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Közterületi
felújítások

Év végi
jutalmak Jót nevettünk,

nagyot sírtunk

Korlátoltság
Értem, sőt megértem, mi több, helyeslem, hogy a böhöm gépjárművek
a sztrádán száguldozzanak, s ne a falvakon, városokon keresztül.
Azt már nehezebben emésztem meg, hogy az egyik érintett önkor-
mányzat - Tiszaújváros - bevonása nélkül hányták-vetették meg a
tennivalókat az illetékesek, s hozták meg döntésüket a 20 tonnás
korlátozásról.
Éppen ezért megértem képviselő-testületünk gyors reagálását, döntését
a 12 tonnás korlátozásról.
Azt már nehezebben fogom fel, hogy ha már védeni akarják Nagycsécs
és Sajószöged lakosságát, miért nem Nyéktől él a teljes tilalom? A
Magyar Közút Zrt. a nagycsécsi kamionmosóra és a szögedi tüzép-
telepre hivatkozik az önkormányzathoz írt levelében. Gyenge érv, hi-
szen a fuvarozók kérhetnek közútkezelői hozzájárulást az útvonal
használatára.
A harmadik érv, miszerint a tiszaújvárosi üzletek ellátása is indo-
kolja a Muhi körforgalomtól Sajószöged végéig a „kivétel célforga-
lom” kiegészítést, egyszerűen felfoghatatlan számomra. Szöged ha-
tárában majd átpakolnak kis teherautókra?
Nem értem, de nem is csodálkozom, hiszen a Magyar Közútkezelő
Zrt. a Közlekedési Koordinációs Központ véleményét - mely szerint a
„kivéve célforgalom” nagyon tágan értelmezhető, könnyen kijátszható,
ezért javallott a teljes korlátozás - sem vette figyelembe.
Ahogy - legalábbis az első napokban - a kamionosok egy része sem
a korlátozást. Mert ugyan mi végből érkezhetett Szögedre Örös irá-
nyából a felvételünkön látható tartálykocsi? Csak nem keresztülhaj-
tott rajtunk és Örösön is? Nem tudom.
Persze meglehet, hogy csak egy oktondi, bugyuta, ostoba, buta, tökfilkó
vagyok. Azaz korlátolt. Vagy mégsem? Mégsem én?
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A cél, hogy a kamionforgalmat az autópályára tereljék. Kis képünkön a sajtótájékoztató résztvevői.
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Kamionok az autópályára!

Életbe léptek a súlykorlátozások

November másodikától 20 ton-
nás súlykorlátozást vezettek
be a 35. sz. főúton Tiszaújvá-
ros és Sajószöged között. A
Muhi körforgalom és Sa-
jószöged között pedig csak a
célforgalom hajthat be. Az
intézkedés célja az, hogy a
kamionforgalmat az M3-as
autópályára tereljék.

2014-hez képest jelentősen megnőtt a ne-
héz tehergépjármű forgalom a 35. sz. fő-
úton, ezért vizsgálta meg a Magyar Közút
Nonprofit Kft. annak lehetőségét, hogy
hogyan terelhetnék az autópályára a for-
galmat. Erről tartott sajtótájékoztatót dr.
Mengyi Roland, térségünk országgyűlési
képviselője az érintett útszakaszon, a
MOL Petrolkémia Zrt.- 35. sz. főút - Béke
út kereszteződésében.
Tájékoztató táblák jelzik, és már a tiltás is
életbe lépett, a MOL Petrolkémia útjáról
balra nem, csak jobbra hajthatnak a 20
tonnánál nehezebb járművek, hogy aztán
Hejőkürtnél az M3-as autópályát használ-
ják.
- Én úgy gondolom, hogy ennek az intéz-
kedésnek a nyomán élhetőbb lesz a napi élet
Sajószögeden - mondta lapunknak dr. Gu-
lyás Mihály, Sajószöged polgármestere -,
kevesebb lesz a panasz az átmenő kamion-
forgalomra.
Sajószöged és Tiszaújváros között teljes a
tiltás. Nyékládháza irányából a célforgalom
behajthat Nagycsécsre és Sajószögedre.

- A 35-össel párhuzamosan létezik az M3-
as autópálya - mondta dr. Mengyi Roland,
a térség országgyűlési képviselője -, tehát
tulajdonképpen kiváltható. Nem kerül ne-
héz helyzetbe az, aki teherforgalmat bo-
nyolít.
A súlykorlátozás bevezetése jelentős for-
galomcsökkenéssel jár majd.
- A forgalomnövekedés rontja az utak ál-
lapotát - mondta Sajtos Tibor, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Miskolci Igazgató-
ságának forgalomszabályozási osztályve-
zetője -, a nehéz tehergépjárművek pedig
még jobban elhasználják az utat.
Az intézkedésre - attól tartva, hogy a 35-

ösröl kitiltott járművek a város útjait ve-
szik igénybe - Tiszaújváros is reagált.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, ok-
tóber 20-án tartott rendkívüli ülésén a kép-
viselő-testület arról döntött, hogy - meg-
tartva a már meglévő 5 tonnás korlátozá-
sokat - november elsejétől 12 tonnás súly-
korlátozást vezet be a város 35-ös úttól
északra eső részén, lényegében Tiszaúj-
város egész lakóterületén. Ahhoz, hogy a
12 tonnánál nehezebb járművek behajt-
hassanak a városba, közútkezelői hozzá-
járulás szükséges, melyet az önkormány-
zat - mint a helyi közút kezelője és tulaj-
donosa - adhat ki.

A korlátozott forgalmú zónát jelző tábla az Örösi úton.

Jabil toborzó

Nyílt toborzást tartottak a Jabil Circuit Magyarország Kft. tisza-
újvárosi gyárában. A cég ötven főiskolásnak és egyetemistának
adott lehetőséget, arra hogy bepillantson a gyár életébe. Nyír-
egyháza, Miskolc és Debrecen felsőoktatási intézményeinek hall-
gatói előadásokat hallgattak meg és gyárlátogatáson vettek részt.
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Egyházi hírek
Római katolikus

A hétköznapi szentmisék keddtől-szombatig 17:30-kor kez-
dődnek, vasárnap 11:00 órakor lesz a szentmise templomunk-
ban.
Novemberben minden szerdán a szentmisét az elhunytakért mu-
tatjuk be, az adományozók szándékaira. Első pénteken a bete-
gek áldoztatása a megszokott rendben történik.

Görögkatolikus

Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 8:00 Szent Litur-
gia, 16:00 vecsernye. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Sajóörösön,
10:00 Sajószögeden (Dragos Tamás atya). Tiszaújvárosban 9:45
utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 16:00 vecsernye. Kedden 8:00
Szent Liturgia. Szerdán 17:00 paraklisz.
„Az alázatos ember lelke a tengerhez hasonlít. Ha követ hajíta-
nak bele, a víz felszínét egy pillanatra felkavarja, majd elnyeli
a mélység.” (Szent Sziluán)

Református

Csütörtökön 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz isten-
tisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az ima-
házban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni istentiszte-
letet követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk az ima-
teremben.

Bátor
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik novem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a

hónap végén egyben várjuk, e-mailben

a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István

út 16. címre.

Gyógyszertári ügyelet
Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgála-
tot november 8-ig (vasárnapig) a Borostyán Gyógyszertár
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050, majd november 9-től (hét-
főtől) az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.:
49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától

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

„Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
KISS BÉLÁNÉ (MARIKA)

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
lélekben velünk voltak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
VARGA ZOLTÁNNÉ

(HEGEDŰS EMŐKE)
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

CSIKÁSZ GYULA

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek és fájdal-
munkban osztoztak.

A gyászoló család

Mocorgó a szünet után
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálata által szervezett Mocorgó Baba Mama Klub az
őszi szünet után november 11-én, szerdán várja régi és új tagjait.
Helyszín: Napsugár Bölcsőde 4-es pavilon (Tiszaújváros Mátyás
kir. út 34.), téma: szülés utáni depresszió. Meghívott vendég:
Pálnokné Pozsonyi Márta klinikai szakpszichológus, családterape-
uta. Bővebb információ a csoportvezetőktől kérhető az alábbi tele-
fonszámokon: Szanyi Zsoltné 49/548-197, Bóta Edina 49/548-187.

Bodnár Tünde
csoportvezető

Gumicsere nagyüzem

Őszre, télre fel autósok!
Minden évben romlanak a
baleseti mutatók az év végi
csapadékos időszakban. Ez
főként a megváltozott út- és
látási viszonyok miatt van, de
sokszor a járművek állapota
is „felelős”. A balesetek meg-
előzése érdekében érdemes
tehát időben felkészíteni au-
tónkat a télre.

Hamarabb sötétedik, az utak nedvesek, haj-
nalban sokszor síkosak, Megváltoztak az
időjárási és látási viszonyok, ezért még kö-
rültekintőbben kell vezetni. Az autótulaj-
donosok közül sokan már ezekben a na-
pokban lecserélik a nyári gumit télire. Tar-
tósan 7 fok alatti hőmérsékletnél ajánlott a
téli gumi használata. Magyarországon még
nem, de tőlünk nyugatabbra kötelező a téli
abroncs.
- A téli gumik felszerelése októbertől kez-
dődik el - mondja Bakos Róbert, a sajó-
örösi Bakos gumiszerviz vezetője. - A
cserék ütemét nagyban befolyásolja az
időjárás, hiszen mihelyt kisüt a nap, visz-
szaesik kicsit a kedv, de amint ismét be-
köszönt a rossz idő, hirtelen sokan dön-
tenek a gumik cseréje mellett. Az autósok
nagy része egyébként nem várja meg a ha-
vazást, és időben felszerelteti a téli abron-
csot. Az eddigi tapasztalatok szerint
mindenszentekre 60-70%-uk már megfe-
lelő gumival fut az utakon.
Nem csak a télre felkészített futómű a fon-

tos, hanem az autó egyéb műszaki eszkö-
zeinek is kifogástalanul kell működniük.
- Ilyenkor kiemelten fontos, hogy a jármű a
világítóberendezései rendben legyenek -
mondtaPocsai Csaba, a Tiszaújvárosi Rend-
őrkapitányság közlekedésrendészeti al-
osztályának vezetője. - Az ablaktörlő álla-
potára is ügyelni kell, mert több a szél-
védő tisztaságát befolyásoló csapadék, a
ködszitálás, a sárfelverődés, később érte-
lemszerűen a havazás, a jegesedés esélye,
mint mondjuk a száraz évszakokban. Ősz-
szel és télen gyakrabban ellenőrizzük az

akkumulátort is, hogy megfelelő állapot-
ban legyen, továbbá figyeljünk arra is,
hogy a hűtő- és ablakmosó folyadékok
bírják a téli fagyokat.
Az alosztályvezető arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy Tiszaújváros környékén a
Tisza híd kiemelt körültekintést igényel.
Reggelente felfagyások tapasztalhatók az
útfelületen, valamint a folyó közelsége
miatt erőteljesebb lehet a ködképződés,
ami még tovább rontja a látási viszonyo-
kat.

Dá

Véradás
a könyvtárban

A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete
november 12-én és 13-án (csütörtökön és pénteken) vér-
adást szervez a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Mind-
két napon 8 és 16 óra között várják a donorokat.

Autóra várnak a téli abroncsok.
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A kevés napirendi pont miatt szo-
katlanul rövid volt Tiszaújváros
képviselő-testületének október 29-
én tartott ülése.

Pénzügyi tárgyú döntéseket hozva a grémium
csaknem 200 millió forint sorsáról határozott.
Ebből mintegy 167,5 millió forintot az önkor-
mányzati, állami és egyházi intézmények dol-
gozóinak év végi jutalmazására fordít a testület.

Emlékezés, elismerés

Napirend előtt két közelmúltban elhunyt városi
kitüntetettről Tiszaújváros díszpolgáráról, Göncz
Árpád egykori köztársasági elnökről és a Pro
Urbe Életműdíjas Varga Koritár László újság-
íróról emlékezett meg a testület. A városért sokat
tett két személy munkásságát Bráz György pol-
gármester méltatta. Mint mondotta Göncz Árpád
sokat segített akkor, amikor város még csak ke-
reste útját, jövőképét, s Magyarország mindmáig
legnépszerűbb köztársasági elnöke is hozzájárult
ahhoz, hogy jól működő településsé fejlődjön
Tiszaújváros. Varga Koritár László pedig mun-
kájával tette láthatóvá, ami történt a városban.
Eredményesen tette a dolgát, s mindemellett
sok-sok újságírót, televíziós szakembert tanított
meg a tisztességes újságírás alapjaira - tette
hozzá a polgármester, kinek szavai után a jelen-
lévők egyperces néma felállással tisztelegtek az
elhunytak emléke előtt.
Ezt követően örömtelibb napirend előtti esemé-
nyek következtek. Újabb két személy vehette át
a „Tiszaújváros Szolgálatáért Díjat”, illetve öt
sportolót jutalmazott a testület a 2015-ben nem-
zetközi versenyeken elért kiváló eredményeik
elismeréseként. (Lásd külön írásunkat.)

Kétharmados jutalom

Az ülésnap legjelentősebb mozzanataként a tes-
tület csaknem 200 millió forint sorsáról határo-
zott. A legnagyobb tétel az önkormányzati, az
állami és az egyházi intézmények dolgozóinak
év végi jutalmazására megítélt mintegy 167,5
millió forint.
A határozat értelmében az önkormányzat, az ön-
kormányzati intézmények részére a szociális
hozzájárulási adóval együtt 85.529 ezer forin-
tos keretösszeg áll rendelkezésre a 2015. máso-
dik felévi teljesítmények elismerésére. A ke-
retből az a nem közfoglalkoztatott munkavál-
laló jogosult a 2015. július 1-jei havi bruttó il-

letményének 2/3 részére, aki 2015. január 1-
jétől folyamatosan és a kiosztás napján is aktív
dolgozó. Az a munkavállaló, aki 2015. január 1-
jét követően, de 2015. június 30-át megelőzően
és a kiosztás napján is aktív dolgozó, időarányos
jutalomra jogosult. A jutalom kiosztásáról de-
cember 4-11. között kell gondoskodni.
A testület egyetértett azzal, hogy az önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok dol-
gozói is hasonló feltételek mellett részesüljenek
jutalomban.
Mindemellett - követve a korábbi gyakorlatot -
az intézményekben foglalkoztatottak teljesít-
ményének elismerésére - szintén azonos felté-
telekkel - a Kazinczy iskola részére 11.043 ezer,
a Szent István iskola részére 7.910 ezer, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak

47,6 millió, a Szerencsi Szakképzési Centrum
(Brassai szakképző iskola) számára 15,5 millió
forint támogatást nyújt a testület.

Megfigyelő-központ,
zárt tárolók

A pénzügyi tárgyú döntések további 30,5 millió
forintja 13 tétel között oszlik meg.
Informatikai fejlesztésekre 9,3 millió forintot
szavazott meg a testület.
A közelmúltban a tűzoltóság épületébe költözött
a polgármesteri hivatalból a katasztrófavédelmi
kirendeltség irodája. A megüresedett helyisé-
gekbe helyezik át a kamerás megfigyelő-köz-
pontot, melynek kialakítására 7,3 millió forint
fedezetet biztosított a testület.
A képviselő-testület az önkormányzat által mű-
ködtetett intézmények és gazdasági társaságok
1100 literes hulladékgyűjtő konténereinek zár-
ható tárolóban történő elhelyezésére 6,4 millió
forintot szavazott meg. Ebből 10 darab 2 beál-
lásos és 11 darab 1 beállásos előre gyártott, zár-
ható konténertárolót vásárolnak és telepítenek.
Milliós nagyságrendű tétel még a Beregszász
városának nyújtott 2 millió forintos támogatás,
egy kulturális programsorozathoz, valamint az
az 1.997 ezer forintos keretösszeg, melyet a
Helytörténeti Gyűjtemény „Egy modern város
született - Életmódváltás a dél-borsodi térség-
ben” elnevezésű állandó kiállításának felújítá-
sára használhat fel a Derkovits Kulturális Köz-
pont.

Ferenczi László

Ülésezett az önkormányzat

Év végi jutalmak a teljesítményért

Beregszászi köszönet
A közelmúltban helyhatósági választásokat
tartottak Ukrajnában, így testvérvárosunk-
ban, Beregszászon is. Ezt követően írta az
alábbi levelet az újjáválasztott polgármester,
Babják Zoltán.
Bráz György
Polgármester Úr részére,
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Polgármester Úr! Mélyen Tisztelt
Képviselő-testület!
Engedjék meg, hogy megköszönjem mindazt
az erkölcsi és anyagi támogatást, amit a pol-
gármesterségem közel két esztendejében Ti-
szaújváros önkormányzata és képviselő-tes-
tülete nyújtott testvérvárosuknak, Bereg-
szásznak. Támogatásuk nélkül a 2015-ös
helyhatósági választásokon nem érhettünk
volna el ilyen kimagaslóan jó eredményeket.
Köszönettel tartozunk azért, amiért ezekben a
nehéz időkben is azonosulnak céljainkkal, el-
képzeléseinkkel. Beregszász magyarországi
testvérvárosai közül a Tiszaújvárossal való
baráti és testvérvárosi kapcsolat kiemelke-
dően a legszorosabb és egyben a leggyümöl-
csözőbb is.
Az elmúlt években együttműködésüknek és fe-
lelősségvállalásuknak köszönhetően több
száz diák élvezhette Tiszaújváros vendégsze-
retetét az élménygazdag város- és termál-
fürdő-látogatások alkalmával. Ugyancsak
Önöknek köszönhetően újjászerveztük és mű-
ködtetjük a beregszászi labdarúgást, felnőtt
és ifjúsági szinten egyaránt. Támogatásaik
révén felnőtt csapatunk a Beregszászi Járási
Bajnokságból egy bajnoki idényt követően
felkerült a Kárpátaljai Megyei Labdarúgó
Bajnokságba. Meghívásaiknak eleget téve
kulturális- és sportrendezvényeiken is folya-
matosan jelen vagyunk. Örvendetes, hogy
2016 folyamán a Beregszászi Népszínház
amatőr színjátszói Tiszaújvárosban is meg-
csillogtathatják tehetségüket. Örömmel fo-
gadtuk koncertzongora felajánlásukat, amely
a városi művelődési ház eszközbázisát gaz-
dagítja majd.
Remélem, hogy az előttem álló időszakban is
legalább olyan mértéken számíthatok együtt-
működésükre, további támogatásukra, mint az
elmúlt időszakban. Lehetőségeimhez mérten
igyekszem szolgálataimmal viszonozni mind-
azt a bizalmat, amit Tiszaújváros Város Ön-
kormányzata hathatós támogatásán keresztül
Beregszász választópolgáraitól kaptam.
Köszönettel és tisztelettel:

Babják Zoltán,
Beregszász megyei jogú város polgármestere

Tiszaújváros szolgálatáért
Nyugállományba vonulása alkalmából újabb
két személy - Imréné Gólián Zsuzsanna és
Sándor Ferencné - vehette át a képviselő-tes-
tület ülésén a „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj”
kitüntetést.

Imréné Gólián Zsuzsanna
fizioterápiás asszisztens

1975-ben hűtőipari termékgyártó szakképesí-
tést szerzett és Székesfehérváron, a Magyar
Hűtőipari Vállalatnál kezdett el dolgozni.
1977. március 1-jén került a Leninvárosi Városi
Rendelőintézetbe, ahol először telefonközpont-
kezelő, majd orvosírnok, később sterilező asz-
szisztens munkakört látott el. A betegek és az
egészségügy iránti szakmaszeretete sarkallta
arra, hogy elinduljon a szakdolgozói pályán.
Valamennyi munkakörében precíz, odaadó, tü-
relmes és szakmailag felkészült munkatársként
tevékenykedett.
Folyamatosan képezte magát, 1999-ben fizio-
terápiás asszisztens szakképesítést szerzett és
a rendelőintézet fiziko- és balneoterápiás rész-
legének kezdőcsapatába került.
A betegek rehabilitációjában és a fizikai köz-
érzetet javító kezelések nyújtásában egyaránt
szorgalmasan és lelkiismeretesen dolgozott.
Nagy türelemmel és segítő szándékkal vett
részt a pályakezdő kollégák betanításában, el-
hivatottságával, betegközpontú munkavégzé-
sével példát mutatott a fiatal munkatársak
számára.
Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkáját
2013-ban Tiszaújváros Város Önkormányzata
„Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért Élet-
műdíj” kitüntetéssel ismerte el.

Sándor Ferencné
körzeti ápolónő

Általános iskolai tanulmányait Kislétán, a szü-
lőfalujában végezte. Érettségi vizsgát 1975-ben
Nagykállóban a Budai Nagy Antal Gimnázi-
umban tett.
1975 őszétől a nyíregyházi Józsa András Kór-
házban kezdett ápolónőként dolgozni és esti ta-
gozaton elvégezte az általános ápolónő képzést.
Házasságkötés révén 1979-ben költözött vá-
rosunkba.

1984-ben felvételt nyert a Városi Tanács Ren-
delőintézetébe Leninvárosban, ahol néhány hó-
napig orvosírnokként, majd 1984 szeptembe-
rétől körzeti ápolónőként dolgozott.
1987-ben munka mellett végezte el a körzeti
ápoló szakosító képzést. 1989-től ismét körzeti
ápolónőként folytatta munkáját a városi rende-
lőintézetben.
1995-től 2006-ig Dr. Nagy Ildikó háziorvos al-
kalmazásában felnőtt háziorvosi körzetben vé-
gezte munkáját. 2006-tól Dr. Szurdoki Virág
háziorvos mellett dolgozott, és körzeti ápoló-
női feladatkört látott el a 2015. szeptember 1-
jei nyugállományba vonulásáig.
Munkáját mindig lelkiismeretesen, alapos szak-
mai felkészültséggel és szorgalommal végezte.
A betegek bizalommal támaszkodhattak gyó-
gyító segítőjükre, aki humánus munkavégzé-
sével szolgálta a gyógyulásukat, segítette
életminőségük javítását. Munkatársai tisztelik,
szeretik, szakmaszeretete példaértékű, segítő
szándéka kiemelkedő.

Sikeres vizesek
Tiszaújváros képviselő-testülete legutóbbi ülé-
sén öt, vizes sportágban versenyző sportolót ju-
talmazott meg a nemzetközi versenyeken, Eu-

rópa-, illetve világbajnokságokon elért ered-
ményeik elismeréseként.
Bragato Giada a TKKSE kenus versenyzője-
ként ifjúsági maraton Európa-bajnoki címet
szerzett, az ifjúsági maraton világbajnokságon
pedig 3. helyezést ért el. Edzője Krucsay Jó-
zsef.
Béke Kornél a TKKSE kajakos versenyzője
az ifjúsági és U23 gyorsasági világbajnoksá-
gon K-2 1000 m-en világbajnoki címet szer-
zett. Edzője Betlenfalvi István.
Molnár Péter a TVSE kajakosa a felnőtt gyor-
sasági olimpiai kvalifikációs világbajnokságon
K-2 200 m-en világbajnoki címet szerzett.
Edzője Hűvös Viktor.
Bodolai Fanni a TVSE - TVK Mali TK ver-
senyzője a quadratlon világbajnokságon az
U23 kategóriában világbajnoki címet szer-
zett, a női abszolút kategóriában 2. helyezést,
váltóban 3. helyezést ért el. Felkészülését
Jancsár László és Lehmann Tibor edzők se-
gítették.
Váczi Anita a TVSE versenyzőjeként a
parakenu olimpiai kvalifikációs világbajnok-
ságon 5. helyezést ért el, mellyel olimpiai kvó-
tát szerzett. Edzője Jancsár László.

Kitüntetések, jutalmazások

A testület, a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek Göncz Árpád és Varga Koritár László
emléke előtt.

A kitüntetett egészségügyi dolgozók és a megjutalmazott sportolók.
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

VENDLERNÉ
POLYÁK ILONA

az 5. sz. választókerület
képviselője

2015. november 11-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal

földszinti képviselői szoba.
Polgármesteri Hivatal

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.

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 meg-
szokott kéthetes ciklus szerint) végzi el a zöld növényi hulla-
dékok házhoz menő begyűjtését.
A zöld növényi hulladék bármilyen műanyagzsákban kitehető
az ingatlan elé.

Tiszaújvárosi 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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Bráz György polgármester

2015. november 09-én (hétfőn) 13.00
órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

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

tárgyaló.
Figyelem!

Az ügyfélfogadás előzetes bejelentés alapján történik,
negyedórás beosztással.

Az érdeklődők bejelentkezését az 548-010-es telefonszámra
várjuk.

Polgármesteri Hivatal

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

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Álláspályázat

Családgondozó munkakör
A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont Gyermekjóléti Szolgálata (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.) pályázatot hir-
det 1 fő részére családgondozó munkakör
betöltésére a Gyermekjóléti Szolgálatnál.
Feladatai:
- családgondozás,
- egyéni esetkezelés, veszélyhelyzetek,
krízishelyzetek kezelése,
- bővebben: 1997. évi XXXI. törvény, 15/
1998. NM rendelet.
A jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű kinevezés.
Pályázati feltételek:
- felsőfokú képesítés – 15/1998. NM ren-
delet 2. sz. melléklet II. rész 1. Alapellátá-
sok - családgondozóra vonatkozó képe-
sítési előírások valamelyike,
- felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:

- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolata,
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem ré-
gebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
Kjt. 20. § (1) és (5) bekezdéseinek megfe-
lelően,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati a-
nyagban foglalt személyes adatok pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez,
- nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI.
törvény 11/A. § (8) bekezdésben meghatá-
rozott kizáró okok nem állnak fenn.
Bérezés:
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központba, Poropatich Péter in-
tézményvezetőhöz kell eljuttatni, a 3580
Tiszaújváros, Kazinczy út 3. címre. Pá-

lyázni csak a pályázati feltételekben fel-
sorolt valamennyi irat benyújtásával lehet,
ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat
azonosító számát: 2066/2015., valamint a
munkakör megnevezését: családgondozó.
A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázati eljárást eredmény-
telenné nyilváníthatja.
A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. november 17.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2015. november 23.
Az állás az elbírálást követően azonnal be-
tölthető.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Poropatich Péter intézményvezetőnél a
49/548-190-ös telefonszámon lehet. A pá-
lyázati felhívás az NKI honlapján 2400/
2015. azonosító számon is megjelent
2015. november 2-án .

12 tonnás súlykorlátozás

Közútkezelői hozzájárulás szükséges
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, keres-
kedelmi és szolgáltatási egységeket, egyéb
vállalkozásokat, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. november 1-jétől 12 tonna súlykor-
látozást vezetett be és a 35. sz. főközleke-
dési úttól északra eső lakóövezet teljes
területén korlátozott forgalmú övezetet
alakított ki, meghagyva a korábbi 5 tonna
súlykorlátozással érintett útszakaszokat.
Az érintett területre 12 tonna megengedett
legnagyobb össztömeget meghaladó te-
hergépjárművel történő behajtás esetén a
behajtáshoz közútkezelői hozzájárulás
szükséges. A hozzájárulást az önkormány-
zat polgármestere - a helyi közút tulajdo-
nosa és kezelője nevében - adja ki.
A közútkezelői hozzájárulásban elő van
írva az az útvonal, amelyen a gépjármű-
nek közlekednie kell, és azok a feltételek,
amelyek a tehergépjármű közlekedése so-
rán biztosítják a helyi közút védelmét. A
hozzájárulás megtagadható, ha a megen-
gedett 12 tonna össztömeget túllépő szál-
lítmány megbontható vagy más közleke-
dési eszközzel is továbbítható, vagy ha a
helyi közút a teherbírása, illetve az álla-
pota alapján nem alkalmas arra, hogy azon
12 tonnát meghaladó jármű közlekedjen.

A közútkezelői hozzájárulás lehet eseti
vagy határozott időre szóló. A súlykorlá-
tozás bevezetésétől számított fél évig (át-
meneti időszak) az önkormányzat eltekint
a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlá-
tozás miatti útfenntartási hozzájárulás (túl-
súlydíj) megfizetésétől, azonban maximá-
lisan csak 2016. április 30-ig ad ki behaj-
tási hozzájárulást. (Ez alól a díjmentessé-
get élvező szolgáltatók kivételt képeznek,
részükre a hozzájárulás egy évre kiad-
ható.)
A behajtási engedély kiadásához - gépjár-
művenként - a www.tiszaujvaros.hu hon-

lapról letölthető formanyomtatványt kell
szabályszerűen kitölteni, illetve a megha-
tározott össztömeget, tengelyterhelést és
méretet meghaladó járművek közlekedé-
séről szóló 13/2010. (X. 5.) NFM rende-
let 2. melléklet szerinti eljárási díjat be
kell fizetni Tiszaújváros Város Önkor-
mányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél ve-
zetett 11734114-15350064 számú fizetési
számlájára, illetve csatolni kell a teher-
gépjármű forgalmi engedélyének másola-
tát.
A kitöltött nyomtatványt a Tiszaújvárosi
Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani
papír alapon, vagy a phivatal@tujvaros.hu
e-mail címre elektronikusan elküldeni.
A 2015. november 1-jét követően behajtó,
súlykorlátozás alá eső tehergépjárművek
esetében az engedélyt legkésőbb 2015.
november 15-ig kell beszerezni. A türelmi
idő leteltét követően a rendőrség és a köz-
terület-felügyelet megkezdi a hozzájáru-
lás meglétének fokozott ellenőrzését és -
a magasabb szintű jogszabályokban előírt
- esetleges bírságok kiszabását.
Bővebb felvilágosítás az alábbi telefon-
számokon kérhető: 49/548-012, 548-037.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tiszaújváros Város Önkormányzata, mint
halgazdálkodási jogosult, tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a halgazdálkodási tervben
foglaltaknak megfelelően 2015. október
29-én a Városközponti tóba 50 kg pontyot,
illetve 50 kg keszeget telepíttetett.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Városköz-
ponti tó területén horgászni továbbra is
csak az önkormányzat engedélyével lehet.
Horgász területi engedélyt a halgazdálko-

dási tervben foglaltaknak megfelelően az
önkormányzat csak horgászversenyek al-
kalmával ad ki.
Mindennemű más horgászati tevékenység
TILOS!
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a
vonatkozó törvényi rendelkezések értelmé-
ben a tilalmi rendelkezés ellenére végzett
halfogási tevékenység a Városközponti tó
teljes területén halvédelmi bírság kiszabását,

valamint szabálysértési eljárás vagy büntető
eljárás kezdeményezését vonja maga után.
A halvédelmi bírság mértéke 10.000 Ft-tól
500.000 Ft-ig terjedhet, továbbá halászati
engedély, állami halászjegy, állami hor-
gászjegy nem adható annak a személynek
- a bírság jogerős kiszabásától számított
három hónaptól három évig terjedő idő-
tartamra - akivel szemben halvédelmi bír-
ságot szabtak ki.

Lakossági tájékoztató

Telepítés és tilalom

Sajóörös irányából is érvényes a korlátozás.
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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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Tiszaújvárosban viszonylag
újabb építésű házak vannak,
így a kéményeikkel is keve-
sebb probléma adódik a ké-
ményseprő-ipari szolgáltató
tapasztalatai szerint.

Ennek ellenére fokozottan figyelni kell
azoknál a házaknál, épületeknél, ahol

egyedi fűtésrendszer van, mert egy apró
hiba is tragédiát okozhat.
- Tiszaújvárosban mintegy 2000 égéster-
mék elvezető üzemel - mondta Cziáky Zol-
tán, a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyve-
zető igazgatója. - Sokszor tapasztaljuk,
hogy a lakosság felelősen gondolkodik. A
hibás vagy nem megfelelően működő ké-

ményeket megjavíttatják, a tisztítónyílá-
sok ajtajait kicserélik.
A kémény hibájának első jelei egyébként
nem is magán a szerkezeten, hanem a tü-
zelőberendezésen jelentkeznek.
- Ha túl meleg a burkolat, vagy elszínező-
dés jelenik meg rajta, akkor az arra utal-
hat, hogy az égéstermékek nem távoznak
el megfelelően - mondta az ügyvezető. -
Ilyenkor érdemes a fűtőberendezést meg-
nézetni egy szakemberrel, a kéményeket
pedig rendkívüli átvizsgálásnak kell alá-
vetni.
Ez utóbbit a 06-46/500-240-es telefonszá-
mon lehet kérni a szolgáltatótól. Rendsze-
resen érdemes megnézni a kéményfejet és
a tartozékait is, de az is fontos, hogy mivel
és hogyan fűtünk. A szilárd tüzelésű rend-
szereknél a száraz tüzelőanyagra kell fi-
gyelni, mert a nem megfelelő - például
nedves - fa hőt nem, csak füstöt ad. Nem
utolsó sorban rendszeresen kel szellőztetni
is, hiszen a gázüzemű fűtőberendezések-
nek egy jelentős része azt a levegőt hasz-
nálja fel, melyet a fűtött épületben lakók
is belélegeznek.

borza

Az átlagnál jobbak kéményeink

Nem a füst az első jel

Norvég támogatásból bővült a ReMat

Több feldolgozás, több munkahely
A ReMat Hulladékhasznosító
Zrt. 404 millió forint támo-
gatást nyert a Norvég Finan-
szírozási Mechanizmus Zöld
Ipari Innováció program ke-
retében a hulladékhasznosí-
tási technológia fejlesztésére.

A ReMat Zrt. jogelődjét 1995-ben alapí-
tották TVK-ReMat Kft. néven, akkor a
társaság területén keletkezett hulladékok
begyűjtése és értékesítése volt a fő feladat.
1999-től a cég fő profilja a műanyag hul-
ladékok feldolgozása. A 2006-tól zártkörű
részvénytársaságként működő ReMat el-
sősorban polietilén és polipropilén cso-
magolási hulladékokat dolgoz fel.
Jelentős mérföldkőhöz érkezett most a
cég, hiszen 600 millió forint önerőből egy
2600 m2 alapterületű üzemcsarnokot épí-
tettek, és 808 millió forintból (50 %-os
norvég támogatással) új technológiát ve-
zettek be, melynek eredményeképpen
csökken a környezet terhelése és a csoma-
golási hulladék mennyisége.
A napokban tartott projektzáró rendezvé-
nyen részt vett dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter is, aki a környezet-
védelem és a hulladékfeldolgozás fontos-
ságáról szólt.
- Minden ilyen beruházás túlmutat azon a
konkrét gazdasági előnyön, amit jelent -
mondta a miniszter. - Ami nyilván nagyon
fontos, de mutatja azt is, hogy milyen ko-
moly feladataink vannak akkor, amikor az
emberi civilizáció elért egy olyan szintet,
amelyre korábban nem volt példa. Amikor
sokat termelünk, és sok hulladék keletke-
zik, akkor bizony oda kell figyelnünk arra,
hogy milyen irányt vesz a technológia fej-

lesztése, milyen az emberek hozzáállása.
A kifejlesztett új technológia összhangban
van az uniós és a hazai környezetvédelmi
stratégiákkal, programokkal. Nekünk az a
feladatunk, hogy vigyázzunk a környe-
zetre, hiszen ha most feléljük a természeti
erőforrásokat, akkor nehéz idők várnak a
következő nemzedékekre. A természeti
erőforrások legnagyobb része véges, vagy
drága, vagy nehezen pótolható. Ezért vi-
gyáznunk kell a földre, a vízre, a kőolaj-
földgáz vagyonra - tette hozzá a miniszter,
majd elmondta, nagyon fontos a szelektív
hulladékgyűjtés, hogy minél „tisztább”
hulladék jusson el a feldolgozókba.
Például a ReMat-hoz.
- Polietilén és polipropilén regranulátumot
állítunk elő - mondta Olasz László, a
ReMat Hulladékhasznosító Zrt. vezérigaz-
gatója -, ebből fólia készül és műszaki mű-

anyag termékek, ugyanolyan minőségben,
mintha első osztályú alapanyagot gyár-
tanánk. A mostani fejlesztés eredménye-
képpen szinte teljes mértékben megszűnik
a gyártás során kibocsátott gyártásközi
hulladék, 100 %-ban hasznosítjuk a mel-
léktermékeket (ömlenyek, uszadékok).
Így már a mosás során keletkező techno-
lógiai hulladékot is újrahasznosítjuk, ezt
nem kell elégetni, nem szennyezi a kör-
nyezetet.
A válogatási technológiát is automatizál-
ták, így nagyobb kapacitással rendelkez-
nek, több hulladékot tudnak olcsóbban,
gyorsabban feldolgozni.
- A szelektív begyűjtésből három éve még
ezer tonnát dolgoztunk fel - mondta Olasz
László -, tavaly 2100-at, idén 2000-et, és jö-
vőre 4000-et tervezünk, mert folyamatosan
és jelentős mértékben nő a lakossági sze-
lektív gyűjtés.
A beruházással nőtt a foglalkoztatás is,
negyven új munkahely jött létre.
- Mindig öröm, amikor egy cég fejlődik és
a foglalkoztatásban egyre több ember jele-
nik meg - szólt elismerően a beruházásról
Bráz György, Tiszaújváros polgármestere -
Ez a cég nem csak Tiszaújvárosnak fontos,
hanem a városkörnyéknek is, hiszen a 7.
legnagyobb foglalkoztató, és benne van a
Top 20-ban, amelyek a legtöbb adót fizetik
be a város költségvetésébe. Mi is igyek-
szünk hozzájárulni a saját eszközeinkkel
ahhoz, hogy növekedni tudjanak a helyi
cégek. Ennek eleme a módosított rendezési
terv és egy kedvező adóstratégia kialakí-
tása, alkalmazása.

Fodor Petronella

Tér szökőkúttal, parkoló és játszótér felújítás

Közterületi
rekonstrukciók

Alig fejeződtek be a nyáron, illetve szeptemberben
indított munkálatok, máris újabb beruházásokba
kezdtek városszerte. Bontják a Polgármesteri Hi-
vatal parkolóját, melyet november végére felújíta-
nak, a Bethlen Gábor úti játszótéren és a Kazinczy
Közösségi Ház belső udvarán is elkezdték az át-
alakításokat.

A leglátványosabb változás a Kazinczy Közösségi Ház udvarán
lesz, egy lugasos, zölddel teli területet alakítanak ki padokkal. A
korábban aszfalt borította tér különleges díszburkolatot kap, a
középen pedig egy szökőkutat alakítanak ki. Nem csak a belső
udvar szépül meg, hanem az épület előtti terület is, hiszen a
Bethlen Gábor úti oldalon járdát is építenek a Bóbita óvodáig.
A hét elején felvonultak a munkagépek a Polgármesteri Hivatal
parkolójába is, amit egyelőre nem bővítenek - bár a távlati ter-
vekben ezt sem vetik el - „csupán” felújítanak. A gyeprácsokat
díszburkolatra cserélik - tudtuk meg Vismeg Mónikától, a Fej-
lesztési, Városüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Csoport ve-
zetőjétől.
A Castello cukrászda melletti játszóteret is felújítják, a Hunyadi
iskola mögötti játszótérhez hasonlóan. A kavicsos terület helyett
korszerű gumitéglával burkolják le az egész felületet.
- A jelenlegi, még jó állapotban lévő játékelemeket nem cserél-
jük le, de apró újításokat itt is végzünk, kicseréljük a ping-pong
asztalt, a csúszdatestet, és rendbe tesszük a homokozót is -
mondta a látványterveket mutatva Fodor Tamás városüzemelte-
tési munkatárs.
A jelenleg is folyamatban lévő rekonstrukciókat november
végén, illetve december közepén fejezik be. E három beruházás
mellett még az idén megépítenek egy-egy kiemelt gyalogátkelő-
helyet is, a Mátyás király, az Árpád és a Lévay úton.

berta

Tiszaújvárosban mintegy kétezer kémény van.

A beruházás révén csökken a környezet terhelése.

A miniszter indította el a korszerű gépsort.

... a Hunyadi iskola mögötti játszótér mintájára.

A Castello melletti játszóteret is átalakítják,...

A Kazinczy Közösségi Ház udvarát parkká varázsolják .
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Zombik a családban

A nagyra nőtt gyerekek
Ki hegeszti össze a férfi érté-
kek örökítési láncát? Ezzel a
címmel tartott pörgős, izgal-
mas előadást Bedő Imre, a
facebookról is ismert Férfiak
Klubja elnöke az Ötórai tea
rendezvénysorozat keretében
a Derkovits Kulturális Köz-
pont tükörtermében.

A klubelnök elmondta, hogy akcióját tár-
sadalmi vállalkozásként kezdte, azzal a
céllal, hogy megállíthassuk, visszafordít-
hassuk a hanyatlást.
- Ma a hölgyek bizonyos szempontból
könnyebb helyzetben vannak, többet tö-
rődnek testi-lelki egészségükkel, külön-
féle vitakörökre, fórumokra járnak, s szá-
mukra egy esetleges válás esetén is meg-
marad az életük értelme: a gyermek -
mondta az előadó. - A férfi számára azon-
ban, ha kikerül a családból, megszűnik az
élet, s apaként is csak az előre megbeszélt
időpontokban találkozik a gyermekeivel.
S itt bizony igencsak sérülnek a férfigyö-
kerek. De ha együtt is marad a család, na-
gyon keveset, vagy egyáltalán nem va-
gyunk jelen az életében. A kétkeresős mo-
dellt ma már elengedhetetlenné teszi a lét-
fenntartás, apa-anya este hullafáradtan
beesik a lakásba, mondhatnánk úgy is,
hogy két zombi érkezik haza a gyerekek-
hez. S igen, hölgyeim, ha apuka még haj-
lamos is arra, hogy a sörét kortyolgassa a
tévé előtt, akkor bizony ő végképp nincs
jelen a családban. A férfiakról némelyek

úgy vélekednek, hogy nagyra nőtt gyere-
kek, de vajon hogyan és mikor kellene fel-
nőtté válniuk? A népmesék világa jól
mutatja ezt. Az egyszerű legénynek készít
az édesanyja hamuba sült pogácsát, s út-
jára engedi, hogy szerencsét próbáljon.
Megtapasztalja, hogy ő és vajon ki nem?
Miután legyőzte a veszedelmeket, elnyeri
a világszép lány kezét, és boldogan élnek,
míg meg nem halnak…Ennyi? Igen. Hi-
szen a nő választott, a férfi választott, s
ezentúl jóban-rosszban együtt akarják le-
élni az életüket. A nő alárendeli magát a
család érdekeinek, s hangsúlyozom, a férfi
is alárendelődik a közös család érdekei-
nek. Egy ilyen idilli családban nem lenné-

nek „muszájok”? Dehogynem. Csak sze-
rintem az a férfias dolog, hogy a „mu-
szájokat” önként vállaljuk mi férfiak, s
örök társaink a nők is. Szeretnénk létre-
hozni minél több helyen az országban
Apa-fia köröket, ahol havonta egyszer a
fiainkkal együtt kerékpárt szerelnénk, ki-
tisztítanánk egy patakot, esetleg repülő-
térre látogatnánk. Itt az ifjabb nemzedék
megismerkedhetne a férfiasság alapkrité-
riumaival, mintát láthatna, tanulhatna, s ez
mindannyiunknak szebbé tenné az életét.
Bízom benne, hogy nőtársaink is támo-
gatni fogják az elgondolásunkat - zárta
mondandóját Bedő Imre.

T. M.

Apa-fia köröket szervez Bedő Imre.

A 2015 júniusában végzett eötvösös diákok
továbbtanulási mutatója

A fakultációválasztás lehetőségének, az egyre tu-
datosabb pályaorientációnak és a magas szinten
végzett tehetséggondozásnak köszönhetően végzős
tanulóink 80 %-a továbbtanul. Legtöbbjük - és ez
több mint 70 % - hazai felsőoktatási intézmények
alap- és osztatlan képzéseire felvételizik sikeresen,
és mintegy egynegyedük szokott különböző OKJ-s
képzéseken továbbtanulni
Intézményünkben a tanár-diák viszony nagyon har-
monikus, a tanulók elismerik a pedagógusok szak-
mai törekvéseit, és arra ma is nagyon büszkék
vagyunk, hogy egykori tanítványaink egyetemista-
ként visszajárnak, tapasztalataikról beszámolnak,
részt vesznek az iskolai táborok munkájában. Ab-
ban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tantes-
tületünkben jelenleg 20 volt tanítványunkat is
kollégaként üdvözölhetünk..

Az alábbi kimutatásból leolvasható, hogy nagyon magas volt 2015-ben is a továbbtanulás iránti igény - közel 96 %-os - ebből a
diákok 70 %-a egyetemre, főiskolára adta be jelentkezését. A jelentkezettek 82,58 %-a sikeresen felvételizett, közülük 74,76 %
került be hazai és külföldi egyetemre vagy főiskolára.

Osztály Hazai főiskola,
egyetem

Külföldi főis-
kola, egyetem

OKJ-s képzés
Eötvös, Brassai

OKJ-s képzés
más iskola

R e n d é s z e t i
szakközép

Je l en tkeze t t
összesen

Nem jelentke-
zett

12. B 22 0 0 5 1 28 0
12. A 25 0 0 6 0 31 1
12. H 23 1 0 0 2 26 0
13. N 27 1 0 0 0 28 1
12. K 3 0 7 10 0 20 3
12. G 4 1 11 5 1 22 2
Jelentkezett
összesen 104 3 18 26 4 155 7

Arány 67,09% 1,93% 11,61% 16,77% 2,58% 95,67% 4,32%
Felvettek ösz-
szesen 77 3 18 26 4 128 -

Arány 74,03% 100% 100% 100% 100% 82,58% -

Elkötelezett, ambiciózus tanárokból álló tantestületünknek legfontosabb feladata az érettségire, továbbtanulásra való felkészítés,
emellett kiemelt figyelmet fordítanak a magas szintű nyelvi oktatásra, a tehetséggondozásra is. Erre bizonyíték, hogy az érettségi
átlag tantárgyakra lebontva is magas, és sokan szereznek közép- és felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt még a tanulmányaik be-
fejezése előtt.
2015-ben a 163 érettségizőből 47 tanuló tett emelt szintű érettségi vizsgát, és 11 diákunk büszkélkedhetett kitűnő érettségi bizo-
nyítvánnyal.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Nyílt napok
az Eötvösben!

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium 2015. november 16-20-ig nyílt napokat tart, s
ekkor különböző tanórákra való betekintésre is lehetőség nyí-
lik.
Jelentkezni telefonon (49/540-096) lehet előzetes egyeztetés
alapján.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezőknek 2015.
november 18-án 14:00 órakor tájékoztatót és nyílt órát tar-
tunk, amelyre a szülőket is szeretettel várjuk.
2015. november 16-án 14:00 órakor a Koczkatábor élménye-
iről tartandó interaktív beszámolóra várjuk szeretettel az ér-
deklődő diákokat.

Pogonyi-Simon Edit
intézményvezető

Október 17-én rendeztük meg a Hunyadiban az Öregdiák talál-
kozót, ahova nagyon sokan eljöttek hozzánk. A teljesség igénye
nélkül szeretnénk néhány visszajelzést idézni, hisz rengeteg üze-
netet kaptunk.
„Köszönet a szívélyes fogadtatásért, a tartalmas programért! Na-
gyon jól éreztem magam a találkozón, jó volt találkozni régi kol-
legákkal.”
„A vártnál jobban sikerült Öregdiák találkozót köszönöm a volt
iskolámnak, tanáraimnak, nektek, és mindenkinek, aki ott volt…
fantasztikus volt!”
„Szuper és fantasztikus volt a találkozó! Köszönöm, hogy ott le-
hettem!”
„Nagyon jó volt visszamenni, emlékezni, találkozni majd’ 30 éve
nem látott diáktársakkal, tanárokkal. Köszönök mindent, nagy-
szerű este volt!
„A siker annyit jelent, hogy az ember azokkal a képességekkel
rendelkezik, amelyre az adott pillanatban szükség van. Ezekkel
a képességekkel minden kolléga rendelkezett az estén, hiszen ré-
szem volt kedves fogadtatásban, remek programokban, jó han-
gulatú, vidám, zenés estében. Köszönöm szépen, remekül érez-
tem magam! Remek volt a régiekkel találkozni. A siker mögött
mindig nagyon sok munka van…”
„Köszönet a szervezőknek, egyszerűen fantasztikusan sikerült,
tökéletes találkozót szerveztek nekünk! Nagyon sokáig emlé-
kezni fogok rá! Köszönöm Nektek!”
És végül, de nem utolsó sorban íme az üzenőfalról készült fotó,
amely mindent elárul az est hangulatáról.
Bár tényleg sok munka és nagy összefogás kellett a programhoz,
ezért megérte. Mi is szívesen emlékezünk rá!
A szervezők nevében:

Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó és Ráczkevi Erzsébet

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.

kronika@tiszatv.hu

Öregdiák, nem vén diák…!
(Egy találkozó margójára)
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Mindenszentek és halottak napján ezrek keresték fel a tiszaújvárosi sírkerteket, temetkezési helyeket.

A temetőkben egyházi és polgári szertartásokon is megemlékezhettünk elhunyt szeretteinkről. A római
katolikus templomban (képünkön) engesztelő szentmisét tartottak, majd gyászszertartást végeztek az
összes elhunytért.

Magamba temetkezve
Sok éve már, hogy nem vagy köztünk, Apám. Volt, hogy az erkélyről kitekintve
a szomszéd ház előtt látni véltem görnyedt alakodat. Máskor mintha szóltál
volna nekem. Badarság, hisz’ elmentél már…
Olyankor érzem leginkább a hiányodat, amikor egy-egy beszélgetés során fel-
merül némelyik kedvenc beszédfordulatod. Vagy jó szóért, tanácsért fordulnék
hozzád. Amikor a fényképalbum a kezembe kerül. Igen. Ezen az utolsó kará-
csonyon még köztünk voltál. Azóta elmentél már…
Csak a szívemben vagy jelen, bár nekem - hiszem, hogy Neked is - ez éppen elég.
Emlékszem, amikor cserfes, óvodás lányom leukoplaszttal beragasztotta a szá-
dat, mert ő akart csivitelni. A hosszas vitákra arról, hogy egy felnőtt embernek
egy liter folyadék egy napra ugyancsak kevés, de Te kötötted az ebet a karóhoz,
Apám. Juszt sem ittál többet. Nem számít. Elmentél már…
Megfoghatatlan ünnep számomra a halottak napja. Hűvös. Beleborzongok. A
temetőkben legtöbbször fúj a szél, s a sok, szépen feldíszített sír, a mécsesek
sora sem enyhíti a magányt. Mintha valami közös megemlékezésre gyűltünk
volna össze. Közösen, de ki-ki mind a saját hozzátartozójához. Én ilyenkor job-
ban szeretek egyedül lenni. Egyedül a gondolataimmal. Egyedül megküzdve a
gyertyát ellobbantó fuvallattal. Magamba temetkezve…
Mindenki előtt tisztelettel adózok, aki a sírkertekben rótta le kegyeletét elhunyt
rokonai, barátai előtt. Én - mint minden évben - a négy fal között töltöttem a
napot. Néztem az égő gyertya fényét, s Rád gondoltam, Apám. A szépre, a ke-
vésbé szépre, az összetűzésekre, vitákra, a kibékülésekre, s úgy érzem, amíg ez
így marad, nem mentél el, Apám…

- másma -

Halottainkra emlékeztünk

Borús, esős, szeles ősz, tudtad, hogy a múlté lettél? Már nem is fázom, felmelegítenek
a fényeid. Pedig nem olyan régen még a gondolatodtól is a hideg lelt - füstös köddel bo-
rítottál be mindent, ami nyáron tündökölt. Nyálkás, hideg és nedves volt a tapintá-
sod. Ellenség voltál, aki elől a meleg szobába menekült minden hozzám hasonló
nyárimádó, bevackolva várva az első márciusi napsütést.
Elmúlás. Így neveztelek én is. Most meg? Pár ősz hajszál, s rögtön másképp látlak.
Vagy te mutatsz mást? Már kora reggel huncutul bekacsintasz a függöny mögül, el-
telik pár perc és aranyló vörösben táncolsz az ablakomban. Beengedlek.
Nem, inkább én sietek ki hozzád, le ne maradjak a színeidről! Te aztán tudod, ho-
gyan pajzánkodj! Mutatsz sárgát, vöröset, barnát, bordót, aranyló pici lámpásokat
is mutatsz, ahogy játszol a falevelekkel a meglebbenő szélben. Gyönyörű vagy. De ez
nem elég neked. A részletekre is ügyelsz, hogy egy házikó barna ablakkeretén is tán-
colj, és a párkányon hagyott muskátli se bánja a későn jött napsütést. Különös fé-
nyeddel templomtornyok kontúrjait rajzolod, de csak finoman, sejtelmesen, hogy aztán
előtörj, és teljes pompádban megmutasd magad.
És az illatataid! A friss avar, a száraz fa füstje, a földre hulló gyümölcsök aromája
eltelít. Fölveszek néhány szem almát, otthon megsütöm, előtte meghintem fahéjjal, az
íze meleget adó. Majd így várom a telet, a fagyos fehér évszakot.
Tényleg tél! Te mit hozol, mit mutatsz?

Radácsi Zsuzsa

Fotók: Kelemen Tamás



9. oldal2015. november 5. Kultúra/Oktatás

A Tisza TV műsora
November 5., csütörtök

9:00: Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Életbe lépett a
súlykorlátozás - Közterületi rekonstrukciók - Nyílt nap a
Jabilnél - Munkaügyi központ-átadó - Sport
9:15: Hétről-Hétre: Norvég támogatásból bővült a ReMat -
Ötórai tea - Chess in the city - Tisza-kupa
9:30: Fogadóóra
(A műsor a szerdai adás ismétlése)

November 9., hétfő
18:00: Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő – Phoenix
KK – Vásárhelyi Kosársuli NBI/B-s kosárlabda mérkőzés

közvetítése felvételről

November 11., szerda
18:00: Héthatár: Kéményseprés, kazáncsere - Hajléktalan-

helyzet - Téli gépszemle- Sport
18:15: Hétről-Hétre: Butadién avató - Óvodai szülinapok -

Pomádé király új ruhája - A szabin nők elrablása - Átváltoz-
tatjuk szilveszterkor sorsolás!

November 12., csütörtök
(A szerdai adás ismétlése)

A Derkovits Kulturális
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
A Színház Határok Nélkül rendezvény ideje alatt az Orszá-
gos Színháztörténeti Múzeum és Intézet „Színészkatonák,
fogolyprimadonnák” című kiállítása látható a kulturális köz-
pont aulájában. Látogatható 2015. november 27-ig.
A Színház Határok Nélkül rendezvény keretében bemuta-
tandó A szabin nők elrablása és a Nebántsvirág című elő-
adásokra minden jegy elkelt.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
November 10. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok,
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
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 minden
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Hamvas
Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 37.),
valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyvtár hon-
lapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook oldalán.
A résztvevő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött
feladataik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@
tujvaros.hu e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszá-
mon.
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.

Míg manapság október vége, november eleje a re-
formáció napjáról, mindenszentekről, halottak
napjáról és uram bocsá’ a halloweenről szól, addig
negyvenöt évvel ezelőtt ez utóbbi szinte teljesen
ismeretlen volt, és a vallási ünnepek sem voltak az
állam részéről különösebben támogatva.
Helyettük egy olyan ünneppel vigasztalódhatott
hazánkfia, ami ugyancsak nem volt a sajátunk, de
a vasfüggönyön innen mindenki ismerte. Ez volt a
Nagy Októberi Szocialista Forradalom - novem-
ber 7-én.
Ilyentájt nem csak kultúrműsorokkal, történelmi
visszaemlékezésekkel - ekkor még mindössze 53
év telt az Auróra cirkáló jeladásától -, tisztelegtek
Lenin és eszméje előtt, hanem a gyárak különböző
felajánlásokat tettek, illetve nagyjelentőségű ese-
ményeket időzítettek.
Ilyen volt az etiléngyártás kezdete is a TVK-ban,
melyről a Borsodi Vegyész számolt be.
„Október 30-án nagy esemény helyszíne volt a Ti-
szai Vegyikombinát polietiléngyára. A hajnali órák-
ban - négy óra előtt néhány perccel - elérkezett a
várva várt pillanat: szovjet kőolajból nyert benzin-

ből, szovjet berendezésekkel előállították az első
magyar etilént, amelyből röviddel ezután polietilén
granulátumot gyártottak.”
Dupla siker volt, hogy bár először november 5-ére
tervezték a gyártás beindítását, ezt egy héttel sike-
rült megelőzni.
„Az a tény, hogy a több mint két és félmilliárd fo-
rintos beruházással létesült polietiléngyár meg-
kezdte a termelést, a szovjet és magyar szakem-
berek közös munkájának sikerét bizonyítja.”
A jövő héten ismét szemlézgetünk!

borza

Megkezdődött az etiléngyártás
45 éve történt

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys sikerek
Hagyományosan az őszi szünet előtti u-
tolsó tanítási napon rendezték meg a Re-
formátus Általános Iskolák XIX. Orszá-
gos Tanulmányi Versenyét a debreceni
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Ál-
talános Iskolában, amelyen a Kazinczy
Ferenc Református Általános Iskola diák-
jai nagy számban vettek részt, és szép
eredményeket értek el.
A közel 500 fős mezőnyben az alábbi he-
lyezések születtek:
Informatika verseny 7-8. osztályosok ré-
szére: Bodó Gergő Balázs (7.a) 3. helye-
zés, Török Áron (7.a) 8. helyezés, felké-
szítő: Ruszkai Gizella.
Természettudományi verseny: matematika
5. osztály: Kiss Gábor Botond (5.a) 4. he-
lyezés, felkészítő: Tölgyesiné Liktor Má-
ria; matematika 6. osztály: Kovács Bálint
Máté (6.a) 4. helyezés, felkészítő: Ma-
gyarné Simon Anita; matematika 7. osz-
tály: Nagy Levente (7.b) 3. helyezés, fel-
készítő: Tölgyesiné Liktor Mária. Kör-
nyezetvédelmi prezentációs előadói ver-
seny: Gergely Vanda Zsófia (8.a) 5. he-
lyezés, felkészítő: Szilvásiné Bodnár Tí-
mea.
Magyar irodalom, történelem, társadalmi
és állampolgári ismeretek, könyv-, és könyv-

tárhasználati verseny: Deli Benedek
Balázs (5.a), Takács Noémi (6.a), Soltész
Blanka Gemma (7.a), Németh Miklós
Ákos (8.a) 7. helyezés, felkészítők: Mak-
kainé Chmara Marianna, Simonné Varga
Katalin, Nagy Réka, Gerőcsné Berkes
Judit, Bráz Györgyné.
Angol nyelvi verseny 5-6. osztályosok:
Novák Henriett (6.b), Vajani Viktória Bor-
bála (6.b) 8. helyezés, felkészítő: Cseho-

vicsné Guba Adrienn; Angol nyelvi ver-
seny 7-8. osztályosok: Kocsis Simon
Márk (7.b), Kurucz Bálint (8.b) 7. helye-
zés, felkészítő: Magyarné Simon Anita.
Anyanyelvi verseny 3-4. osztályosok: Bol-
gár Dániel (3.b), Huszár Elizabet Zsófia
(4.a), Ágoston Attila (4.b) 9. helyezés,
felkészítők: Verébné Vincze Adrienne,
Tibáné Mészáros Éva, Bodnárné Bali
Krisztina.

A sikeres csapat.

Új műfajban próbálják ki magukat

Kabaréest Szederkényben
Prózai előadások és zenés mű-
sorok után most újabb műfaj-
ban próbálja ki magát a Sod-
rás Amatőr Színtársulat. A
csapat ezúttal humorban uta-
zik. Régi idők kabaréjeleneteit
elevenítik fel.

Újra együtt a csapat. Az öltöztető, a kellé-
kes, a díszlettervező, a súgó a színfalak
mögül a nézőtérre ültek. Ők tesztelik az
előadást, a poénokat. A társulat által eddig
színpadra vitt darabok, a Hyppolit a lakáj,
vagy az Indul a bakterház is bővelkedtek
vidám jelenetekben, ám amire most ké-
szülnek, az tömény humor. Kabaréjelene-
tek a ’60-as évekből, de napjaink humo-
ristái sem maradnak ki a sorból.
Jézsó Éva, a társulat és egyben az est ren-
dezője elmondta, rengeteg klasszikus je-
lenetet láthat majd a közönség, melyek
ismerősek lehetnek a régi televíziós mű-
sorokból.
- Leginkább azokat a jeleneteket állítottuk
színpadra, amik nekünk is tetszenek, és jól
érezzük magunkat bennük - mondta. -

Igyekszünk a klasszikusokat hűen meg-
idézni, az eredeti poénok dominálnak, de
emellett a saját humorunkat is belevisszük
a jelenetekbe.
Másfél órányi a műsoridő, melyben a
10 perces vidám jeleneteket táncos,

zenés blokkok szakítják meg. A kabaré-
est premierje november 21-én lesz a
Tiszaszederkényi Művelődési Ház szín-
padán. Az előadásra már árulják a je-
gyeket.

berta

Sodró lendületű lesz a Sodrás kabaréestje.

kronika@tiszatv.hu
Kopaszavatás a Brassaiban!
Október 21-én hat kilencedikes osztály mérte össze ügyességét
játékos feladatokon keresztül és vált teljes értékű brassais diákká.
Az avató hetén hétfőtől szerdáig a „kopaszoknak” plusz pontokért
lábzsákot kellett viselni a fejükön és plüss állattal a kezükben kel-
lett megjelenniük flashmobszerűen a sulirádióban kihirdetett is-
kolai helyszíneken. A feladatok között volt osztálytánc, WC
pumpával hajtott gördeszka verseny, lábbal hajtott bébimotor-ver-
seny, almahalászat szájjal, egyensúlyozás, az osztályfőnököt be-
mutató vers megírása előre megadott szavakkal, célba lövés,
joghurtetetés és rúzsozás bekötött szemmel. Az eredményhirdetést
eskütétel előzte meg, melyben természetesen a legtöbb pont a fel-
sőbb évesek megbecsüléséről és magasztalásáról szólt. A kopasz-
avató idén is betöltötte csapatépítő célját, a kilencedikes osztályok
első igazi osztályközösséget kovácsoló élménye lett.

Brassai DÖK
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A Tiszaújvárosi Króniká-
ban is megjelenik lakossági
apróhirdetése, amennyiben
azt a Tisza TV Képújságjá-

ban legalább 5 napra
(2.500 Ft),

legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Mutasd meg a portékádat!
Tisztelt Tiszaszederkényi Lakosok!
Az ősz a legcsodálatosabb évszak. A természet ezer színben mutatja meg az élet változatossá-
gát. Ilyenkor a nappalok még melegek, az éjszakák már hidegek, 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 rendezvényre. Az élet minden te-
rületéről várunk termékeket (lekvár, befőtt, gyü-
mölcs, kisállatok, kézműves termékek, gyertya,
kovácsoltvas, stb.), amelyeket díjazni is fogunk.
Amennyiben meg kíván jelenni termékével a ren-
dezvényen, kérjük előzetesen jelentkezzen be
személyesen a Tiszaszederkényi Művelődési
Házba, vagy telefonon a +36-70/383-2654-es te-
lefonszámon nyitvatartási időben 2015. novem-
ber 10-ig.

Alkoholproblémád van?
Van remény!

Talán a Névtelen Alkoholisták (AA) kö-
zössége segíteni tud.
AA gyűlés Tiszaújvárosban: Magyarok
Nagyasszonya plébánia közösségi terem,
Szent István út 20. Szerda, 17 óra.
Telefon: Csaba 06/70-676-53-01.

Cseppnyi önbizalom:
rekord és folytatás

A Cseppnyi Önbizalom Program 2015 első félévében 16 ezer újabb beteg vett részt vizelettar-
tási panaszokkal kapcsolatos tanácsadáson, mintegy 300 háziorvosi praxisban. Ősztől 278 há-
ziorvosi rendelőben folytatódik az érdeklődők és az érintettek tájékoztatása országszerte. Az
elmúlt egy évben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 21, Tiszaújvárosban 2 háziorvosi praxis já-
rult hozzá az érintettek felkutatásához.
Rekorderedménynek tekinthető, hogy a Cseppnyi Önbizalom Program eddigi 3,5 éve alatt közel
1.100 háziorvosi praxis közreműködésével, több mint 80.000 érintett és érdeklődő vett részt
kontinencia tanácsadáson. Mindez kiemelkedő eredménynek számít, hiszen olyan intim témá-
ról, mint a vizelettartási zavar (inkontinencia) ritkán beszélnek ilyen nagy számban.
Hazánkban eddig még nem volt példa ilyen nagy számú érdeklődőt mozgósító tájékoztató prog-
ramra a vizelettartási panaszokkal kapcsolatban. A siker egyik legfőbb tényezője, hogy az összes
magyarországi háziorvosi praxis közel 20 százaléka már részt vett a programban. Mindemellett
fontos megemlíteni a háziorvosok mellett tevékenykedő szakdolgozók kiemelkedő munkáját,
hiszen ennek köszönhető, hogy ilyen sok érintett és érdeklődő nyílt meg és tárta fel az addig rej-
tegetett panaszát.
A legutóbbi programban a szakdolgozók által felmért páciensek 42%-ánál olyan fokú vizelet-
tartási problémákat tapasztaltak, melyek alapján az érintetteket szakorvoshoz irányították.
Idén ősszel ismét 278 háziorvosi rendelőben várják országszerte a problémában érintetteket,
hozzátartozókat, érdeklődőket!
A praxisokban rendelési időben fogadják a körzethez tartozó betegeket. A szakdolgozó felméri
az érdeklődők tájékozottsági szintjét, információt ad, és ha szükséges, személyre szabott meg-
oldást is javasol a probléma kezelésére.
Sokan nem tudják, hogy a vizelettartási panaszok ugyanannyi embert érintenek, mint a széna-
nátha, ezért arra bíztatunk mindenkit, hogy keressék fel bátran a háziorvosukat. A résztvevő
praxisokban a háziorvosok mellett dolgozó asszisztensektől részletes tájékoztatást kaphatnak a
rizikótényezőkről és a megelőzésről. Mindemellett a vizelettartási problémákban érintetteket
számára megfelelő megoldást javasolnak a praxisokban, valamint szükség esetén szakorvosi
vizsgálatra is irányíthatják a pácienseket. A résztvevő praxisok listáját megtalálhatják a
www.cseppnyionbizalom.hu weboldalon! (Tiszaújvárosban Dr. Szurdoki Virág és Dr. Fehér
József vesz részt a programban.)
A programról további információkat a www.cseppnyionbizalom.hu weboldalon találhat.



Várfalon a kajakosok.
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A Sportcentrum eseményei
November 6. péntek

Kosárlabda
15.30 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- Vásárhelyi
Kosársuli U20 bajnoki mérkőzés Játékcsarnok
18.00 Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK- Vásárhelyi
Kosársuli NB I/B-s bajnoki mérkőzés Játékcsarnok

November 7. szombat
Asztalitenisz
15.30 TSC II. – MISI I. B-A-Z megyei bajnoki mérkőzés

Asztalitenisz-csarnok
Labdarúgás
09.00 U9 Bozsik torna Műfüves edzőpálya

U7 Bozsik torna Edzőterem
November 9. hétfő

Teremlabdarúgó bajnokság
4. forduló 1. nap Edzőterem
19.00 Ka-Jo 2001 - Galaktikusok
19.50 Sörösök- Konako
20.40 Special J.- Violák

November 10. kedd
Teremlabdarúgó bajnokság
4. forduló 2. nap Edzőterem
18.30 Feketék Fehéren - Garázs FC
19.20 Sajó Fenyő - BFM Revans
20.10 GEMS Sport - Fárosz hajtói

Labdarúgás

Egyik szemünk nevetett, a másik sírt
A Magyar Kupa negyedik for-
dulójának első mérkőzésén a
BLSZ I. osztályú - döntően
külföldiekből álló - Interna-
tionale CDF SE ellen meg-
győző játékkal háromgólos
előnyre tett szert a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros csa-
pata.

A hétvégén a Cigánd SE elleni bajnoki ta-
lálkozón nyomait sem lehetett felfedezni
a pár nappal korábbi remek játéknak. Mé-
retes „zakó” lett a vége.
Termálfürdő FC Tiszaújváros - Inter

CDF SE 3-0 (2-0)
Tiszaújváros: 500 néző, V.: Nazsa, (Kele-
men, Szert)
Termáfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Hor-
váth (Polényi), Hajdu, Fodor, Molnár F.,
Sigér, Kerekes (Angyal), Bussy, Hussein
(Kovács), Katona, Molnár L.
Inter CDF SE: Nagy-Azeez, Breno (An-
tem), Madufor, Odia, Tóth, Kerekov, Og-
baje, Aigbekaen O. (Aigbekaen L.), Zám-
bó (Anosike), Igwilo.
23. perc: Szabadrúgást kapott a Tiszaúj-
város az ellenfél tizenhatosának vonala
előtt. Mire a vendégek észbe kaptak, Kere-
kes már indította Katonát, aki mintegy
nyolc méterről a jobb alsó sarokba lőtt. 1-0
35. perc: Hussein előrevágott labdáját Ka-
tona a tizenhatos vonalánál a visszafutó
védők között átvette, és rövid labdaveze-
tés után öt méterről a kapu közepébe pasz-
szolt. 2-0
82. perc: A csereként beállt Kovács a jobb
oldalról nagy ívben kanyarította a labdát
középre, a kifutó Nagy elvétette, Katona
mellel maga elé tette, majd tizenkét mé-
terről az üres kapuba emelt. 3-0
Igazolta jó hírét a nagyrészt afrikaiakból
álló vendégcsapat, gyorsak és labdabiztosak
voltak, de nem tudtak fogást találni a tisza-
újvárosiakon. A háromgólos győzelemmel
a kék-sárgák nagy lépést tettek a továbbju-
táshoz. Külön dicséretet érdemel Katona
Bence, akinek három gólja önmagáért be-
szél.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Az eredménnyel
elégedett lehetek, mivel a 3-0-val nagyobb
eséllyel megyünk neki a visszavágónak.
Az ellenfél személyében egy szervezetten
játszó csapatot ismertünk meg.
Moses John, vezetőedző: Jól játszottunk ma,
csak a gól hiányzott. Sajnos elkövettünk há-
rom hibát, így háromgólos hátrányba kerül-
tünk. Ennek ellenére bizakodva megyünk
neki a visszavágónak, mert ha az ellenfél tu-
dott három gólt lőni, akkor mi is tudunk.

Busszal a visszavágóra

Megfelelő számú jelentkező esetén szur-
kolói buszt indít a TFCT az Inter CDF SE
elleni Magyar Kupa nyolcaddöntő vissza-
vágó mérkőzésére, melynek időpontja no-
vember 18-a, szerda, 12 óra.
Részvételi díj: 1000 Ft. Jelentkezni no-
vember 13-án, péntek délutánig lehet a
Sportcentrum labdarúgó klubházában Tő-
zsér Gabriella irodavezetőnél.

*
TFCT - Cigánd 1-4 (1-2)

Tiszaújváros: 150 néző, V.: Farkas (Vígh-
Tarsonyi, Fodor)
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-An-
dorkó, Fodor, Hajdu, Molnár F.(Polényi),
Sigér, Angyal, Kerekes, Bussy, Katona,
Molnár L.
Cigánd SE: Sánta-Varga K., Fekete, Al-
bert, Katona (Kinczel), Burics, Ur, Baksa,
Kis (Oláh), Roszel, Popescu (Varga Z.).
12. perc: Fekete vezette fel a labdát a ti-
szaújvárosi térfél közepén, a jobb oldalon
indította Kist, a középpályás beadása pon-
tosan érkezett Feketéhez, aki nyolc mé-
terről kapásból lőtt a léc alá. 0-1
25. perc: Szögletrúgást végzett el Katona,
a beadást Andorkó visszafejelte a feladó-
hoz, az ismétlés Albertet találta meg a
kapu előtt, csúsztatott fejese a jobb alsó
sarokba hullott. 0-2
45. perc: Molnárral szemben Varga sza-
bálytalankodott a tizenhatoson belül, a
megítélt büntetőt a tiszaújvárosiak kapusa,
Tóth a bal alsó sarokba lőtte. 1-2
63. perc: Jobb oldali szögletrúgást köve-
tően Popescu az ötös túlsó sarkán fel-
ugorva úgy fejelt a hálóba, hogy Andorkó
a gólvonalon fejjel már csak beljebb tudta
segíteni a labdát. 1-3
73. perc: Egy kapu elé ívelt labdára An-
dorkó és Roszel ugrott fel, a tiszaújvárosi
védő lökött, a játékvezető tizenegyest ítélt.
A büntetőt Kis a jobb alsó sarokba lőtte.
1-4
A kupasiker után nem erre számítottak a

tiszaújvárosi szurkolók. A fáradt, enervált,
gyenge napot kifogó Tiszaújvároson átro-
bogott a „cigándi gyors”.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: A mezőnyben
egyenrangú ellenfelei voltunk a Cigándnak,
de megint hiányzott az összpontosítás a
pontrúgások levédekezésénél, ezért veresé-
get szenvedtünk.
Fogarasi Zoltán, vezetőedző: Végig nagyon
agresszív játékot nyújtva és a mérkőzést
kontroll alatt tartva kiváló helyzetkihaszná-
lás mellett megérdemelten nyertük meg a
megyei rangadót. A hazaiaknak sok sikert
kívánok a kupában és a bajnokságban is.
További eredmények
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Tállya
KSE 0-1
Ceglédi VSE - Somos SE 1-0
Nyírbátori FC - REAC 0-2
FC Hatvan - Kazincbarcika SC FC 3-0
DVSC-DEAC II. - Rákosmente KSK 0-1
Putnok FC - Újpest FC II. 2-1
Nyíregyháza Spartacus FC - DVTK II. 3-1
Következik a 15. forduló
2015.11.07., szombat, 13:30
Somos SE - Felsőtárkány-Mezőkövesd
Zsóry
Tállya KSE - Putnok FC
Rákosmente KSK - Nyíregyháza Spar-
tacus FC
Cigánd SE - Ceglédi VSE
2015.11.07., szombat, 17:00
REAC - Jászberényi FC
2015.11.08., vasárnap 11:00
Újpest FC II. - FC Hatvan
2015.11.08., vasárnap 13:30
DVTK II. - Nyírbátori FC
Kazincbarcika SC FC - DVSC-DEAC II.
Szabadnapos: Termálfürdő FC Tiszaúj-
város

Pályán az utánpótlás

A bajnokság alatt először végre győze-
lemnek örülhetett a TFCT U14-es csapata.
Követte a példát az U19-es gárda is, ezút-
tal az U15 és az U17-es csapat nem szer-
zett pontokat.
Az eredmények:
U14 KBSC FC - TFCT 1-2
U15 KBSC FC - TFCT 4-3
U17 TFCT - Kisvárda 0-3
U19 TFCT - Kisvárda 7-2

Katona első találata útban a vendégek kapujába.

Tóth nagy munkában a portája előtt.

Asztalitenisz

Érdemes volt küzdeni
Sikeresen zárták a legutóbbi csapatbajnoki fordulókat a tisza-
újvárosi asztalitenisz csapatok. A TSC NB III-as gárdája küz-
delmes mérkőzésen győzött a vendég apagyiak ellen. A
megyei osztályban szereplő Eötvös DSE-nek is meg kellett
küzdenie a sátoraljaújhelyiek ellen a győzelemért járó bajnoki
pontokért.
Tiszaújvárosi SC - Útfestők-Apagy III. 11-7
A győzelmeket szerezték: Temesvári 3, Kavicsánszki 3, Vécsei
2, Gulyás 2, valamint a Haju-Kavicsánszki páros.
Eötvös DSE Tiszaújváros - Sátoraljaújhelyi TK II. 10-8
A győzelmeket szerezték: Zoltán 3, Jakab 2, Tóth 2, Kanyó 1,
valamint a Tóth-Léka és a Zoltán-Jakab páros.

Snellben a legjobb

Az elmúlt héten a sakktornáról készült beszámolóból kimaradt
egy fontos eredmény. A „betétfutamként” megrendezett snell ver-
senyt ugyanis az egykori tiszaújvárosi ifista, Szilágyi Zsolt nyerte.
A díjat dr. Fülöp György alpolgármester adta át.

Kajak-kenu

Együtt egy jó csapattal

A TKKSE szervezésében a Tiszaújvárosi Kajak Suli 9-12 éves
sportolóinak EMERICUS csoportja Ughy Imre szakedző veze-
tésével az őszi szünetben „Együtt egy jó csapattal” elnevezéssel
edzőtáborozáson vett részt a régiós együttműködés jegyében a
Tokaji Vizi Sport Club hasonló korú kajakosaival. A jó hangu-
latú háromnapos táborozáson a 18 fős tiszaújvárosi kajakos cso-
port úszó- és futóedzéseket végzett, a közösségépítés jegyében
pedig várlátogatáson, kiránduláson és szervezett lovagláson vett
részt.

Body és fitnesz

Erősek, szépek és ügyesek

Dagadó izmok és formás idomok uralták a Derkovits Kulturális
Központ színpadát az elmúlt hétvégén.
A hagyományos Tisza Kupa testépítő és fitnesz modell verse-
nyen idén a 35 felnőtt versenyző mellett hatvan fiatal is megmé-
rette magát. A mezőnyben ott voltak a rendező, házigazda
Tiszaújvárosi Fitnesz Sport Club versenyzői is. A rendezéssel, a
verseny színvonalával elégedett volt Huber István a Magyar Test-
építő és Fitnesz Modell Szövetség elnöke is, aki a versenyt kö-
vetően bejelentette, hogy a jövő évi Tisza Kupa ezúttal a
gyerekek számára magyar bajnokság is lesz.
Eredmények:
Női body fitness: 1. Hajdrik Mária (Vezért Fitness Debrecen), 2.
Mandlik Ilona (Tifit), 3. Valla Ágnes (Tifit), Testépítő eredmé-
nyek: 1. Búza Szilárd (Tifit), 2. Víg László (Tifit), 3. Koleszár
Béla (Nyíregyháza), Men's Phisique: 1. Kakakás Ádám (Corpus
SE Budapest), 2. Buzási Szilárd (Corpus SE Budapest), 3. Ko-
leszár Béla (Nyíregyháza), Fitness Modell (35 év alatt): 1. Kenéz
Laura (Tifit), 2. Kulcsár Vanessza (Cutler Team Budapest), 3.
Szijj Kamilla (Corpus SE Budapest), Fitness Modell (35 év fe-
lett): 1. Kishonti Anita (Corpus SE Budapest), 2. Kecskés
Melinda (Vezér Fitness Debrecen), 3. Szczepenowszky Mónika
(Corpus SE Budapest).
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