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Nagyváradi
napok

Szeretet, hála,
elkötelezettség Lecke

a Kosársulinak
/7. oldal

Az együttműködési megállapodást itt, aTisza-szigetre vezető úton
írják alá. A helyszín a kerékpárút ügye mellett a testvérvárosi kap-
csolatokra is utal, hiszen itt volt a „Hajdúk a szigeten” rendezvény
is, melyen Polgár városa aktív szereplőként vett részt.
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Már készenlétben

Kézzel, géppel a tél ellen
Az őszi kertészeti munkála-
tokat befejezve a Tiszaújvá-
rosi Városgazda Nonprofit
Kft. már a télre készül. Hét-
főn gépszemlén ellenőrizték
azokat a járműveket, melyek
a zordabb időjárás esetén be-
vethetők.

A sószórót, a hótolót és a világító beren-
dezéseket is ellenőrizték azokon a gépe-
ken melyekkel a téli munkálatokat végzi
a Városgazda Kft. Összesen nyolc - már
téli üzemre átállított - jármű vethető be, ha
szükséges. A téli készenléti időszak no-
vember 10-től jövő március 15-ig tart. Ez
alatt az időszak alatt egy órán belül képe-
sek reagálni, amennyiben az időjárás úgy
alakul. Az emberi erőforrás tekintetében
is felkészült a cég, és a raktárkészleteket is
jó előre feltöltötték, jelentős mennyiségű
só és fűrészpor áll rendelkezésre. Egyéb-
ként az előrejelzés kedvező, az elkövet-
kező hetekben valószínűleg nem kell na-
gyobb csapadékra vagy fagyra számí-
tani.
- Minden járművet időben átvizsgáltunk –

mondta Krajnyák László, a Tiszaújvárosi
Városgazda Nonprofit Kft. műszaki veze-
tője. - Nem volt probléma velük, termé-
szetesen a műszaki vizsgája mindegyik-
nek rendben van, és a téli felépítmények
is megfelelően üzemelnek. A gépszemlén
külön vizsgáltunk a hóeke, a szóróadapter,

valamint a világítás és a megkülönböztető
jelzések működését. Egyébként nem csak
ezeket a gépeket tudjuk bevetni, ha rend-
kívüli esemény következne be. Évek óta
kapcsolatban állunk olyan cégekkel, me-
lyek a gépi- és kézi közterület-takarítás-
ban be tudnak segíteni.

Elegendő a gép, a szóróanyag.

Butadién, műgumi

Gyáravatás és alapkőletétel

Orbán Viktor miniszterelnök részvétele mellett adták át a
MOL Petrolkémia Zrt. butadién-kinyerő üzemét, melynek
köszönhetően a MOL-csoport petrolkémiai értéklánca új
elemmel bővült. A butadién üzem évi több milliárd forinttal
javítja a MOL Petrolkémia és azon keresztül a MOL ma-

gyarországi tevékenységének jövedelmezőségét. Az értéklánc
további bővítése érdekében egy műgumi gyár alapkövét is le-
tették. A létesítmény 2017-re épül fel, és az autógumi gyártás
innovatív alapanyagát állítja elő.

(Részletes tudósításunk a 3. oldalon.)

Partnervárosi együttműködés

A híd, ami összeköt
November 18-án (szerdán) 10 órakor új együtt-
működési megállapodást ír alá Bráz György, Ti-
szaújváros, illetve Tóth József, Polgár polgármes-
tere. A helyszín rendhagyó, ugyanakkor szimboli-
kus is: a Tisza-szigetre vezető bekötőút.

Tiszaújváros és Polgár önkormányzata 2007 júniusában kötött
együttműködési megállapodást, meghatározva annak főbb terü-
leteit, melyek a következők voltak: közoktatás, szakképzés,
egészségügyi ellátás, közigazgatás, városfejlesztés és városüze-
meltetés, környezetvédelem, ipar, közművelődés, kultúra, turiz-
mus, sport.
Az elmúlt években a folyamatos szakmai párbeszédnek köszön-
hetően az együttműködés jelentősen bővült, gazdagodott. Az idő-
közben bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások azon-
ban szükségessé tették a megállapodás felülvizsgálatát, aktuali-
zálását, egy új megállapodás megkötését.
Tiszaújváros képviselő-testülete augusztusi ülésén hagyta jóvá
az új együttműködési megállapodást. Ez a dokumentum már
szem előtt tartja a szakképzési centrumokkal történő kapcsolat-
felvételt a két település szakképzésének összehangolása érdeké-
ben, valamint a járóbeteg szakellátó központok együttműködését.
Kitér a szociális gondoskodás, illetve a közigazgatás területén
történő tapasztalatcserére is, valamint a 2014-2020-as európai
uniós költségvetési ciklus pályázati lehetőségeinek közös felku-
tatására.
Kiemelt célként fogalmazódik meg a Tiszaújváros és Polgár kö-
zötti kerékpárút megépítése. Ez utóbbi miatt választották a felek
az aláírás helyszínéül a Tisza-hidat, pontosabban a Tisza-szigeti
lehajtót.
- Vannak olyan ügyek, melyek felülírják a politikát - nyilatkozta
lapunknak Bráz György. - A kerékpárút ilyen ügy, hiszen me-
gyéket, településeket kötne össze, akárcsak a híd. Az eseményre
meghívtuk Pajna Zoltánt, a Hajdú-Bihar megyei, és Török De-
zsőt a B-A-Z megyei közgyűlés elnökét is, akik elfogadták az in-
vitálást. A helyszín tehát szimbolikus, azt jelképezi, hogy felül
tudunk emelkedni a politikai érdeken és a közös ügyekben össze
tudunk fogni.
De nem csak politikusok kaptak meghívást a ceremóniára. Ke-
rékpárosokat is várnak Polgárról és Tiszaújvárosból, valamint
rendőröket. A kerékpárosok a tervek szerint rendőri irányítás
mellett kerekeznek át a hídon. A két település vezetői ezzel azt kí-
vánják szemléltetni, hogy jelenleg csak így, rendőri felügyelettel
lehet biztonságosan átkelni a hídon, tehát nagy szükség van a ke-
rékpárút megépítésére.
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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.
November 13-án, pénteken 17 órától Fatimai engesztelő szent-
mise lesz.
Novemberben minden héten szerdán a szentmisét az elhunyta-
kért mutatjuk be, az adományozók szándékaira.

Görögkatolikus
Csütörtökön 8:00 Szent Liturgia. Pénteken 17:00 Akathisztosz
az Istenszülőhöz. Szombaton 8:00 Szent Liturgia, 16:00 ve-
csernye. Vasárnap 8:30 Szent Liturgia Nagycsécsen, 10:00
Sajószögeden (Dragos Tamás atya). Tiszaújvárosban 9:45 ut-
renye, 11:00 Szent Liturgia, 16:00 vecsernye. Hétfőn 17:00 ve-
csernye. Kedden 8:00 Szent Liturgia. Szerdán 17:00 paraklisz.
„A világon a legdrágább dolog Istent ismerni, és ha csak rész-
ben is, akaratát megérteni.” (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 istentisz-
teletet követően konfirmációra felkészítő oktatást tartunk az
imateremben.

Bátor
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik 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.

A Tiszaújvárosi Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,

+36 49 341-844.

Fax: +36 49 341-852

E-mail: kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 15-ig (vasárnapig)
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-
688), majd november 16-tól (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár
(Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Vasárnap és ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra
között zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:

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

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától

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

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
SZABÓ DÁNIELNÉ (JOLIKA)

életének 74. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt.
Temetése 2015. 11. 18-án, szerdán 12.30 órakor lesz

a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy 2015. november 8-án

LENGYEL SÁNDOR
a MOL Rt. Polgári Védelem törzsparancsnoka

77 éves korában, türelemmel viselt, hosszú szenvedés után
csendesen elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása - szűk családi körben -
későbbi időpontban lesz.

A gyászoló család

Véradás
a könyvtárban

A Magyar Vöröskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete no-
vember 12-én és 13-án (csütörtökön és pénteken) véradást
szervez a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. Mindkét napon
8 és 16 óra között várják a donorokat.

Még gombászhatunk
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a piaccsarnok-
ban működő lakossági gombavizsgáló 2015. november 30-
ig működik.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Balesetmegelőzési kampány

Látni és látszani
A megváltozott látási viszo-
nyok miatt egyre fontosabb,
hogy a járművek világítóesz-
közei megfelelően működje-
nek, de a fényvisszaverő ru-
házat használata is elenged-
hetetlen az utakon, és hogy a
járművek ablakmosó beren-
dezései is jól működjenek.

A 2015. november 9-13. közötti időszak-
ban „Láthatósági kampányt” indít a rend-
őrség. Ez idő alatt fokozottan ellenőrzik a
kerékpárosok világítását, észlelhetőségét.
Az akció során láthatósági mellényt és ke-
rékpárlámpákat ajándékoz a B-A-Z Me-
gyei Balesetmegelőzési Bizottság a hi-
ányos felszereléssel közlekedőknek.
Ezzel párhuzamosan az ORFK Országos
Balesetmegelőzési Bizottsága által indított
„Látni és Látszani” kampány során de-
cember 10-ig kiemelten ellenőrzik vala-

mennyi jármű világítóberendezésének mű-
ködőképességét, a kerékpárok kötelező

felszereléseinek meglétét. Az országos
kampányban a személy- és tehergépko-
csik, a motorkerékpárok - és a kerékpárok
- vezetői december 10-ig ingyenesen át-
vizsgáltathatják járműveik világítóberen-
dezéseit az akcióhoz csatlakozott szer-
vizekben. A regisztrált optikai szaküzle-
tekben pedig díjmentes látásellenőrzéssel
és hasznos tanácsokkal várják a járműve-
zetőket. A közreműködőket a latnieslat-
szani.hu weboldalon ismerhetik meg az
érdeklődők.
Kérjük a járművezetőket, hogy a téli fel-
készülés során mindenképpen ellenőriz-
zék a járművek világítóberendezéseit. A
kerékpárosok szükség esetén cseréljenek
elemet a lámpáikban. (A kerékpárlámpák
fényének 150 méterről észlelhetőnek kell
lennie.)

Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság

November 13-ig tart a kampány.

Az akció során láthatósági mellényt is ajándékoznak.



3. oldal2015. november 12. Aktuális
Kettőt egy csapásra

Átadták a butadién üzemet, letették a műgumigyár alapkövét
Átadták a MOL Petrolkémia Zrt.
butadién-kinyerő üzemét Tiszaúj-
városban, melynek köszönhetően a
MOL-csoport petrolkémiai érték-
lánca új elemmel bővült.

A butadién üzem évi több milliárd forinttal javítja
a MOL Petrolkémia és azon keresztül a MOL
magyarországi tevékenységének jövedelmezősé-
gét. Az értéklánc további bővítése érdekében egy
új műgumi üzem épül fel 2017-re, mely az autó-
gumi gyártás innovatív alapanyagát állítja elő.

Paraméterek

940 tonna acélszerkezetet használtak fel az évi
130 ezer tonna kapacitású butadién gyár építésé-
hez, a munkálatokban több ezer munkás vett
részt. Az üzemhez Pozsonyban és Nagykanizsán
tíz kolonnát gyártottak, a legnagyobb 166 tonna
és 68 méter magas, ami a Mátyás templom ma-
gasságával vetekszik.
Az üzemmel párhuzamosan megépült három,
egyenként 2500 köbméter tárolókapacitású tartály
is, melyekből egy az alapanyagot, kettő pedig a
kész butadiént tárolja. Az üzem építése során 12
km hosszú csővezetéket fektettek le, a folyadé-
kok szállítását a legkorszerűbb szivattyúk végzik,
a keletkező gázokat egy csúcstechnológiát képvi-
selő kompresszor szállítja.
Számokban ezek a legfontosabb paraméterei az
új butadién gyárnak, melynek két évvel ezelőtt,
2013 októberében helyezték el az alapkövét. A
35 milliárdos beruházás révén 32 új munkahely
jött létre, a két hónapig tartó próbaüzem szep-
temberben indult el zökkenőmentesen.

Butadién és műgumi

Az ünnepélyes üzemavatóra és az alapkőletételre
több prominens vendég is érkezett.Az eseményen
többek között részt vett Orbán Viktor miniszter-
elnök, Hernádi Zsolt, a MOL -csoport elnök-ve-
zérigazgatója, dr. Mengyi Roland országgyűlési
képviselő, Japán magyarországi nagykövete,
Junichi Kosuge, az épülő műgumigyár japán part-
nervállalatának ügyvezető igazgatója, Kouichi
Kawasaki, Török Dezső, a B-A-Z megyei köz-
gyűlés elnöke és Bráz György, Tiszaújváros pol-
gármestere is.
Horgas Eszter fuvolaművész előadása után egy
rövidfilmet vetítettek a vendégeknek, amely a
gyárépítés eseményeit foglalta össze, majd Her-
nádi Zsolt mutatta be a most átadott butadién-
kinyerő üzemet.
- Két évvel ezelőtt helyeztük el a butadién-ki-
nyerő üzem alapkövét, nagy örömmel jelentem
be, a gyár elkészült - mondta az elnök-vezér-
igazgató. - Ahogy ígérték, úgy szállították le. Az
évi 130 ezer tonna kapacitású gyár építése során
semmilyen rendkívüli esemény nem történt. A
beruházás beszállítóinak 60 százalékát magyar
iparosok, magyar szakemberek adták. Az a tech-
nika, amit a BASF rendelkezésünkre bocsátott
nem csak világszínvonalú, rendkívül környezet-
barát is. 61%-kal tudtuk csökkenteni a gázfel-
használást, az üzem működése során keletkező
hidrogént ugyanis fűtési gázként tudjuk haszno-
sítani, ami az itt élőknek azt jelenti, hogy évente
42 ezer tonnával kevesebb a kibocsátott szén-di-
oxid. Évente 6-10 milliárd forinttal fogja növelni
a MOL-csoport jövedelmezőségét a 35 milliár-
dos beruházás - mondta Hernádi Zsolt, majd a
tervezett műgumi gyár fontosságáról szólt.

Japán innováció,
magyar szaktudás

- A butadién színtelen, könnyen cseppfolyósít-
ható gáz. Megfelelő anyagokkal keverve rend-
kívül rugalmas anyag állítható elő, ezért a
gumiabroncsgyártáshoz használt műgumi leg-
fontosabb alapanyaga. A butadiént a leggazda-
ságosabban az olefingyártás során keletkező
szénhidrogénekből, az úgynevezett C4 frakció-
ból lehet előállítani. A folyamat automata ve-
zérlésű zárt rendszerekben történik. A butadiént
az etiléngyártás során keletkező melléktermék-
ből nyerjük ki, korábban ezt újra feldolgoztuk,
máshogy hasznosítottuk, és nem használtuk ki

azokat a lehetőségeket, melyek a butadién ki-
nyerésében rejlenek. Ebből a melléktermékből
egy kifinomult anyagot állítunk elő, olyat, amire
a világon jelenleg jelentős a kereslet. Ami még
fontosabb, hogy van ennek az anyagnak egy
olyan tulajdonsága, ami lehetővé teszi, hogy a
további feldolgozás után egy még kiválóbb ter-
méket, műgumit tudjunk belőle előállítani. A
tervek szerint a Tiszaújvárosban előállított bu-
tadiénből évente 5 millió autógumi abroncsot
fognak előállítani. Ez a mi hozzáadott értékünk.
A szintetikus gumigyár létrehozása kétszeresébe
kerül a butadién üzemének, 2017-re épül fel,
ami a magyar gazdaság és a borsodi régió szá-
mára is nagyszerű hír. Ez a két beruházás 100
milliárdos nagyságrendű értéket állít elő, és
ezzel Közép-Európa egyik legnagyobb ipari fej-
lesztése. Partnerünk, a japán JSR a világ egyik
vezető szintetikus gumigyártó cégeként világ-
szintű tudást, innovációt és innovatív szemlé-
letmódot hoz be hazánkba. Európa legfejlettebb
műgumi gyártó technológiája itt fog megépülni
Tiszaújvárosban - fejezte be gondolatait a ve-
zérigazgató, majd Hernádi Zsolt, Orbán Viktor
és dr. Mengyi Roland közösen egy kerék elfor-
dításával jelképesen elindította a termelést az
üzemben.

Éledő nemzeti ipar

- A MOL évente csak Magyarországon mintegy
100 milliárd forintot költ beruházásokra, fej-
lesztésekre, támogatva a magyar gazdaságot,
ezzel nemzeti iparunk legfontosabb szereplője
- mondta Orbán Viktor miniszterelnök gyár-
avató beszédében. - Alapos előkészítés után, két
év tárgyalást követőn jött létre egy megállapo-
dás a japán JSR Corporation és a MOL között,
ennek a tényét 2013-ban Tokióban jelenthettem
be – emlékeztetett a miniszterelnök. - Ez a be-
ruházás Magyarország számára jóval többet je-
lent a várható adóbevételnél. Magyarországot
ma gyakran úgy emlegetik, mint az egyik olyan
országot, amely képes lehet az európai gazda-
ság lefulladó motorjának felpörgetésére, a többi
közép-európai gazdasággal közösen. Ma már
nincs vita afelől, hogy az Unió növekedési köz-
pontja a következő években Közép-Európában
lesz.
A miniszterelnök szerint ennek alapja Magyar-
ország esetében a felfutó nemzeti ipar.
- Egy gazdaság akkor stabil, akkor válságálló és
akkor tud hosszabb távon növekedni, ha az ere-
jét egyszerre adják a nagy nemzetközi vállalatok
és nemzeti vállalatok- folytatta Orbán Viktor. -
Magyarország életéből és gazdaságából hosszú
ideig hiányoztak azok a nemzeti iparvállalatok,
amelyek képesek ugyanarra a teljesítményre,
mint a nemzetközi cégek. Az új gazdasági vi-
lágrendben minden országnak szüksége van
olyan nemzeti iparvállalatokra, melyek képesek
több milliárd forintos és egyben foglalkozta-
tottságot is bővítő beruházásokat megvalósítani.
Szükségünk van olyan cégekre, melyek nagy
mennyiségben tudnak nemzetközi cégek által
keresett termékeket gyártani. A MOL kétségkí-
vül ilyen vállalat. Az új butadién üzem, amel-
lett, hogy évi több milliárd forinttal növeli a

társaság bevételét, arra is képes lesz, hogy az
összes Magyarországon működő gépjárműab-
roncs gyárat ellássa a szükséges alapanyaggal.
Úgyis mondhatnám, hogy ez a beruházás, amely
ebben a komoly ipari múlttal rendelkező város-
ban megvalósult, úgy illeszkedik a magyar gaz-
daság rendszerébe, mint egy eddig hiányzó
puzzle. 2010 óta olyan gazdaságpolitikai straté-
giát követünk, melynek célja, hogy a hazánkba
települt cégek ne szigetszerűen álljanak, hanem
minél jobban legyenek beágyazva a magyar
nemzetgazdaságba. Arra törekszünk, hogy a vi-
lágvállalatok, a beszállító láncokon keresztül
kapcsolódjanak össze a magyar vállalkozások-
kal, a duális képzés által pedig a magyar szak-
képzési rendszerrel. Azért dolgozunk, hogy
összenőjön az, ami összetartozik, és ennek a
kapcsolatrendszernek minden egyes szereplője
nyertese legyen. Nemzeti iparunk legfontosabb
szereplője a MOL kellőképpen megerősödött
ahhoz, hogy egyenrangú partnere legyen a nagy
nemzetközi cégeknek. Ma már ez a vállalat

képes arra, hogy a nemzetközi piacon ne csak
megállja a helyét, hanem olyan termékekkel
rukkoljon elő, melyek a világ minden táján ke-
resettek. Magyarország akkor tudja elérni cél-
jait, ha magyar vállalatai kilépnek a nemzetközi
porondra, és akkor tud stabil partnere lenni a
nemzetközi vállalatoknak, ha világmárkákat
gyárt. Ehhez minden tehetségünk és tudásunk
megvan, melyhez további lehetőséget ad a
2017-re megépülő gyár - fejezte be beszédét a
miniszterelnök.

Időkapszulában a jelen

A butadién üzem átadásával egy időben lerakták
az új műgumigyár - a Solution Styrene-Butadiene
Rubber (SSBR) - alapkövét, amely a MOL (49%)
és a japán JSR Corporation (51%) közös vállala-
tának, a JSR MOL Synthetic Rubber Zrt.-nek a
beruházása. A japán-magyar vegyes-vállalat gyá-
rának évi kapacitása 60 ezer tonna lesz, és több
mint 100 új munkahelyet teremt.Az új gyár 2017-
re készül el.
A JSR ügyvezető igazgatója, Kouichi Kawasaki

ünnepi beszéde nyitányaként köszönetét és gra-
tulációját fejezte ki a butadién-kinyerő üzem
avatásához, és az oldószeres eljárással készülő
SSBR műgumigyár alapkőletételéhez. Beszé-
dében a közös beruházásról és annak szüksé-
gességéről is beszélt.
- Cégünk, a JSR Corporation és a MOL közösen
építi a gyárat. Vállalatunkat 1957-ben alapítot-
tuk, az első olyan cég volt Japánban, amelyik a
műgumi gyártással foglalkozott. Az SSBR mű-
gumi gyártás az üzemanyag-hatékony gumiab-
roncsok előállításához szükséges. Gyártásába sok
időt és energiát fektettünk bele az elmúlt idő-
szakban, amit itt Magyarországon, az önök vá-
rosában, Tiszaújvárosban fogunk kamatoztatni.
Európában egyre nagyobb a kereslet az üzem-
anyag-hatékony gumiabroncsok iránt, ezért a
MOL-lal együtt megállapodtunk abban, hogy
megépítjük ezt a csúcstechnológiával dolgozó
gyárat. A műgumi gyártásához Tiszaújváros min-
den tekintetben megfelelő helyet és lehetőséget
biztosít. Ez egy óriási beruházás, melynek támo-
gatásáért Magyarország kormányának és Tisza-
újváros városvezetésének is hálámat és köszöne-
temet fejezem ki - zárta gondolatait az ügyvezető.
Felszólalása után az ünnepélyes alapkőletételkor
több tárgyat is elhelyeztek abban az időkapszu-
lában, melyet örökül hagynak a mai napról az
utókornak. Belekerült egy japán és egy magyar
pénzérme, a két nemzet zászlaja, de elhelyeztek
benne egy japán teafüvet, egy kis üveg magyar
körtepálinkát, a Tiszaújvárosi Krónika aktuális
számát, illetve azt a cikket, ami a butadiéngyár
két évvel ezelőtti alapkőletételéről tudósít.

Adókedvezmények
a befektetőknek

A kettős ünnep nem csak a magyar gazdaság és
ipar, hanem Tiszaújváros életében is mérföldkő.
Ennek jelentőségéről kérdeztük városunk pol-
gármesterét, Bráz Györgyöt, a hivatalos ünnepi
ceremónia végeztével.

- Mindig öröm számomra az, amikor egy komoly
beruházás valósul meg Tiszaújvárosban, az pedig
külön öröm, hogy a város önkormányzata is hoz-
zátette azt, ami szükséges volt a megvalósuláshoz
- nyilatkozta a polgármester. - Sokszor hangsú-
lyoztuk már, hogy ez a város az iparnak köszön-
heti létét, és viszonylagos jólétét is.Akkor, amikor
beruházások indulnak egy ipari komplexumon
belül, az azt jelenti, hogy van jövőkép, a MOL
Petrolkémia tovább fejlődik, mindemellett lesz
egy újabb gyár is, ami bizakodással tölt el ben-
nünket. Ez egyrészt foglalkoztatási szempontból
fontos, másrészt a helyi adók tekintetében is, hi-
szen olyan pénzek érkeznek az önkormányzat
költségvetésébe, amiből a további közösségi
ügyeinket tudjuk tervezni. A jövőt tekintve abban
gondolkodunk, hogy a decemberi testületi ülésen,
- amikor elfogadjuk adórendeleteink módosítását,
- további kedvezményeket biztosítanánk, adó-
mértéket csökkentenénk annak érdekében, hogy
ne csak a nagy cégek, hanem a kis- és középvál-
lalkozások is új beruházásokat tudjanak végre-
hajtani Tiszaújváros területén.

berta

Orbán Viktor Hernádi Zsolt és dr. Mengyi Roland társaságában indította el jelképesen a termelést.

Az üzembe 12 kilométer csővezetéket építettek be.
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

PAP ZSOLT
a 6. sz. választókerület

képviselője
2015. november 18-án (szerdán)

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői szoba.

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 pályázat azonosító számát:
50079/7/2015, valamint a munkakör megnevezését: műtéti
szakasszisztens.

Nagyné Kántor Judit főigazgató

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 teher-
gépjárművel történő behajtás esetén a be-
hajtáshoz közútkezelői hozzájárulás szük-
séges. A hozzájárulást az önkormányzat
polgármestere - a helyi közút tulajdonosa
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 kiadható.)
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 rendelet
2. melléklet szerinti eljárási díjat be kell fi-
zetni Tiszaújváros Város Önkormányzatá-
nak az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11734114-15350064 számú fizetési szám-
lájára, illetve csatolni kell a tehergépjármű

forgalmi engedélyének másolatát.
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

November 15-ig tart a türelmi idő.

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.

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 tilalom ellenére végzett halfogási te-
vékenység a Városközponti tó teljes
területén halvédelmi bírság kiszabását, va-
lamint szabálysértési eljárás vagy büntető el-
járás 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

A Városközponti tó 100 kg hallal gyarapodott, de tilos a horgászat.
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A zölddel jelölt területeken tilos a kutyasétáltatás.

A legszebb fenyőt a Városháztéren állítják fel.

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.

Tisztelt Lakosság!
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. szeptember 1-jei hatállyal módosította a közterületek
használatának rendjéről szóló 17/2013. (VII.05.) önkormány-
zati rendeletet.
A korábbi rendelet szerint - a piaci bekötőút - Szent István út -
Lévay út - Bethlen Gábor út által határolt közterületek táblával
megjelölt területeire volt tilos ebet bevinni. A szeptember 1-
jétől hatályos módosítás értelmében a kutyasétáltatás tilalma a
város többi frekventált közparkjára is kiterjed, melyek a követ-

kezők: KRESZ park, Ifjúsági park, Mátyás király út 22-32.
számú lakóépület előtti terület, Erzsébet tér, Nyugdíjas park,
'56-os tér.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ezek a helyek a
pihenést, illetve a szabadidős- és sporttevékenységet szolgál-
ják, ezért az említett területekre kutyát bevinni tilos!
A szabálysértőkkel szemben a közterület-felügyelet bírságot
szabhat ki, melynek mértéke 1.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedhet.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Kutyasétáltatási tilalom

Árverési hirdetmény

Használt tehergépkocsi
értékesítése

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft értékesítésre meghir-
deti a tulajdonában lévő alábbi tehergépkocsit.
A jármű adatai:
Rendszám: GBM-214. Márka: Toyota (J). Modell: Dyna Dies
1995 – 2001. Típus:2,5 D 100. Hengerűrtartalom: 2.446 cm3.
Első forgalomba helyezés: 1996. 06. Tényleges futás: 529.082
km. Eddigi tulajdonosok száma: 2.
A gépkocsit árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról induló
szabad licitálással.
Licit induló összeg (alapár): bruttó 400.000 Ft.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési lap,
- személyesen legalább egy alkalommal a gk. megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2015. november 23-án 12.00 óráig a cég titkárságán.
Árverés ideje, helye:
2015. november 24-én 09.00 óra, a kft tárgyalójában.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft

Hirdetmény

Elmarad a hatósági és
gyámügyi ügyfélfogadás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. november 25-
én az ÉMÁSZ hálózati karbantartást végez, melynek követ-
keztében a Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám alatti épületben
áramszünet lesz.
Erre való tekintettel a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Hatósági és
Gyámügyi Osztályán az ügyfélfogadás 2015. november 25-
én (szerdán) elmarad.
A további napokon az ügyfélfogadás zavartalanul folyik.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Tiszaújvárosi Járási Hivatala

Temetői járat
2015. december 31-ig a temetői járat

kizárólag pénteki napokon közlekedik:
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
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

November Helye Ideje Kinek a részére

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
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A lisztérzékenység nem gyermekbetegség. Sok felnőttet diag-
nosztizálnak ezzel.

Glutén nélkül

Száz emberből kettő
lisztérzékeny

Fáradékonyság a felnőtteknél, hiperaktivitás a
gyerekeknél. Ezek is tünetei lehetnek a lisztérzé-
kenységnek.

A betegség a lakosság 1-2 százalékát érinti, nekik ad táplálko-
zási és életviteli tanácsot a Lisztérzékenyek Országos Egyesü-
lete. Tiszaújvárosi csoportjuk a közelmúltban tartott összejöve-
telt.
- A lisztérzékenység nem azt jelenti, hogy semmilyen lisztet nem
fogyaszthatnak a betegek - tudom meg az egyesület tiszaújvárosi
csoportjának vezetőjétől, Szentirmai Ágnestől -, hanem, hogy ki
kell zárni a búza-, az árpa-, a zab- és a rozslisztet.
Helyettük kukorica-, rizs-, vagy burgonyaliszttel készülhetnek
az étkek. Nem is akármilyenek.
- Nagyon, nagyon finom - mondja Pöstényi Istvánné, akinek
egyik családtagja érintett a betegségben, ezért látogatott el a szer-
vezet rendezvényére. - Én még most ismerkedem ezekkel a pék-
süteményekkel és édességekkel, de isteni finomak.
A gluténmentes étkezésre egyre nagyobb az igény. A Tiszaújvá-
rosi Intézményműködtető Központ (TIK) konyháinak főztjéből
összesen 10 lisztérzékeny gyermek étkezik. Számukra konyhán-
ként biztosítják a feltételeket, pedig ez nem egyszerű. Külön
edényzetet kell használni, és térben is el kell különíteni az ételek
elkészítését a „normál” konyhai feladatoktól.
- Ha esetleg többen is igénylik majd ezt az étkezést, akkor el kell
majd azon gondolkodni, hogy felállítsunk-e egy kifejezetten di-
étás konyhát is - mondta a rendezvényen résztvevő Zsipi Imréné,
a TIK közétkeztetési csoportvezetője. - Jelenleg egy munkatár-
sunk végez speciális diétásszakács tanfolyamot, de folyamato-
san segíti a munkánkat egy dietetikus szakember is.
A tiszaújvárosi csoport rendezvényére főleg a közétkeztetéssel
foglalkozó cégek és vállalkozók kaptak meghívást. Nekik a szer-
vezet országos elnöke, Koltai Tünde tartott tájékoztatót. Mint
mondta, a közhiedelemmel szemben nem csak a gyermekeket
érinti ez a betegség. Sőt!
- Sokkal több felnőtt és időskorú embert diagnosztizálnak ezzel
a betegséggel, mint gyereket - mondta az elnök. - Ez nem csak
Magyarországon jellemző, hanem az egész világon.
A lisztérzékenyek ma már számos élelmiszerhez hozzájuthatnak
a boltokban. A gond az, hogy ezek normál áfával terheltek, ho-
lott a gyógyszerek áfamentesek, vagy csak minimális adótartal-
muk van. Pedig az egyesület álláspontja szerint a gluténmentes
élelmiszer a lisztérzékenyek számára egyúttal gyógyszer is. Az
áfa csökkentésével vagy megszüntetésével tehát jóval olcsóbb
lehetne a lisztérzékeny betegek étkezése.

borza

Nyílt nap a Jabilban

Gyárlátogatás felsőfokon
Nyílt toborzást tartottak a
Jabil Circuit Magyarország
Kft. tiszaújvárosi gyárában.
A cég ötven főiskolásnak és
egyetemistának adott lehető-
séget, hogy bepillanthasson a
gyár életébe.

Nyíregyházi főiskolásoknak, miskolci és
debreceni egyetemistáknak tartottak elő-
adásokat a cég vezetői. Olyanoknak, akik
a diploma megszerzése után akár itt is el-
helyezkedhetnek majd.
A Jabil négy fiatal mérnöke kötetlen be-
szélgetésre várta a végzős egyetemistákat,
akik kérdéseket tehettek fel munkáról,
munkarendről, előmenetelről, a közösség-
ről, a kereseti lehetőségekről, a Jabil szel-
lemiségéről, egyszóval olyan dolgokról,
melyek majdani munkavállalóként várnak
rájuk. Logisztika, gyártási technológia,
társadalmi felelősségvállalás, ezekről is
kaphattak információt a diákok, de szét-
nézhettek a gyártócsarnokban is.
- Néhány prezentáción már túl vagyunk,
most indulunk a gyártócsarnokba szétnézni
- mondja Dankó Balázs, aki Debrecenben
tanul villamosipari mérnöknek. - Remé-
nyeim szerint megnézhetjük a gyártási fo-
lyamatot és az ellenőrző sorokat. Egyelőre
szimpatikusnak tűnik az, amit eddig láttam,
még az is előfordulhat, hogy a diploma
megszerzése után ide jövök dolgozni.
Maklári Dávid a Miskolci Egyetem villa-
mosipari mérnök hallgatója több évfo-
lyamtársával együtt érkezett a nyílt napra.

- Jó, hogy körbenézhetünk, - mondja - hi-
szen nekünk az elkövetkező három hétben
lesz gyakorlatunk. Most megnézhetjük azt,
hogy milyen gépekkel dolgoznak, hogyan
történik a termék gyártása és ellenőrzése.
- Szeretnénk, ha a diákok nem csak halla-
nának rólunk, hanem látnák azt is, hogy mi
történik itt. Érzékelnék azt a környezetet,
amit a Jabil jelent, hogy milyen nálunk
munkavállalónak, csapattagnak lenni. Nyi-
tottak vagyunk a diákok felé, hiszen
ugyanúgy viszik a hírünket, mint a mun-
kavállalók - mondja Aczél Krisztián, a
Jabil Circuit Magyarország Kft. ügyvezető
igazgatója.
A Jabil szerint több olyan gyakorlati is-

meret oktatására lenne szükség az isko-
lákban, amit a munka világában kamatoz-
tathatnának a fiatalok. Ilyen például a
beszerzés vagy a pénzügy. Ezért is nyit a
cég a középiskolák, az egyetemek és főis-
kolák felé.
- Szeretnénk a duális képzés keretében az
egyetemeket abba az irányba segíteni,
hogy valóban olyan tárgyakat és témákat
oktassanak, amire a diákoknak, mint le-
endő munkavállalóknak valóban szüksé-
gük lesz - folytatja a gyár igazgatója. - A
Miskolci Egyetemmel ettől az évtől indult
a duális képzés, ez egy bővülő kapcsolat-
rendszer, melybe szeretnénk több felsőok-
tatási intézményt is bevonni. Tervezzük a
bővítést a középiskolákkal is, jelen pilla-
natban ez a kiválasztás stádiumában tart.
Ahogy halljuk az országos sajtóból is, ko-
moly probléma Magyarországon a szak-
képzett munkaerő hiánya. Nem pusztán a
mérnökökről, közgazdászokról és infor-
mációtechnológiai szakemberekről van
szó, hanem az egyszerű feladatok elvég-
zéséhez szükséges szakemberekről is be-
szélek. Ehhez elengedhetetlen, hogy az
iskolák megfelelő szakképzettséggel ren-
delkező fiatalokat képezzenek.
Nem csak mérnökökre, szakképzett dol-
gozókra is szüksége van a cégnek. A Jabil
tiszaújvárosi gyárában jelenleg 3600-an
dolgoznak. Közel kétszáz munkavállalóra
van szükség még az idén, ebből 54 HR-es
munkatársnak kínálnak álláslehetőséget.

berta

Ünnepélyes keretek között ad-
ták át a múlt héten a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal Tiszaújvárosi Já-
rási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának megújult épüle-
tét.

Nagyobb lett az ügyféltér, új a bútorzat,
megújult az informatikai rendszer is. Töb-
bek között ezekkel az újdonságokkal várja
ügyfeleit a Tiszaújvárosi Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztálya.
Összesen 675,83m2 alapterületet érintett a
felújítás és az átalakítás, melytől gyorsabb
és színvonalasabb szolgáltatást várnak. Az
épületben komplex akadálymentesítést haj-
tottak végre, így a mozgáskorlátozottak
mellett a vakok és a halláskárosultak is
könnyebben használhatják az intézmény
szolgáltatásait.
Az előzőekben említettek mellett informá-
ciós pult, új ügyfélhívó rendszer segíti az
ügyintézést. A gyermekekkel érkezőket
pedig egy játszósarok is várja.
A három és fél hónapig tartó munkála-

tokra több mint 21 millió forintot fordítot-
tak. Nem csak városunkban újult meg a
munkaügyi központ. Megyénkben 6 hely-
színt érintett ez a beruházás, közel 200
millió forint értékben. Sátoraljaújhelyen
és Tokajban már befejeződött, Mező-

csáton Göncön és Putnokon pedig még fo-
lyamatban van a korszerűsítés.
A program segítségével országosan 56 já-
rási hivatal foglalkoztatási osztályán való-
sul meg modernizáció.

Dá

Kóstolót is tartottak a rendezvényen. Többek állítása szerint isteni
finomak a gluténmentes péksütemények, édességek.

Ötven főiskolás, egyetemista látogatott a gyárba.

Aczél Krisztián, a Jabil ügyvezető igazgatója is tartott előadást a fiataloknak.

Megújult a munkaügyi központ

Korszerűsítés az ügyfelekért

Az ünnepélyes átadásra meghívást kaptak a térség polgármesterei is.
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A 10,5 kilométeres kismaraton legjobbjai, nyolc triatlonistával.

A sikercsapat.

Óvodai évfordulók

Szeretet, hála, elkötelezettség
Negyven éves lett a Tündér-
kert, míg ötven a Bóbita óvoda.
A jubileumok alkalmából ün-
nepséget rendeztek a Derkovits
Kulturális Központban, ahol
köszöntötték az intézmények
egykori vezetőit is.

Bodnár Sándorné nyugalmazott óvodape-
dagógus kiállításával kezdődtek a progra-
mok. Csuhébabák, faragott tárgyak, festett
gyapjú - valódi mesebirodalom fogadta a
látogatókat. Az ünnepség a színházterem-
ben folytatódott, ahol Micskiné Bodó
Erzsébet mondott ünnepi beszédet. A Ti-
szaújvárosi Napközi Otthonos óvoda ve-
zetője a negyven éves Tündérkert és az
ötven éves Bóbita óvoda történetét eleve-
nítette fel, majd így folytatta:
- Egy intézmény sikeressége, azt gondo-

lom, alapvetően két tényezőnek köszön-
hető. Egyrészt azoknak az elhivatott ve-
zetőknek, pedagógusoknak, és alkalma-
zotti közösségeknek, akik az óvoda alapí-
tása óta nap, mint nap becsülettel tették
dolgukat. Másrészt annak az egykori és je-
lenlegi fenntartói hozzáállásnak, amely
mind a múltban, mind a jelenben minden
támogatást igyekezett és igyekszik meg-
adni Tiszaújváros óvodáinak.
Szeretet, hála, elkötelezettség - e három leg-
fontosabb értéket emelte ki dr. FülöpGyörgy
alpolgármester köszöntőbeszédében.
- Az, hogy a mi városunk, Tiszaújváros ma

egy sikeres város lehet - mondta az alpol-
gármester - az, hogy ez a város tisztessé-
gesen tudja finanszírozni az óvodáit, az
annak is köszönhető, hogy az elődök és
önök kiválóan végezték és végzik a mun-
kájukat.

Az együttműködés, a megújulás fontossá-
gát hangsúlyozta ünnepi beszédében Bráz
György polgármester, aki szólt arról is,
hogy az óvónői pálya szolgálat, melyet
csak szeretettel lehet végezni.
- Az életnek egy nagyon fogékony szaka-
szában érkeznek meg a gyerekek az intéz-
ményi nevelésbe - mondta Bráz György -,
hiszen először itt szerzik meg azokat az él-
ményeket, hogy hogyan kell családon kí-
vül élni, együtt lenni, elfogadni egymást.
Ez nem egyszerű dolog.
Tiszaújváros önkormányzata emléklappal

köszönte meg az egykori vezetők munká-
ját, a Bóbita és a Tündérkert óvodásai
pedig ajándékműsorral készültek a szüle-
tésnapra.
Az emlékezés a jubiláló óvodákban foly-
tatódott. Megannyi emlék tör ilyenkor elő
a mélyből, ideje van a nosztalgiának, a
nagy beszélgetéseknek. Bartha Istvánné-
val, aki óvodapedagógusként majd’ negy-
ven évig nevelte, tanította a gyerekeket, a
kezdetekről beszélgettün.
- Nagy szeretettel fogadtak itt engem -
mondta -, nagyon jó közösség volt, na-
gyon szerettük egymást, együtt ünnepel-
tük a névnapokat. Emlékszem rá, hogy
még az elején azt mondta nekem Eta néni,

az akkori főnökünk, hogy tartsak egy
énekfoglalkozást. Akkor a kis épületben,
ami most ötven éves, összegyűltek a gye-
rekek és elfurulyáztam az Örömódát. Na-
gyon szép emlék ez.
Vitai Jánosné után 1982-ben Árvai
Julianna került az óvoda élére. Mozgal-
mas időszak következett, hiszen a ’80-as
évek végén, a ’90-es évek elején az okta-
tásirányítás teret engedett a módszertani
sokszínűségnek, megjelentek a reformpe-
dagógiai irányzatok.
- A ‘90-es évektől folyamatosan ismer-
kedtünk meg az új irányzatokkal - mondta
Árvai Julianna -, kiemelt feladatnak te-
kintettük a gyermekközpontú nevelést, na-
gyon sokat tettünk azért, hogy új mód-
szerekkel gazdagítsuk a munkát. Sokat
jártunk külföldre, hogy tanulmányozzuk
az ottani irányzatokat, és ezeket a min-
dennapokban itthon is alkalmaztuk -
mondta az egykori óvodavezető.
Régi fotók, játékok, könyvek a múlt óvo-
dáiból - a Tündérkert óvodában egy kis
emlékkiállítást is berendeztek a jubileum
alkalmából. Az egykori 5. sz. óvoda első
vezetője dr. Töll Lászlóné, Cilike volt, aki
18 évig vezette az intézményt. Máig szí-
vesen emlékszik vissza a kezdetekre.
- Ez volt a város első nyolccsoportos

óvodája, ahol tiszta és vegyes csoportok
is voltak – mondta. - Nagyon jó tapaszta-
latok voltak ezek, a városban akkor még
nem voltak vegyes csoportok, így a fal-
vakba jártunk hospitálni, hogy megtud-
juk, hogy is működik ez - emlékezett
vissza az egykori vezető, aki hozzátette,
egy óvónő számára a legfontosabb a po-
zitív hozzáállás, így volt ez ötven éve, így
van most is, és így lesz a jövőben is. -
Hogy ezt a pályát még egyszer választa-
nám-e? Mindenképpen ezt választanám,
mert ez a korosztály az, amelyik igazán
őszintén tud szeretni, őszintén tud hara-
gudni. Ez pedig akkora érték, amit ma-
napság is ritkán kapunk meg az embe-
rektől - mondta Cilike.

Fodor Petronella

Óvodatörténet
A Bóbita „A” épületét 1965 őszén ad-ták
át, ekkor még három csoporttal műkö-
dött, a vezetője Vitai Jánosné, Etelka
volt. A B épületet 1970-ben adták át, az
óvoda ekkor 8 csoportossá bővült. 1978-
tól az intézmény vezetését Fehér Sán-
dorné, Irénke vette át. 1980-tól tovább
nőtt a férőhelyek száma, ekkor nyílt meg
a Lorántffy úti lakásóvoda két csoport-
tal, majd az „A” épület végében is újabb
csoportszobát nyitottak. Így már 11 cso-
porttal működött a 3. sz. óvoda. 1982-
ben Árvai Julianna lett az óvoda
vezetője, aki egészen a 2000-ben lezaj-
lott integrációig vezette az intézményt,
majd ezt követően 2011-ig az összevont
óvodát.
A Tündérkert - az egykori 5. sz. (kék) -
óvodát 1975. március 28-án alapították.
A kezdetekben nyolc csoportban, 32-39
fős csoportlétszámmal működött, veze-
tője dr. Töll Lászlóné volt. A ’80-as
években itt is szükségessé vált lakás-
óvodák nyitása, az Árpád úton három
lakást alakítottak át óvodai csoportszo-
bává. 1993-tól a 2000-es integrációig
Kovács Bertalanné vezette az intéz-
ményt.

Bodnár Sándorné nyugalmazott óvodapedagógus kiállításával kezdődtek a programok.

Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető szerint a siker titka a dolgozók elhivatottsága és a
mindenkori fenntartó jó hozzáállása.

Az óvodások ajándékműsorral készültek a születésnapokra.

Gimnasztráda

Látványtáncos siker

A tiszaújvárosi gimnasztráda csapata két első és
egy második helyezést ért el a Magyar Látvány-
tánc Sportszövetség (MLTSZ) Őszi Kupáján no-
vember 7-én, Budakalászon.

A lányok most először indultak az országos bajnokságon „A”
kategóriában. A megmérettetésre több mint 100 koreográfiával
neveztek a jobbik kategóriában. A lányok a James Bond felnőtt
formációval aerobic dance kategóriában arany minősítést sze-
reztek, a Batman című junior formáció színpadi látványtánc ka-
tegóriában pedig második lett. A Cheer Up című junior formáció
a cheerleading sporttánc kategóriában indult, és ez a koreográfia
hozta a legnagyobb sikert, a lányok első helyezést értek el. A zsű-
rinek olyannyira tetszett a produkció, hogy az esti Duna TV Baj-
nokok gálája műsorba is beválogatták a csapatot. A felvételt a
Duna TV Táncvarázs című programjában mutatja majd be.
A vezetőedzők, Haisz Vanda és Kopcsó Józsefné, és a segéd-
edzők, Bárócz Katalin és Madár Éva nagyon büszkék a sporto-
lókra, akik októbertől nagyon sokat dolgoztak ezért az ered-
ményért.
Csapattagok: Balogh Flóra, Bárócz Réka, Baumgartner Leona,
Berki Dorottya, Bodnár Bettina, Bujtor Tamara, Cservenák Kata,
Dudás Kitti, Fedor Eszter, Gulyás Emma, Hímer Dorina, Kalmár
Zsófi, Kavicsánszki Olívia, Kovács Liliána, Lükő Nikolett, Mol-
nár Tímea, Nagy Nelli, Nagy Stella, Orliczki Petra, Szabó
Orsolya és Vincze Mercédesz.
A csapat köszöni legfőbb támogatóinak, Tiszaújváros önkor-
mányzatának és a Tiszaújváros Jövőjéért Alapítványnak a támo-
gatást, mely nélkül nem lennének ilyen sikeresek.

Haisz Vanda, vezetőedző

Maraton

Triatlonos érmek
a Barátságon

Nem szakítottak eddigi hagyományaikkal a TVK-Mali Triatlon
Klub sportolói, ismét szép sikereket értek el a Miskolci Barátság
Maraton elnevezésű nemzetközi utcai futófesztiválon.
Az algériai, amerikai, brazil, iráni, marokkói, kazah és szlovák
sportolók által nemzetközivé avatott, a rendező Miskolc Egész-
séges Ifjúságáért Alapítvány és a társrendező Marathon Club által
életre hívott eseménynek a borsodi megyeszékhely központja
adott otthont. Az 5,25 km-es körpályát a Miskolc Városi Sza-
badidőközpont (Generali Aréna) előtti tértől jelölték ki.
Az általános iskolások és óvodások után a maraton (Homonnai
László-emlékszám) és az egykörös minimaraton (Dr. Márkus
Gábor-emlékszám) mezőnye lódult neki. A tiszaújvárosiak közül
a rövidebb távon Szabolcsi Fruzsina harcolt ki egy kategória-
ezüstérmet, de ő alig fél óra múlva ott volt a 10,5 km-es
kismaraton rajtjánál is, ahol abszolút negyedikként zárt. A
kismaraton női aranyérme - az ellenállhatatlanul futó Putnóczki
Dorka révén - szintén a TVK-sok birtokába került. A férfiak azo-
nos távú versengésében sorrendben Balogh Bence, Tóth Róbert
és Lehmann Bence osztozott meg az érmeken.
A félmaratoni férfi abszolút kategóriájában Hankó Dávid alig 4
másodperc hátránnyal szorult csak a második helyre. A félma-
ratoni váltók küzdelmében a triatlonos lányok nyerni tudtak, míg
a fiúk bronzéremmel térhettek haza.
A részletes eredményeket a www.evochip.hu oldalon lehet meg-
találni. A versenyről készült fotókat folyamatosan töltik fel a
www.hegyimaraton.hu oldalra.
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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

Köszönet
A „Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakközépiskola és Szak-
munkásképző diákjainak oktatásáért, neveléséért és kultúrá-
jáért” Alapítvány ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik
az adójuk 1 %-ával és felajánlásaikkal hozzájárultak az ala-
pítvány hatékonyabb működéséhez.

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

kronika@tiszatv.hu

Alapítványi kirándulás Egerbe
Október17-én, szombaton Egerbe látogattunk a “Ti-
szaújvárosi Brassai Sámuel Szakközépiskola- és Szak-
munkásképző diákjainak oktatásáért, neveléséért és
kultúrájáért” Alapítvány szervezésében.
Először a Láthatatlan kiállításon vettünk részt, melyen
egy vak ember hétköznapjaiba nyerhettünk betekintést.
Mint látó ember, eléggé érdekesnek és meglepőnek bi-
zonyult számomra a kiállítás. Majd átballagtunk az egri
főiskola Varázstornyába, melynek a tetején egy 240
éves szerkezet található: a Camera Obscura. Hihetetle-
nül szép képet mutatott a városról, a rossz idő ellenére
is. Később lementünk a Csillagásztoronyhoz, ahol be-
mutatták az ottani távcsöveket és felszereléseket. A Va-
rázstoronyban érdekes fizikai kísérleteket szemléltettek,
majd ki is lehetett próbálni az ott lévő eszközöket. Ebéd
után ellátogattunk az Egri várba, ahol éppen várnapokat
tartottak. Az idegenvezető bemutatta a Hősök termét és
az Egri Székesegyház romjait. Utána 3D-s kisfilmet
néztünk, aminek fantasztikusan jó grafikája volt.

Vatta Vanessza 12.V. osztályos tanuló

Hírek a Szent Istvánból

Programozás, kirándulás
Kódolj a jövődre!

Október 10-18. között az EU tagállamok-
ban harmadik alkalommal rendezték meg
a programozás hetét.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus
Általános Iskola is csatlakozott a prog-
ramhoz, ezen a héten minden osztállyal
minden informatika órán programozási
feladatokat oldottunk meg. Október 15-én
délután a Gyerekjáték, avagy a kódolás
órája szülőknek elnevezéssel a vállalkozó
kedvű szülőket hívtuk közös programo-
zásra. A gyerekeik tanítgatták őket arra,
hogyan programozhatnak a KODU fej-
lesztői környezetben.
Az erről készült videóval beneveztünk a
codeweek.eu videó versenyére is.
https://youtu.be/LVLUoiZkB5g
Az országok közötti versenyben mi kép-
viseljük Magyarországot. Tizenhét ország
kilencven videója közül az október 31.-i
állás szerint nézettségben az 5. helyen, a
tetszésnyilvánítások számát illetően pedig
a 3. helyen álltunk. A versenyt meghosz-
szabbították december 31-ig.
A rendezvénysorozatot támogató IVSZ is-
kolánkat emléklappal és „A programozás
hetének aktív iskolája” címmel jutalmazta.
Lesz folytatás is. Decemberben újra együtt
programozunk!

Kőteleki Andrea Éva
programfelelős, tanár

Kis képzőművészek
kirándulása

A TÁMOP - 3.4.3 „Iskolai Tehetséggondo-
zás” projekt Tiszaújvárosi Szent István Ka-
tolikus Iskolában működő képzőművészeti
tehetséggondozó műhelyének jókedvű csa-
pata november 7-én sűrűn gomolygó ködben
indult útnak Lillafüredre kirándulni. Az volt
a céljuk, hogy a programok során olyan él-
ményeket gyűjthessenek, melyeket későbbi

alkotásaikban felhasználhatnak, beépítenek.
Az elszánt társasághoz útközben a jó sze-
rencse is mellészegődött; Lillafüred ra-
gyogó napsütésben, a Bükk-hegység pedig
legszebb őszi pompájában várta őket.
Első útjuk a gyönyörű színekben pompázó,
sziklaszirtekkel tarkított őszi erdő Mária-sé-
tányán keresztül, a Boldogasszony sziklaká-
polnához vezetett. A kisebb-nagyobb
kitérőket, hegy- és sziklamászásokat - főleg a
hegyoldalról lejövetelt értve ez alatt - néhá-
nyan egészen egyedi csúszdatechnikával ol-
dották meg, nem kis derültséget keltve ezzel
a szemlélőkben. Következő programként egy
érdekes kézműves bemutatónak lehettek ré-
szesei; érdeklődő figyelemmel kísérhették
nyomon, milyen különleges technikával lehet
egy fűzfaágból virágot készíteni.
Ezután a Palotaszálló környékén és annak
gyönyörűen felújított függőkertjében néz-
tek körül, bejárva annak minden zegzugát.
Természetesen a vízesés sem maradhatott
ki a látnivalók közül. Majd a Hámori-
tóhoz sétált a kis csapat. Sajnos csónaká-
zásra nem volt mód, így a ladikok „csak”
a fotók, a grafikus és színvázlatok türel-
mes modelljeiként szerepelhettek.
A völgyben korán elbújt a nap a környező
hegyek mögé, s hamar lehűlt a levegő. A
társaság is hazaindult: kicsit fáradtan, ki-
csit fázósan, de élményekkel megrakodva,
s töretlen jókedvvel.

Ardeyné Tóth Zsuzsa
műhelyvezető szaktanár

Nyitógála a kulturális központban

Kazinczys évforduló
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola magyar-
angol két tanítási nyelvű tagozata ebben a tanévben ünnepli
fennállásának 15. évfordulóját, melyet nagyszabású rendez-
vényekkel teszünk emlékezetessé. A jubileumi programsoro-
zat ünnepélyes megnyitója 2015. november 20-án, 14.00 órai
kezdettel lesz a Derkovits Kulturális Központ színháztermé-
ben. Itt mutatjuk be azt a jubileumi évkönyvet is, melyet erre
az alkalomra állítottak össze iskolánk jelenlegi és volt vezetői,
pedagógusai, diákjai és a szülői közösség tagjai. A fellépő ta-
nulók és kollégák nevében sok szeretettel hívunk és várunk
minden kedves volt kollégát, diákot és érdeklődőt progra-
munkra.

Dorony Attiláné
igazgató

November 3-án Sajószentpéteren tartották
a Bolyai matematika csapatverseny me-
gyei eredményhirdetését. A Tiszaújvárosi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói az alábbi eredményeket
érték el.
4. a 7. osztályos csapat, melynek tagjai:

Gönczi Gabriella, László Bíborka, Drahos
Alinka, Görömbei Rita 7/7. osztályos ta-
nulók. (Széchenyi István Iskola, felkészítő
tanáruk: Dózsa Imre).
6. a 3. osztályos és az 5. osztályos csapat,
tagjai: Barancsi Flóra Fédra, Virág Mara,
Tóth Ádám, Molnár Dávid 3/5. osztályos

tanulók (Széchenyi István Iskola, felké-
szítő tanáruk: Iványiné Burai Éva); Susz-
ter Roland, Molnár Zalán, Fedák Zsom-
bor, Hajdu Máté Bendegúz 5/7. osztályos
tanulók (Széchenyi István Iskola, felké-
szítő tanáruk: Kovácsné Pintér Éva).

Hok Csaba intézményvezető

A programozás hetének aktív iskolája címet kapott a Szent István.

Élményeket gyűjtöttek az őszi erdőben.

kronika@tiszatv.hu

Széchenyis matekosok
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A Tisza TV műsora
November 12., csütörtök

18:00 Héthatár: Butadién avató - Kéményseprés, kazáncsere -
Hajléktalanhelyzet - Gluténmentes élet - Téli gépszemle -
Látni és látszani - Sport
18:15: Hétről-Hétre: - Butadién gyáravató, műgumigyár alap-
kőletétel - Jubiláló óvodák - Pomádé király új ruhája - A sza-
bin nők elrablása - Átváltoztatjuk szilveszterkor, sorsolás!
(A szerdai adás ismétlése)

November 16., hétfő
18:00 Sporthétfő: a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK-
Óbudai Kaszások NB/IB-s kosárlabda-, és a Tiszaújváros -
REAC NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről

November 18., szerda
18:00 Héthatár: Nyílt nap az Eötvösben - Testvérvárosi
együttműködés - Pénteki töri - A szociális munka napja - Év
végi támogatások - Szalagavató - Sport
18:15: Hétről-Hétre: - Szederkényi ősz - Bárányhimlő: oltas-
sunk vagy sem?

November 19., 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 Nebántsvirág című
előadására minden jegy elkelt.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

November 17. (kedd) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a
Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín:
a könyvtár előadóterme.
November 19. (csütörtök) 17.00 óra: Hamvas mozaikok - „A
könyv: nagyítóüveg” - rendhagyó irodalmi beszélgetés. Té-
mánk: Ragaszkodás kontra szabad élet. A beszélgetést ve-
zeti: Kázsmér Ágnes fejlesztő biblioterapeuta. Helyszín: a
könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

November 17. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők”
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.
Eszközöket (fonalat, horgolótűt) mindenki magának bizto-
sít. Bárki, bármikor bekapcsolódhat! Helyszín: Tiszasze-
derkényi Fiókkönyvtár.
November 17. (kedd) 16.00 óra: Helyismereti Kör. Hogy tör-
tént régen? – Beszélgetés az őszről, a munkamegosztásról
családon belül, régi korok ünnepnapjairól. Helyszín: Tisza-
szederkényi Fiókkönyvtár.

Ismét a jelenre is utaló cikket találtam a Borsodi
Vegyészben, miközben a 45 évvel ezelőtti történé-
seket kutattam. Az akkor igencsak dinamikusan fej-
lődő Leninvárosban ugyanis egy újabb közintéz-
mény - egy óvoda - épült.
Én mindig azt hittem, hogy a gyárak által biztosí-
tott óvodák és bölcsődék úgy működtek, hogy va-
lahol a gyár bejáratánál volt egy épület, ahol a
munkába siető szülő, gondoskodó kezekbe adhatta
csemetéjét, majd a munka végén a gyárból kifelé
menet már közösen bandukolhattak haza, letudva
a „műszakot”.
Nos, eme elképzelésemet tette helyre az 1970. no-

vember 12-i Borsodi Vegyész. Mint arról már egy
korábbi visszaemlékezésben beszámoltam, ekkor-
tájt vállalta a TVK, hogy a dolgozói igények alapján
óvodát épít. Az újság tanúsága szerint éppen 45
évvel ezelőtt lépett a cég a tettek mezejére. Négy
sor és egy fénykép tudósít az építkezésről.
„A Tiszai Vegyikombinát jóvoltából tovább nő az
óvodai férőhelyek száma Leninvárosban. A képen
is jól látható gyermekintézményt (középen) -, ame-
lyet a vállalat költségén építenek - a jövő év első fe-
lében adják át rendeltetésének.”
Aki a Krónika mai számában olvasta, hogy félév-
százados az említett óvoda, az most vakarhatja a
fejét, hogy is lehet ez. Erre a fénykép ad választ. A
korabeli fotón több épület is látható. A háttérben
a Bartók Béla úti 8 emeletes bérházak egyike, elöl
pedig az óvoda akkor még emelet nélküli épülete.
Az óvoda a mai napig két tömbből áll, mely közül
a földszintes működésének kezdete 6 évvel ko-
rábbra datálható, mint az emeletes épületé.
A jövő héten ismét szemlézgetünk!

borza

Bővülő Bóbita-előd
45 éve történt

A Tiszaújvárosi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket és a zenekedvelő közönséget, hogy
2015. november 17-én, kedden 16.30 órától

növendékhangversenyt rendez
a zeneiskola hangversenytermében.

A műsorban elhangzanak többek között Mozart, Schubert,
Kabalevszkij, Bartók művei.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Somogyiné Sándor Dóra

tagintézmény-vezető

Zenében, táncban, prózában

Nagyváradi színházi napok
A Nagyváradi Szigligeti Szín-
ház volt az idei Színház Ha-
tárok Nélkül sorozat második
vendége. Két társulattal ér-
keztek.

A Nagyvárad Táncegyüttes egy ismert
gyermekelőadást mutatott be a hagyomá-
nyostól eltérő módon, a Szigligeti Társulat
egy hamisítatlan zenés vígjátékkal, A sza-
bin nők elrablásával lépett színpadra.

Pomádé új köntösben
Az együgyű és hiú Pomádé királyt és
ugyancsak butácska udvartartását csúnyán
becsapja a két szabólegény. Pomádé király
meséjét sokan, sokféleképpen feldolgoz-
ták már. A Szigligeti Színház Nagyvárad
Táncegyüttese a Ránki György által írt ze-
neműre ültetett tánckoreográfiával me-
sélte el a történetet.
- Jó volt, csak furcsa volt, hogy nem be-
széltek benne - mondta az egyik kisisko-
lás, Ispán Panna az előadás végén.
- Én ismerem a történetet, de nem mindig
tudtam, hogy hol járunk - mondta egy
másik gyermek, Szabó Ákos -, de azért tet-
szett.
Nem mindennapi, hogy egy gyermekelő-
adás kizárólag tánccal mutassa be a törté-
netet. A Nagyvárad Táncegyüttes is tudta,
hogy nagy fába vágta a fejszéjét, amikor
az Andersen mesére íródott gyermekopera
táncos előadására adta a fejét.
- Másképp kell játszani a gyerekeknek -
mondta az előadást követően a tánckar ve-
zetője, Szabó Enikő Ágnes -, kicsit felsza-
badultabban, kicsit kötetlenebbül, a re-
akcióikat figyelve. Általában ezek jók.
Akik eljönnek megnézni az előadást, is-
merik a mesét, és felismerik a történetet
is.
A Nagyvárad Táncegyüttes 2002-ben ala-
kult. A néptáncból, népzenéből építkező

társulat az utóbbi években bátran fordult
a kortárs táncművészet kiemelkedő alko-
tóihoz is. Így jöhetett létre ez a mostani
előadás, ahol kipróbálták a manapság
egyre divatosabb árnyjátékot is.
- Ez az első olyan előadás, ahol alkalmaz-
zuk az árnyjátékot - mondta a tánckarve-
zető. - Ránk ez eddig nem volt jellemző,
de lehet, hogy a későbbiekben rendszere-
sen élünk vele, mert olyan dolgokat is meg
tudunk jeleníteni, melyet más egyéb eset-
ben nem lehet.

Színház a színházban
A szabin nők elrablása volt a nagyváradi
színház egyik közönségsiker darabja az el-
múlt évadban. A bohózat egy vándorszín-
ház tagjainak, s az általuk előadott színmű
történetét meséli el az ilyenkor „kötelező”
szerelemi szállal és bonyodalmakkal.
Már az előadás elején meglepetés éri a
nézőt, hiszen a „társulat” a nézőtéren ke-
resztül érkezik meg soron következő fel-
lépésének helyszínére, és még szóba is

elegyedik a publikummal. Aztán már a
színpadon folytatódik a játék, s a kellő pil-
lanatban felcsendülő dalokkal, tánccal
még színesebb az amúgy sem szürke elő-
adás.
- Egyáltalán nem könnyű előadni egy
ilyen „könnyed” darabot - mondta a Szen-
deffy Endre hősszerelmest alakító, Hu-
nyadi István. - Amellett, hogy remek pró-
zai részek vannak, bonyolult tánckoreo-
gráfiák közben kell énekelünk, és talán
ami a legnehezebb, a közönséget is part-
nerként kell kezelnünk.
A Szigligeti Színház azonban nem csak
könnyed előadásokban jártas. Az elmúlt
évad másik sikerdarabja, „A mi osztá-
lyunk” címet viselő előadás, melyben az
1930-as évek zsidóüldözését dolgozzák
fel. A produkció erejét bizonyítja, hogy a
kisvárdai Határon Túli Színházak Szem-
léjének fődíját vihették haza vele.
- Az nem meglepetés, amikor A szabin
nők elrablása előadás végén vastaps előtt
hajolunk meg - mondta a díjnyertes da-
rabban is játszó Hunyadi István. - Amikor
viszont egy cseppet sem könnyed témát
feldolgozó színmű végén is állótapsot ka-
punk, az elképesztő érzés, és mutatja, nem
csak a szakma becsüli meg az előadást.
Az elmúlt évad a Szigligeti Színházban
különösen sikeres volt. Öt olyan előadás
is van, mely a közönség szeretete miatt az
új szezonban is repertoáron maradt. Ennek
egyik oka az új művészeti vezető, Novák
Eszter személye, aki tavaly óta segíti a
színház munkáját.
Mi, tiszaújvárosiak ebből kaphattunk most
ízelítőt. Az idei fesztivál utolsó „kóstoló-
ját” a Kassai Thália Színház szolgáltatja
majd november 22-én, a Nebántsvirág
című előadással.

borza

A gyerekek is „szerepet kaptak” az előadáson.

Tánc és ének is színesítette a bohózatot.
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A Tiszaújvárosi
Krónikában is megjelenik

lakossági
apróhirdetése,

amennyiben azt
a Tisza TV Képújságjában

legalább
5 napra (2.500 Ft),
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Mutasd meg a
portékádat!

Tisztelt Tiszaszederkényi Lakosok!
Az ősz a legcsodálatosabb évszak. A ter-
mészet ezer színben mutatja meg az élet
változatosságát. 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 területéről várunk termé-
keket (lekvár, befőtt, gyümölcs, kisállatok,
kézműves termékek, gyertya, kovácsolt-
vas, stb.), amelyeket díjazni is fogunk.
Amennyiben meg kíván jelenni terméké-
vel a rendezvényen, kérjük előzetesen je-
lentkezzen be személyesen a Tiszasze-
derkényi Művelődési Házban, vagy tele-
fonon a +36-70/383-2654-es telefonszá-
mon nyitvatartási időben 2015. november
13-ig.



HajdúAnikó ésVarga István az eredményhirdetés után.
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ASportcentrum eseményei
November 14. szombat

Labdarúgás
10.00 TFCT - Loki Focisuli U15 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
12.00 TFCT - Loki Focisuli U14 bajnoki mérkőzés

Füves edzőpálya
13.30 TFCT - REAC NBIII-as bajnoki mérkőzés

Labdarúgó stadion
Kézilabda
13.00 TSC - MEAFC bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
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 15. vasárnap

Labdarúgás
09.30 U11 Bozsik torna Füves edzőpálya

U13 Bozsik torna Műfüves edzőpálya
Sakk
10.00 TSC - DVTK bajnoki mérkőzés

Zászlósterem
November 16. hétfő

Teremlabdarúgó bajnokság
5. forduló 1. nap Edzőterem
19.00 Galaktikusok - Special J.
19.50 BFM Revans - Feketék Fehéren
20.40 Garázs FC - GEMS Sport

November 17. kedd
Teremlabdarúgó bajnokság
5. forduló 2. nap Edzőterem
18.30 Violák - Sörösök
19.20 Bundeswehr - Ka-Jo 2001
20.10 SC Grund - Sajó Fenyő

Asztalitenisz

Nem nekünk állt a zászló
Nem termett babér egyik tiszaújvárosi asztalitenisz csapatnak
sem. Mindkét együttes 10-8-ra szenvedett vereséget, annyi kü-
lönbséggel, hogy az NB III-as együttes idegenben, a megyei osz-
tályban játszó gárda hazai környezetben kapott ki.
Miskolci EAFC - TSC 10-8
A győzelmeket szerezték: Gulyás 3, Temesvári 3, Vécsei 1 és a
Gulyás-Temesvári páros.
TSC II. - Miskolc Városi Sportiskola I. 8-10
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 3, Mag 2, Fóti 2 és a
Kavicsánszki-Mag páros.

Body és power

Budapesten remekeltek

Budapesten rendezték meg a Scitec Raw Power erőemelő ver-
senyt. Guggolásban, fekvenyomásban, illetve felhúzásban mér-
ték össze tudásukat a sportolók, akik között ott voltak a TIFIT
SC versenyzői is. A felnőtt női mezőny -70 kg-os kategóriájá-
ban, guggolásban Hajdú Anikó győzött 120 kg-os teljesítmény-
nyel. A férfiak ifjúsági 100 kg-os csoportjában Parlagi Márk
bronzérmes lett 200 kg-mal. Felhúzásban is született tiszaújvá-
rosi aranyérem, a masters 1 korosztály 70 kg-os kategóriájának
győztese Varga István lett 190 kg-mal. Hajdú Anikó ebben a ver-
senyszámban 142,5 kg-os eredménnyel ezüstérmet szerzett. Az
ifjúságiaknál Parlagi Márk még egy bronzérmet gyűjtött be 250
kg-os eredményének köszönhetően.

Kosárlabda

Kikosarazott Kosársuli
A férfi kosárlabda NB I/B Ke-
leti csoportjának 4. fordulójá-
ban a Vásárhelyi Kosársuli
csapatát fogadta a Tiszaújvá-
rosi Termálfürdő-Phoenix KK
együttese.

A két csapat hosszú évek óta szoros mérkő-
zéseket játszik egymással. Ezúttal sem hi-
ányzott a küzdelem, de a Phoenix ezen a
napon minden csapatrészében jobbnak bizo-
nyult és megérdemelten nyerte a találkozót.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix
KK - Vásárhelyi Kosársuli

88-75 (22-12, 23-22, 21-27, 22-14)
Tiszaújváros, 400 néző. V.: Válé, Józsa,
Sentényi.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK:
Czura (14/6), Varga Á. (13), Kovács Z.
(12), Benőcs D. (7/3), Mohay (15). Csere:
Magyar (6/3), Osnach (8), Pöstényi (1),
Pongrácz (8/3), Kovács B. (4).
Vásárhelyi Kosársuli: Kreszty (7), Varga D.
(12), Vejinovic (5/3), Vas (2), Pavlovic (8/3),
Czibere (24/15), Wirth (11), Rostás I. (6).
Több mint három perc telt el a mérkőzés-
ből, amikor 7-0-s hazai vezetésnél megsze-
rezte első kosarát a vásárhelyi együttes,
amely nem találta a ritmust, hiszen újabb
percek teltek el a következő kosárig. Ekkor
12-4-re módosult az állás. A negyed végére
sem sikerült felzárkózniuk, 9 pontos hazai
vezetéssel folytatódott a második játékrész.
A Phoenix a biztos vezetés tudatában lazí-
tott, ezt a vásárhelyiek azonnal kihasznál-
ták, a Phoenix percekig nem dobott kosarat,
így nem csoda, hogy az ellenfél ledogozta
hátrányát és 22-22-nél kiegyenlített. A fel-
lángolás tiszavirág életűnek bizonyult, a
Brunyánszky legénység újra átvette az irá-
nyítást, kosárról-kosárra növelte előnyét és
a pihenőre már 45-34-es, azaz 11 pontos
vezetéssel vonulhattak.
A fordulás után kiegyenlítetté vált a játék,
a vendéggárda mindent elkövetett, hogy
utolérje ellenfelét, de csak a harmadik ne-
gyedet sikerült megnyernie 27-21-re, va-

lamit tehát sikerült kozmetikázni az ered-
ményen. 66-61-es állásnál vágtak bele a
negyedik negyedbe a csapatok, ám közel
négyperces kosárínség következett, me-
lyet a Phoenix tört meg. Ezt követően már
ő diktálta a tempót, a fegyelmezett, pon-
tos játék újabb kosarakat eredményezett,
a kosársulisok csak futottak az eredmény
után. Így a végén biztos, 88-75-ös győze-
lemmel vette a bajnokság újabb akadályát
a tiszaújvárosi Phoenix együttese.
Brunyánszky István, vezetőedző: Egy harco-

san védekező, türelmesen és okosan támadó,
igazi csapatmunkát bemutató Phoenixet lát-
hatott ma a hazai közönség. Boldogság tölti
el a kicsi szívemet, beérni látszik az a munka,
amit a hétköznapokon elvégzünk. Ha ezt tud-
juk tartani és még jobban erősíteni a csapat-
egységet, nem maradnak el a további sikerek.
Dr. Elek András, vezetőedző: Egy nagyon
jól játszó Tiszaújváros ellen kaptunk ki,
messze alulmúlva tudásunkat. Erre még a
sűrű köd miatti ötórás utazás sem adhat
teljes magyarázatot.

Ketten „munkában”, a többiek árgus szemekkel figyelnek.

Labdarúgás

Pihenő után harcra fel!
Óriási lehetőség áll a Termál-
fürdő FC Tiszaújváros NB
III-as labdarúgó csapata e-
lőtt. A Magyar Kupa negye-
dik fordulójából való tovább-
jutás esetén a legjobb nyolc
közé kerülhetnek a kék-sár-
gák.

Legutóbb az 1983-84-es bajnoki évadban
jutott a legjobb nyolc közé az akkori Ole-
fin SC. A négy közé jutásért lejátszott
mérkőzést azonban az első osztályú Rába
ETO nyerte. Az oda-visszavágó alapon le-
bonyolított forduló első találkozóján a
BLSZ I. osztályú Inter CDF SE ellen hazai
környezetben 3-0-ra győzött a gárda. Mi-
vel a hagyományos kuparendszerben dől
el a továbbjutás sorsa, az idegenben rúgott
gól sokat ér. Amennyiben a TFCT-nek si-
kerülne Budapesten egy gólt lőnie, akkor
ellenfelének 5 gólra lenne szüksége a to-
vábbjutáshoz
A kupameccs előtt szombaton az őszi sze-
zon utolsó hazai bajnoki mérkőzésenn kell
bizonyítania a tiszaújvárosiaknak, a REAC
ellen. Bocsi Zoltán, vezetőedző győzelmet
vár a bajnoki fordulóban és továbbjutást a
Magyar Kupában.
- A kéthetes pihenő jól jött a csapatnak, jó
erőben vagyunk, bírnunk kell a sorozat-
mérkőzéseket - mondta a tréner. - A REAC
eddig nem szerepel valami fényesen, de
nem szabad könnyelműen venni a mérkő-
zést, csak a győzelem elfogadható hazai
pályán. A Magyar Kupában hiába szerez-
tünk háromgólos előnyt, nagyon oda kell
figyelni. Nem állunk be védekezni, támadó
felfogásban kell játszanunk. Gólt akarunk
rúgni.
Bajnoki eredmények
Somos SE - Felsőtárkány-Mezőkövesd
Zsóry 1-0
Tállya KSE - Putnok FC 0-1

Rákosmente KSK - Nyíregyháza Spartacus
FC 1-0
Cigánd SE - Ceglédi VSE 2-3
REAC - Jászberényi FC 0-5
Újpest FC II. - FC Hatvan 0-3
DVTK II. - Nyírbátori FC 1-0
Kazincbarcika SC FC - DVSC-DEAC II. 1-1
Szabadnapos: Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros
Következik a 16. forduló
2015.11.14., szombat, 13:30
Putnok FC - Somos SE
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Cigánd
SE
Termálfürdő FC Tiszaújváros - REAC
Nyírbátori FC - Rákosmente KSK
Nyíregyháza Spartacus FC - Kazincbar-
cika SC FC
2015.11.15., vasárnap 13:30
DVSC-DEAC II. - FC Hatvan
Jászberényi FC - DVTK II.
Tállya KSE - Újpest FC II.
Szabadnapos: Ceglédi VSE

Indul a drukkerbusz
Már biztos, hogy indul a szurkolói busz
Budapestre az Inter CDF SE elleni Ma-
gyar Kupa visszavágóra, amelyet novem-
ber 18-án, szerdán 12 órai kezdettel ren-
deznek.
A jelentkezőknek 1000 Ft-ba kerül a bu-
dapesti „kirándulás”. Az indulás 8.30-kor
lesz a labdarúgó klubház elől. Még fogad-
nak el jelentkezéseket, november 13-án,
pénteken délutánig a labdarúgó klubház-
ban, Tőzsér Gabriella irodavezetőnél.

Csak az ifik fociztak
Az elmúlt hétvégén nem csak a felnőtt
csapat, hanem a TFCT serdülő csapatai
sem léptek pályára. Az ifisták két korosz-
tályának a nyíregyháziak ellen kellett
volna bizonyítaniuk. Sajnos egyik talál-
kozón sem sikerült pontot szerezniük a
tiszaújvárosiaknak.
Az eredmények:
U19 Nyíregyháza - TFCT 5-3
U17 Nyíregyháza - TFCT 8-2

Nyolcadik alkalommal rendezték meg Kazincbarcikán a Szűcs
Lajos súlyemelő emlékversenyt, amely egyben a területi minősítő
újabb fordulója is volt. Az eseményen részt vettek a Tiszaújvárosi
Sport Club súlyemelői is és az alábbi eredményeket érték el.
Fiúk: 62 kg 2. Hudi Gergő 87p
Serdülők: 45 kg 1. Hudi Krisztián77kg (32;45), 56 kg 1. Páhány
Tamás 105 kg (50;55), 62 kg 1. Szántó Gyula 160 kg (70;90), 85
kg 2. Egyed Martin 130 kg (60;70)
A serdülők mezőnyében teljesítménye alapján a legeredménye-
sebb versenyző címét Szántó Gyula érdemelte ki.

Súlyemelés

Fényes érmek Barcikáról

Az NB III Keleti csoportjának állása
1. Nyíregyháza Spartacus FC 14 13 0 1 36-7 39
2. Ceglédi VSE 15 13 0 2 34-11 39
3. Cigánd SE 14 10 2 2 46-16 32
4. KBSC FC 14 9 4 1 30-11 31
5. FC Hatvan 14 8 1 5 21-15 25
6. Rákosmente KSK 14 6 5 3 27-18 23
7. Somos SE 14 6 4 4 18-20 22
8. Putnok FC 14 6 3 5 22-18 21
9. Jászberényi FC 14 6 2 6 31-20 20
10. DVSC-DEAC II. 14 4 3 7 15-17 15
11. Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry 15 3 4 8 17-26 13
12. Újpest FC II. 14 3 4 7 15-36 13
13. Termálfürdő FC Tiszaújváros 14 2 5 7 8-22 11
14. Tállya KSE 14 3 1 10 13-25 10
15. DVTK II. 14 3 1 10 13-31 10
16. REAC 14 1 4 9 10-34 7
17. Nyírbátori FC 14 1 3 10 10-39 6

Az NB I/B Keleti csoportjának állása
1. Békési SzSK 3 3 0 252-219 6
2. DEAC 4 3 1 406-276 7
3. Konecranes-Salgótarjáni KSE 4 3 1 354-277 7
4. Óbudai Kaszások 4 3 1 366-311 7
5. MEAFC 3 2 1 249-234 5
6. Budapesti Honvéd SE 4 2 2 301-336 6
7. Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK 4 2 2 356-295 6
8. EKF-Eger-KOK SE 4 2 2 301-277 6
9. Vásárhelyi Kosársuli 4 1 3 318-339 5
10. KTE-Duna Aszfalt 4 1 3 288-342 5
11. Budafok 4 1 3 262-354 5
12. MAFC II. 4 0 4 237-430 4
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