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Több feladat,
kevesebb pénz? Nem oda,

Óbuda!
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Érkeznek a tiszaújvárosi kerékpárosok. Kis képünkön az aláírás pillanata.

Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György pol-
gármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. November 25-
én, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros polgár-
mestere a lakossági kérdésekre. Ezek előzetesen is feltehetők a
fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy levélben, 3580,
Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Televízió, az adás ideje
alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-755-ös számon.
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Közösen a kerékpárútért is

Testvérvárosi megállapodás

Új együttműködési megállapodást írt alá a Tisza-szigeten
Tiszaújváros és Polgár önkormányzata. A hagyományos területek
mellett a két város közös projektekben is gondolkodik. Többek
között a Tiszaújváros és Polgár közötti kerékpárút megépítésén.
Ehhez a beruházáshoz uniós támogatásra pályázik majd a két te-
lepülés.

Az együttműködési megállapodást a két város polgármestere,
Bráz György és Tóth József látta el kézjegyével. Török Dezső, a
B-A-Z Megyei és Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyű-
lés elnöke, valamint dr. Tiba István, a polgári térség országgyű-
lési képviselője egy, az eseményre emlékeztető dokumentumot
írt alá. (Tudósításunk a 3. oldalon.)

Alapítványi támogatások
Döntött a kuratórium

Ülést tartott a „Tiszaújváros
Jövőjéért” Alapítvány kura-
tóriuma. A grémium 7,5 mil-
lió forint odaítéléséről hatá-
rozott.

A megítélt támogatások ezúttal főleg kul-
turális- és sportcélokat szolgálnak.
A legnagyobb összeget - 2 millió forintot
- a Miskolci Nemzeti Színház kapta. A tár-
sulat ezért jövőre egy felnőtt (Tóték) és
egy gyermekelőadást (Ludas Matyi) tart
Tiszaújvárosban.
Ugyancsak színházi eseményt - a Színház
Határok Nélkül sorozatot - támogatott a ku-
ratórium a Derkovits Kulturális Központ-
nak megítélt 900 ezer forinttal. A kulturális
központ további 600 ezer forinttal gazda-
godott, melyet a jövőre megjelenő,
Tiszaújváros ipartörténetét bemutató könyv
kiadására fordíthat.
A kuratórium - kizárólag az egyesületek
utánpótlás nevelésére - 500-500 ezer fo-
rint támogatást ítélt meg a Tiszaújvárosi

SC, a Termálfürdő FC Tiszaújváros, a Ti-
szaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK, a
TVK-Mali TK, a Tiszaújvárosi Vízi SE és a
Tiszaújvárosi KKSE számára.
A labdarúgó egyesület emellett 300 ezer
forintot kapott a VII. Alaitner István lab-

darúgó emléktorna rendezési költségei-
hez.
A Napraforgó Alapítványnak 300 ezer fo-
rintot ítéltek meg az Éltes Mátyás iskola di-
ákjai és az Esély Napközi Otthon fiataljai
számára fejlesztőeszközök beszerzésére.

Tavaly a Parasztoperával vendégszerepelt a Miskolci Nemzeti Színház.

Kupasiker

A nyolc között
a csapat

Egymásra találtak a játékosok és a szurkolók.

Az Olefin SC '80-as évekbeli sporttörténelmi sike-
rét megismételve a Magyar Kupa legjobb nyolc
csapata közé jutott a Termálfürdő FC Tiszaújvá-
ros.

A 4. forduló első mérkőzésén, hazai pályán 3-0-ra diadalmasko-
dott a TFCT az Inter CDF SE ellen. A szerdai visszavágón az
első félidő hajrájában egy szép támadásból Angyal Norbert révén
tovább növelte előnyét a Tiszaújváros, melyet a mérkőzés végéig
meg is őrzött. Így 4-0-ás összesítéssel a Tiszaújváros jutott a leg-
jobb nyolc közé, s várhatja, kivel folytatja - már 2016-ban.

Kőszegi és Ördögh

Emléktáblákat
avatnak

A tiszaújvárosi súlyemelősport két kimagasló alakja - Kőszegi
György és Ördögh István - tiszteletére emléktáblákat avatnak
a hétvégi Kőszegi György emlékversenyen, november 21-én,
szombaton.
A két emléktáblát a Tiszaújvárosi Sportcentrum súlyemelő-
csarnokának bejáratánál leplezik le a 12 órakor kezdődő ün-
nepségen. A ceremónián Réti István, a Tiszaújvárosi SC
elnöke és Bráz György polgármester emlékezik a két kiváló
sportemberre. Az emléktábla-avatón Szabó Petra, a Tiszaúj-
városi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium diákja működik közre.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Ezen a héten, pénteken kivételesen reggel 8 órakor lesz a szent-
mise.
A hétköznapi szentmisék keddtől-szombatig 17:30-kor kez-
dődnek, vasárnap 11:00 órakor lesz a szentmise templomunk-
ban.
Novemberben minden héten szerdán a szentmisét az elhunyta-
kért mutatjuk be, az adományozók szándékaira.
Következő vasárnap gyűjtés a Karitász javára.

Görögkatolikus
Szombaton az Istenszülő templomba vezetésének ünnepét tart-
juk: 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 16:00 vecsernye. Va-
sárnap 8:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia, 16:00 vecsernye.
Kedden 8:00 Szent Liturgia.
„Ha az emberek megtartanák Krisztus parancsolatait, akkor
mennyország lenne a földön, s mindenki kis erőfeszítéssel,
bőven rendelkezne minden szükséges dologgal, és Isten Lelke
lakozna az emberek lelkében, mert Ő maga keresi a lelkünket,
és bennünk kíván lakozni, ám csak elménk büszkesége lehet az
oka, ha nem költözik belénk.” (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.Sokféle

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.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 22-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
november 23-tól (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent
István út 9-11., tel.: 49/340-052) 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 -

„Könnyes az út, mely sírodhoz vezet
Jóisten őrködjön pihenésed felett
Pihenj csendben legyen békés álmod
Találj odafönt örök boldogságot.”

VIRÁG BÉLA
egy éve eltávozott közülünk.

Emléke szívünkben él.
A gyászoló családod

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

HÓFEJ SÁMUELNÉ JOLIKA
2015. november 5-én, életének 70. évében

elhunyt.
Temetése 2015. november 19-én (csütörtök) 12.30 órakor

lesz a sajószögedi Városi Temetőben.
A szertartáson egy szál virággal emlékezzünk!

A gyászoló család

kronika@tiszatv.hu

Köszönet
a járdáért

Tisztelt Polgármester Úr!
Itt, a nyilvánosság előtt szeretném meg-
köszönni, hogy kérésemre - ami egyúttal
többek vágya is volt - gyorsan reagált, és
a rendelőintézet, illetve a Penny közötti
füves területen kijárt ösvényt járdává ala-
kították át. Nem csak hasznos, hanem esz-
tétikus is lett ez a sokak által kijárt „csa-
pás”. Köszönjük!

Tisztelettel: Emike

Felhívás!

Vigyázat, gyilkos galóca!
A tiszaújvárosi gomba szakellenőr felhívja a termé-
szetjáró és gombagyűjtő lakosok figyelmét, hogy
több Tiszaújváros melletti erdőből is nagy mennyi-
ségű gyilkos galóca került elő, amely nem megfelelő
meghatározás és elfogyasztás után halálos kimenetelű
mérgezést is okozhat. A szakellenőr kéri a tisztelt la-
kosokat, hogy gombagyűjtéskor a szokottnál is kö-
rültekintőbbek legyenek. A gyilkos galóca kalapja
olívzöld, feltűnő, lelógó, hártyás gallérja van. Tönkjének bázisa gumós, rajta bocs-
kor van, amely kiemeléskor a talajban maradhat. Lemezei fehérek és sűrűn állók.
Aki bizonytalan a szedett gomba faját illetően, feltétlenül ellenőriztesse a gomba
szakellenőrrel!

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy
SEBESTYÉN ANTAL

2015. november 12-én,
72 éves korában elhunyt.

Temetése 2015. november 19-én (csütörtök)
15 órakor lesz a római katolikus altemplomban.
A szertartáson egy szál virággal emlékezzünk!

A gyászoló család

Mérlegen a gombaszezon

Sanyarúság után dömping
A tél közeledtével, a gomba-
szezon végén felemás érzései
lehetnek azoknak, akik a me-
zőkön és erdőkben bóklászva
gombák után vadásztak.

A tavaszunk és a nyarunk finoman fogal-
mazva is katasztrofális volt, hiszen az időjá-
rás nem kedvezett a gombák növekedésének.
Sajnos kevés volt az eső és hatalmas volt a
szárazság, így a talaj nem ázott át rendesen,
nem képződött rajta tartós pára, amely el-
engedhetetlen a gombafonál-képződéshez.
Tavasszal volt egy rövid időszak április
végén, amikor nagy tömegben előbújt a
sárga gévagomba a fűzfák oldalából, vi-
szont fejlődésük elégtelen volt, nem igazán
növesztettek olyan lédús termőtesteket,
amelyek fogyasztásra alkalmasak lettek
volna. Ennek jó példája volt az az eset, ami-
kor a szakellenőri helyiségbe 19 kg géva-
gombát hoztak be egyszerre. Ebből azon-
ban csak fél kg-ot találtam fogyasztható-
nak.
A tavasszal elkezdődött, gombák számára
kedvezőtlen időjárási viszonyok nyáron
tovább folytatódtak, sőt felerősödtek. A
forróság teljesen felperzselte a környék-
beli mezőket és legelőket; tenyérnyi vas-
tagságú repedések jelentek meg a talajban.
A Bükkben is kiszáradtak az erdők, a talaj
porzott, nedvességtartalma egyenlő volt a
nullával. A klasszikus nyári fajoknak: a ró-

kagombának, a vargányáknak vagy a ti-
nóruknak nyomát se lehetett látni. Egyik
gombaszakértő kollégám is azzal viccelő-
dött, hogy idén csak a fagyasztójában ta-
lált sárga rókagombát.
A sanyarú nyári szezonért némileg kárpó-
tolt minket az őszi, főleg az októberi gom-
badömping. Egy hét alatt leesett az az
esőmennyiség, melynek a tavaszi és nyári
hónapok alatt kellett volna lehullania.
Ekkor ugrott meg igazán a szakellenőri
helyiség forgalma. Október első szerdáján
még csak négy-öt ember hozott be gom-
bát, vasárnap tizenhét, a következő szer-
dán már huszonkettő (elmondások szerint
sor kígyózott a csarnok oldalában). Mivel
a következő alkalmakkor is nagy volt az
érdeklődés, ezért november végéig meg-

hosszabbítottuk a szakellenőri helyiség
nyitvatartását. A vendégek döntő többsége
tiszaújvárosi volt, de hoztak be gombát
szinte az összes környékbeli településről.
Az ősz nagy slágere a mérgező karbol-
szagú csiperke volt, amelyből kilószámra
szedtek, de jellemző volt még a sok már-
ványos pereszke és a szemcsésnyelű fe-
nyőtinóru is (mindkettő ehető). Volt még
több kosárnyi ízletes rizike, fenyőperesz-
ke, ládaszámra nagy őzlábgomba (mind-
egyik ehető), gyapjas tintagomba (felté-
telesen ehető), több kiló súlyosan mérgező
begöngyöltszélű cölöpgomba és egy 2,4 kg-
os óriás pöfeteg is (ehető). Ezeken kívül
számtalan egyéb fajt is behoztak: ördögsze-
kér laskagombát, sárguló pereszkét, élénk-
színű nyirokgombát (mindegyik ehető) stb.
Acsarnok előtti várakozásnak az volt az oka,
hogy sokan nem csak bevizsgáltatni hozták
a felszedett gombát, hanem az elkészítés
módja felől is érdeklődtek, sőt, jó páran ta-
nulni jöttek, és nem a gomba elfogyasztása,
hanem a határozás módszertana érdekelte
őket. Tehát az érdeklődésre való tekintettel,
illetve a tapasztalatokat leszűrve döntöttem
úgy, hogy ismét összefoglalom a legfonto-
sabb gombaszedői ismereteket, amelyeket
további három héten keresztül követhetnek
nyomon a Krónikában a kedves olvasók.

Dr. Kákóczki Balázs
gomba szakellenőr

A mérgező karbolszagú csiperkét sárguló
tönkbázisáról mindig könnyű felismerni.
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Év végi támogatások

Magasabb jövedelemhatár,
több kérelmező

Idén is támogatja Tiszaújváros önkormányzata az
ünnepek előtt a családosokat és az időseket. A meg-
emelt jövedelemhatárok miatt most többen nyújt-
hattak be kérelmet, mint tavaly.

Mint ismeretes, az év végi támogatásnak két csoportja van. Az
egyszeri év végi támogatásra alapvetően azok jogosultak, akik a
kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve tiszaújvárosi
lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek és 62. élet-
évüket október 31-ig betöltötték. A támogatás jövedelemhatár-
hoz kötött, családosok esetén nem haladhatja meg a nettó
128.250, egyedülállók, egyedül élők esetén pedig a nettó 156.750
forintot. A támogatás mértéke - melyet tavaly emelt meg a kép-
viselő-testület - az előbbi esetben személyenként 12.000, az utób-
binál 15.000 forint.
A gyermekes családok év végi támogatására azok a kiskorú gyer-
meket nevelő családok jogosultak, akiknél az egy főre jutó havi
nettó jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot és a kérelem
benyújtását megelőzően szintén legalább egy éve tiszaújvárosi
lakcímmel rendelkeznek. Azoknál a családoknál, ahol egy gyer-
meket nevelnek 12.000, két gyermeknél 19.000, három vagy több
gyermek esetében pedig 26.000 forint támogatást folyósít az ön-
kormányzat.
Mindkét év végi támogatás esetében megemelte a képviselő tes-
tület a jogosultsági határt. Még szeptemberi ülésükön döntöttek
a városatyák arról, hogy az egyszeri év végi támogatás családo-
sokra vonatkozó eddigi 114.000 forintos, és az egyedülállókra,
egyedül élőkre vonatkozó 142.000 forintos jövedelemhatárát
megnöveli a fentebb ismertetett szintre. A gyermekes családok
év végi támogatásának jövedelmi határa is nőtt, eddigi 57.000
forint volt a limit.
- Mindkét támogatásra október 30-ig lehetett benyújtani a kérel-
meket - mondta dr. Simon Adrienn, az önkormányzat Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályának osztályvezető
helyettese.
- Az egyszeri év végi támogatásra összesen 1536 kérelem érke-
zett, ez 98-cal több, mint tavaly, a gyermekes családok év végi tá-
mogatására pedig 424-kérelem érkezett, ez 65-tel több, mint az
előző évben. A kérelmek elbírálását követően a támogatások uta-
lása folyamatosan történik a jogosultak részére, legkésőbb no-
vember 30-ig mindenki megkapja azt, így a karácsonyi bevásár-
lásokhoz már fel tudja használni.

Dá

Egyszeri év végi támogatásra 1536 kérelmet nyújtottak be.

Áramszünet lesz
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy középfeszültségű háló-
zatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk.
A munkavégzés időtartama alatt az alábbi vételezési helyeken
a villamos-energia szolgáltatást szüneteltetni fogjuk.

2015.11.24. 08:30-tól 09:00-ig
2015.11.24. 14:30-tól 16:00-ig
2015.11.25. 09:00-tól 15:00-ig
2015.11.26. 09:00-tól 15:00-ig

Érinti :
Település: Tiszaújváros
Közterület (utca) Házszám (tól) Házszám (ig)
Bartók Béla 3 21

2 6
Kazinczy 1 3
Béke 1 7
Széchenyi 7 39
Árkádsor 1 16
Bartók úti garázsok
Biztonsági okokból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a
hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Közösen a kerékpárútért is

Testvérvárosi megállapodás
Új együttműködési megálla-
podást írt alá a Tisza-szigeten
Tiszaújváros és Polgár önkor-
mányzata.

A hagyományos területek mellett a két
város közös projektekben is gondolkodik.
Többek között a Tiszaújváros és Polgár
közötti kerékpárút megépítésén. Ehhez a
beruházáshoz uniós támogatásra pályázik
majd a két település.
Jó eséllyel indulhat a két város a pályáza-
ton, hogy megvalósítsa régi álmát, a ke-
rékpárút megépítését, mivel a 2020-ig
tartó uniós fejlesztési időszakban csak
Borsod megye 93 milliárd forint támoga-
tást hívhat le. Rengeteg pályázati felhívás
van és lesz a jövőben, az infrastrukturális,
turisztikai fejlesztések mellett létjogosult-
sága van a kerékpárút megépítésének is.

Két keréken
a kerékpárútért

Az ünnepi ceremónia szabadtéren kezdő-
dött. Kerékpárosok érkeztek a Tisza-szi-
getre Polgár és Tiszaújváros irányából is.
Rendőri felvezetéssel, hiszen a hatalmas
forgalom miatt életveszélyes a hídon gya-
log vagy kerékpárral átkelni. Pedig szok-
tak, hiszen erre kerekeznek a városi
triatlonosok is edzés gyanánt, sőt sokan
kockáztatják testi épségüket és két keré-
ken ezen az útvonalon indulnak munka-
helyükre dolgozni.
- Szeretnénk, ha a kerékpárút belátható
időn belül megvalósulna, hiszen régi vá-
gyunk ez. - mondta Bráz György, Tisza-
újváros polgármestere. - Első lépésként
készítünk egy megvalósíthatósági tanul-

mányt. Vannak ugyanis tulajdonviszony-
problémák, de meg kell oldani a külön-
böző műszaki, forgalomtechnikai problé-
mákat is. Polgár városával együttműködve
tesszük ezt, hogy tisztán lássunk annak ér-
dekében, hogy mit is kell tennünk. Amint
megjelennek a pályázatok, teljes erővel rá-
startolunk, és ha szükséges, akkor Tiszaúj-
város önkormányzata pénzt is biztosít,
hogy minél előbb megvalósulhasson.
Hozzáteszem, hogy a kerékpárút megépí-
tése újabb fejlesztésekre ösztönözhet, hi-
szen az egész Tisza és a Tisza-sziget
komoly lehetőségeket rejt magában.

Tervek, teendők

Tóth József, Polgár város polgármestere a
két település közötti kapcsolatról is szólt
ünnepi beszédében, de a kerékpárút szük-
ségességéről és annak tervezetéről is be-
szélt.
- Elképzelésünk már van arra, hogy ho-
gyan lehetne ezt a kerékpárutat megvaló-
sítani. A Tisza hídig a Hajdú-Bihar megyét
érintő közigazgatási területről tudok be-
szélni. Részben ez a terv már elkészült, a
Polgár - Tisza hídig tartó szakasznak 2006-
ban megszülettek a tervei, ezt azonban ak-
tualizálni kell. Polgárról a Selypes hídtól a

35-ös elkerülőre vezető út jobb oldalán
lehet kivezetni a kerékpárutat. Úgy gondo-
lom, hogy meg kell építenünk a Selypes
hídon egy kerékpárátkelésre alkalmas új
hidat, vagy a mostani mellé konzolszerűen
egy hidat kell építeni. A kritikus pont min-
denképpen a Polgár elkerülő szakaszhoz és
annak átvezetéséhez kapcsolódik a 35-ös
út túlsó oldalán, ami a tiszaújvárosi kerék-
párúttal fog találkozni majd a Tisza hídon.
Ennek módját majd a szakemberek meg-
mondják.

Forrás és eljárás

Az ünnepélyes aláíráson Török Dezső, a
BAZ Megyei Közgyűlés elnöke is részt
vett, aki a közgyűlés támogatását ígérte a
projekt szereplőinek.

- 93 milliárd forint jut település- és terü-
letfejlesztésre az operatív program kereté-
ben Borsod megyében, és 75 km kerék-
párutat áll szándékában megépíteni a me-
gyei közgyűlésnek. Azt gondolom, jó
eséllyel indul ez a kerékpárút projekt. Vi-
tathatatlan, hogy komoly kihívásokkal kell
szembenézni, hiszen egy folyóról és két
hídtestről beszélünk, és sajnos az egyik
hídtest nem olyan, hogy azon rendelke-
zésre állnának a kerékpárút feltételei.
Éppen ezért mindenképpen aláépítéssel, és
a híd szélesítésében kell gondolkodni
annak érdekében, hogy egy külön úttest-
tel rendelkező kerékpárút megépülhessen
a két település között - mondta a közgyű-
lési elnök, Tiszaújváros képviselő testüle-
tének egykori tagja. - Oláh Gábor, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára azt mondta nemrégiben, hogy
még az idén megjelennek a pályázati fel-
hívások. Attól kezdve van egy 30 napos
türelmi idő, egy 30 napos beadási határ-
idő, utána a pályázat elbírálási szakasza,
majd a támogatási szerződés megkötése
következik. Ez leghamarabb 2016 máso-
dik negyedévében lehet. Addigra egy lát-
ványtervvel kell rendelkezni, lennie kell
egy becsült költségvetésnek, egy olyan
vállalkozói ajánlatnak, ami szerint a ter-
vezett költségvetésből elvégezhető a be-

ruházás. Mindezt megelőzi egy olyan ha-
tósági engedélyeztetési folyamat, ami a
TOP-ok (Területi Operatív Program) ese-
tében egy gyorsított eljárás lesz, mivel van
egy egyezség a kormányhivatal és a me-
gyei önkormányzat között, ami arról szól,
hogy a TOP-os pályázatokat nem soron
kívül, de gyorsított eljárásban engedélye-
zik. Ha minden nagyon jól megy, akkor
2017-re meg is valósulhat a beruházás.
Régóta jogos igénye ez a kerékpárút a
tiszaújvárosiaknak és a polgáriaknak.
Annak idején az egyik hídtest úgy épült
meg, hogy van rajta egy átvezető szakasz
a gyalogos és kerékpáros forgalom szá-
mára, csak lezárták. Azt gondolom, hogy
hiba volt annak idején ilyen módon elké-
szíteni, és nem megépíteni a felhajtókat.
Most viszont itt a lehetőség. Én arra biz-
tattam a polgármester urakat, hogy vágja-
nak bele, és minél hamarabb adjanak be
pályázatot.

Összefogás kell

Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Köz-
gyűlés elnöke több szempontból is üdvö-
zölte a tervezett beruházást.
- A munkahelyteremtés akkor aktív, ha a

közlekedő embereknek az infrastruktúrát
megteremtjük – nyilatkozta. - Polgárról
sokan közlekednek nap mint nap Tiszaúj-
városba. Azoknak, akik ezt kerékpárral te-
szik, sajnos nincs meg ez a lehetőségük, a
biztonságról nem is beszélve. Azt gondo-
lom, hogy ez az ötlet nagyon jó, a telepü-
lések összefogásával ez megvalósulhat.
Persze vannak nehézségek, például a
Tiszán való átvezetés, hiszen ez komoly
költségeket és komoly műszaki megoldá-
sokat igényel, de egy jó előkészítéssel eze-
ket a feltételeket meg lehet teremteni.
Fontos, hogy a települések nem csak gaz-
dasági, turisztikai és kulturális együttmű-
ködés területén tudják használni majd ezt
az utat. A Területi Operatív Program kere-
tében mindkét megyében vannak rá forrá-
sok, Hajdú-Bihar megyében összesen 42
km kerékpárút indikátorvállalást kell,
hogy teljesítsünk. Ez a munkahelyteremtő,
az ipari területek megközelítését, illetve
turisztikai célú kerékpárút fejlesztéseket is
tartalmaz.
Az együttműködési megállapodást Bráz
György és Tóth József látta el kézjegyé-
vel, de Török Dezső, Pajna Zoltán, és a
polgári térség országgyűlési képviselője,
dr. Tiba István is aláírt egy, az eseményre
emlékeztető dokumentumot.
Az új megállapodás a hagyományos együtt-
működési területek mellett már szem előtt
tartja a szakképzési centrumokkal történő
kapcsolatfelvételt a két település szakkép-
zésének összehangolása érdekében, valamint
a járóbeteg szakellátó központok együttmű-
ködését. Kitér a szociális gondoskodás, il-
letve a közigazgatás területén történő ta-
pasztalatcserére is, valamint a 2014-2020-as
európai uniós költségvetési ciklus pályázati
lehetőségeinek közös felkutatására.

berta

A megállapodás új alapokra helyezi az együttműködést.

Sokan várják a kerékpárút megépítését.
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Értesítjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy

HOK CSABA
a 7. sz. választókerület

képviselője
2015. november 25-én (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

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
dr. Fülöp György alpolgármester,
a 2. sz. választókerület képviselője

2015. november 23-án (hétfőn)
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye:

Polgármesteri Hivatal I. emeleti
önkormányzati tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes bejelentkezés alapján
történik, negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését

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

Hirdetmény

Begyűjtik a veszélyes hulladékot
Felhívjuk a település lakosságának figyel-
mét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok begyűjtését. A gyűj-
tőpontokon az alábbi, a környezetre ve-
szélyes hulladékféleségek adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek,
lakkmaradékok és ezek csomagolóanya-
gai,
- fáradtolaj, (motorolaj, hajtóműolaj) ola-
jos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gé-
pek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomago-
lóanyagai,

- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsira-
dék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi.
A hulladékok átvételének időpontja: 2015.
november 30. és december 3. között.
Helyszínek: 1.nap - november 30 . (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont -
a Lévay úton a Munkácsy út torkolatával
szemben.
2.nap - december 1. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban.

3.nap - december 2. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kije-
lölt mobil gyűjtőpont
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa
Gy. út).
4.nap – december 3. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt
mobil gyűjtőpont
- Neumann J. utca, a Szabadidőházzal
szemközti parkolóban.
A gyűjtőpontokon a lakosság naponta 9.00
órától 18.00 óráig a fentiekben felsorolt
hulladékokat térítésmentesen adhatja át az
akció keretében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és ter-
mészeti értékeinket!

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2015.
november 26-án, csütörtökön
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíj 2016. évi
fordulójára beérkezett pályázatok elbírá-
lására
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
3. Javaslat a Tiszaújváros önkormányzati
kitüntetettjeiről szóló „50 év 50 arc” cím-
mel megjelenő könyvben szereplő szemé-
lyekre
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ intézményvezetőjének mi-
nősítésére
5. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kap-
csolatos tulajdonosi döntésre
6.a. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2015. évi üzleti ter-
veinek módosítására (TiszaSzolg 2004.
Kft., Tisza Média Kft.)
b. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2016. évi üzleti ter-
veivel kapcsolatos döntések meghozatalára
(TiszaSzolg 2004. Kft., Tisza Média Kft.)
7. Javaslat garázstelek tulajdonjogának
rendezésére
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról
szóló 26/2014. (XII.19.) önkormányzati
rendelet módosítására
2. Javaslat a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli ellátásokról, valamint a
természetben nyújtott szociális ellátások-
ról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására

3. Javaslat önkormányzati, intézményi fel-
újításokra, beruházásokra vonatkozó dön-
tések előkészítésére
4. Javaslat Tiszaújváros 2016. évi rendez-
vénytervére
5. Javaslat az egyházi fenntartók számára
köznevelési feladatok ellátásához haszná-
latra átadott ingatlanban végzett tevé-
kenységről szóló beszámolók elfogadá-
sára
6. Javaslat Tiszaújváros Egészségtervének
végrehajtásával kapcsolatos intézkedé-
sekre
7. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
8.a. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2015. évi üzleti ter-
veinek módosítására (Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft., Tiszaújvárosi
Sport-Park Nonprofit Kft.)
b. Javaslat az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2016. évi üzleti ter-
veivel kapcsolatos döntések meghozata-
lára (Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit
Kft., Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft.)

9. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszolgál-
tató Központ Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálatának átszervezésére
10.Javaslat a hajléktalanok nappali ellátá-
sának kialakításával kapcsolatos döntések
meghozatalára
11. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hír-
nevét öregbítő tiszaújvárosi sportegyesü-
letekben sportolók 2015. évi nemzetközi
versenyeken elért sportteljesítményének
elismerésére
12. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról
13. Beszámoló a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ 2013. és 2014. évben
végzett tevékenységéről
14. Tájékoztató a munkanélküliség és a mun-
kaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és
térségében
15. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

A testület Tiszaújváros tűzvédelmi helyzetéről is tárgyal.
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A zölddel jelölt területeken tilos a kutyasétáltatás.

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 következők:
KRESZ park, Ifjúsági park, Mátyás király út 22-32. számú lakó-
épület 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

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.

Tájékoztatás

Máshol és máskor rendelnek
a gyermekorvosok

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. november 20-
án (pénteken) technikai okok miatt a házi gyermekorvosok az
ideggyógyászati szakrendelőben látják el a betegeket az alábbi
időpontokban:
08:00-10:00 Dr. Pető Gabriella
10:00-12:00 Dr. Regéczy Zoltán
12:00-17:00 Dr. Vámosi Judit
Szíves megértésüket köszönjük.

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

Felhívás!
Tiszaújváros önkormányzata Tiszaújváros Partnerségi Egyeztetési Szabályzata alapján tájékoztatja a lakosságot, a civil és gaz-
dálkodó szervezeteket, valamint az egyházakat, hogy elkészült Tiszaújváros Településrendezési Eszközeinek – Településszer-
kezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának – Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 143/2015. (VIII.27.)

számú településrendezési döntése szerinti,több részterületre szóló módosításának egyeztetési munkarésze.
A településrendezési eszközök (TrT, SzT, HÉSZ) egyeztetési dokumentációja megtekinthető a város honlapján, Településfej-
lesztés cím alatt. (www.varoshaza.tiszaujvaros.hu), vagy Godány-Varga Zsuzsanna városfejlesztési munkatársnál, illetve szer-
dai napokon a városi főépítésznél, ügyfélfogadási időben. A dokumentumokkal kapcsolatosan írásos észrevételeiket, kéréseiket

és kérdéseiket 2015. december 10-ig Durbák György városi főépítész nevére címezve (durbak@tujvaros.hu) fogalmazhatják
meg: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerint jelenik meg.

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.
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A program kilenc évvel ezelőtt indult el.

Takarékos tudomány

Zöld járat
a Hunyadiban

Látványos fizikai kísérleteket mutattak be a Hunyadi iskolában.
Az interaktív előadás célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet
a természettudományokra és arra, hogyan lehet takarékoskodni
az energiával. A rendezvény része volt az iskola 40. évfordulója
alkalmából tartott programsorozatnak.
Kilenc évvel ezelőtt indult el az ELMÜ-ÉMÁSZ Fizibusz prog-
ramja, amely ma már Zöld járat néven járja az országot. Eddig
több mint 1300 iskolában tartott előadást Tóth Pál matematika-
fizika szakos tanár, hogy megszerettesse a gyerekekkel a fizikát
és felhívja a figyelmet az energiatakarékosság fontosságára. Az
előadó a nitrogén bemutatásával kezdte a délutánt, a diákok cso-
dálkozva figyelték a -200 fokos forráspontú cseppfolyós nitro-
gént. A látványos, olykor félelmetes kísérletek valamennyi
korosztály számára érdekesek, izgalmasak voltak.

A kísérletek érdekesek, izgalmasak voltak.

Szalagavató az Eötvösben

Végzősök köszöntése
Hat osztály mintegy másfél-
száz diákjára tűzték fel a vég-
zősök szalagját a Tiszaújvá-
rosi Eötvös József Gimná-
zium, Szakközépiskola és Kol-
légium ünnepségén.

A nagy létszámra való tekintettel idén is
két időpontban három-három osztály áll-
hatott ki a szülők, rokonok és barátok elé
a Derkovits Kulturális Központ színpa-
dára.
- Ez a pillanat olyan különleges, amit az
ember életében egyszer élhet át csupán –
mondta köszöntőjében az iskola intézmény-
vezetője, Pogonyi-Simon Edit. - E pillanat
mérföldkő, visszatekintés a közösen eltöltött
időre, amit soha nem fogtok elfelejteni.
A diákok az ünnepség előtt az ilyenkor
szokásos osztályonkénti műsor miatt ide-
geskedtek.
- Nagyon izgulunk - mondta Molnár Krisz-
tina 12.H-s tanuló. - A szüleinket már útba
igazítottuk, hogy hova üljenek, most pedig
mindenki a ruhákat és a kellékeket igaz-
gatja.
A fiatalok ezen az estén még szórakoztak,

de ők is érezték már, hogy néhány hónap
és elérkezik a középiskolai évek vége.
- Sok pozitív élménnyel gazdagodtam az
iskola falain belül az elmúlt években - ösz-
szegzett az ugyancsak a 12.H-ba járó Bog-
nár Balázs.

Míg a diákok a színfalak mögött izgultak,
addig a szülők a nézőtéren tördelték keze-
iket.
- Nagyon hosszú és nagyon nehéz éveken
vagyunk túl - mondta Szabó Ibolya, aki
Budapestről érkezett fia szalagavatójára. -
Öt évig járt ebbe az iskolába, a kosárlabda
miatt választotta a gimnáziumot és most
elértünk ide is, hogy elmondhatjuk, hama-
rosan itt az év vége és az érettségi.
Az osztályfőnökök többsége sokadjára éli
át a szalagtűzést, mégis, mint mondják
számukra is meghatározó élmény az ün-
nepség.
- Nagyon nehéz útra engedni őket, elen-
gedni a kezüket - mondta Szendrey Ti-
bor, a 12.G osztályfőnöke. - Biztos va-
gyok benne, hogy mindenki megtalálja a
helyét az életben, de nagyon fognak hiá-
nyozni.
A diákok a műsor után közös vacsorával
ünnepelték a szalagavatót. A Brassai is-
kola december 4-én tartja ünnepségét.

borza

Hatodikos és nyolcadikos diá-
koknak szervez nyílt napokat
a héten a Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium.

A tanítási órákon megismerkedhetnek az
intézmény pedagógusaival is, így segít az
intézmény az iskola- és a pályaválasztás-
ban.
Az induló szakokat, tagozatokat mutatja
be az iskola leendő tanulóinak az Eötvös
igazgatója, de a diákéletről is mesél azon
a tájékoztatón, melyet a nyílt napra érkező
általános iskolásoknak tartanak.
Szülők is érkeztek a programra, sőt a kör-
nyék kisvárosainak, falvainak iskoláiból is
jöttek olyanok, akik az Eötvösben akarják
folytatni tanulmányaikat.
- Én a fiamat kísértem el - mondja Tóth
Attiláné. - Nemesbikkről jöttünk, a hejő-
bábai általános iskolába jár a fiam, most, a
pályaválasztás előtt megnézzük a kínála-
tot, feltérképezzük a lehetőségeket. Közel
lakunk Tiszaújvároshoz, ez is fontos az is-
kolaválasztásban, meg jó híre is van az
Eötvösnek. A testvérem is ide járt, ő is
csupa jót mondott az itteni oktatásról.
Ezek alapján egyelőre itt tervezi a fiam ta-
nulmányainak folytatását, informatika
szakon.
Az általános tájékoztató után két csoportra
osztják a vendégeket, a csapat egyik fele
biológia órára, a másik angolórára látogat
el.
- Jó, hogy belenézhettünk a tanórába, ez is
kedvet csinálhat egy iskolához - mondja a
hunyadis Gulyás Fanni, aki osztályával
érkezett a nyílt napra. - Én ide szeretnék
jelentkezni, „sima gimibe”. Egyrészt tet-
szik a suli, másrészt nem akarok sem be-

járós, sem kollégista lenni.
- Én katonai középiskolában tervezem a
folytatást, vagy itt a Brassaiban - veszi át
a szót Vass Norbert. – Gondoltam, ha már
itt a lehetőség, akkor eljövök az Eötvösbe
és belenézek egy középiskolai órába, hogy
milyen is az.
Pályaelképzelések vannak, ám iskolát is
kell hozzá választani. A nyílt órákon be-
pillanthatnak a gyerekek a középfokú ok-
tatásba, ez is segíthet a döntésben, hiszen
a továbbtanulás ideje van.
Az Eötvös középiskolában ugyanazok a
szakok és képzések indulnak a jövő tan-
évben is, mint az idén, négy gimnáziumi
és egy szakgimnáziumi képzés lesz. Az is-
kolába jelentkezőknek központi felvételit
kell írniuk. Aki másik iskolát választ, és
központi felvételit kell írnia, az itt a helyi
gimnáziumban is megteheti ezt januárban.
- A nyílt napokon megismertetjük a diáko-

kat iskolánk kínálatával, a hatosztályos kép-
zéssel, az általános tantervű képzéssel, az
emelt szintű matematika és emelt szintű in-
formatika képzéssel, valamit a nyelvi előké-
szítővel és a szakgimnáziumi közgazdasági
képzéssel. Ez utóbbi csak elnevezésében
változott, hiszen a képzés ugyanaz maradt,
mint volt.Akülönbség csak az elnevezésben
van, mivel egy új szabályozás szerint ami
szakközépiskolai képzés volt, azt 2016.
szeptember elsejétől szakgimnáziumi név-
vel illetünk, ami szakiskolai képzés volt, azt
szakközépiskolának fogják hívni - nyilat-
kozta lapunknakPogonyi-SimonEdit, az in-
tézmény vezetője. -153 diákra tűztük fel a
szalagot a múlt héten, a végzősök helyét sze-
retnének feltölteni majd a bejövő diákokkal.
Azt gondolom, hogy az Eötvös képzési kí-
nálata kiváló, sikeres diákokkal, kiváló pe-
dagógusokkal.

berta

Egyszerre három-három osztály állhatott a színpadra.

Az osztályonkénti műsorok általában humorosak, de szomorkásak is.

Nyílt napok a döntés előtt

Iskola- és pályaválasztás

Ismerkedés a tanórákkal, a taneszközökkel.

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

A Tiszaújvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hunyadi Mátyás Iskolája, a Magyar Diáksport Szövetség által
meghirdetett, és a Magyar Asztalitenisz Szövetség segítségével
megvalósuló „A sport legyen a tiéd” sportágfejlesztési program
keretében közel egymillió forint értékű asztalitenisz felszerelést
kapott. Az ünnepélyes átadást sportági bemutató is fűszerezte,
melyen az iskola testnevelői, valamint a TSC asztalitenisz szak-
osztályának edzői mutatták be a sportág szépségeit a Széchenyi
és a Hunyadi iskolák tanulóiból verbuválódott közönség részére.

Hasznos ajándék

Üthetik a labdát!
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A szociális munka napja

Több feladat,
kevesebb pénzért?

Valamennyi területen magasabb az ellátottak
száma, mint egy évvel korábban. Ez is elhangzott
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ a szo-
ciális munka napja alkalmából tartott ünnepi
munkaértekezletén.

Tiszaújvárosban közel hetven szakember tevékenykedik a böl-
csődei ellátástól az idősgondozásig a szociális szférában. Őket
köszöntötte Tiszaújváros önkormányzata műsorral és vacsorával
november 12-én.
- Jó érzés, hogy köszöntenek bennünket évente egy alkalommal
- mondta Vékonyné Muhi Katalin, aki a Napsugár Bölcsődében
kisgyermeknevelőként dolgozik. - Ilyenkor találkozhatunk a
többi kollégával is, és érezzük, hogy megbecsülnek bennünket.
Vacsora, műsor és természetesen az elmúlt időszak értékelése is
az ünnepség része volt.
- Ha értékelni kellene ezt az évet - mondta Bráz György polgár-
mester pohárköszöntőjében -, akkor azt mondanám, nagyon si-
keres év volt. Ugyanaz a színvonalas munka valósult meg a
szociális ellátás minden területén, mint amihez hozzászoktunk a
városban.
Pedig a feladat egyre több. Bár Tiszaújváros szerencsésnek te-
kintheti magát, de városunkban is érzékelhetőek a negatív gaz-
dasági hatások. Egyre több a hátrányos helyzetű, perifériára
szorult ember. Az egyedülálló idős emberek segítésére is egyre
nagyobb az igény, és sajnos a hajléktalanok száma is érzékelhe-
tően nő.
Míg a feladat egyre több a szférában, nem kizárt, hogy a bérek
hamarosan csökkenni fognak. Igaz ugyan, hogy 2014 nyarán az
ágazatban bérfejlesztés hajtott végre a kormányzat, de 2015. nov-
ember 30-i lejárattal. Azaz ekkortól visszaállnak a régi fizetések,
hacsak nem döntenek máshogy. Erre utaló jel azonban nincs. E
közel sem szívderítő helyzetről is szó esett az ünnepségen.
- Nagyon nagy szükség lenne a bérfejlesztésre a szociális ága-
zatban - mondta Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ vezetője. - Ha ez nem fog megtörténni, akkor
január elsejétől sok dolgozó sokkal kevesebbet fog keresni, mint
jelenleg.
Tiszaújváros önkormányzata, mint eddig is, igyekszik anyagilag
is megbecsülni a szociális területen dolgozókat. Az ötszázalékos
béreltérítés mellett évi két alkalommal összesen egy havi bérnek
megfelelő jutalommal honorálja az elvégzett munkát.
A jövő év több tekintetben is újdonságokat hoz majd. Az önkor-
mányzat hamarosan számos, a szociális szférát érintő kérdésről tár-
gyal. Átszervezés előtt áll a családsegítő szolgálat, gyermekjóléti
központok jönnek létre, és az Ezüsthíd gondozóház bővítése is na-
pirenden van, mindemellett a hajléktalan szálló bővítésére is szük-
ség lenne.

borza

Sok feladat vár az ágazat dolgozóira.

Hajléktalanok télen

Szállón és szabadban
Igaz, városunkban még nem
kiugróan magas, de sajnála-
tos módon egyre emelkedik a
hajléktalanok száma. A tél
közeledtével, a hőmérséklet
csökkenésével nő veszélye-
zettségük is.

Az úgynevezett téli krízisidőszak novem-
bertől április végéig tar. Ilyenkor a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ is
kiemelt figyelmet fordít a hajléktalanokra.
Az önkormányzat átmeneti szállást bizto-
sító intézményt működtet számukra, és a
családsegítő szolgálat is folyamatosan
tartja a kapcsolatot a közterületen élő haj-
léktalanokkal, hogy célzottabb segítséget
lehessen nyújtani.
- Jelenleg 17 férőhelyes a hajléktalanok át-
meneti szállása, 15 férfit és 2 nőt tudunk
fogadni - mondja Bundik Anita, a Tiszaúj-
városi Humánszolgáltató Központ intéz-
ményvezető helyettese. - Itt elsősorban a
szállást biztosítja az intézmény, valamint a
tisztálkodás lehetőségét. A szálláshaszná-
latban benne van a fűtés, a világítás, a
meleg víz. Tisztálkodási eszközöket is

adunk, illetve étel melegítésére és fo-
gyasztására alkalmas helyiséget. Minden
héten van orvosi ellátás a szállón, tehát
oda megy ki a háziorvos megvizsgálni az
ellátottakat, és a betegek elkülönítésére is
van lehetőség, tehát komplex szolgáltatást
nyújt az intézmény.
Az egyik lakót is megkérdeztük ott jár-
tunkkor. Név nélkül elárulta nekünk, hogy
egy hónapja lakik a szállón, mert elárve-
rezték a lakását. Rokkantnyugdíjas, így
képtelen volt fizetni a rezsiköltségeket.
Nem akart kint éjszakázni, ezért döntött
úgy, hogy felkeresi a szállót. Igaz, ennek is
van díja, de azt már ki tudja fizetni a fel-
foghatatlanul, méltánytalanul alacsony
nyugdíjból. Elmondta még, hogy az ellá-
tás kifogástalan az intézményben, és az ott

dolgozók, amiben csak lehet, segítenek.
Persze alkalmazkodni kell a többi lakó-
hoz, de más választása nincs.
A szálló használata az első hónapban in-
gyenes, később viszont térítési díjat kell
fizetni, ez azonban minimálisnak nevez-
hető összeg. 28.500 Ft alatti jövedelem-

mel rendelkezőknek 1800 Ft/hó, e fölötti
jövedelmű ellátottaknak 3.600 Ft/hó. A
szálló évek óta telített.
A közterületen élő hajléktalanok száma is
folyamatosan növekszik. Míg 2010 és 2013
között 5-6 főről volt tudomása a humán-
szolgáltató központnak, mostanra ez a
szám a duplájára nőtt. A humánszolgáltató
igyekszik minél többirányú segítséget nyúj-
tani nekik. A családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat szakemberei a hajléktalan szálló
szociális munkásaival együttműködve tö-
rekszenek arra, hogy mindenféle szociális
ellátáshoz hozzájuttassa ezeket a szemé-
lyeket. Az intézmény ruhaadománnyal és
takarókkal tudja még a hajléktalanokat se-
gíteni, valamint meleg teával. A Magyar
Élelmiszerbankkal és a TESCO-val közös
kezdeményezésként pedig kétnaponta ke-
nyeret osztanak.
Tiszaújvárosban nem csak a humánszol-
gáltató központ, hanem a Vöröskereszt Ti-
szaújvárosi Területi Szervezete is segít a
rászorulókon. Ruhákat, tisztítószereket és
tartós élelmiszereket is gyűjtenek. Év vé-
géig több akciót is szerveznek a nehéz kö-
rülmények között élők megsegítésére.

Dá

Hajléktalanul. Kilátástalanul?

Ég...

... és föld.
Véradás

Kevés volt a donor
Az elmúlt héten kétnapos véradást szervezett a Magyar Vö-
röskereszt Tiszaújvárosi Területi Szervezete a Hamvas Béla
Városi Könyvtárban. A vártnál most kevesebben adtak vért.
Az első napon 67-en, míg a másodikon 55-en jelentkeztek do-
nornak. A terv mindkét napon 100 fő volt. A következő vér-
adás november 25-én, szerdán lesz, ekkor 7.30 és 12.30 között
az Eötvös középiskola kollégiumába várják a donorokat.

*
A Vöröskereszt helyi szervezete idén is köszönti a rendszeres,
sokszoros véradókat. Pénteken 17 órától a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban rendeznek véradóünnepséget, míg novem-
ber 26-án, csütörtökön 14 órától a Laza Pláza Klubházban.

November 23-ig szavazhatunk

Magyarország
kedvenc ápolója

A tiszaújvárosi Molnár Lajosné, Éva lehet Magyarország kedvenc ápolója.
Az NLCafé szerkesztősége ősszel indította az ország kedvenc ápolója akciót. Az ol-
vasók jelölhették azokat az ápolókat, akiknek munkáját a legtöbbre becsülik, akiknek
a leghálásabbak. A szerkesztőség kiválasztotta a végső győzelemre esélyes 10 jelöltet,
köztük Molnár Lajosnét, a Tiszaújvárosi Református Egyházközség Nikodémus Idősek
Otthonának szakápolóját, aki november 23-ig várja a szavazatokat.
/http://www.nlcafe.hu/orszag_kedvenc_apoloja/48//
Éva 30 éve van a pályán, a református otthonban dolgozik, másodállásban pedig a ren-
delőintézet hospice-szolgálatánál segít a betegeken. „Az egészséges ember a holnapra
gondolva építgeti terveit, de mikor beteg lesz, akkor minden összeomlik, és hozzáértő,
segítő szakemberekre van szüksége ahhoz, hogy a betegségéből meggyógyuljon, vagy
el tudja fogadni és együtt tudjon élni vele. Ez vagyok én, ezek vagyunk mi.” - mondja
Éva a hivatásáról.
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Látványosságban sem lesz hiány az év végi rendezvényeken. Lézershow,
légtornászok, bűvész és latin táncosok (képünkön) lépnek majd fel.

A nyakkendő a szabályok betartására, a becsületes helytállásra kö-
telez.

kronika@tiszatv.hu

Találkoztam egy angyalkával
Igaz történet, e kedves mesém. Mert a leg-
szebb meséket sokszor az élet írja.
Az őszi erdő lombhullatta ösvényeit jártuk
barátnőmmel, Marikával. Ilyenkor ezer-
színű a táj. A fák levelei még utolsó ere-
jükkel párszor átöltöznek a napsugarak él-
tető fénytáncai alatt. Végső átváltozásuk
ez a fagyos télre várva, de káprázatos!
AVilágító kő nevű sziklához érve, ahonnan
a legszebb a táj, hangos gyerekcsacsogásra
figyeltem fel. Egy apuka és két apró kislá-
nya haladt egyre feljebb a meredek szikla-
falon.Akár a zergék, ugráltak nevetve egyik
követ a másik után meghódítva. Én, aki
mindezt csak félve, alulról figyeltem, meg-
könnyebbültem, amikor fenekükön csúsz-
kálva, végre leértek elém. Megismerkedve,
utunkat együtt folytattuk tovább.
A kislányok kezünket fogva csak meséltek
és meséltek, miközben az apuka mögöttünk
egymaga ballagott. Megtudtuk, hogy na-
gyon messziről jöttek, Győrből Miskolcra a
nagymamához, így lett a szép kirándulás. A
mama azért nincs most velük, mert kistest-
vérük születik. A nevük: Nórika és 4 éves,
míg Timi 6 éves és már iskolás. Szavaltak és
meséltek, mutatták előreszaladva az utat. Fi-
gyelték a fákra rajzolt útjeleket, figyelmez-

tettek a fő úton átkelve, el ne üssön egy
autó. Azt mondták, ők a mi idegenvezető-
ink, hogy el ne tévedjünk. Mindent elját-
szottak velünk, amit apukájuk nekik előtte
tanított. Megosztottuk egymással uzson-
nánkat. Kekszet kaptunk tőlük kedvesen kí-
nálva, míg mi körtét pucoltunk nekik.
A szentléleki pálos kolostorhoz érve töb-
bedmagunkkal álltuk körbe a régi romo-
kat. Itt Nórika nagy csodálatunkra kis
előadást tartott a hely történetéről. Elme-

sélte, hogy IV. Béla idején építtetett. Apu-
kájuk mögöttünk büszkén mosolygott ba-
jusza alatt. Ha fényképezni szerettem
volna az omladozó falak között, kedvesen
figyelmeztetett, jöjjek ki, veszélyes lehet!
Őrangyalkáink voltak egész úton a csupa
szív gyerekek!
Ám legkedvesebb kis megnyilatkozásuk
csak ezután következett!
Egy tisztásra kiérve, egy elhagyott fapad
várta a fáradt vándort. Barátnőm bíztatott,
üljek le, ő majd megörökít egy képen e
szép táj közepén. Hangosan értésére ad-
tam, leülni nem merek, mert vizes, mohás
a pad. Nórika azonnal reagált. Kis rózsa-
színű kabátját levetve futott elém ezekkel
a szavakkal: Olgi néni, itt az én kabátkám,
leterítem alád, hogy ne piszkold le a
ruhád! Ezért neveztem el angyalkának.
Bearanyozta a napomat.
Magamhoz öleltem szorosan, és elkészült
a kép, ami örök emlék marad.
Jézus szavai, tanítása jut eszembe: „Ha
majd olyan tiszta lesz a lelketek, mint a
gyermekeké, akkor juthattok be a meny-
nyek országába!”
Nórika hiányzol!

Szeretettel: Olgi

Csepregitől Ciniig

Év végi sztárvendégek
Véglegessé vált a hagyományos év végi ren-
dezvényeken fellépő sztárvendégek név-
sora.

December 16-án a Szépkorúak karácsonyi ünnepségén
Csepregi Éva énekel a közönségnek. A gazdasági társasá-
gok december 17-én rendezendő évértékelőjén NagyMol-
nár Dávid bűvész és a harmonikás-énekes Szabó Ádám
varázsolja el a dolgozókat. A közalkalmazottak és köz-
tisztviselők december 18-án tartják évzáró műsoros érte-
kezletüket, őket Polyák Lilla és Homonnay Zsolt
szórakoztatja majd, de a művészházaspár fellépése mellett
látványos lézershow is vár a publikumra. A december 19-
ei Sportgála sztárja Dér Heni lesz, továbbá a LED légtor-
nász csoport mutatványainak tapsolhatnak a résztvevők.
A Tisza Média Kft. és a Derkovits Kulturális Központ
december 28-án rendezi meg hagyományos szilveszteri
műsorát. Az est sztárvendége Zalatnay Sarolta lesz, itt
is fellép Nagy Molnár Dávid bűvész, a látványról a
Samba Show táncegyüttes, a humorról a Mini&Maxi duó
gondoskodik majd.

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys éremeső
A Kazinczy Ferenc Református Általános
Iskola fennállása óta először vett részt mi-
nősítő táncművészeti versenyen olyan
tánccal, melyet az iskola pedagógusa taní-
tott be a diákoknak. Az intézmény a 2015-
ös farsangon nagy sikert aratott palotást
nevezte be a november 7-én, Debrecenben
megrendezett Dance Factor 2015 Orszá-
gos Minősítő és Díjkiosztó Táncművészeti
Versenyre, ahonnan rögtön arany minősí-
téssel érkeztek haza a csapat 5.a és 5.b
osztályos tagjai. Bíró Eszter, Brunyánszky
Réka, Csillik Kristóf Bálint, Danó Me-
linda, Dombi Dávid, Karsza Márton Ben-
ce, Kelemen Alexandra, Kertész Kornél,
Mátyás Boldizsár, Szabó Dorina, Szabol-
csi Dóra, Vámosi Kincső, Zakhar Zsom-
bor 5.a osztályos tanulók, valamint Antal
Gergő, Bagdi Hanna, Füredi Anna, Gerhát
Melinda Bianka, Kosina Réka, Lengyel
Réka Zsanett, Sirokai Szilárd, Somogyi
Dorka, Szabolcsi Bálint, Vígh Zita, Vitos
Virág, Tar Levente és Zsikin Tamás 5.b
osztályos tanulók bizonyultak a legjob-
baknak azon a szombaton. Felkészítő pe-
dagógusuk Komlósné Oláh Mária.
Az aranyminősítés mellé az országos ver-
seny kategóriagyőzelme is a miénk lett,
így hazafelé minden diák nyakában arany-
érem csilloghatott. Köszönjük a szülők, az
osztályfőnökök és segítőkész diákjaink tá-
mogatását is, akik méretre igazították a ru-

hákat, a versenyen öltöztették diákjainkat
és szurkoltak nekik.
Szintén először vettünk részt Szentírás

felolvasó versenyen, melyet a Tiszaújvá-
rosi Szent István Katolikus Általános Is-
kolában bonyolítottak le november 10-én.
Intézményünket Kiss Gábor Botond 5.a és
Bujdos Bettina 8.a osztályos tanulók kép-
viselték, akiket Kocsis Katalin Ildikó ké-
szített fel. Ezen a versenyen is kazinczys
diák lett a legjobb az 5. osztályosok kate-
góriájában. Kiss Gábor Botond mindenki-

nél szebben olvasta fel a Szentírás sza-
badon választott és kötelező részeit.
Németes tanítványaink Tiszalúcon vettek
részt a körzeti német versenyen, ahonnan
szintén éremmel tértek haza 5. és 6. évfo-
lyamos diákjaink. Kosina Réka, Sirokai
Szilárd 5.b osztályos, valamint Káposzta
Bence Péter 6.b osztályos tanulók alkot-
ták azt a csapatot, amelyik a dobogó har-
madik fokára állt fel. Felkészítőjük Kocsis
Katalin Ildikó.

Dorony Attiláné igazgató

A Hunyadi Mátyás Iskola 40. évfordulójának tiszteletére rende-
zett programsorozat részeként november 13-án nyakkendő-át-
adási ünnepséget tartottunk.
Az esemény előtt egy fogadalmat kellett tennie mindenkinek.
Ennek szövegét Ládi Adrienn 8/1. osztályos tanuló olvasta fel, s
arról szólt, hogy ez a jelkép kötelez minket a szabályok betartá-
sára, becsületes helytállásra, szép eredmények elérésére.
Az első két nyakkendőt Hok Csaba igazgató úr és Makrai
Marianna intézményvezető-helyettes asszony kapta, igazgató
úrnak Vincze Vanda Napsugár 7/2. osztályos, intézményvezető-
helyettes asszonynak Szabó Péter 8/2. osztályos tanuló kötötte
fel.
Ezt követően igazgató úr és igazgatóhelyettes asszony tette a pe-
dagógusok, majd minden osztályfőnök és napközis nevelő a saját
osztálya gyermekeinek nyakába e jelképes ruhadarabot, melyen
az aulából ismerős Hunyadi-dombormű díszeleg.
Tiszteletbeli hunyadisok lettek az iskola alapítványának tagjai is.
Végül Hok Csaba igazgató úr is beszélt az esemény jelentőségé-
ről, összetartozásunk jelképéről.
Az avatási ünnepség alatt a Hunyadi induló szólt, mely egy régi
indulónk felfrissített változata, s így zárul utolsó sora: Hajrá Hu-
nyadi!

Tankó Lászlóné
intézményvezető-helyettes

Táncos sikerek

Duóban és csapatban
is kiemelkedők

Az Év Tánca/Dance Factor táncversenyt november 7-én rendez-
ték meg Debrecenben, ahol a tiszaújvárosi Fitt-Dance tánccso-
port kiválóan szerepelt. A Találkozás című koreográfiájuk (Kat-
lan Judit, Bócsi Attila) ezüst, a Mozdulj és lépj című koreográfi-
ájuk (csapat) arany minősítést kapott.
Emellett a legvidámabb koreográfia serlegét és a hiphop táncka-
tegória bajnokai elismerést is kiérdemelte a Fitt-Dance.

A palotást bemutató ötödikesek.

Olgi Nórival.

kronika@tiszatv.hu

Nyakkendőkötés
a Hunyadiban

Hok Csaba intézményvezető is szólt az összetartozás jelképéről.
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A Tisza TV műsora
November 19., csütörtök

9:00 Héthatár: Nyílt nap az Eötvösben - A szociális munka
napja - Év végi támogatások – Szalagavató - Zöld járat - Sze-
derkényi ősz
9:15 Hétről-Hétre: Testvérvárosi együttműködés - Bárány-
himlő: oltassunk vagy sem? - Sport (A műsor a szerdai adás is-
métlése)

November 25., szerda

18:00 Héthatár: Csütörtöki töri - A véradókat köszöntötték -
Szülő-nevelő bál - Kazinczys évforduló - Kabaréest - Színház
Határok Nélkül - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Magazinműsor
18:30 Fogadóóra: Bráz György polgármester válaszol a nézők
közérdekű kérdéseire

November 26., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: a szerdai adás ismétlése
Utána: A képviselő-testületi ülés 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 rendezvénysorozat Nebántsvirág
című előadására minden jegy elkelt.
Hamvas BélaVárosi Könyvtár
November 19. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAI-
KOK - „A könyv: nagyítóüveg” - rendhagyó irodalmi be-
szélgetés. Témánk: Ragaszkodás kontra szabad élet. Mi
mindenhez ragaszkodunk? Álmokhoz, elvekhez, szokások-
hoz, helyzetekhez, személyekhez? Könnyű-e elengedni ra-
gaszkodásunk tárgyát, ha ez a döntés változást hoz éle-
tünkben? A beszélgetést vezeti Kázsmér Ágnes fejlesztő
biblioterapeuta.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
November 27. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyár-
idéző” sorozata. Kelet-Tirol királynője, a Grossvenediger.
Előadó: Bánrévi Viktória. Helyszín: a könyvtár előadóterme.

FELHÍVJUK KEDVES LÁTOGATÓINK FIGYELMÉT,
HOGY ELŐRELÁTHATÓLAG
2015. NOVEMBER 24-25-26-ÁN
ÉMÁSZ KARBANTARTÁSI MUNKÁLATOK MIATT AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET KÖSZÖNJÜK.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
November 24. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok,
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.
Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár.
November 27. (péntek) 16.00 óra: Olvasókör. Karácsonyi
könyvajánló - Mit, miért érdemes megvenni? - Válogatás
könyveinkből. Helyszín: Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár.

Városi Kiállítóterem
MÁS-KÉP amatőr képző- és iparművészeti tárlat. A Nem-
zeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Iro-
dája és a Derkovits Kulturális Központ közös programja.
Látogatható november 23-ig.

A könyvek szeretete meghatározza azt, hogy ki,
miként gondolkodik a világról. 45 évvel ezelőtt ez
hatványozottan igaz volt. Akkoriban ugyanis nem
csak szépirodalom került a polcokra nagy szám-
ban, hanem olyan művek is, melyek a regnáló ha-
talom politikáját mutatták be, vagy azzal szoros
összefüggésben voltak.
Ezek az úgynevezett politikai könyvek saját „ün-
nepet” kaptak. A Politikai könyvnapok országos
rendezvénysorozata 1970-ben a Kossuth Könyv-
kiadó jóvoltából a Derkovits Gyula Művelődési
Központban kezdődött. Minderről a Borsodi Ve-
gyész 1970. november 19-i száma is megemléke-
zett.
„- Megtisztelő számunkra, hogy a Lenin-centená-
rium évében a mi városunkban került sor a politi-
kai könyvnapok országos megnyitóünnepségére -
mondotta többek között Kovács Miklós elvtárs.”
(A leninvárosi pártbizottság első titkára - a szerk.)
Akkoriban a politikai indíttatású kiadványok nagy
szerepet töltöttek be. Nem volt még olyan elter-
jedt a televízió, mint manapság. Ennek is köszön-
hető talán, hogy a hatalmat gyakorló párt - az

MSZMP - Központi Bizottságának agitációs és
propaganda osztályvezető-helyettese, dr. Móna
Gyula is ellátogatott az ünnepségre.
„A mai rohanó világban rendkívül szükséges, hogy
mind jobban nőjön a politikai könyvek olvasóinak
tábora.” - mondta.
Ennek érdekében a centenáriumi évben a Lenin-
művek egész sorozatát tervezte megjelentetni a
könyvkiadó, melytől az olvasótábor növekedését is
remélték.
A jövő héten ismét szemlézgetünk!

borza

Politikai könyvnapok
45 éve történt

Szederkényi ősz

Portékák, játékok, figurák
Szederkényi ősz címmel má-
sodik alkalommal rendeztek
egész napos programot a Ti-
szaszederkényi Művelődési
Házban.

Az események már délelőtt 10 órakor el-
kezdődtek, az Óz a nagy varázsló című
mesejátékot vitték színpadra fiatal amatőr
színjátszók. A későbbiekben őszi hangu-
latú játszóház várta a gyerekeket, ahol az
évszakra jellemző figurákat készíthettek a
Tiszavirág Foltvarrókör tagjainak segédle-
tével. Ezúttal is találkozhattak az érdeklő-
dők helyi készítésű termékekkel. A „Mu-
tasd meg a portékádat!” felhívásra befőt-
tekkel, lekvárokkal, Szederkényből szár-

mazó terményekkel jelentkeztek a verseny-
zők. A portékákat ugyanis, amellett, hogy
egy ízléses kiállításon lehetett szemügyre
venni, a zsűri oklevéllel is díjazta. Egy
másik kiállítás is várta az érdeklődőket.
Amigurumi világ címmel Zádeczkiné Vigh
Edit munkáival, különleges horgolt figu-
ráival találkozhattak a látogatók.
Idei újdonság volt a Társasjáték nem csak
gyerekeknek című program, ahol csopor-
tokban lehetett klasszikus társasjátékokkal
játszani. Tábla-, kártya- vagy épp straté-
giai játékokkal játszhattak a résztvevők.
Ahogy a cím is jelezte, gyerekeket, fel-
nőtteket, de akár teljes családokat is vártak
„társasozni”. Az este végén sztárvendég-

ként Kökény Attila lépett fel önálló estjé-
vel.
Mátyás Edina a Tiszaszederkényi Műve-
lődési Ház művelődésszervezője a ren-
dezvényről elmondta, azt szeretnék elérni,
hogy a szederkényiek megmutathassák
magukat.
- Az egyik ilyen eleme például a rendez-
vénynek a Mutasd meg a portékadat, ahol
az őszi terményekre, az őszi betakarításra
szeretnénk felhívni a figyelmet. A másik
fontos elem, hogy egy kedves kis napot
szeretnénk megszervezni, ahol tiszaújvá-
rosiak, tiszaszederkényiek, gyerekek fel-
nőttek egyaránt jól érezhetik magukat.

Dá

Terítéken Szederkény portékái.

ZádeczkinéVigh Edit figurái.

Rutinosak és kezdők

Növendékhangverseny a zeneiskolában
Furulya, zongora gitár, klarinét,
trombita, szaxofon, hegedű. Ilyen
színes volt a Vándor Sándor Ze-
neiskola növendékhangverseny-
ének hangszeres palettája. A
műsorban nem csak azok a diá-
kok léptek színpadra, akiknek
már több éves rutinjuk van,
hanem azok is lehetőséget kaptak
a bemutatkozásra, akik csak né-
hány hónapja kezdték meg zene-
iskolai tanulmányaikat.
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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.

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.

FOLYAMATOS HALTELEPÍTÉS!
A Zabos Géza HE 2015. november 20-án (pénteken) 2.000 kg pontyot (2kg/db) telepít az
alábbiak szerint:

Csécsi tó: 600 kg
Erdészeti tó: 600 kg
Tolnai tó: 300 kg
Örösi tó: 200 kg
Kürti tó: 300 kg
Horgászni 2015. november 21-én (szombaton) reggel 07.00 órától lehet!
A halászattól függően még várható telepítések:
300 kg csuka (az adó 1%-ából befolyt összegből) és 2.000 kg keszeg.
Tolnai tó: 100 kg csuka 500 kg keszeg
Csécsi tó: 200 kg csuka 1.000 kg keszeg
Kürti tó: 500 kg keszeg

Balázs Tibor
horgászmester
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A Sportcentrum eseményei
November 21. szombat

08.00 Tiszaújváros Védelmében Meghívásos teremlabdarúgó
torna Edzőterem
Súlyemelés
09.30 Kőszegi György Országos Súlyemelő Emlékverseny

Súlyemelőcsarnok
12.00 Ünnepélyes emléktábla-avatás Kőszegi György és
Ördögh István tiszteletére Súlyemelő klubház
Kézilabda
16.00 TSC - Diósgyőri KSE női kézilabda bajnoki mérkőzés

Játékcsarnok
November 23. hétfő

Teremlabdarúgó bajnokság
6. forduló 1. nap Edzőterem
19.00 Fárosz Hajtói- Sajó Fenyő
19.50 BFM Revans - GEMS Sport
20.40 SC Grund- Feketék Fehéren

November 24. kedd
Teremlabdarúgó bajnokság
6. forduló 2. nap Edzőterem
18.30 FC Konako - Ka-Jo 2001
19.20 Bundeswehr - Special J.
20.10 Galaktikusok - Sörösök

Asztalitenisz

Idegenben is
otthonosan

Az NB III-as és mindkét megyei asztalitenisz csapatunk maga-
biztos győzelemmel tért haza idegenbeli vendégszerepléséről.
A legjobbak Füzesabonyban, a megyei „A” csoportos TSC II.
Miskolcon, a „B” csoportban játszó Eötvös DSE Ongán mozgott
otthonosan az asztalok mellett.
Füzesabonyi SC - TSC I. 4-14
A győzelmeket szerezték: Temesvári 4, Koncsik 3, Vécsei 3, Gu-
lyás 3 és a Gulyás-Temesvári páros.
DVTK Volán III. - TSC II. 5-13
A győzelmeket szerezték: Mag 4, Kavicsánszki 4, Fóti 3, Dubéczi
1 és a Fóti-Dubéczi páros.
Onga SE - Eötvös DSE Tiszaújváros 4-14
A győzelmeket szerezték: Kanyó 3, Tóth 3, Zoltán 3, Jakab 3, il-
letve a Léka-Tóth és a Jakab-Zoltán páros.

Kézilabda

Siker a listavezető
ellen

A MEAFC csapatát fogadta soros bajnokiján a Tiszaújvárosi SC
kézilabda csapata a hétvégén. Bár a papírforma a vendégeknek
kedvezett, a lelkes Tiszaújváros kifogta a miskolci gárda vitorlá-
jából a szelet és egy jó iramú mérkőzésen fontos győzelmet ara-
tott.
Tiszaújvárosi SC - MEAFC 24-22
TSC: Kovács, Rónai 6, Nagy 5, Darabos 9, Bagdi Á. 2, Kiss 2,
Bagdi B., Cserék: Új, Bozsik, Béke
Béres Zoltán, szakosztályvezető: Két vereség után érkeztünk el e
nagyon fontos mérkőzéshez. A lányok hozzáállásával maximáli-
san elégedett vagyok, végre védekezésben azt láttam, amit sze-
rettem volna. A bajnokság folytatódik, szombaton a Diósgyőr
ellen lépünk pályára hazai környezetben 16 órától, vasárnap
pedig Szerencsre látogatunk.

Labdarúgás

Vereség kiábrándító játékkal
Az NB III Keleti csoportjá-
nak 16. fordulójában a ta-
bella utolsó előtti helyén álló,
egykoron szebb napokat meg-
élt Rákospalotai EAC együt-
tesét fogadta a Termálfürdő
FC Tiszaújváros gárdája.

A győzelemre számító hazaiak ezúttal ki-
ábrándító játékuknak köszönhetően pont
nélkül maradtak.

TFCT - REAC 1-2 (1-1)
Tiszaújváros: 150 néző, V.: Györki, (Ke-
lemen, Szert).
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Tóth-Po-
lényi, Fodor, Hajdu (Hussein), Molnár F.,
Sigér, Angyal, Kerekes, Bussy, Katona
(Kovács), Molnár L.
REAC: Ordasi-Balázs, Borsos, Kollár, Ka-
sza, Lászka, Németh (Pálmai), Illés, Kiss,
Csiszár, Imecz (Krasznay, majd Pásztor).
4. perc: Röviden szabadítottak fel kapu-
juk előtt a tiszaújvárosi védők. Kiss Csi-
szárhoz passzolt, aki az átvételt követően
17 méterről a balösszekötő helyéről a
kapu bal oldalába bombázott. 0-1
45. perc: Kerekes jobb oldalról beívelt
szöglete után a lepattanó labdát a kapu
előterében álló Kasza rosszul találta el, lá-
báról a labda a jobb alsó sarokba vágódott.
Öngól. 1-1
46. perc: Lászka a bal oldalon tört be a ti-
szaújvárosi 16-oson belülre, lerázta a rá-
támadó védőket és az alapvonalhoz érve
középre emelt, ahol érkezett Imecz, és
senkitől sem zavartatva 5 méterről a léc
alá fejelte a labdát. 1-2
Az őszi szezonban eddig csak egy győzel-
met szerző REAC a kezdést követően azon-
nal megszerezte a vezetést. Az egyenlíté-
sért küzdő hazaiakat könnyedén hatástala-
nították saját térfelükön a vendégek.
Végül egy pontrúgás utáni öngóllal a fél-
idő végén „visszajöttek a mérkőzésbe” a
kék-sárgák. A fordulás után viszont rögtön
jött a hidegzuhany és ismét vesztésre áll-
tak. A REAC taktikusan megszállta kapuja
előterét, ami hatásosnak bizonyult, így

megérdemelten vitte el a 3 pontot.
Az ősszel csak a Magyar Kupában re-
meklő Tiszaújváros hozta bajnoki formá-
ját, az erőtlen, lassú, komótos, pontatlan,
gyenge játékot. Ez a produkció kritikán
aluli volt, ha a folytatás is hasonló lesz,
akkor még kiesési gondjai is lehetnek a
gárdának.
Bocsi Zoltán, vezetőedző: Katasztrofális
teljesítményt nyújtottunk a mai napon,
aminek vereség lett az eredménye.
Dinka Balázs, vezetőedző: Egy jó csapat
otthonában, a pálya talaja miatt egy küz-
delmes mérkőzést játszottunk. Tudtunk
szerezni két gólt, amellyel sikerült meg-
nyerni a mérkőzést. Gratulálok a csapat-
nak.
További eredmények
Putnok FC - Somos SE 2-1
Felsőtárkány-Mezőkövesd Zsóry - Cigánd
SE 3-1
Nyírbátori FC - Rákosmente KSK 1-1
Nyíregyháza Spartacus FC - Kazincbar-
cika SC FC 2-2
DVSC-DEAC II. - FC Hatvan 0-1
Jászberényi FC - DVTK II. 0-0

Tállya KSE - Újpest FC II. 0-1
Következik a 17. forduló
2015.11.21., szombat, 13:00
Somos SE - Tállya KSE
FC Hatvan - Nyíregyháza Spartacus FC
Kazincbarcika SC FC - Nyírbátori FC
Rákosmente KSK - Jászberényi FC
Cigánd SE - Putnok FC
2015.11.21., szombat, 17:00
REAC - Ceglédi VSE
2015.11.22., vasárnap 13:00
Újpest FC II. - DVSC-DEAC II.
DVTK II. - Termálfürdő FC Tiszaújváros
Szabadnapos: Felsőtárkány-Mezőkövesd
Zsóry

Négyből három

Mind a négy utánpótlás csapatunk hazai
környezetben szerepelt a hétvégén. Három
győzelem és egy vereség a mérlegük.
Eredmények:
U19 TFCT-Cigánd SE 3-0
U17 TFCT-Cigánd SE 4-0
U15 TFCT - Loki Focisuli Debrecen 5-2
U14 TFCT - Loki Focisuli Debrecen 0-10

A REAC által bekerítve, leterítve…

Kosárlabda

Phoenix: nem oda, Óbuda!
Évek óta nagy csatákat vív
egymással a Tiszaújvárosi Ter-
málfürdő-Phoenix KK és az
Óbudai Kaszások csapata.

Most sem volt ez másképpen az NB I/B
alapszakaszának 5. fordulójában. Mindkét
gárda óriási erőket mozgósított a győze-
lem érdekében. Végül a találkozó hajráját
jobban bíró hazaiak 20 ponttal verték el-
lenfelüket.

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix
KK - Óbudai Kaszások

81-61 (20-19, 20-16, 16-19, 25-7)
Tiszaújváros, 400 néző. V.: Gergely Csa-
ba, Lengyel Ádám, Bács Csaba.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK:
Czura (9/3), Varga Á. (12/6), Kovács Z.
(8), Benőcs D. (12/6), Pongrácz (5/3).
Csere: Osnach (18/3), Mohay (9), Magyar
(5/3), Pöstényi (1), Vida Z. (2), Kovács B.,
Oláh Z.
Óbudai Kaszások: Kováts (14), Petrucsik
(6), Takács (10/6), Tóth (3/3), Kopasz (7).
Csere: Mondzinger (8), Krasznai (9/6),
Nagy (4).
A vendégek kezdték jobban a mérkőzést,
de jelentős előnyre nem sikerült szert ten-
niük. A Phoenix, ha támadásból nem sike-
rült, akkor a büntetőket remekül kihasz-
nálva tartotta a lépést ellenfelével. A ne-
gyedet, ha csak egy ponttal is, de végül a
hazaiak nyerték 20-19-re.
A második 10 perc úgy kezdődött, mint az
első, azaz a vendégek vezettek, ám ahogy
teltek a percek, lassan felzárkózott a
Phoenix, majd átvette a vezetést is. Az
ukrán idegenlégiós, Osnach brillírozott,
parádés zsákolással ragadtatta tapsra a kö-

zönséget. A félidő végére ötpontosra, 40-
35-re hízott a hazaiak előnye.
A fordulás után pillanatok alatt eltűnt az
előny, sőt ismét a Pest megyei csapat vette
át a vezetést. Úgy nézett ki, 54-54 lesz a
harmadik játékrész vége, de Czura kosara
végül kétpontos előnyt jelentett a mindent
eldöntő negyedik negyed kezdetére.
Az utolsó játékrész már csak a Tiszaújvá-
rosról szólt, egyre jobban elhúzott, való-
sággal állva hagyta ellenfelét, amely nem
bírta a tempót, szárnyalt a Phoenix. Végül
nem várt 20 pontos siker született. A 81-
61-es eredmény azt jelenti, hogy az alap-
szakaszban a Phoenix továbbra is veretlen
maradt hazai környezetben.
Brunyánszky István, vezetőedző: A máso-
dik félidőben sikerült a fiúknak elhinniük

magukról, hogy kemény védekezéssel
sima győzelmet lehet aratni. Gratulálok a
csapatnak, hogy az első félidei álmos játék
után, az agresszív hozzáállásnak köszön-
hetően szép győzelmet arattak.
Kertész István, vezetőedző: Ezen a mérkő-
zésen nem tudtunk kiegyensúlyozott telje-
sítményt nyújtani, időnként jó szakaszok
után megzavarodott a csapat. Különösen
fájó ez azért, mert az elmúlt hét során
igyekeztünk készülni a Tiszaújváros letá-
madása ellen. A játékvezetők is segítették
a hazai csapatot, a személyi hibákat részre
hajlóan ítélték meg. Jellemzően a
Tiszaújváros 23 büntetőt dobhatott, mi 12-
őt. Csapatunkból ezúttal Sebők Tamás,
Gorszky Jaroszláv és Szeleczki István hi-
ányzott különböző okok miatt.

Osnach (13) tarthatatlan volt.

Labdarúgás

Szép volt öregfiúk!

Az elmúlt hétvégén a lengyelországi Kolbuszowa városában sze-
repelt az FC Tiszaújváros öregfiúk csapata. A tornán két hármas
csoportban hat csapat vett részt. A mieink a döntőbe jutottak, ahol
a helyi csapattal 2-2-es döntetlent játszottak, majd a büntetőrú-
gások után a hazaiak örülhettek a tornagyőzelemnek. A torna leg-
jobb kapusa címet Molnár Zoltán érdemelte ki. A csapat tagjai
voltak: Molnár Zoltán, Kovács László, Szokol László, Vámosi
Károly, Lukács Flórián, Gulácsi Béla, Adorján Károly, Kazár
Csaba, Járai József, Varjas Tamás, Nagy Róbert, Ujj János.
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