a leggyor-
sabb, 1 óra 10 perc alatt teljesítette a 700 méter úszásból, 25 ki-
lométer kerékpározásból és a 6 kilométer futásból álló távot.
A hölgyeknél is tiszaújvárosi győzelem született, Szabolcsi
Fruzsina elsőségét nem fenyegette veszély.
Eredmények
Férfi abszolút: 1. Balogh Bence, ...3. Szűcs Rajmund
Férfi VII. kcs., elit: 1. Szűcs Rajmund, ...6. Bán Csaba. VII. kcs.,
amatőr: 4. Temesvári László.
Fiúk, II. kcs.: 3. Szabolcsi Bálint
Női abszolút: 1. Szabolcsi Fruzsina
Leányok I. kcs.: 2. Bán Lilla
Leányok, V. kcs., elit: 1. Molnár Sára, 2. Szegedi Sára

A hétvégén tartották meg az Eötvös középiskola tornacsarnoká-
ban a hagyományos Tisza kupa őszi regionális erőemelő és
fekvenyomó, valamint PE-teszt és fitnesz versenyt. Nem csak a
környező megyékből, hanem a Dunántúlról is érkeztek verseny-
zők. A házigazda Tiszaújvárosi Fitness Sport Club versenyzői ta-
roltak a mezőnyben, összesen 19 arany, 7 ezüst és 9 bronzérmet
vehettek át az eredményhirdetéskor.

Triatlon

Kettős siker Ózdon

Tisza kupa

Nevezési csúcs

Az NB III Keleti csoportjának állása:
1. Nyíregyháza Spartacus FC 11 11 0 0 31-5 33
2. Ceglédi VSE 11 9 0 2 26-8 27
3. KBSC FC 10 8 2 0 22-5 26
4. Cigánd SE 10 8 1 1 32-8 25
5. Jászberényi FC 11 5 1 5 22-15 16
6. Rákosmente KSK 10 4 4 2 23-15 16
7. Somos SE 10 4 3 3 15-18 15
8. FC Hatvan 10 4 1 5 12-15 13
9. Putnok FC 10 3 3 4 16-13 12
10. Felsőtárkány-Mezőköves Zsóry 11 3 3 5 14-20 12
11. Újpest FC II. 10 3 3 4 12-24 12
12. DVSC-DEAC II. 10 3 2 5 12-13 11
13. Tállya KSE 10 2 1 7 11-21 7
14. Termálfürdő FC Tiszaújváros 11 1 4 6 4-16 7
15. Nyírbátori FC 11 1 3 7 10-32 6
16. DVTK II. 10 1 1 8 9-25 4
17. REAC 10 0 4 6 8-26 4
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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.

Finom és jó

Egészségnap
a Katicában

Idén is megrendezték a Katica óvoda egészségnapját. A péntek
délutáni program részeként egészséges finomságokat kóstol-
gathattak a gyerekek, melyeket a szülők, nagyszülők készítet-
tek.

Meghívó

Hunyadi hadserege
A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Hunyadi Mátyás Iskolájának 40. évfordulója alkalmá-
ból szervezett rendezvénysorozat részeként 2015. október
19-én 15.00 órai kezdettel dr. Kákóczki Balázs történész tart
előadást, melynek témája: Hunyadi Mátyás hadserege. Hely-
szín: Hunyadi Mátyás Iskola aulája (Alkotmány köz 2.). Ér-
deklődőket szívesen látunk. Előzetes bejelentkezés: balla-
bandi@gmail.com e-mail címen vagy a 06-20-541-4366-os
telefonszámon.

A szervezők

Mihály napi vásár

Játékok, portékák

Énekeltek, táncoltak, verseltek a gyerekek. Így vette kezdetét
a Mihály napi vásár a Szederinda óvodában. Hosszú évek óta
megelevenedik a régmúlt hagyománya az intézményben, ilyen-
kor népi játékok, bábelőadás, valamint az óvónők és dajkák
saját készítésű portékái várják a kis vásárlókat, melyek kifeje-
zetten csak erre az alkalomra készülnek. A bevételből kirándu-
lást szerveznek.
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