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Mindenszentek,
halottak napja

Ünnepi
megemlékezések Mesteri

sakktorna
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Bőséges a kínálat, nehéz választani.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György pol-
gármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. November 4-
én, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgár-
mestere a lakossági kérdésekre. Ezek előzetesen is feltehetők a
fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levélben, 3580,
Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, az adás ideje
alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös számon.
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TV-szilveszter

Újra átváltoztatjuk!
Unja már a régi frizuráját, sminkjét, ruháit? Kipróbálna va-
lami újat? A Tisza TV vállalja teljes átalakítását!
A Díva Haj-, és Kozmetikai Szalon fodrászai, kozmetikusai
és stylistok veszik kezelésbe azokat a vállalkozó kedvű néző-
ket, akik jelentkeznek a szilveszteri átváltoztató műsorba. A
felhívásra november 10-ig várjuk jelentkezéseiket a Krónika,
illetve a Tisza TV szerkesztőségében, személyesen (Szent
István út 16.), telefonon (341-844, 341-755), vagy a kronika@
tiszatv.hu e-mail címen. A jelentkezők közül november 11-én
a Tisza TV műsorában sorsoljuk ki azt a három szerencsést,
akik megújult külsővel köszönthetik az újévet. A felhívásra
fiúk, lányok, férfiak és nők is jelentkezhetnek. Az „átalaku-
lást” a Tisza TV kamerái is nyomon követik, a műsort a de-
cember 30-ai óévbúcsúztató szilveszteri műsorában mutatja
be a televízió.

Tiszaújvárosi mecenatúra

Pályázhatnak
a hallgatók

Ismét lehet pályázni a Tiszaújvárosi Mecénás Köz-
alapítvány ösztöndíjára. A támogatásra a tiszaúj-
városi lakhelyű egyetemisták és főiskolások adhat-
ják be kérelmüket.

- A kritériumok nem változtak, - mondta Makrai Mariann, az ala-
pítvány kuratóriumi elnöke - a pályázati adatlap pontosan tartal-
mazza, hogy mi mindennek kell megfelelni: tiszaújvárosi állandó
lakhely, az első diploma megszerzésére irányuló képzés, vala-
mint a minimum 4,2-es átlag. Nagyon fontos, hogy a tanulmányi
átlagot az egyetem vagy a főiskola által hivatalosan igazolt for-
mában kell csatolni a pályázathoz, tehát nem elég az intézmény
tanulmányi rendszeréről letölteni és kinyomtatni.
Belyus Bernadett Erzsébet tavaly sikeresen pályázott és idén is
beadta már pályázatát. Mint mondta, nagyon jó ez a támogatási
forma, hiszen nagy segítség egy főiskolai vagy egyetemi hallga-
tónak. Amíg ez a mecenatúra létezik, és a kritériumoknak meg-
felel, addig minden alkalommal megpályázza, mivel önköltséges
formában folytatja tanulmányit, így semmilyen állami vagy in-
tézményi ösztöndíjra nem jogosult, csak a tiszaújvárosi támoga-
tásra.
A pályázat beadásának határideje 2015. november 16., az ösz-
töndíjak ünnepélyes átadása december 19-én lesz a Városházán.

Virágok, koszorúk, mécsesek

Szomorú ünnepekre készülve

Halottainkra, a katolikus egy-
ház szentjeire, valamint a re-
formáció napjára emléke-
zünk a hétvégén és hétfőn. Az
ünnepek alkalmából péntek-
től hétfőig sűrített buszjára-
tok biztosítják a kijutást a
városi temetőbe.

Mécsesek, virágok és koszorúk jelenleg a
legkeresettebb árucikkek. A piacon és az
erre szakosodott üzletekben is hatalmas
választékkal várják a vásárlókat.
- Az idősebb korosztály a hagyományos,
klasszikus művirágból készült koszorúkat
keresi - mondja Vargáné Nagy Ildikó, a

Pitypang virágbolt tulajdonosa. - A fiata-
labbak inkább a természetes alapanyagú
koszorúkat, sírdíszeket vásárolják.
Befolyásoló tényező az is, hogy hová,
kinek viszik az emlékezés jelképeit.
- A távolabbi rokonoknak virágot viszünk
- mondta Gyenes Sándor, - a szüleinkről
koszorúval, mécsesesekkel szoktunk meg-
emlékezni.
De nem csak a halottak napjára vásárol-
nak az emberek. A Halloween, melyet ok-
tóber 31-én tartanak, a kilencvenes évek
elején „jött divatba” Magyarországon. A
kelta eredetű ünnep jelentése: a halottak
napját megelőző este.

- A gyerekeknek keresnek a szülők apró
díszeket a Halloween apropóján - tudtuk
meg az Erika százforintos bolt üzemelte-
tőjétől, Bodnárné Barkóczi Erikától. - A
felnőttek nem érdeklődnek már annyian,
mint régebben, úgy látom, egyre inkább
kikopik a szokások közül ez az „idegen
ünnep”.
November 1-je mindenszentek napja. Ezt
az ünnepet a IX. század óta tartják meg.
- Az év adott, nevesített napján ünnepel-
jük szentjeinket - mondta dr. Mata István
plébános - november elsején pedig mind-
azon szentekre emlékezünk, akik nem ren-
delkeznek külön ünnepnappal.
A halottak napjára minden évben gondo-
san felkészül az önkormányzat is. A városi
temetőben a szokásos karbantartási mun-
kálatok mellett felújították, térkővel bur-
kolták a ravatalozótól a sajószögedi te-
metőbe vezető járdát. Természetesen idén
is lesznek temetői buszjáratok.
- Annyi a változás az elmúlt évekhez ké-
pest - mondta Baráti Zsolt, a polgármesteri
hivatal városüzemeltetési munkatársa -,
hogy mivel vasárnap van mindenszentek és
hétfőn halottak napja, így szombatra és va-
sárnapra időzítjük a sűrített járatokat, de
pénteken és hétfőn is lesz két járatpár.
A temetőket érintő munkálatok nem feje-
ződnek be az ünnep múltával. A szederké-
nyi temető ravatalozójánál előtető készül,
míg a városi temetőben urnafal épül ha-
marosan.A felújított járda.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Hétköznap, keddtől-szombatig a szentmisék a téli időszámítás
idején 17:00 órakor kezdődnek, vasárnap a megszokott időben
11:00 órakor lesz a szentmise templomunkban.
Októberben a hétköznapi szentmisék előtt 16:30 órától elimádkoz-
zuk a rózsafűzért. Az imádkozás ideje alatt gyónási lehetőség lesz.
Ebben az évben vasárnapra esik Mindenszentek ünnepe, ezért
a temetői megemlékezések most elmaradnak. Hétfőn, Halottak
napján 17 órakor engesztelő szentmisét mutatunk be a temp-
lomban, utána pedig gyászszertartást végzünk az összes el-
hunytért.
Görögkatolikus
Csütörtökön 17:30 paraklisz. Pénteken 8:00 Szent Liturgia,
17:30 paraklisz. Szombaton 11:00 Szent Liturgia, 16:00 ve-
csernye. Vasárnap 9:45 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Kedden
8:00 Szent Liturgia. Szerdán 17:00 vecsernye.
„Aki a Szentlélek békességét hordozza magában, másokra is
békét sugároz, ám akiben gonosz lélek lakozik, másokra is go-
noszságot áraszt.” (Szent Sziluán)
Református
Tiszaszederkényben október 29-én és 30-án 18 órától bűnbánati
istentisztelet lesz. Október 31-én, szombaton 10 és 18 órától
tartunk a reformáció alkalmából istentiszteletet.
November 1-jén, 9.30-tól úrvacsoraosztással egybekötött is-
tentisztelet lesz.
Tiszaújvárosban október 29-én, csütörtökön és október 30-án,
pénteken 17.00 órától bűnbánati istentisztelet lesz. Október 31-
én, szombaton 11.00 és 17.00 órától a reformáció alkalmából
istentiszteletet tartunk. November 1-jén, vasárnap 11.00 órától
úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz. Ezen a napon
a gyermek istentisztelet és a konfirmációi előkészítő elmarad.
November 1-jén a tiszaszederkényi temetőben 15.30 órakor, a
sajószögedi temetőben 17.00 órakor kezdődik az istentisztelet.Fény

Ezzel a rejtvénnyel véget ér októberi

sorozatunk. A megfejtéseket november

2-ig 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 november 1-ig (vasárnapig) a
Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd november 2-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógy-
szertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
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 -

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

CSIKÁSZ GYULA
(tiszaújvárosi, majd sajóörösi lakos)

65 éves korában elhunyt.
Hamvasztás utáni temetése 2015. ok-
tóber 30-án, pénteken 12.30 órakor

lesz a sajószögedi városi temetőben.
A gyászoló család

„Ne jöjj el sírva síromig,
Nem fekszem itt, nem alszom itt;
Ezer fúvó szélben lakom,
Gyémánt vagyok fénylő havon,
Érő kalászon nyári napfény,
Szelíd esőcske őszi estén,
Ott vagyok a reggeli csendben,
A könnyed napi sietségben,
Fejed fölött körző madár,
Csillagfény sötét éjszakán,
Nyíló virág szirma vagyok,
Néma csendben nálad lakok,
A daloló madár vagyok,
A minden neked kedves dolog…”

Mély fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, amikor

SZEGVÁRI ÁRPÁD
öt éve itt hagyott bennünket.

Édesanyád Edit, és Krisztina

Hasznos holmit osztanak
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Tiszaújvá-
rosi Polgárjogi Mozgalommal és a Tiszaújvárosi Cigány Nagy-
családosok Szervezetével közösen, a Baptista Szeretetszolgálat
felajánlásával rászoruló roma családok részére új és használt hol-
mikat oszt 2015. október 31-én (szombaton) 10.00 órától. Hely-
szín: Tiszaújváros -Tiszaszederkény, Rákóczi utca 81. szám.

Farkas Sándor
elnök

Nívódíjat kaptunk
A katasztrófavédelem szakmai tevékenységét hitelesen bemu-
tató kiemelkedő munkája elismeréseként Sajtó Nívódíjat ka-
pott a Tisza Média Kft. szerkesztősége. Az elismerést Lipták
Attila dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át Miskolcon, az
’56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ün-
nepségen. Az elismerést Radácsi Zsuzsa ügyvezető igazgató
vette át.

Tíz tonna fölött

Veszélyes hulladékok
A második negyedévinél jó-
val több, 10,7 tonna veszélyes
hulladék gyűlt össze az ön-
kormányzat és az Ecomissio
Kft. október elején tartott ak-
cióján.

Ezúttal a festékek és göngyölegeik tarol-
tak, 5.190 kilogrammal. A lakosság kere-
ken 3 tonnányi elektronikai berendezéstől
szabadult meg, míg az autógumik 1,3 ton-
nát nyomtak.
Növényvédő szerből és göngyölegeiből
660, háztartási vegyszerből és csomagoló-
anyagaiból 140, fáradt motorolajból 130
kilogramm volt a „termés”.
Négy hulladékféleség esetében egy má-
zsánál kevesebbet mutatott a mérleg. A
kozmetikumok és a fénycsövek 90-90, az
elemek, akkumulátorok 60, a háztartási
olajok, zsírok 50 kg-ot nyomtak.
Bár a leadás nincs „röghöz kötve”, azaz
akár tiszaszederkényi lakosként is hasz-
nálhatjuk az újvárosi gyűjtőpontokat, és
fordítva, azért a begyűjtési helyszínek
szolgálhatnak érdekességgel.
Ilyen például az, hogy a kozmetikumok

teljes mennyiségét az Örösi úti gyűjtő-
ponton adták le. Abban nincs semmi meg-
lepő, hogy a növényvédő szerek csaknem
felét (320 kg) Szederkény szolgáltatta be,
az viszont érdekes, hogy az elektronikai
berendezéseknél is ez a városrész vitte a
prímet 990 kg-mal, és autógumiból is itt

gyűlt össze a legtöbb, 490 kg.
Ha gyűjtőpontonként összesítjük a veszé-
lyes hulladékot, azt látjuk, hogy a két új-
városi helyszínen 3.130, illetve 3.040,
Tiszaszederkény városrészben 3.270, Ti-
sza-part városrészben 1.270 kg veszélyes
anyag gyűlt össze.

f.l.

Négy nap alatt csaknem 11 tonna hulladék gyűlt össze.

Még gombászhatunk
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,hogy a piaccsarnokban
működő lakossági gombavizsgáló 2015. november 30-ig mű-
ködik.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Zárva lesz a parkoló
Tájékoztatjuk Tiszaújváros lakosságát, hogy 2015. november
2-ától felújítási munkálatok miatt a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal épülete melletti parkoló le lesz zárva. A beruházás
befejezésének várható ideje: 2015. november 30.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ruszin közmeghallgatás
A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
2015. november 5-én (csütörtökön) 14,00 órától ülést, 14,30
órától közmeghallgatást tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám (I. emelet)

Tudlik Ferencné elnök
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Verőfényes őszi napsütésben ünne-
pelhette Tiszaújváros lakossága az
1956-os forradalom és szabadság-
harc 59. évfordulóját október 23-
án.

Az ünnepi megemlékezéseket a hagyományos
helyszíneken, a tiszaszederkényi Hősök emlék-
művénél, illetve az ’56-os emlékhelynél ren-
dezték. Szederkényben Tóth Réka középiskolai
történelemtanár, a Nagy Imre szobornál dr. Fa-
zekas Csaba történész mondott ünnepi beszé-
det. A Himnusszal és a Szózattal keretezett
ünnepségeken az Eötvös Diákszínpad és a Club
’96 Fiatalok Egyesület tagjai adtak műsort.
A tiszaszederkényi Hősök emlékművénél Tóth
Réka, a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégium történe-
lemtanára mondott beszédet.
A szónok - hívatásából kiindulva - egyebek közt
arra kereste a választ, hogy 1956 mit üzen a mai
fiatalságnak, nekünk, magyaroknak, a nagyvi-
lágnak, hogyan illeszkedik a XX. század törté-
nelemtanításába, a magyar történelmi szem-
léletbe.

Az emlék nem fakult

„1956 világesemény volt - mondta Tóth Réka. -
Ami ez év októberében és novemberében Ma-
gyarországon és Magyarországgal történt, arról
a világon mindenhol egyszerre szereztek tudo-
mást, s ami még ennél is fontosabb, megváltoz-
tatta a XX. században Magyarországról
kialakult képet. Sőt, a magyarokkal kapcsolatos

képzeteket sok tekintetben ma is meghatározza
1956. A forradalom előtti magyarság „image”-
e ugyanis, lássuk be, nem volt túl hízelgő Nyu-
gaton. Az I. és a II. világháborúból is vesztesen
került ki az ország, ráadásul ez utóbbiban Hitler
szövetségeseiként tartották számon hazánkat. S
bár ezután szovjet megszállás következett, a
külső szemlélő úgy láthatta, hogy hazánk lelke-
sen segédkezik a szovjet típusú állam felépíté-
sében, ahol egyszerű parasztokat fosztanak meg
vagyonuktól, papokat, politikusokat, békés üz-
letembereket tartóztatnak le, tartanak fogva.
Mindezt azonban az 1956-os forradalom meg-
változtatta. Európában Budapestről érkezett az
első, nagy erejű, látható és hallható jelzés arról,
hogy egy kis, idegen fennhatóság alatt élő nem-
zet képes harcolni az alávetettség, az idegen rab-
iga ellen. S ebben a pillanatban Magyarországon
összeért a XIX. és a XX. század történelme. Ha-
zánk egy olyan globális folyamat részévé vált,
amely úgy próbált választ adni a XX. század vál-
ságára, hogy megpróbálta megőrizni az előző év-
század politikai, gazdasági, egyéni és kollektív
szabadságainak rendjét, melyet a totális rend-
szerek tagadtak. Külföldön mindez együttérzés
keltett az emberekben. Rokonszenveztek a ma-
gyar forradalmárokkal, akik az életüket adták a
magyar szabadságért. Mégsem értették, mi tör-
tént Magyarországon. Nem ismerték fel, hogy
annak ellenére, hogy a szovjet tankok véresen, ke-
gyetlen módon vetettek véget a szabadságküzdel-
meknek, ez a kis ország elindított valamit.
Olyasvalamit, amelynek végpontja csak 33 évvel
később, 1989-ben érkezett el, amikor eltűntek a
szovjet jelenségek Európából.

1956 tehát a közép- és kelet-európai változások
előszelét hozta. Egy korai, ám annál hősiesebb
kísérlet volt ez, amely csupán 3 évtizeddel ké-
sőbb nyerhette el valódi értelmét.”
Ezt követően a szónok a 200.000 magyar me-
nekült európai befogadásáról szólt, és megem-
lékezett a harcok és a megtorlás áldozatairól,
majd így zárta beszédét:
„59 év telt el. De, amint Tiszaszederkény ün-
neplő közönségére nézek, büszkén mondhatom,
hogy az emlék nem fakult. Álljunk hát most meg
együtt néhány pillanatra, tekintsünk magunkba
és vizsgáljuk meg, mit adott nekünk az 1956-os
forradalom. Legyünk büszkék elődeinkre, csa-
ládtagjainkra, akik felkeltek az elnyomás ellen!
Vessünk egy pillantást arra a lyukas zászlóra,
amely ma Strasbourgban az Európa Tanács
székhelyét is ékesíti, s mára a közös Európa
egyik jelképévé vált.
Jusson eszünkbe, hogy a nemzeti ünnep soha
nem önmagáért való. Legfőbb üzenete, hogy
ennek az országnak minden baja közös problé-
mánk, minden öröme közös öröm. S ameddig
évről évre itt, ennél az emlékműnél képesek va-
gyunk összegyűlni és együtt fejet hajtani 1956
hősei előtt, biztosak lehetünk benne, hogy az
emlék nem fakul.”
A Nagy Imre szobornál dr. Fazekas Csaba tör-
ténész, a Miskolci Egyetem docense volt az ün-
nepi szónok. Ő arra igyekezett választ adni,
hogy hogyan is jutott el a magyar nép arra az ál-
lapotra, hogy felemelje a fejét és megpróbáljon
a diktatúrával szemben a szabadságharc eszkö-
zével kiharcolni önmaga számára egy boldo-
gabb országot, egy független Magyar Köztár-
saságot.

A szabadság élménye

„Ez a forradalom nem akkor tört ki, amikor a
legnagyobb volt az elnyomás, - mondta a szó-
nok - hanem akkor, amikor a társadalom va-
lamennyi rétege be tudta ismerni önmagának is,

hogy ez a rendszer hazug, ez a rendszer műkö-
désképtelen, hogy ezt a rendszert igenis le lehet
váltani, egy országgal szemben nem lehet az el-
nyomás politikáját a végtelenségig folytatni.
(…) Rájött a munkásosztály, hogy hazudtak
neki. Az a munkásosztály, amely kiemelt, pro-
pagandisztikus eszközökkel alátámasztott tár-
sadalmi rétege volt a kommunista rendszernek.
A munkások megértették azt, hogy abban a vi-
lágban ők kihasználtak, kizsákmányoltak, és
igen, azt is megértették, hogy elszegényednek. A
magyar munkás nem tudott megélni a fizetésé-
ből, rosszak voltak a lakáskörülményei, és nem
is volt reménye, hogy mindez megváltozzon.
Rájött a parasztság, hogy hazudnak neki, hiszen
azzal, hogy bekényszerítették a termelőszövet-
kezetekbe, elvették a földjeiket, termelőeszköze-
iket, sokkal rosszabb állapotban éltek, mint
cselédként a Horty-rendszerben.
Rájött az értelmiség is, hogy őt is kihasználják,
ideológiai átnevelő táborba akarják őket kény-
szeríteni, akár fogolyként, akár táborparancs-
nokként.
Sőt, Nagy Imre első miniszterelnökségének ide-
jén a kommunista állampárton belül is sokan
rájöttek arra, hogy ez a rendszer nem működik,
ez a rendszer hazudik, hogy a párt vezetői nem-

csak a népnek hazudnak, hanem egymásnak is,
ki kellett alakulni egy pártellenzéknek ahhoz,
hogy ez a forradalom elindulhasson a maga
útján.”
Ezt követően a történész arról beszélt, hogy
1956 egy sokarcú forradalom volt. Volt egy arca
a munkástanácsokban, volt egy arca a bariká-
dok hőseiben, volt egy arca az egyetemek pad-
jaiban, és ebből a sok különböző arculatból állt
össze az az egységes kép, amit ma ’56-os forra-
dalomnak tekintünk. Végezetül e gondolatokkal
zárta beszédét dr. Fazekas Csaba:
„1956 hőseit egy dolog kötötte össze egészen
biztosan, ez pedig a szabadság élménye.
Különbözőek voltak ők is, különböző irányok-
ból érkeztek meg az ’56-os forradalom szabad-
ság- élményébe és meg is őrizték ezt a különb-
ségüket. De felmutatták, hogy van egy közös ne-
vező, amit a szabadság gondolatával lehet ösz-
szefogni. Gondoljunk csak arra a személyre,
akinek a szobra itt a téren látható. Arra a Nagy
Imrére, aki a kommunista párton belül ábrán-
dult ki a kommunizmusból és lett a forradalmi
Magyarország miniszterelnöke, majd pedig
mártírja. Ha igaz az, hogy a szabadság gondo-
lata kötötte össze ’56 hőseit, akkor igaznak kell
lennie annak is, hogy bennünket, ’56 örököseit
ugyanennek a szabadságnak a gondolata, ennek
a szabadságnak az emléke kell, hogy összekös-
sön 1956. október 23-ra való megemlékezésünk
közben.
Én azt kívánom, hogy amikor majd újabb 59 év
múlva, immáron nem csak a forradalmat idézik
fel az utódaink, hanem azt is, hogy mi hogyan
emlékeztünk erre az eseményre, akkor azt tud-
ják megállapítani, hogy méltók voltunk 1956
emlékéhez, méltók voltunk a forradalom örök-
ségének az ápolására.”

F.L.

Ünnepi megemlékezések

Közös a bajunk, az örömünk, közös a szabadságunk

Koszorúk a szederkényi Hősök emlékművénél.

Tóth Réka

Dr. Fazekas Csaba

Nagy Imre és a lyukas zászló.

Emlékeztünk

„És tényleg így lőttek, tanár néni!” - hitelesítette a látottakat az október 23-ra emlékező műsorról
a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola felé tartva egy negyedikes.
„Zengett az énekszó” a piros nyakkendős úttörők szájából, záporoztak az ütések a bőrkabáto-
soktól, recsegő hangon szólt a rádió, lengtek a lyukas zászlók, ropogtak a fegyverek, győzel-
mesen meneteltek az orosz katonák.
Egyszóval megelevenedtek az ötvenes évek, meg az a régmúlt októberi 11 nap, lelkesedésével,
győzelmével és tragikus bukásával.
A nézőtér tapintható figyelme volt a köszönet az 5. a és a 7. a osztályos gyerekek pompás mű-
soráért, melyet Szilágyi Gyuláné tanárnő tanított be.

Gál Benjáminné igazgató



4. oldal 2015. október 29.Önkormányzat/Közlemények

Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

TOKAJI EDIT
a 4. sz. választókerület

képviselője
2015. november 4-én (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

Polgármesteri Hivatal

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

Fenyőfák
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2015. évi adventi
rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra
szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habi-
tusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a városi
közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felállítása, fel-
díszítése céljából.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., központ:
49/540-636; 70/457-2499.
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a
méretük megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy
a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
október 29-én, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
adományozására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kap-
csolatos tulajdonosi döntésre
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a háziorvosi, házi gyermekor-
vosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
szóló 20/2002. (IX.06.) rendelet módosí-
tására
2. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata által alapított és adományoz-
ható kitüntetésekről szóló 38/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módo-
sítására

3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
4. Javaslat a Szerencsi Szakképző Cent-
rummal kötendő vagyonkezelési szerző-
déssel kapcsolatos döntések meghozatalára
5. Javaslat az önkormányzat számlaveze-

tésére vonatkozó határozat módosítására
6. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 2015. évi
munkatervének módosítására
Kérdések

A testület tárgyal az év végi jutalmazásról is.

Hirdetmény

Növényi hulladék
begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok házhoz menő begyűjtését - az őszi lomb-
hullás elhúzódása miatt - meghosszabbítottuk.
A közszolgáltató
2015. november 11-én
szerdai napon (a megszokott kéthetes ciklus szerint) végzi el
a zöld növényi hulladékok házhoz menő begyűjtését.
A zöld növényi hulladék bármilyen műanyagzsákban kitehető
az ingatlan elé.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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

képviselője
2015. november 2-án (hétfő) 16.00 órától

Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház - volt

tsz iroda)
2015. november 3-án (kedd) 16.00 órától

Tisza-part városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)

fogadóórát tart.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Juhos Szabolcs jegyző

2015. november 4-én (szerdán) 13.00
órától 15.00 óráig
ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri
Hivatal I. emeleti önkormányzati

tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján tör-

ténik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését az 548-014-es telefonszámra

várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót az alábbi munkakör betöltésére:

ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV SZAKÁPOLÓ
(teljes munkaidőben, határozatlan időre történő foglalkozta-
tásban, 3 hónap próbaidő kikötésével)
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- felnőtt aneszteziológiai és intenzív terápiás szakápoló szak-
képesítés,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
- műtéti területen szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,
- szakdolgozói kamarai tagság,
- érvényes regisztrációs kártya.
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015. november 30.
- Az elbírálás határideje 2015. december 10.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
50082/6/2015, valamint a munkakör megnevezését: anesz-
teziológiai és intenzív szakápoló.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre keres munka-
vállalót az alábbi munkakör betöltésére:

MŰTÉTI SZAKASSZISZTENS
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- középfokú iskolai végzettség,
- büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
- műtéti szakasszisztens szakképesítés
(OKJ 527250200015402),

- szakdolgozói kamarai tagság,
- érvényes regisztrációs kártya.
Jelentkezési anyag tartalma:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- szakképesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bí-
ráló bizottság minden tagja megismerheti.
Egyéb információk:
- Illetmény a KJT szerint.
- Beérkezési határidő 2015.november 30.
- Az elbírálás határideje 2015.december 10.
- Az állás betölthető: elbírálás után azonnal.
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rende-
lőintézet Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13. 3580.
- Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számát:
50079/7/2015 , valamint a munkakör megnevezését: műtéti
szakasszisztens.

Nagyné Kántor Judit főigazgató
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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

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

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.

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.

Pályázati hirdetmény

Használt gépjármű
értékesítése

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ értékesítésre
meghirdeti az alábbi gépjárművet:
A gépjármű adatai:
Márka: Ford
Típus: Transit VAN 2.0 TD
Forgalmi rendszám: HWR-144
Hengerűrtartalom: 1998 cm3
Teljesítmény: 67 KW
Hajtóanyag: Diesel
Váltó: mechanikus
Tényleges km futás: 193.238 km
Gyártási év: 2002.03.05.
Eddigi tulajdonosok száma: 1
Műszaki érvényességi idő: 2016.01.16.
A versenytárgyalás alapvető szabályai:
A gépjármű értékesítésére nyilvános, egyfordulós versenytár-
gyalás útján kerül sor.
A versenytárgyalás nyertese a legmagasabb összegű vételi aján-
lattevő.
A legalacsonyabb összegű vételi ajánlat bruttó 460.000 Ft lehet.
A versenytárgyalás nyertese a vételárat egy összegben, a szerző-
déskötést követő 15 napon belül köteles megfizetni.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 30 nap.
Alternatív ajánlat tételére nincs lehetőség.
Az ajánlattevő az ajánlatát a benyújtásra nyitva álló határidő le-
jártáig bármikor visszavonhatja.
Az ajánlattevő nem igényelhet térítést a pályázat kiírójától az
ajánlata kidolgozásáért és az ajánlattétellel kapcsolatosan más
jogcímen sem terjeszthet elő követelést.
A pályázat kiírója a pályázati felhívást az eljárás bármely szaka-
szában visszavonhatja, továbbá fenntartja magának a jogot a pá-
lyázati feltételek, illetve szabályok vagy azok bármelyikének
megváltoztatására.
A versenytárgyalás eredményéről az ajánlattevők írásban kapnak
tájékoztatást.
A pályázat kiírója az eljárás bármely szakaszában eredményte-
lennek nyilváníthatja a versenytárgyalást.
Az ajánlat megadása: A vételi ajánlatot az ajánlati lap kitölté-
sével kérjük megadni. Az ajánlati lap a www.tik.tiszaujvaros.hu
honlapon a Pályázatok menüpontból tölthető le.
A versenytárgyaláson való részvétel feltételei:
- határidőben, zárt borítékban benyújtott ajánlat;
- 50.000 Ft összegű kaució megfizetésének igazolása a bontás
időpontjáig;
- a gépjármű személyes megtekintése.
A gépjármű megtekintési lehetősége: A gépjármű megtekinté-
sére 2015. november 09-én 8:00-12:00 óra között, előzetesen
egyeztetett időpontban van lehetőség a Tiszaújváros, Kazinczy
út 3. szám alatti Kazinczy Közösségi Ház belső udvari parkoló-
jában. Előzetes bejelentkezés a gépjármű megtekintésére a
49/548-327, illetve a 70/333-7739 telefonszámon lehetséges.
Az ajánlatok benyújtásának határideje, módja, helye: 2015.
november 17. 9:00 óra.
Az ajánlatot egy eredeti példányban, zárt borítékban kell be-
nyújtani postai úton (Cím: Tiszaújvárosi Intézményműködtető
Központ 3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) avagy személyesen
a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7. 223. iroda címen. A borítékon fel kell tüntetni az
ajánlattevő nevét és székhelyét, a „Ford Transit - Vételi ajánlat”
megnevezést, valamint, hogy „Nem nyitható fel 2015. novem-
ber 17. 9:00 óra előtt!”.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központ Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 223.
iroda, 2015. november 17. 9:00 óra
Az ajánlatok felbontásán az ajánlattevők jelen lehetnek, melyre
ezúton meghívást kaptak.

További információ a következő telefonszámokon kérhető:
49/548-327, illetve 49/548-310
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A népi hagyományokkal is megismerkedtek a gyerekek.

Közlemény
A Polgármesteri Hivatal értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy Minden-
szentek alkalmából az egyházak az
alábbi időpontokban tartják szertar-
tásaikat és ezzel összhangban a mel-
lékelt menetrend szerint indulnak a
temetői szerződéses autóbuszjáratok.

Egyházi
szertartások

A Római Katolikus Egyház
halottak napi megemlékezése:
Engesztelő mise (római katolikus
templom):
2015. november 2. 17:00 óra.

A Református Egyház
temetői istentiszteletei:
Városi temető (Sajószöged):
2015. november 1. 17:00 óra.
Tiszaszederkényi református temető:
2015. november 1. 15:30 óra.

A Görögkatolikus Egyház
temetői szolgálatai:
Sajóörösi köztemető:
2015. november 1. 14:30 óra.
Nagycsécsi köztemető:
2015. november 1. 15:00 óra.
Sajószöged községi temető:
2015. november 1. 15:30 óra.
Római katolikus altemplom:
2015. november 1. 14:00 óra.
Szent Liturgia (görögkatolikus temp-
lom): 2015. október 31.11:00 óra.

A polgári szertartású megemléke-
zések rendje:
Városi temető (Sajószöged): 2015.
november 1.14:00 óra.
Tiszaszederkényi református temető:
2015. november 1. 15:00 óra.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetői járatok menetrendje
2015. október 30. és november 2. között, valamint

2015. november 3. és december 31. között

2015. október 31. (szombat)

2015. november 1.(vasárnap)

2015. október 30. (péntek) és november 2. (hétfő)

2015. november 3-tól december 31-ig a temetői járat kizárólag
pénteki napokon közlekedik:

indul: 13.00 15.00 16.40 Tisza-part városrész érkezik: 14.55 17.25 18.25
13.05 15.05 16.45 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20 18.20
13.06 15.06 16.46 Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19 18.19
13.07 15.07 16.47 Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18 18.18
13.08 15.08 16.48 Bocskai út 14.47 17.17 18.17
13.09 15.09 16.49 Bocskai úti iskolaépület 14.46 17.15 18.15
13.12 15.12 16.52 Szederkényi út 14.43 17.13 18.13
13.13 15.13 16.53 Szakiskola 14.42 17.12 18.12
13.14 15.14 16.54 Hotel 14.41 17.12 18.11
13.15 15.15 16.55 Autóbusz-állomás 14.40 17.10 18.10

érkezik: 13.25 15.25 17.05 Városi temető főbejárat indul: 14.30 17.00 18.00

indul: 13.00 15.00 Tisza-part városrész érkezik: 14.55 17.25
13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20
13.06 15.06 Bajcsy Zs. út 67. 14.49 17.19
13.07 15.07 Bajcsy Zs. út 37. 14.48 17.18
13.08 15.08 Bocskai út 14.47 17.17
13.09 15.09 Bocskai úti iskolaépület 14.46 17.15
13.12 15.12 Szederkényi út 14.43 17.13
13.13 15.13 Szakiskola 14.42 17.12
13.14 15.14 Hotel 14.41 17.12
13.15 15.15 Autóbusz-állomás 14.40 17.10

érkezik: 13.25 15.25 Városi temető főbejárat indul: 14.30 17.00

14.00 15.30 16.30 17.30 Tisza-part városrész 15.25 16.25 17.25 18.25
14.05 15.35 16.35 17.35 Tiszaszederkény Kossuth út 15.20 16.20 17.20 18.20
14.06 15.36 16.36 17.36 Bajcsy Zs. út 67. 15.19 16.19 17.19 18.19
14.07 15.37 16.37 17.37 Bajcsy Zs. út 37. 15.18 16.18 17.18 18.18
14.08 15.38 16.38 17.38 Bocskai út 15.17 16.17 17.17 18.17
14.09 15.39 16.39 17.39 Bocskai úti iskolaépület 15.15 16.15 17.15 18.15
14.12 15.42 16.42 17.42 Szederkényi út 15.13 16.13 17.13 18.13
14.13 15.43 16.43 17.43 Szakiskola 15.12 16.12 17.12 18.12
14.14 15.44 16.44 17.44 Hotel 15.12 16.12 17.12 18.12
14.15 15.45 16.45 17.45 Autóbusz-állomás 15.10 16.10 17.10 18.10
14.25 15.55 16.55 17.55 Városi temető főbejárat 15.00 16.00 17.00 18.00

indul: 11.30 Tisza-part városrész indul: 13.25
11.35 Tiszaszederkény Kossuth út 13.20
11.36 Bajcsy Zs. út 67. 13.19
11.37 Bajcsy Zs. út 37. 13.18
11.38 Bocskai út 13.17
11.39 Bocskai úti iskola 13.15
11.42 Szederkényi út 13.13
11.43 Szakiskola 13.12
11.44 Hotel 13.12
11.45 Autóbusz-állomás 13.10

érkezik: 11.55 Városi temető főbejárat érkezik: 13.00

2015 nyarán hatodik alkalommal rendezték meg a „Hétszínvirág”
nyári napközit. Ebben az évben az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, valamint a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet
támogatásával. A program pályázati forrásból, valamint saját for-
rásként önkormányzati támogatással valósult meg.
A „Hétszínvirág” nyári napközis tábor a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat családgondozói és egyéb szakemberek be-
vonásával, a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos hely-
zetű, vagy veszélyeztetett gyermekek foglalkoztatását, szabad-
idejük hasznos eltöltésének megvalósítását, értékteremtést, él-
ményszerzést és az egészséges életmódra nevelést tűzte ki célul.
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 2015. augusztus 10-
14. között színes programokkal célozta meg a tiszaszederkényi
városrészben élő, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, ve-
szélyeztetett, ingerszegény lakókörnyezetben élő, a nyári szün-
időt szülői felügyelet nélkül töltő, nyári szociális gyermekét-
keztetésben részesülő 7-12 éves korú gyermekeket.
A napközi minden nap más témakörre fókuszált, színes progra-
mokkal gazdagítva ezzel 15 gyermek hatékony ismeretszerzését.
A program a sport, a mozgás, a társadalmilag elfogadott értékek
és normák, az egészséges életmódra nevelés, valamint a környe-
zet megismerésének, a lakóhely szeretetére, a hagyományok
megismerésére való játékos nevelés jegyében telt el. Többek kö-
zött találkoztak a gyermekek Gólyóval, a Csodakutya Alapítvány
terápiás kutyájával, látogatást tettek az „Esély” Fogyatékosok
Napközi Otthonában, régi korok hagyományaival ismerkedtek a
„Villa Scederkyn” Tájházban, kirándultak Szilvásváradon, vala-
mint ismerkedtek a népi gyógyászattal, tapasztalataikat bővítet-
ték az egészséges életmód terén.
A cél fontosságát szem előtt tartva, valamint tekintettel a gyer-
mekektől, szülőktől érkezett pozitív visszajelzésekre a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ a jövőben is szeretné meg-
rendezni a már hagyománnyá vált „Hétszínvirág” nyári napközit.

Hétszínvirág
nyári napközi

november Helye Ideje Kinek a részére
2. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
3. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
9. 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

10. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerekek
Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Széchenyi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

11. szerda 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

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

16. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
17. kedd Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
18. szerda Központi étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
19. szerda Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
23. hétfő Tündérkert Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
24. kedd Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Szociális étkezők

Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
Bóbita Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése

25. szerda Széchenyi Iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
Központi Étterem 12.00 - 13.00 Alkalmazott étkezés megrendelése

26. csütörtök Szivárvány Óvoda 7.00 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
27. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
30. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjat - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet utal-
ványt helyettesítő bankkártyát is elfogadunk!

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2015. november

www.tik.tiszaujvaros.hu

Kazinczys győztes

Rajzban mondta el

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Főosztálya, valamint a Magyar Rákellenes Liga Mis-
kolci Alapszervezete és Segítő Szolgálata által meghirdetett "Ezt
tettem a nyáron az egészségemért!" rajzpályázaton a 2. osztá-
lyosok között Csamangó Áron Máté, a Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola 2.a osztályos tanulója 1. helyezést ért el.
Felkészítő: Marjánné Bacsó Csilla és Kaló Krisztina.

Pályázatból, támogatásból
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Világítás, halottak napja
Erdélyben így hívják a halottak napi ün-
nepet. Megyünk világítni! Fénybe öltöz-
tetni a temetőt. Feldíszíteni a sírokat és
szeretettel, csendben imádkozva emlé-
kezni.
Boldog ember, aki még gyerek lehet szü-
lei oldalán. Aki még nem az utolsó lánc-
szem gyermekei és az ősök emlékei
között, aki mögött már csak Isten áll.
Mindnyájunknak vannak végleg elment
szerettei. Így ősszel, amikor a természet is
halódik, és utolsó rozsdás leveleit hul-
lajtja, mi is díszbe öltöztetjük a sírjaikat,
és tisztelettel emlékezünk.
Gyerekkoromban ünnep volt e nap. Öz-
vegy nagyapám, hét gyermeke és annak
családja ölelte körbe fiatalon elhunyt nagy-
mamánk sírhelyét. Nekünk, csintalan gyer-
mekeknek, csendben kellett maradnunk.
Együtt imádkoztunk, közben, az olvadó
gyertyák viaszából gyurmát formáztunk.
Hazasétálva nagyapám portájára, a szülő-
házba, várt a meleg kalács, a frissen forrt
hegy leve, gyerekeknek a meleg tea. A még
élők találkozása egy kicsiny házikóban,
ahol a szeretet kitágította a teret!
Aztán 13 éves koromban meghalt az édes-
anyám. Gyerek voltam még, aki tán fel
sem fogta, annál is inkább, mert kiskorom
óta nagynéném és nagybátyám mély sze-
retetben nevelt. Ők voltak nekem a tá-
masz, a biztonság. Így könnyebb volt
elviselni a gyászt. Vannak azonban, zsige-
rekig beolvadó, égő emlékek, amit soha
nem töröl ki az élet. Édesanyám kék csip-
kés ruhájára emlékszem. Sok behúzott
gombbal az elején. Mindig azt vette fel az
ünnepekre… Csinos lábait az örökkévaló-
ság zárta jeges mozdulatlanságba. Érde-
kes, hogy igazán csak akkor sírtam el
magam, amikor az udvarra belépve meg-
láttam osztálytársaimat. Kettes sorban jöt-
tek, szomorúan. Elől Kiss Ilonka hozta a
koszorút és nagyon sírtunk, amikor egy-
más nyakába borultunk. Édesanyámat is
Kiss Ilonának hívták.
Rég volt. Még 1965-ben. Teltek az évek
és vele fogyatkoztak kedves rokonaim is.
Távolra sodort az élet a gyökereimtől, így

szüleim elvesztésekor is csak a temetésen
voltam jelen. Tán megkímélt a sors, tán
tudta az Isten, hogy a szép emlékek job-
ban kellenek, mint az elmúlás utolsó per-
cei. Tán abban a pillanatban mindnyájan
egyedül maradunk…
Apukám, akinek csillaga, bogara voltam,
és akinél a világon jobban, tisztábban,
őszintébben tán kevesen szerettek, a lezárt
szeme sarkában egy ezüstösen csillogó
könnycseppel várt. Éreztem, hogy ezt
nekem hagyta, a kis csillagának.
Anyukámmal még szorosabb a kötelék.
Az utolsó kép nála a szép keze, amitől
Kosztolányi Halotti beszéde jut mindig
eszembe.
„Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatat-
lan ködbe vész, mint egy ereklye, kővé
meredve. S rá ékírással van karcolva,
egyetlen életének ősi titka!”
Ő velem van mindig. Álmodom, beszél-

getek vele. Üzen nekem, figyelem a jele-
ket. Sose feledem, a temetése utáni úr-
vacsoraosztásánál, mennyire vágytam a
tiszteletes úr igéjét! Mit kapok üzenetként
Istentől, anyámtól? - Ne félj! Volt a nekem
szánt ige, és ez bebalzsamozta a lelkemet.
Megerősített! Hisz, most már én vagyok a
szakadék szélén, ami az élet mezsgyéjén
áll… Nekem kell tovább vinni az emléke-
ket!

Amitől megkímélt az élet szüleim elvesz-
tésekor, azt feladatul kaptam férjem szü-
leinél.
Én voltam az, aki a kórházi ágyon anyó-
som utolsó perceiben kezét fogva szent-
éneket énekeltem. „Egyedüli reményem,
oh’ Isten csak te vagy..” Emlékszem, erre
kinyitotta még mindig csodásan szép, kék
szemeit, mintha már a mennyországban
nézne szét, majd tíz percre rá örökre el-
aludt.
Drága apósom utolsó szavai még most is a
fülemben csengenek. Nem magát sajnálta.
Szeretettel ölelt át szemeivel és annyit
mondott: „Nem tudom elképzelni, hogy
ne lássalak többet benneteket!” Ez az
igazi, önzetlen szeretet!
Szeretteink elvesztése arra is tanít, hogy
minden véges. Az életben egyetlen egy
dolog biztos: a változás. Semmi sem örök.
És nincs csak fekete és fehér. Gyász
könny, öröm nevetés nélkül, nincs. Mind-
kettő életünkhöz tartozik. Szeretteink ad-
dig élnek bennünk, amíg emlékezünk.
Hisz a gondolat is energia, mint minden
körülöttünk. Egyszer majd mi is emlékké
válunk. Ezért kell minden percét tartalma-
san megélnünk, hogy majd az út végén
érezzük: Éltünk!

Szeretettel: Olgi

Pocsai Piroska

Árnyékok fénye
Koporsók, hamvakba hulló testek.

Emlékezünk azokra, akik elmentek.
Sírhelyek, melyek mellett állunk,

Lehajtjuk fejünk, összeér a vállunk.

Feldíszítjük a sírokat,
Kis harang misére hívogat.
Fénybe öltözött a temető,

Fohászunk hallja a Teremtő.

Hószirmú krizantém illata
Sóhajként száll a magasba.
Föld és dagadó felhő felett

Emlékek hada tágítja a teret.

Olvadó gyertyák viasza
Lelkünk egyetlen vigasza,
Ám szívünk izzó mécsese

Életünk örök részese.
2015. október 24.

A legutóbbi november elsején még együtt láto-
gattuk meg elhunyt szeretteink sírját.
- Emlékszel, amikor Dobsinán a jégbarlangban
kificamodott Janka néni lába? Hát amikor a
Tarpataki vízesésnél hirtelen felhőbe kevered-
tük és alig találtunk vissza Ótátrafüredre?- kér-
dezgettük néha szülei és nagynénje sírjánál
egymástól.
Volt, amire egyformán emlékeztünk, volt, amire
nem. Nem azért, mert nem úgy történt, hanem
azért, mert nem ugyanaz hagyott nyomott ben-
nünk. Képzeletünkben időnként megnéztük
Zólyom várát, a romos füleki várat, a felújított
betléri kastélyt, bejártuk Besztercebánya ódon
főterét, a nem túl meleg vizű szliácsi gyógyfür-
dőt az azon a vidéken gyors folyású és örvénylő
Garam folyó völgyében. Megcsodáltuk Alsó-
sztregován Madách Imre sírját és emlékművét,
Losoncon Kármán József, a fiatalon elhunyt
magyar író téveszmék miatt oly sokszor ledön-
tött, mégis mindig helyreállított síremlékét, és
Rákóczi belső titkárának, Ráday Pálnak lassan
pusztuló kriptáját. A földrajzi neveket nem va-
lamiféle túlzott nemzetieskedés miatt írtam ma-
gyarul, csupán csak azért, mert Csehszlováki-
ában született 89 éves édesanyám még ezeket
használta, bár természetesen ismerte a szlovák
megfelelőiket is. Múlt időt használtam. Idén
nyáron ugyanis, egy július végi éjszakán lelke
eltávozott a földi világból. Magával vitt min-
dent, a megvalósult álmait, mindazt, amit átélt,
és azt is, ami egyedül már csak az ő emlékeze-
tében létezett. Magával vitte meg nem valósult
vágyait is: nem látta meg soha a tengert, az
egyiptomi piramisokat és a titokzatos Machu
Picchu romvárosát sem, amikre mindig is vá-
gyott.
Aki átélte már közeli hozzátartozója halálát, -
az idén is voltunk sokan ilyenek - az tudja, hogy

milyen érzés annak másnapján az újrainduló
napot megélni. A világ alig veszi észre, hogy
egy lélek eltávozott közülünk. Méltatlannak
érezzük, hogy a nap ugyanúgy kel fel, mint más-
kor. Szinte zavaró, hogy a madarak csivitelése
megszokott módon köszönti az ébredő világot.
Együttérző pillantásokra vágyunk, de az álmos
tekintetű, gondolataikba mélyedő emberek ránk
se nézve, látszólagos összevisszaságban szelik
keresztül-kasul a várost, dolgukra sietve a reg-
geli forgatagban. Az élet megy tovább - szok-
tuk mondani. Igen, megy tovább, de mégsem
ugyanúgy.
Minél fiatalabban és minél váratlanabbul hal
meg valaki, annál több ember életében hagy
nyomott a távozása. Hiányzik, mert a világban
elfoglalt szerepe betölthetetlen marad. El nem

mondott marad mindaz, amit mindig szerettünk
volna elmondani neki, de nem tettük meg. Kü-
lönösen fájó, ha adósak maradunk köszönet-
nyilvánításunkkal, bocsánatkérésünkkel, szere-
tetünk megvallásával. Csak abban reményked-
hetünk, hogy az emberek testbeszéddel, lelki
síkon is kommunikálnak egymással, és talán
megtörténtek mindezek szavak nélkül is, ha
máskor nem, az utolsó találkozáskor.
Mindenszentek ünnepén meglátogatjuk és
rendbe rakjuk most már azok sírjait is, akiknél
az idén először tesszük ezt. Tudjuk, hogy csak
hamvaikat rejti a koporsó vagy az urna, mégis
úgy érezhetjük, mintha újra meghívtak volna
minket egy találkozásra. Aki hisz a lélek hal-
hatatlanságában, annak számára ez a találko-
zás akár valós is lehet. Az elfogyó gyertyák

lángja pedig minket is emlékeztet az élet mú-
landóságára. Arra késztet, - ha nem rohanunk
egyik helyről a másikra és nem csak le akarjuk
tudni ezt a napot hagyománytiszteletből, azért
mert így szokás, - hogy ismét számba vegyük,
hogy mi a halálba tartó lét célja, és értelme?
Mi az, amit érdemes lenne ezért akár már hol-
naptól másként csinálni? Sohasem tudhatjuk, -
ők sem tudták - hogy legközelebb nem a mi sí-
runknál állnak-e majd a hozzátartozók és is-
merősök?
Tudom, az „x generációnak” és főleg a tőlük
fiatalabbaknak mindez nagyon idegenül hang-
zik. De éppen a negyven-, ötven éveseknek jött
el az idő, hogy még erejük teljében irányt vált-
sanak, ha szükséges. Hatalom, gazdagság, hír-
név hajtja, hajtotta őket? Ha elérték, érezhetik,
hogy nem hozta meg azt a rejtett, legtöbbször
maguknak sem megfogalmazott célt, ami mások
önzetlen szeretetét jelentené számukra. De
azoknak is, akik nem ebbe az irányba halad-
nak, mondjuk csak meg akarnak felelni kör-
nyezetük elvárásainak, talán itt az ideje, hogy
elgondolkodjanak azon, hogy lehetséges-e ez
akkor, amikor még saját álmainkat sem tudjuk
teljes körűen megvalósítani?
Minden esetben szeretetre vágyunk, tetteink ezt
célozzák. Csak akkor kapjuk meg, ha mi is tu-
dunk szeretetet adni. Legalább a mai nappal
kezdődő hátra lévő életünkben, ha már koráb-
ban elrontott kapcsolatainkat nem is sikerül
megjavítanunk. Elhunyt családtagjaink és is-
merőseink lelki üdvéért pedig, ha nincs elle-
nünkre, mondjunk el egy imát! Hívő emberek
úgy tartják, hogy ez nem kevés, sőt a legtöbb,
ami tőlünk telik.
Nyugodjanak békében!

Szrogh Károly

Gondolatok mindenszentek ünnepére

Mondjunk értük egy imát!

A két mama síremléke.
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A kezdetekről

Megsárgult lapok, vagy éppen fehér fénymásolatok, az össze-
gyűjtött Krónikák egykori példányai vannak előttem a kezdeti
időkből. 25, de inkább 26 évvel ezelőtt indult…
Valamikor 1982 nyarán hívott föl az akkori egyetemi újság szer-
kesztőségében Doktor Károly, a TVK személyzeti igazgatója.
Frissen végeztem el a mérnöki diploma után az újságíró iskolát,
kissé elképedtem hát, amikor előadta, hogy újságot készülnek
csinálni, városi hetilapot, s engem szemeltek ki főszerkesztőnek.
Hihetetlennek tűnt az egész, hiszen nagyon fiatal voltam, érthe-
tetlennek találtam, miért nem egy idősebb kollégát bíznak meg
ezzel a feladattal. A magyarázatot később tudtam meg: egyrészt
olyan fiatal újságírót kerestek, aki itt, helyben nem kötődik sen-
kihez, másrészt vegyipari gépészmérnöki, illetve gazdaságpoli-
tikai újságírói végzettségem is szimpatikus volt Huszár Andor-
nak, a TVK akkori nagyhatalmú vezérigazgatójának, akire én há-
lával és szeretettel emlékezem. Ő döntött, természetesen, a lap-
indításról is, bár formálisan nyilván másoknak is szerepe volt
ebben. A rossz nyelvek szerint megelégelte, hogy az azóta meg-
szűnt üzemi lap, a Borsodi Vegyész kazincbarcikai székhelye
miatt többet foglalkozott a BVK-val, mint az ő vállalatával, már-
pedig a két szomszédvár mindig konkurense volt egymásnak, s
a vezérek is vetélytársak voltak. Már az első nekifutásra is vá-
rosi lapot szeretett volna Huszár Andor, felismerve, hogy erre
lenne szükség, s nem elsősorban üzemi újságra. A kor sajtóvi-
szonyaira jellemző volt azonban, hogy 1982-1983-ban nem en-
gedélyezték városi lap indítását azon a néhányon kívül, amelyek
léteztek (Esti Hírlap, Déli Hírlap, Délmagyarország stb.). Ezzel
is magyarázható, hogy több mint egy év vajúdás után, 1983. no-
vember 3-án jelenhetett meg a Leninvárosi Krónika első száma.
Státuszát tekintve az akkori besorolás szerint üzemi lapként, a
három leninvárosi nagyvállalat, a TVK, a TIFO, a TEV fenntar-
tásában, de kezdettől azzal az igénnyel is, hogy a város dolgai-
val is foglalkozzék. ( Pikantériája az ügynek, hogy a lap
engedélyezése Grósz Károlynak, az MSZMP akkori megyei első
titkárának köszönhető, akit később, ha nem is megveretés, mint
a legenda szól, hanem erős fenyegetés ért Leninvárosban.) Azt
lehet gondolni, hogy ily erős háttérrel könnyű dolgom volt. Hát
nem. Kezdetben a szerkesztőséget az azóta sajnálatosan fiatalon
elhunyt Szilágyi Ildikó titkárnőmmel ketten alkottuk. Ha nincs a
lap mellett működő társadalmi szerkesztő bizottság, amelynek
tagjai szervezték az írásokat az üzemekből és a városból, bizony
kudarc lett volna a Krónikából. Sokan segítettek, hála nekik, és
nagyjából egy évnek kellett eltelnie, amíg lépésről lépésre kiala-
kult a szerkesztőség, s főállású - de jórészt kezdő - újságírók
kezdtek dolgozni a lapnál. Én magam azonban nem sajnálom ezt
az időszakot, s a mai szemmel bizony inkább faliújságszerű
lapot. Sokan mondhatják el ugyanis még ma is Tiszaújvárosban,
hogy ők is hozzátettek valamit ehhez a 25 éves történethez, írás-
sal, fotóval, más módon. Sokan érzik sajátjuknak a Krónikát. S
ez a fontos.

Varga Koritár László

Végső búcsú Varga Koritár Lászlótól

Családja, barátai, egykori kollégái október 27-én kísérték utolsó útjára Varga Koritár Lászlót, a Tiszaújvárosi Krónika ala-
pító-főszerkesztőjét, a Tisza TV egykori munkatársát, főszerkesztőjét, a Tisza Média Kft. első ügyvezető igazgatóját. Bú-
csúztatását a szolnoki katolikus temetőben tartották. Varga Koritár László türelemmel viselt súlyos betegség után hunyt el
60 éves korában.
Búcsúztatásán egykori kollégái és a Tisza Média Kft. jelenlegi munkatársai nevében Ferenczi László köszönt el tőle. Lapunk
e beszéd közlésével és Varga Koritár László hét évvel ezelőtti - a Krónika alapításának 25. évfordulójára készült - írásával
emlékezik.

Tisztelt Gyászoló Családtagok, Rokonok,
Barátok, Kollégák, Ismerősök!
Leszállt a buszról egy langaléta, barna
bőrdzsekibe, farmerbe bújt fiatalember.
Barna táska lógott a vállán, hosszú haját,
szakállát szél borzolta. Ilyennek ismertük
meg a ’80-as évek elején Lacit, s talán so-
kunkban még most is ez a kép él Róla. Kül-
sejéről.
Aztán ahogy teltek az évek a bensőjét is
megismertem, megismertük. Az egyszer
szorongó, máskor magabiztos, a hol me-
rengő, hol harsány, az időnként trehány, s
gyakorta precíz, a néha nemtörődöm, mé-
gis lelkiismeretes, a lobbanékony, a türel-
mes, a bohém, a szerető apa Varga Koritár
Lászlót. A sokszínű Koritárlacit. Akiben
minden benne volt, ami emberi.
Leszállt a buszról egy fiatalember lapot,
újságot csinálni. Megcsinálta. Kis meg-
szakítással 17 éven át csinálta. Ott bábás-
kodott - mit bábáskodott, vitézkedett - a
városi televízió indulásánál, hogy aztán
évekig meghatározó személyiségévé, veze-
tőjévé váljon. S közben Ablakozott, Sziesz-
tázott, híradózott.
Ő hozott engem - mint oly sokakat - elő-
ször a Krónikához, utána a Tisza TV-hez.
Amit az újságírásból, a televíziózásból
megtanultam, azt nagyrészt Tőle tanultam.
Ahogy a helyi médiában jelenleg dolgozók
többsége is.
Emlékszem mennyire megrendült, meny-
nyire lesújtotta, ha elveszített egy szeretett
kollégát, egy régi barátot. Behina Pistát,
Déri Jancsit, Zabos Géza bácsit, Kocsis

Lajost. Így vagyok most én is, Laci.
Küzdök a szavakkal, küzdök a könnyek-

kel. Nem méltatom pályafutásodat, mun-
kásságodat, életművedet. A pátosz - Te
tudtad a legjobban - nem az én stílusom.
Ezernyi Krónika-oldal, sok-sok órányi té-
véfelvétel beszél helyettem.
Pillanatokat idézek. A II-es telepről, a
Munkácsy útról.
Éjfél is elmúlt, s mi még mindig lapzártá-
zunk, rozzant Ladáddal hozod a lapot Mis-
kolcról, amit én terítek a városban és
környékén. Már-már asztalcsapkodásig
fajuló vitát folytatunk a politikai helyzet-

ről, Deutsch Tamással focizunk a 6-os is-
kolában. Edit néni!!!!- ordítod torkod sza-
kadtából, ő kinéz szemüvege mögül, s Te
lehiggadsz. Kedvencedet, tejfölös-kapros
tökfőzeléket hozok otthonról Neked ebéd-
re, s persze nekem is azt kell ennem. Két-
hetente. Bográcsozunk a Tisza-partján, a
halat Géza bácsi hozta, a receptet Te, mi
többiek a hangulatot. Máté Péter dalára
együtt vágjuk a Lenin-szobor eltávolításá-
ról szóló filmemet. Elmegyek, elmegyek…
A mi szakmánk - mint oly sok másik persze
- igazán embert próbáló. Ahogy mondani
szokás, mi - ha komolyan hivatásunknak
tartjuk - 24 órás szolgálatban vagyunk.
Folyton jár az agyunk, a legtöbbször ál-
modásaink is az újságról, a tévéről szól-
nak. Életmódunk sem egészséges. Idege-
inket felőrli a mindenkori hatalom, tes-
tünket elnyűvi az állandó készenlét, a
rendszertelen táplálkozás, a stressz. Te,
Laci becsülettel harcoltál a kórral, ahogy
tetted a korral is, melyben éltél.
Magadénak vallottad, s gyakorta mondtad
is egyik napilapunk szlogenjét: A hír szent,
a vélemény szabad.
A hír most így szól: 60 éves korában el-
hunyt Varga Koritár László újságíró. A vé-
lemény pedig így: Koritárlaci nem ment el
végleg. Csak felszállt egy buszra. Máshol
akadt dolga…
Nem búcsúzom Laci! Amíg lesz Krónikás
fejléc, amíg lesz Tisza TV-s logó, addig Te
itt vagy velem. Velünk.

Sokan kísérték el utolsó útjára lapunk alapító-főszerkesztőjét.

Az egykori kollégák nevében Ferenczi László mondott beszédet.

Emlékeztek a társak

Október 27-én tartott találkozójukon a Pro Urbe Klub tagjai egy-
perces néma felállással emlékeztek meg a 2005-ben Pro Urbe
Életműdíjjal kitüntetett Varga Koritár Lászlóról.
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A Tisza TV műsora
Október 29., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése, benne:
Héthatár: - Október 23-i ünnepségek - Mecénás pályázat - Hal-
telepítés - Halottak napja, Mindenszentek - Látni és látszani -
Kabaréest - Nemzetközi sakkverseny
Hétről - Hétre: Varga Koritár Lászlóra emlékezünk
Utána: a testületi ülés ismétlése
18:00 A TFCT - Inter CDF SE Magyar Kupa labdarúgó mér-
kőzés közvetítése felvételről

November 2., hétfő

18:00 Sporthétfő: A Termálfürdő FC Tiszaújváros - Cigánd SE
NB III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

November 4., szerda

18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - ReMat projekt-
záró - Ötórai tea - Őszi munkálatok - Sport
18:15 Hétről-Hétre: magazinműsor
18:30: Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők
közérdekű kérdéseire

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 „A
szabin nők elrablása” és a „Nebántsvirág” című előadásokra
minden jegy elkelt.

Hamvas BélaVárosi Könyvtár
November 3. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a
Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín:
a könyvtár előadóterme.
November 3. (kedd) 17.00 óra: „A mese a legjobb gyerek-
szoba”- Családi mesedélután. A macskacicó című mesejá-
ték. Előadja: a kesznyéteni Komédiás Színjátszókör.
Helyszín: a könyvtár előadóterme. A belépés díjtalan.
November 4. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagógus
Nyugdíjas Klub összejövetele. Helyszín: a könyvtár előadó-
terme.
November 4. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti soro-
zat. Erdélyi költők - Dsida Jenő. Előadó: Dr. Reisinger János
irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár előadóterme: Belé-
pődíj: 300 Ft.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
November 6. (péntek) 16.00 óra: Olvasókör - Ismerkedés
a kortárs magyar prózaírókkal.
November 3. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők”
klubja.
A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket - fonalat, horgolótűt - mindenki magának bizto-
sít.Bárki, bármikor bekapcsolódhat!
A Játékos Tudáspróba folytatódik a Tiszaszederkényi Fiók-
könyvtárban.
12 hónapra választottunk 12 témakört!
November hónap témája: Nyelvészet
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook
oldalán.
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: keki-
ne@tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefon-
számon.
Eredményhirdetés 2016. január 6-án, Vízkereszt napján lesz,
amikor minden kitartó játékosunk nyer!
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.

Annak idején gyerekkorunkban sokat viccelődtünk
azzal, hogy szerencse, hogy nem vagyunk külföl-
diek, mert nem tudnánk megoldani az állampol-
gársághoz szükséges feladatokat. Akkoriban ugya-
nis úgy hírlett, hogy olyan mélységű történelmi is-
meretekkel kell rendelkezni, melyeknek nemhogy a
birtokába, de a közelében sem voltam.
Mindez arról jutott eszembe, hogy 45 évvel ezelőtt
- a Borsodi Vegyész cikke szerint - valakinek, pon-
tosabban valakiknek ez sikerült.
„Ritka esemény színhelye volt az elmúlt csütörtö-
kön a leninvárosi városi tanács díszterme. Először
fordult elő, hogy a városi tanács vezetői a lakók
közül valakit köszöntenek abból az alkalomból,
hogy felvette a magyar állampolgárságot.”
Az ünnepélyes köszöntésen a zeneiskola növendé-
kei adtak műsort. Az ünnepségen pedig a városi ta-
nács akkori vb-elnökhelyettese, Gulyás István gra-
tulált Cseterki Sándor pedagógusnak és családjá-
nak.
„Tudom, nem volt könnyű dönteni az áttelepülés-
ről, hiszen az elmúlt negyed század alatt megszo-

kott környezetet, munkahelyet, ismerősöket, bará-
tokat kellett otthagyniuk a baráti Román Népköz-
társaságban.”
Városunkban ők voltak az elsők, de messze nem
az utolsók. Szerencsére, ahogy ez a település létre-
jött, a legjobbak olvasztótégelyévé vált. És ennek
máig érezhetjük pozitív hatását. Ha csak Cseterki
Sándor személyét tekintjük, ha ő nincs, akkor
1989-ben nem jelenik meg az általa jegyzett,
Tiszaszederkény történetét magába foglaló könyv.
A jövő héten ismét szemlézgetünk.

borza

Állampolgársági eskü
45 éve történt

kronika@tiszatv.hu

Nyitókoncerten a Deszkatemplomban
Kórusunkkal, a Tiszaújváro-
si Református Énekkarral
nem először voltunk részesei
a Miskolcon évenként meg-
rendezett, Veczán Pál, egy-
kori evangélikus esperesről
elnevezett ökumenikus egy-
házzenei kórushangverseny
sorozatnak.

Most az október 15-én megrendezett nyi-
tóhangversenyre neveztünk be, és a Te-
temvári Református Egyházközség, épí-
tészetileg is különleges, zsúfolásig meg-
telt, úgynevezett Deszkatemplomában
szerepeltünk kilenc énekkar között. A
hangversenynek az ökumenikus jellegén
túl az volt a különlegessége és értéke,
hogy a felnőtt énekkarok műsorai előtt
miskolci egyházi iskolák énekkarai is
szerepeltek. Bizodalmául annak a hi-
tünknek, hogy a vokális zenélés eme mű-
faját tekintve van, és lesz utánpótlás a
kiöregedő kórusokat követően. Kodály
országában ez a törekvés mindenképp he-
lyénvaló, és fontos szempontnak tekin-
tendő. A másik, nem kevésbé örömteli

élménye ezeknek az eseményeknek,
hogy az ilyen találkozások által egyre in-
kább megismerhetjük, és értékelhetjük a
különböző felekezetek zenei kultúráját és
értékeit. A színes és változatos előadások
során ezt most is megélhettük. Mi pedig

ezek után itthon - a közelgő év végi ün-
nepek alkalmából - a már hagyományos-
nak tekinthető adventi, és karácsonyi
fellépéseinkre készülünk, és várjuk majd
a tisztelt érdeklődőket.

Fekete Béla

Zsúfolásig telt a Deszkatemplom.

Alig múlt el a Csibeavató, ok-
tóber 20-án már egy újabb
programot, a hagyományos
„Eötvös Ki mit tud?”-ot ren-
dezték meg iskolánkban. Ki-
lencedikesként ez volt az első
iskolai tehetségkutató, amin
részt vettem, mint néző, ép-
pen ezért nagy várakozással
telve indultam el délután a
Derkovits Kulturális Köz-
pontba.

A versenyzők többféle kategóriában indul-
tak: ének, tánc, vers és zene. Iskolánk 16
tanulója, köztük egyik osztálytársam vál-
lalkozott arra, hogy megmutatja tehetségét
diáktársainak. A produkciók nem kategóri-
ánként, hanem vegyesen követték egymást,
egy szerintem jól átgondolt koncepció alap-
ján. Az ének kategórián belül láthattuk a
legtöbb versenyzőt, voltak köztük egyéni
és páros produkciók is. A harmadik helyen
Ragályi Petra 7. H osztályos tanuló végzett,
a második helyet Marozsán Kíra 11. A osz-
tályos tanuló érdemelte ki, míg a győztes, a
rutinosnak felkonferált páros lett, Bakai

Edina (11. B) és Kiss Lili (10. B).
A zene kategórián belül három hangszeres
produkciót láthattunk. Volt gitár, zongora,
fuvola és klarinét is köztük. Itt Bodnár
Bence 10. K osztályos tanuló aratta le a
babérokat, aki a See you again című nagy-
sikerű filmzenét fújta el nekünk klarinét-
jával. A tánc kategóriában mindössze két
induló volt, egy egyéni és egy csapatos.
Az „egységben az erő” most tényleg igaz-
nak bizonyult, mert Sárga Gréta (10. A) és
csapata kapta az első díjat. A vers kate-
góriában 3 versenyző indult, köztük az én
egyik osztálytársam is, Oláh Mózes. Kí-
váncsi voltam, hogyan fog szerepelni az
egész iskola előtt, és véleményem szerint
remekül verselt. Azonban nem ő lett a ka-
tegória győztese, hanem Koscsó Enikő 11.
H osztályos tanuló egy József Attila mű-
vel.
Két különdíjat is kiosztott a zsűri, akik kö-
zött viszont biztatásként ott szerepelt
Mózes, osztályfőnökünk és az osztály
nem kis büszkeségére. A másik különdíjas
Taricska Patrik 9. B osztályos tanuló lett,
aki egy Wellhello slágert énekelt el nagy

közönségsikert aratva. Miután mindenki
megmutatta „… mit tud”, a zsűri kiosz-
totta a díjakatt. A fellépők között volt még:
Here Beatrix 9. B, Makrányi Kata 8. H,
Markovics Gergő 9. H, Marozsán Brigitta
10. B, Siró Bálint 9. H, Szabó Petra 9. K
és Tóth Eszter 8. H.
A mintegy másfél órás program nagyon jó
hangulatban telt el, jól éreztem magam,
biztos, hogy jövőre is megnézem a tehet-
ségek produkcióit.

Tóth Tibor 9. A

kronika@tiszatv.hu

Eötvös Ki mit tud?

Ének, zene, tánc és vers kategóriában ver-
senyeztek.
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Mutasd meg

a portékádat!
Tisztelt Tiszaszederkényi Lakosok!
Az ősz a legcsodálatosabb évszak. A
természet ezer színben mutatja meg az
élet változatosságát. Ilyenkor a nappa-
lok még melegek, az éjszakák már hi-
degek, de mostanra már megérett az
egész éves munka gyümölcse is.
Akinek kedve van megmutatni, hogy
mit csinált az év folyamán, az hozzon
egy kis ízelítőt a Szederkényi ősz ren-
dezvényre. Az élet minden területéről
várunk termékeket (lekvár, befőtt, gyü-
mölcs, kisállatok, kézműves termékek,
gyertya, kovácsoltvas, stb.), amelyeket
díjazni is fogunk.
Amennyiben meg kíván jelenni termé-
kével a rendezvényen, kérjük előzete-
sen jelentkezzen be személyesen a
Tiszaszederkényi Művelődési Házba,
vagy telefonon a +36-70/383-2654-es
telefonszámon nyitvatartási időben
2015. november 10-ig.



Nagyüzem az orosházi sportcsarnokban.
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A Sportcentrum
eseményei

Október 31. szombat

Labdarúgás

11.00 TFCT - Várda SE U17-es bajnoki labdarúgó mérkőzés

Füves edzőpálya

13.00 TFCT - Várda SE U19-es bajnoki labdarúgó mérkőzés

Füves edzőpálya

13.30 Termálfürdő FC Tiszaújváros - Cigánd SE

NB III-as bajnoki labdarúgó mérkőzés

Labdarúgó stadion

Asztalitenisz

15.30 TSC - Útfestők-Apagy III. NB III-as bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz-csarnok

Asztalitenisz

Sikerek minden
szinten

A tiszaújvárosi asztalitenisz csapatok közül az NB III-as gárda
egy, a megyei osztályú gárda két győzelemmel zárta a bajnok-
ság legutóbbi fordulóit. Az NB III-as együttes Sárospatakon, a
megyei osztályú csapat hazai környezetben és Sátoraljaújhelyen
aratott nagyarányú győzelmet.
Pataki ASC - Tiszaújvárosi SC 2-16
A győzelmeket szerezték: Koncsik 4, Temesvári 4, Hajdu 3, Gu-
lyás 3 és a Temesvári-Gulyás, Hajdu-Koncsik páros.
Tiszaújváros SC II - Sajókeresztúr SE 15-3
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 4, Fóti 3, Molnár
3 és a Kavicsánszki-Mag páros.
Sátoraljaújhelyi TK I. - Tiszaújvárosi SC II. 6-12
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 4, Fóti 3 és a
Kavicsánszki-Mag páros.

*
A TSC fiatal asztaliteniszezői is kitettek magukért. A jövő re-
ménységei Orosházán álltak asztalhoz a hétvégén az első osztá-
lyú országos ranglista versenyen. A viadalra 134 újonc, és 128
serdülő játékos nevezett. Közöttük voltak a tiszaújvárosiak is.
Az U11-es mezőnyben Köllő Ábel és Nagy Balázs a 16 közé ju-
tott, Fónagy-Árva Péter pedig a döntőbe jutásért folytatott küz-
delemben kapott ki.
Az U13-as korosztályban csak Fónagy-Árva Péternek sikerült
feljutni a főtáblára, ami igen dicséretes, hiszen a 10 éves fiatal-
ember a három évvel idősebbek legjobbjai közé verekedte be
magát.

Október 15-én Miskolcon, a repülőtéren rendezték a mezeifutó
diákolimpia megyei döntőjét. A Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola versenyzői, őrizve a korábbi évek
hagyományait, idén is az élmezőnyben végeztek.
Csapateredmények:
II. korcsoport fiúk 3. helyezés (Ferencsik Bálint, Ferencsik
Soma, Tanyi Antal Áron, Besenyei Bálint, Urbán Ádám)
III. korcsoport leány 3. helyezés (Herczeg Sára, Horváth
Dominika, Illés Nikolett,

Katona Leila, Barancsi Fanni)
III. korcsoport fiúk 5. helyezés (Drahos Dominik, Kapusi
Dominik, Gerőcs Kamill, Kondrák Bálint, Szántó Benjámin)
IV. korcsoport leány 1. helyezés (Bóna Kinga, Tóth-Papp Dóra,
Tóth Anna, Béke Frida, Vincze Vanda Napsugár)
IV. korcsoport fiú 3. helyezés (Kőszegi Milán, Kébel Zsolt,
Lenke Balázs, Pribelszki Máté, Lakomecz Viktor)
Az egyéni versenyben ezüstérmet szerzett Bóna Kinga és
Herczeg Sára.

Nem várt, hétgólos vereséget szenvedett a TSC női kézilabda
csapata a megyei bajnokság ötödik fordulójában. A hétvégi ki-
ruccanás különösen azért volt fájó, mert még soha nem kapott ki
az együttes a mezőkeresztesiektől.
Mezőkeresztes-Tiszaújvárosi SC 31-24 (18-12)
TSC: Kovács-Rónai 3, Szolnoki 3, Bagdi Á. 1, Nagy 11, Kiss 3,
Bagdi B. 1. Csere: Sepsi 1, Bozsik, Varga, Új 1, Tóth.
Béres Zoltán, szakosztályvezető: A kettős igazolással a hazaiak-
nál pályára lépők nagy erősítést jelentettek a csapatnak. Ezúttal
az ellenfél tempóját nem tudtuk felvenni, védekezésben és tá-
madásban is alulmaradtunk. Amatőr hibákat követtünk el.

Akárcsak a labdarúgók, a Ti-
szaújvárosi Termálfürdő-Phoe-
nix KK NB I/B-s kosárlabda
együttese is idegenben lépett
pályára a bajnokság harmadik
fordulójában, és az utolsó pil-
lanatokban dobott kosárral
szenvedett vereséget a Buda-
foki MTE vendégeként, amely
így megszerezte szezonbeli első
győzelmét.

Budafoki MTE – Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK 75-73 (17-18,

21-12, 23-26, 14-17)
Budafok, 100 néző. V.: Gaál, Földi, Lövei.
Budafoki MTE: Mészáros (19/6), Drevenka
(10/3), Fehér (21/6), Tiba (9), Vajda (8),
Csernák (2), Verbényi (4), Fejes (2).

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK:
Czura (1), Varga Á. (10), Kovács Z. (10),
Pongrácz (5/3), Mohay (5/3). Csere:
Benőcs D. (7/3), Osnach (17), Magyar
(13/6), Vida (-), Kovács B. (2), Oláh (3/3).
Küzdelmes első negyedet láthatott a buda-
foki közönség, felváltva estek a kosarak,
egyik csapat sem tudott jelentős előnyre
szert tenni. Mindössze egy ponttal, de azért
jobbak voltak a tiszaújvárosiak (17-18). A
második tízpercben hamar fordítottak a ven-
déglátók, támadásaik sokkal pontosabbak
voltak, a palánkok alatt eredményesen fe-
jezték be az akciókat. Így nyolcpontos hazai
előnnyel fordultak a csapatok. (38-30)
A harmadik negyed már inkább a tiszaúj-
városiaké volt, egyre jobban felzárkóztak,
és 3 pontot sikerült lefaragniuk a budafo-

kiak előnyéből. (61-56) Ekkor már érző-
dött, a mérkőzés negyedik szakasza hozza
a legnagyobb izgalmakat. Távolról jól do-
bott a Phoenix, sikerült felzárkóznia, és a
találkozó hajrájában már vezetett is. Úgy
tűnt, hosszabbítás lesz a dologból, amikor
az utolsó másodpercben „megfogta
Fortuna” a fővárosiak kezét és az egyenlí-
tésre már nem volt idő.
Brunyánszky István, vezetőedző: Nagyon
sajnálom ezt a ,,potya” vereséget.
Úgy tűnik, olyan érzés, mintha az elvég-
zett munkát papírgalacsinként összegyűr-
nénk és kidobnánk a kukába. Ettől hét-
köznap küzdőbb és harapósabb Phoenixet
szoktam látni az edzésen. Várom, remé-
lem a fiúk is, hogy mikor indul be a gépe-
zet ebben a szezonban.

Az NB III Keleti csoportjá-
nak 13. fordulójában a salgó-
tarjáni Szojka Ferenc Stadi-
onban a Somoskőújfalu ven-
dégeként lépett pályára a
Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros csapata.

A Bocsi legénység helyzetek sokaságát
dolgozta ki és egy kivétellel puskázta el
úgy, hogy egy tizenegyest is kihagytak, a
40. percből tíz főre olvadt hazaiak ellen.
Ez megbosszulta magát, a Nógrád megyei
gárda az utolsó pillanatban egyenlített, így
3 helyett csak 1 ponttal zárta a fordulót a
kék-sárga együttes.

Somos SE - Termálfürdő FC
Tiszaújváros 1-1 (0-1)

Salgótarján: 150 néző, V.: Bereczki (Tem-
leitner, Csóra)
Somoskőújfalu SE: Horváth-Debreceni,
Híves, Kerényi, Sándor, Albert, Sólyom
(Liszka), Fitos (Kalácska), Csóka, Bakos
(Szilágyi), Novák.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Po-
lényi, Fodor, Czégel, Molnár F., Sigér, Ke-
rekes, Bussy, Hussein, Kovács (Potyka),
Molnár L. (Katona).
30. perc: A jobb oldali szögletzászló kö-
zeléből végzett el szabadrúgást Kerekes, a
laposan középre gurított labdára Hussein
Shadi érkezett, és húsz méterről a kapu
bal oldalába lőtt. 0-1
40. perc: Bereczki játékvezető szabadrú-
gást ítélt a hazaiak javára, ennek ellenére
Albert tovább mondta a magáét a sípmes-
ternek, aki kiállította a somoskőújfaluiak
játékosát.
60. perc: Nagy ívben kanyarodott a labda
a hazaiak tizenhatosán belülre, ahol a fel-
ugró Katonát Híves lerántotta, a játékve-
zető azonnal tizenegyest ítélt. A büntetőt
Bussy a kapu közepébe akarta bombázni,
de a vetődő Horváth lábáról a labda a kapu
fölé pördült.
90. perc: Jobb oldali szögletrúgást végez-
hettek el a vendéglátók, a tiszaújvárosi
védők röviden szabadítottak fel, Novák a
tizenhatos vonalánál labdát szerzett, és
egy csel után ballal a jobb alsó sarokba
bombázott. 1-1
Ha summázni akarnánk a történteket, pár
szóval így hangzana: a kihagyott helyze-
tek megbosszulták magukat. Hiába ját-
szott jól, helyenként fölényben, hiába
dolgozott ki helyzeteket, hiába rúghatott
tizenegyest a Tiszaújváros, a kiállítás után
10 főre olvadt Somoskőújfalu a 90. perc-

ben megbüntette a tékozló vendégcsapa-
tot. Az újabb döntetlen immáron az ötö-
dik, és akárcsak a többi találkozó ez is
nyerhető lett volna, ha ... De ebben a
sportágban sincs „ha”. Bánhatja ezt az el-
hullajtott két pontot a tiszaújvárosi csapat.
Kovács László, vezetőedző: Ma elég gyenge
játékvezetést kaptunk.Az első félidőben pár
ember botrányosan rosszul játszott, az vi-
szont bravúr volt, ahogy a második játék-
részben 10 emberrel küzdött a csapat.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Csalódásként ér-
tékelem a döntetlent. Hatalmas lehetősé-
günk volt arra, hogy győztesen térjünk haza,
de kihagytuk a helyzeteket és még tizen-
egyest is hibáztunk, a végén pedig úgy bün-
tettek, hogy ott kellett hagynunk két pontot.
További eredmények
Tállya KSE - Ceglédi VSE 0-1
Putnok FC - Felsőtárkány-Mezőkövesd
Zsóry 2-1
Rákosmente KSK - FC Hatvan 0-1
Cigánd SE - Jászberényi FC 4-4
REAC - Nyíregyháza Spartacus FC 0-2
Kazincbarcika SC FC - Újpest FC II. 5-0
DVTK II. - DVSC-DEAC II. 2-1
Következik a 14. forduló
2015.10.31., szombat, 13:30
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Tállya
KSE
Ceglédi VSE - Somos SE
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Cigánd SE
Nyírbátori FC - REAC
FC Hatvan - Kazincbarcika SC FC
2015.11.01., vasárnap 13:30
DVSC-DEAC II. - Rákosmente KSK
Putnok FC - Újpest FC II.

Nyíregyháza Spartacus FC - DVTK II.
Szabadnapos: Jászberényi FC

Csak egy,
csak egy csapat...

Három vereség mellett egyetlen győzelem
a mérlegük a TFCT utánpótlás csapatai-
nak. Az egyedüli üdítő színfoltja a hétvé-
gének az U19-es csapat gólokban gazdag
sikere volt.
Az eredmények:
U19 Mátészalka - TFCT 0-8
U17 Mátészalka - TFCT 3-1
U15 TFCT - DVTK 0-6
U14 TFCT - DVTK 0-11

Kupaelőny
Lapzártánk után lépett pályára a TFCT a
Magyar Kupa 4. fordulójában, így csak a
végeredményt tudjuk közölni:

TFC Tiszaújváros - Inter CDF SE
3-0(2-0)

Mindhárom gólunkat Katona szerezte. A
visszavágó november 18-án lesz.

*
Az MLSZ versenybizottsága határozatban
jelentette be az NB I november 7-re kiírt
15. fordulójának elhalasztását a Norvégia
elleni EB pótselejtező miatt.
A 15. forduló új időpontja: 2015. december
2., szerda. Az eredetileg aznapra kiírt Ma-
gyar Kupa-fordulót - az 5. forduló első
mérkőzéseit - 2016. február 10-re, szerdára
halasztották. Abban az esetben tehát, ha a
Termálfürdő FC Tiszaújváros sikerrel ven-
né a Magyar Kupa 4. fordulóját és tovább-
jutna, akkor már csak jövőre lépne pályára
a csapat az újabb kupafordulóban.

Labdarúgás

Tékozló tiszaújvárosi fiúk

Kosárlabda

Papírgalacsin a kukában

Kézilabda

Keresztezték
a TSC útját

Reptéren futottak
Diáksport

Az NB III Keleti csoportjának állása:
1. Nyíregyháza Spartacus FC 12 12 0 0 33-5 36
2. Ceglédi VSE 13 11 0 2 30-9 33
3. KBSC FC 12 9 3 0 29-7 30
4. Cigánd SE 12 9 2 1 40-12 29
5. FC Hatvan 12 6 1 5 15-15 19
6. Somos SE 12 5 4 3 17-19 19
7. Jászberényi FC 13 5 2 6 26-20 17
8. Rákosmente KSK 12 4 5 3 25-18 17
9. Putnok FC 12 4 3 5 19-17 15
10. DVSC-DEAC II. 12 4 2 6 14-15 14
11. Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry 13 3 4 6 17-24 13
12. Újpest FC II. 12 3 4 5 14-31 13
13. Termálfürdő FC Tiszaújváros 13 2 5 6 7-18 11
14. Tállya KSE 12 2 1 9 12-24 7
15. DVTK II. 12 2 1 9 11-28 7
16. Nyírbátori FC 12 1 3 8 10-36 6
17. REAC 12 0 4 8 8-29 4
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Sakktorna nagymesterekkel
Tiszaújvárosban, bár létezik
szakosztály, lássuk be, a sakk
nem tartozik a húzósportok
közé. A kicsiny, de annál lel-
kesebb csapat azonban, ha
jelenleg nem is éri el a leg-
jobb eredményeket, nem tett
le arról, hogy egykori sikereit
felelevenítse.

Ennek lehet első lépése, hogy a „Chess in
the City” sakkverseny sorozatba I. Tisza-
újvárosi Kupa néven városunk is bekap-
csolódott.
Az ukrán és román versenyzőkkel kiegé-
szült másfélszáz fős mezőny már önma-
gában sem nevezhető kicsinek, ám az,
hogy a nevezők között négyen nemzetközi
nagymesterek voltak, jól mutatja, hogy
nem babra ment a játék. Egészen ponto-
san pénzdíjra, nem is akármennyire, hi-
szen a verseny összdíjazása mintegy más-
félmillió forintra rúgott.
- Ez a díjazás már eléri a nagymesterek in-
gerküszöbét is - mondta még a megnyitó
előtt a verseny főbírója, Kristóf Péter,
utalva arra, hogy az elit kategória leg-
jobbja az emléklap és a kupa mellé még
200 ezer forintot is a magáénak tudhat
majd. - Három magyar és egy ukrán nagy-
mester érkezett. Az utóbbinak a legna-
gyobb az Élő pontszáma, így papíron ő a
legesélyesebb a végső győzelemre.
A sportágat kevésbé ismerők kedvéért, az
Élő pontszám az az adat, mely megmu-
tatja egy sakkozó pillanatnyi helyzetét a
sakkvilágában. Minél magasabb valaki-
nek, annál jobb. Az ukrán nagymesternek
2500 felett volt nevezéskor, míg a többiek,
ha csak hajszállal is, ez alá szorultak.
A Sportcentrum edzőcsarnoka péntek dél-
utánra megtelt asztalokkal, rajtuk sakk-
táblákkal, melyek arra vártak, hogy el-
kezdődjenek rajtuk a taktikai csaták.
- Tiszaújváros nemzeti sportváros - mondta
köszöntőjében Bráz György polgármester,
körbemutatva a terem falát díszítő sportké-
peken. - Nagyszerű sakkozók élnek itt, és
azt is el kell mondanom, hogy a város ve-
zetése is hasonlít a sakkra. Fontos a straté-
gia és a taktika, hogy a helyi gazdaság, a
város jól működjön.
Négy nap alatt összesen hét fordulóban
mérték össze tudásukat a játékosok. A
három csoport, az „Open”, a „2000 Élő pont
alatt” és az „1700 Élő pont alatt” elnevezésű
csoportok egyszerre vívták küzdelmeiket,
az akár 4 órásra is elnyúló fordulókban.
A verseny egyébként az egykori tiszaúj-
városi „ifjúsági sakk aranycsapat” tagjait
is visszahozta.

- Kilenc éves koromban itt kezdtem sak-
kozni - mondta Boér Levente, aki jelenleg
2200 Élő pontos mesterjelölt. - Már
Budapesten élek, de erre a versenyre úgy
gondoltam eljövök, mert ez az első ilyen
rangos verseny a városunkban. Jó látni,
hogy milyen erős mezőny gyűlt össze.
- A sakk nem látványos sport - mondta a
második nap végén a versenyigazgató,
Galkó Tibor. - Amíg egy jégkorongmér-
kőzést olyan ember is első látásra megért,
akinek a lábán még sosem volt korcsolya,
addig egy ilyen többórás sakkversenyt
csak az tud élvezettel végignézni, aki
maga is sakkozik.
Azért a sakknak is van olyan formája, ami
látványos. Ez a snell, azaz a gyorsasági
verseny. Ebből is rendeztek egyet, amo-
lyan kiegészítő programként. Itt a játéko-
sok 5 – 5 perc alatt próbálják bizonyítani,
melyikük a jobb a táblán. A szűkre szabott
időkeret miatt nincs sok idő gondolkodni,
lépés lépést követ, és 10 perc alatt garan-

táltan egy mini dráma bontakozik ki a pe-
pita táblán.
Az I. Tiszaújvárosi Kupa negyedik napjá-
nak végére ugyancsak kibontakozott egy
dráma. Az ukrán esélyes a második nap es-
téjén már félpontos hátrányban volt a má-
sodik helyre rangsorolt magyar mester
mögött. Aztán vasárnap estére ez megvál-
tozott, és bebizonyosodott: a sakkban min-
den lehetséges. Az eredetileg csak 16.
helyre rangsorolt, Ukrajnából érkezett Bor-
sos Bogdan gyűjtötte be a legtöbb, össze-
sen 6 pontot, és nyerte ezzel a versenyt.
- Igazán jó versenyen vagyunk túl - mond-
ta az esemény házigazdája, Orbán Zoltán
a TSC szakosztályvezetője. - Soha nem
hittem volna, hogy egy ilyen nagy ver-
senynek lehetünk itt a tanúi.
A negyedik nap estéjén a lelkes, de elcsi-
gázott mezőny azzal búcsúzott, hogy jö-
vőre veletek újra, ugyanitt.

Borza

1 16 IM Borsos Bogdan UKR 2243 6,0

2 5 GM Seres Lajos HUN 2409 5,5

3 1 GM Ovsejevitsch Sergei UKR 2584 5,5

1 18 Békési János HUN 1911 6,0
2 2 László Zoltán HUN 1981 5,5
3 3 Papp Levente HUN 1979 5,5

1 23 Grozescu Augustin ROU 0 6,0

2 3 Gerda Emil HUN 1651 5,5

3 1 Szabó Bálint HUN 1697 5,5

Ovsejevitsch Sergei, a győztes Borsos Bogdan és Seres Lajos.

1700 élő pont alatt

2000 élő pont alatt

Open

Ponty a tavakba

Haltelepítés
Szeptemberben kétszer is telepített halat a
kezelésében lévő vizekbe a Zabos Géza
Horgászegyesület. Október 22-én újabb
3000 kg pontyot telepítettek a tavakba. A
tervek szerint a közeljövőben kétnyaras
pontyot, illetve keszegféléket vásárolnak
majd, a Tiszába pedig süllőt telepítenek.

Milyen színű a teknős? Mennyi lyuk
van a szellőzőn? Milyen elosztó? -
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre
keresték a választ a várostúrára ne-
vezett csapatok szombat délelőtt.

Ez volt a Sportcentrum 12 fordulós, egész éven
át tartó Pontvadászat tömegsport-programjának
10. állomása. A TSC Természetjáró Szakosztá-
lyának közreműködésével megrendezett város-
túra igencsak kifogott még a régi városlakókon
is. A csapatok egy térképpel és egy feladatlappal
vágtak neki a városnak, hogy másfél óra alatt vá-
laszt találjanak a több mint negyven kérdésre.
Akik már kipróbálták, például a Sportfesztivá-
lon a városi tájékozódást, nos, ők sem mehettek
végig „rutinból” a pályán. Nyitott szemmel, fi-
gyelmesen, alaposan megtervezve volt érdemes
nekivágni a vadászatnak, és persze nem ártott si-
etni sem, a késésért ugyanis pontlevonás járt.
A várostúrát Tóthék (Tóth László, Tóthné Bö-
szörményi Anita, Tóth Petra) nyerték meg, a má-
sodik helyen a Buli Team (Fodor Petronella,
Koncz György, Veréb Gábor) végzett, míg a har-

madik a Nekünk 8 (Lukács Gábor, Lukács Dóra,
Molnár Sándorné), a negyedik a Vándormada-
rak (Veres Izabella, Hankusz Tímea) csapata lett.

Folytatás november 28-án, ekkor kézilabdázni
várják a csapatokat.

fp

Pontvadászat

Őszi várostúra térképpel, feladatlappal

Mind a négy csapat helytállt. Azaz dehogy állt...
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