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Munkarendváltozás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mindenszentek 
körüli munkarendváltozás következtében a Polgármesteri 

Hivatalban 2016. október 15-e (szombat) munkanap. 
Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Okok és tanulságok

Négyórás kihallgatás

Lépcsőszentelés és templombúcsú

Távhőrekonstrukció fűtési idényben 

Kettős ünnep a római katolikusoknál
Kettős ünnep volt a tiszaúj-
városi római katolikusok éle-
tében az elmúlt héten vasár-
nap. Mária Magyarok Nagy-
asszonya búcsúünnepe mel-
lett most szentelték fel a nem-
rég elkészült templomlépcsőt 
is. A beruházást Tiszaújváros 
önkormányzata finanszírozta, 
a lépcső építése 21 millió fo-
rintba került. 

- Ékköve ez a templomnak - mondta dr. 
Mata István plébános -, végre elkészült 
a lépcső, amire hosszú évek óta vártunk. 
Ficzek László érseki helynökatya szente-
li fel, aki nem véletlenül van itt, hiszen 
1995 és 1997 között itt, Tiszaújvárosban 
volt káplán.
- Számomra, mint az érsekségen dolgozó 
papnak, minden templom fontos - mondta 
Ficzek László -, és szeretnénk, ha minden 
templom és templomkörnyezet jó állapot-
ban lenne. Ami a legszebb, hogy 24 év 
telt el azóta, hogy ez a templom elkezd-
te működését. És 24 év elteltével az akko-
ri kérdés, hogy először templomot vagy 
plébániai közösséget kell építeni, immá-

ron nem aktuális, hiszen már van temp-
lom és közösség is - tette hozzá.
Ficzek Lászlót Gál Benjáminné, a kato-
likus iskola igazgatója is köszöntötte a 
szentmisén, majd Bráz György polgár-
mester mondott beszédet. 
- Az elmúlt évtizedek bizonyítják, hogy 
milyen sokat adtak a keresztény közös-
ségek, a keresztény emberek Tiszaújvá-

rosnak - mondta a polgármester. - Az első 
a békesség, illetve az, hogy közös ügye-
inkben képesek vagyunk együttműködni. 
Mi, Tiszaújváros önkormányzatának kép-
viselő-testülete, mi is gondját viseljük a 
keresztény közösségeknek, és mindaddig, 
amíg lehetőségünk lesz, támogatni fogunk 
e közösségeket. Ez a templomlépcső egy 
kis jelképe ennek.

Tiszaújváros hetilapja    2016. október 13.    XXXIV. évfolyam, 41. szám

Apám lapja
Nem tudom, mióta olvassa. 1978 óta? Ki tudja?
Csak a kép van meg, hogy hazajön a BVK-ból, leül ebédelni, - 
mert mindig otthon ebédelt, nem odabent a gyárban - és leves köz-
ben átlapozza az újságot. Aztán ebéd után leül a fotelbe, és most 
már komótosan, mint egy ínyenc, alaposan elolvassa a cikkeket. 
Szép sorban, a címlappal kezdve, folyamatosan haladva a sport 
felé. Az a desszert a végén, Nyilasi Tibi és a gólok. Aztán lete-
szi a lapot, és végzi délutáni teendőit. Ebben nőttem fel.
Apám azóta már nyugdíjas. Aktív nyugdíjas, akinek mindig 
van dolga. De délre mindig felkerül az újság a levelesládából, és 
a leves alatt most is átlapozza. Ebéd után pedig a fotelben ülve 
jó alaposan átrágja magát minden oldalon. Most is megbeszélik 
a dolgokat anyukámmal, mint régen, véleményt formálnak, hisz 
van miről. „Pazar” közéletünk erről bőven gondoskodik. Nyom-
tatásban mindig ezt olvassák, az internettel nem nagyon barát-
koztak meg, szerintük elveszi az időt a hasznos dolgoktól. Té-
vé, rádió és a Népszabi. Gyakran előfordul, hogy anyukám fel-
hív amiatt, hogy valami fontosat olvasott a lapban, úgyhogy elte-
szi nekem, hogy meglegyen, amikor megyek. Én pedig már sok-
szor támadtam orvul, hogy már két napja olvastam a neten er-
ről, vagy arról, és hogy nem a Népszabi az egyetlen, amiből tá-
jékozódni lehet. Anyukám ilyenkor karcosan visszavág, hogy de 
az. Nekünk az.
Most mégis én siratom a Népszabit. Az illatát, az igazát és a té-
vedéseit, a bátorságát, az ellenzékiségét, a kiváló tollú újságíróit, 
és főleg azt a szép szót, ami a címében van.
Elvették apám lapját.

Radácsi Zsuzsa

A lépcsőt Ficzek László érseki helynök szentelte fel.

A korábbi évekhez hasonlóan a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016 januárjában már elkészítette az idei távhőrekonstrukció ütem-
tervét, kijelölte azokat a helyszíneket, melyeken az ellátás biztonsága érdekében vezetékcseréket kell végrehajtani. A 
munkálatok azonban csak a közelmúltban kezdődtek meg. Az okokról Ódor Istvánné, a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezető 
igazgatója nyilatkozott lapunknak. Írásunk a 3. oldalon.

Gyanúsított lett 
Mengyi Roland

Gyanúsítottként hallgatták ki hétfőn Mengyi Roland országgyű-
lési képviselőt.
Választókerületünk fideszes képviselőjét különösen nagy va-
gyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben, bűnsegédként elköve-
tett költségvetési csalás kísérletével és vesztegetést állítva elkö-
vetett befolyással üzérkedéssel gyanúsítják. 
Mengyi Roland hétfőn 9 óra előtt néhány perccel érkezett meg 
az ügyészségre, kihallgatása órákig tartott, ugyanis 13 óra után 
hagyta csak el az épületet.
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán és pénteken 8:30-kor, csütörtökön 17 órától Fatimai 
engesztelő mise, kedden és szombaton 18 órakor, vasárnap 11 
órakor lesznek szentmisék templomunkban. 
Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával elimád-
kozzuk a Rózsafüzért. 
Dr. Varga László orgonaművész jótékonysági koncertje temp-
lomunkban október 14-én lesz 17 órai kezdettel. A koncert in-
gyenes. Adományok nyújtására egy súlyosan beteg kislány, Já-
vorszki Patrícia részére a koncert előtt és után van lehetőség. 
Részletek a bejáratnál elhelyezett plakáton olvashatók.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz. Szombaton 
17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Litur-
gia. Hétfőn, kedden és szerdán 17:30 paraklisz. Kedden 8:00 
Szent Liturgia.
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 alkalom 
után konfirmációra felkészítő oktatás az imateremben.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették 
és ismerték, hogy  

MannheiM Jánosné

 (szül.:szabó Valéria) 
volt TVK-s dolgozó, 59 éves korában hosszan tartó 

betegség után elhunyt. 
Temetése 2016. október 17-én (hétfő) 11 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben.  
                                     A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik a Pro Urbe Életműdíjjal kitüntetett

hornyák János (kabos)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak.
                                  A gyászoló család

                 és Tiszaújváros Város Önkormányzata

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy szeretett édesapánk, nagyapánk, dédnagypapánk,

lakatos bertalan
a Tiszai Erőmű nyugdíjasa életének 88. évében 

2016. október 4-én elhunyt.
Temetése 2016. október 15-én, szombaton 14 órakor lesz 

szülőfalujában, Szabolcson.
A gyászoló család

„Nem múlnak ők el, kik
Szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, 

akik ismerték és szerették, hogy
Perényiné Mohács klára

életének 75. évében elhunyt.
Megemlékezés és hamvainak búcsúztatása 

2016. október 14-én (pénteken) 14 órai kezdettel lesz 
a sajószögedi Városi Temetőben.

A gyászoló család

Ortopédia hamarabb
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
2016. október 31-én (munkaszüneti nap mi-
att) az ortopédia szakrendelés elmarad, helyette 
2016. október 13-án lesz megtartva 14:30-18:00 
óra közötti időtartamban. 
Megértésüket köszönjük. 

Nagyné Kántor Judit
főigazgató

In memoriam Hornyák János
1944-ben született Szirmabesenyőn. 1958-ban, mint tanuló, a sa-
jószentpéteri Mogyorósi-féle étteremben ismerkedett meg a fel-
szolgálószakma alapjaival. 
Az ország egyik legrégebbi vendéglátóipari középiskolájába, a 
patinás Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskolába járt. A bizonyítvány megszerzése után nem 
sokkal, 1962-ben került városunkba. 
Az egykori Tiszagyöngye étterem volt az első tiszaújvárosi mun-
kahelye. Vezette a Derkovits Művelődési Központ büféjét, veze-
tő-helyettese volt a Szőke Tisza étteremnek. Később Görbehá-
zán, Folyáson dolgozott, presszót, illetve italboltot vezetett. 
 Néhány évvel később visszatért városunkba, mert 1998-tól az 
erőmű konyhájának vezetésére kapott megbízást. Az azt követő 
években a Hotel Phőnixben tevékenykedett. A vendégek kiszol-
gálása mellett elsősorban a pályakezdők irányítását, munkájuk 
koordinálását kapta feladatul. A fiatalok a szakma „nagy öregje-
ként” tisztelték és emlegették szlogenjét: ”ezt a szakmát szeretni 
kell nap, mint nap, és csak szívből érdemes csinálni”.
Pályája, élete ehhez a városhoz kötődik. Sokan ismerték és sze-
rették őt, volt, aki miatta tért be egy-egy vendéglátóhelyre. A vá-
roslakók tiszteletét, szeretetét az is bizonyítja, hogy a 2004. évi 
Tiszaújvárosi Krónikában meghirdetett Civil Ászok közvéle-
mény-kutatáson a hatodik helyen végzett.
2004-ben a szakma egyik legrangosabb kitüntetését, a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Érdemérmét vehette át. Ti-
szaújváros képviselő-testülete 2005-ben Lorántffy Zsuzsanna 
Emlékplakettel ismerte el munkásságát.
Mindig arra törekedett, hogy a vendégek elégedettek legyenek, 
és az étterembe igazi barátként, családtagként térjenek be újra 
és újra. 

Több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájával szerzett érdemei elismeréseként Tiszaújváros önkormányzata 2014-ben az 
egyik legrangosabb városi kitüntetésben, „Pro Urbe” Életműdíjban részesítette.
Közel fél évszázados, a vendéglátásban szerzett tapasztalatait a város érdekében kamatoztatva, tevékenységével jelentősen hoz-
zájárult a tiszaújvárosi vendéglátás színvonalának emeléséhez. 
Tiszaújváros önkormányzata saját halottjának tekinti. Temetése október 10-én volt a városi temetőben. Tiszaújváros önkor-
mányzatának nevében Bráz György polgármester mondott gyászbeszédet. Búcsúztatásán családtagjain kívül részt vettek volt 
munkatársai, barátai és ismerősei.
Emlékét megőrizzük!

Tiszaújváros önkormányzata

Tájékoztatás
eltérő nyitvatartásról

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. november 1-jei munkaszüneti nap kö-
rüli munkanapáthelyezés miatt a tiszaújvárosi Kormányablak ügyfélfogadá-
sa az alábbiak szerint módosul: 
2016. október 15-én, szombaton ügyfélfogadás 7:00-tól 17:00 óráig.
Október 31-én, hétfőn ZÁRVA

              B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal

A Tiszaújvárosi Városi Köztemetőben és a Tiszaszederkényi 
Református Temetőben 1991-ben és korábban megváltott sírhe-
lyek megváltási ideje lejárt.
Felhívjuk a Tisztelt Hozzátartozók figyelmét, hogy a lejárt sí-
rokat újraváltani a temetőgondnoknál (Hadész Kft, Sajószöged, 
Bem út 12.) lehet.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft

Sírhelyek újraváltása

Merészség
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októ-

beri sorozatunk. A megfejtéseket a hó-

nap végén egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2016. október 13.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertá-
ri ügyeleti/készenléti szolgálatot október 16-ig (vasárnapig)  
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi utca 11., tel.: 49/341-
050), majd október 17-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (Bethlen G. u. 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.  



Okok és tanulságok

Távhőrekonstrukció fűtési idényben 
A korábbi évekhez hasonlóan 
a TiszaSzolg 2004 Kft. 2016 
januárjában már elkészítet-
te az idei távhőrekonstrukció 
ütemtervét, kijelölte azokat a 
helyszíneket, melyeken az el-
látás biztonsága érdekében 
vezetékcseréket kell végre-
hajtani. A munkálatok azon-
ban csak a közelmúltban kez-
dődtek meg. Az okokról Ódor 
Istvánné, a TiszaSzolg 2004 
Kft. ügyvezető igazgatója nyi-
latkozott lapunknak.

 - A tervek alapján a kivitelező kiválasztá-
sára márciusban nyílt közbeszerzési eljá-
rást írtunk ki, melyre 8 vállalkozás adott 
ajánlatot - mondta az ügyvezető. - Az ere-
deti ütemezés szerint a nyertes ajánlatte-
vővel június végén történt volna a kivi-
telezési szerződés megkötése és július el-
ső napjaitól elkezdődhettek volna azok a 
munkák, melyekkel napjainkban szembe-
sülnek a városlakók, és szenvedik el az 
ezzel járó kellemetlenségeket.

Megtámadott 
közbeszerzés

- Konkrétan mi okozta a jelentős csúszást, 
s teljesíthető-e a tervezett rekonstrukció 
teljes egészében?
- Sajnos június végén az egyik ajánlatte-
vő vállalkozás jogorvoslati eljárást kez-
deményezett a Közbeszerzési Döntőbi-
zottságnál. Márpedig a jogszabályi elő-
írás alapján a kivitelezési munkák nem 
kezdődhetnek meg addig, amíg az eljárás 
le nem zárult. A döntőbizottság az eljárást 

szeptember elején zárta le, a nyertes kivi-
telezővel a vállalkozási szerződés megkö-
tésére a kötelezően betartandó határidők 
miatt csak szeptember 19-én nyílt lehető-
ség. Ekkor már egyértelmű volt, hogy az 
eredetileg tervezett 14 helyszínen a fűtési 
időszak kezdete miatt a vezetékcseréket 
nem lehet elvégezni, de az önkormány-
zattal történt egyeztetés alapján a legkri-
tikusabb helyszíneken a munkák megkez-
dődtek annak érdekében, hogy az esetle-
ges lyukadások miatt ne a téli hónapok-
ban kelljen szolgáltatáskieséssel szembe-
sülni. 

Elöregedett vezetékek

- Annyira kritikus a helyzet, hogy be kel-
lett vállalniuk a kockázatot?
- Sajnos a vezetékhálózat több szakaszon 
elöregedett, korrodált, ezt a 2016. évi 
szolgáltatás- kiesések is alátámasztják. 
Ebben az évben már nyolc vezetéklyuka-
dás javítását kellett elvégezni, melyek a 
lakosság szempontjából sok kellemetlen-
séggel jártak. A már említett legkritiku-
sabb állapotban lévő vezetékszakasznak 
a Szent István út 1-11. szám alatti épület 

primer és szekunder vezetékei bizonyul-
tak, így a kivitelező ezek cseréjét kezd-
te meg elsőként. A munkálatok az itt élő 
fogyasztók számára - az ezzel járó kelle-
metlenségek mellett - a szolgáltatás szü-
neteltetésével járnak, azonban a későbbi 
meghibásodások megelőzése, illetve a la-
kosság érdekében a szolgáltatónak ezt fel 
kellett vállalnia, melyhez az itt élők meg-
értését és türelmét kérjük. 

Problémák 
az otthon melegével

- Úgy hírlik, hogy a panelprogramos épü-
leteknél is vannak problémák.
- Valóban, további lakossági elégedetlen-
séget okoznak az Otthon Melege Prog-

ramban érintett társasházaknál jelentke-
ző, nem megfelelő szolgáltatást eredmé-
nyező belső gépészeti problémák, me-
lyekkel a lakóközösségek gyakran ke-
resnek fel bennünket. Tudni kell azon-
ban, hogy az Otthon Melege Program-
ban résztvevő társasházak esetében a gé-

pészeti problémák orvoslása a kivitelező 
cég feladata és kötelezettsége, ebbe a Ti-
szaSzolg 2004 Kft. közvetlenül nem avat-
kozhat be. Azonban ilyen irányú megke-
resés esetén javaslatainkkal segíteni kí-
vánjuk az érintett társasházban lakókat. 
Éppen ezért kérjük, hogy a panelprogra-
mos társasházak közös képviselői első-
sorban a kivitelezést végző céget keres-
sék problémáikkal, de amennyiben nem 
találnak megoldást a hiba kijavítására, 
úgy társaságunk felé is jelezzék, hogy ja-
vaslatot tudjunk adni a lehetséges megol-
dásokra.

Okok és tanulságok

- Milyen tanulság vonható le a történtek-
ből?
- A kialakult helyzet sok tanulságot hor-
doz magában. Az egyértelmű, hogy a táv-
hő vezetékhálózat elöregedett, az önkor-
mányzat az elmúlt években is jelentős 
pénzügyi segítséget nyújtott a rekonst-
rukciós munkák finanszírozására és ezt a 
jövőben is támogatni kívánja annak érde-
kében, hogy a közszolgáltatás biztonsá-
ga fenntartható legyen. A kivitelező ki-
választása során a vonatkozó jogszabályi 
előírások figyelembe vételével kell eljár-
ni, melyek jelentős időigénnyel járhatnak. 
Ezért úgy döntöttünk a tulajdonos önkor-
mányzattal egyeztetve, hogy a kiválasztá-
si eljárások előkészítését a jövőben sok-
kal korábban, már az előző évben el kell 
indítani annak érdekében, hogy a 2016. 
évihez hasonló eset a jövőben ne fordul-
hasson elő. Hangsúlyozom, a TiszaSzolg 
Kft. mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a szolgáltatás biztonsága folyama-
tosan fennálljon, melyre az egyetlen esz-
közünk - a már bekövetkezett lyukadások 
javítása, illetve a jövőben várható lyuka-
dások megelőzése érdekében - a vezeték-
csere. Ehhez azonban idő szükséges, így 
kérjük tisztelt fogyasztóink szíves türel-
mét és megértését.

F.L.

Szüreti mulatság

Az első „hazai” bor

Három éve elültették a tőkéket, tavaly jelképesen 
szüreteltek, idén pedig már megkóstolták Szeder-
kény borát az október 8-án rendezett szüreti mu-
latságon. Amely helyben készült ugyan, de hegyal-
jai szőlőből.

- Az elmúlt évben még nem tudtuk megmérni a must cukorfokát, 
mert nem volt fokolónk - mondta Mátyás Zoltán, a Derkovits 
Kulturális Központ igazgatója, aki az elmúlt egy évben gondoz-
ta az eltett mustot. - Akkor is olyan 20 fokosra becsültük, a mos-
tani mustot viszont már megtudtuk fokolni és pont 20 fokos lett.
Az elkészült bor jó lett, és ezt nem csak a kötelező illendőség 
mondatja, hiszen egy borász is megerősítette. 
- Karakteres, finom, letisztult bor - mondta Kanyog Attila bo-
rász, aki az elkészült nedű ízéből azt is megmondta melyik 
hegyoldalból származik a szőlő melyből az elmúlt évben a mus-
tot préselték. - A gazdát dicséri az íze. Túlzás nélkül állíthatom, 
akár palackozni lehetne.
Jónak ígérkezik a következő évi bor is. És ezt nem csak a foko-
lóra hagyatkozva állíthatjuk.
- Nagyon finom az idei must, jó édes - mondta Tóth Zoltánné, 
aki eddig mindhárom szederkényi szüreti mulatságon részt vett. 
-  Nemrég Tokaj-Hegyalján voltunk szüretelni és 23 fokos volt a 
must, és ez az itteni is nagyon édes.
Amíg a kemencében sült a kalács, addig mellette különböző 
produkciók szórakoztatták a vendégeket. Fellépett többek kö-
zött a Kisbocskor Néptáncegyüttes, a Bokréta Citerazenekar és 
a Mezei Virág Népdalkör is, de volt népi mesterségek bemuta-
tója, sőt egy újdonság is, mely a tiszaszederkényiek felajánlása-
iból és kezdeményezésére valósult meg.
- Ebben az évben először szerveztünk tornác kiállítást - mond-
ta Mátyás Edina művelődésszervező, a rendezvény felelőse. - 
Ezen a szederkényi szürethez való tárgyakat, eszközöket mu-
tatjuk be.
A szüreti mulatságon a hagyományoknak megfelelően szőlő-
csőszt is választottak, ő őrködik majd a jövő évi termés felett.

borza

Vértanúk napja
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Mécsesekkel, virágokkal és főhajtással emlékeztek országszer-
te a mártírhalált halt aradi vértanúkra október 6-án. Tiszaújvá-
rosban a Március 15-e parkban, a Petőfi szobornál néma meg-
emlékezéssel tisztelegtek a képviselő-testület tagjai, az intéz-
mények, cégek vezetői, illetve a város lakosai. 

Édes lett a szederkényi szőlő leve. 

A népi mesterségek képviselői is bemutatkoztak.

A legkritikusabb állapotban a Szent István út 1-11. sz. alatti épület vezetékei 
vannak. 

Az önkormányzat több éve nyújt jelentős támogatást a vezetékcserékhez. 

Adódnak problémák a fűtéssel a panelprogramos épületeknél is. (Illusztráció.)



Aranylakodalom

A jó házasság titka
a bizalom

Ötven évvel ezelőtt egy fiatal pár megvette a jegy-
gyűrűket, majd kettesben ünnepeltek egy szerény 
vacsora mellett. Akkoriban ennyire volt lehetősé-
gük. Csak egymásra számíthattak, távol a roko-
noktól, a segítő kezektől. Majd egy csodálatos ok-
tóberi napon Bíró Irén és Nagy Sándor Győrben 
házasságot kötött. 

Aranylakodalmukat nyugdíjas társaik, egykori munkatársak, ba-
rátok, ismerősök és családtagok körében ünnepelhették a tisza-
újvárosi házasságkötő teremben.
 - Példaértékűnek tartom anyósom és apósom életét - mondta 
lapunknak Nagyné Sánta Zsuzsanna. - Példát mutatnak a mai 
fiataloknak arra, hogyan kell együtt élni békében, szeretetben. 
Mindent megtesznek a családjukért, a fiaikért, az unokáikért. Ez 
nagyon szép dolog. Mi is próbálunk példát venni a férjemmel 
róluk. Szeretnénk, ha a mi házasságunk is megélné ezt a szép 
évfordulót. 
- Nem az állandó fogadkozás, hanem az egyszer kimondott és 
megtartott fogadalom a hűség igazi bizonyítéka - hangzott el ez 
az örök igazság Kiss Tímea anyakönyvvezető köszöntőjében.- 
Nagyon ritka dolog manapság, hogy olyan pár áll az anyakönyv-
vezető elé, akik már 50 éve élnek együtt és kitartanak egymás 
mellett jóban-rosszban - nyilatkozta lapunknak az anyakönyv-
vezető. - Napjainkban már nem olyan nagy divat a házasságkö-
tés, mint régen. Így nagy boldogsággal tölt el, amikor idős em-
berek megjelennek azzal a szándékkal, hogy megerősítsék azt a 
fogadalmat, amit 50 éve tettek.
A szertartás után Irénke néni és Sanyi bácsi meghatódva idézték 
fel a régi, sokszor nehéz, de az idő múlásával megszépült em-
lékeket.
- Egyszerű volt a lánykérés - kezdi a mesélést Irénke néni.- 
Együtt mentünk el megvenni a jegygyűrűket. Ketten voltunk. 
A közvetlen családtagok távol voltak. Az akkori nehézségek, az 
egymásrautaltság nagyon erősen összekovácsolt minket. Persze 
vannak napok, amikor nehezebben viseljük egymás rigolyáit, 
például rá kell szólni, hogy már megint nem kapcsoltad le a vil-
lanyt magad után - mondja Irénke néni nevetve. Sanyi bácsi szo-
rosan átölelve feleségét, lehajtott fejjel, könnybe lábadt szem-
mel mosolyog és halkan súgja maga elé: - Igazad van!
- Én először is azt tanácsolnám a házasság előtt állóknak, hogy 
fiatalon kell házasodni - veszi át a szót Sanyi bácsi, amikor arról 
kérdeztem, mi lehet a hosszú házasság titka. - Ötven év elmúltá-
val is jó erőben vagyunk és tudunk a gyerekeinknek, unokáink-
nak segíteni. A második dolog, hogy ha a szerelem lángja már 
halványodik is, az egymás iránti szeretet, tisztelet megmarad. A 
harmadik nagyon fontos dolog az egymásba vetett bizalom. Bi-
zalom nélkül nem működik a házasság.
A hosszú évek alatt szép, nagy család kerekedett. Két fiúgyer-
mek és hét unoka aranyozza be a nyugdíjas házaspár minden-
napjait.  

ema

Idősek hete

Krumplis étkek

Országos Könyvtári Napok

Egy hét a könyvek társaságában
Az országos programokhoz 
csatlakozva Tiszaújvárosban 
október 3-a és 9-e között ren-
dezték meg a könyvtári na-
pokat. 

A rendezvények között volt szakmai talál-
kozó, könyvbemutató, mesedélután, vá-
rostörténeti vetélkedők, zenés pódiummű-
sor Hűvösvölgyi Ildikóval, a programcso-
kor zárásaként pedig Könyves Vasárnap.
Városunk 50. jubileumi évében Várostör-
téneti kalandtúrára hívták a könyvtárosok 
az érdeklődőket. Ez év áprilisától két írás-
beli forduló után rendezték meg a csapa-
tok szóbeli döntőjét és itt hirdették ki az 
egyéni verseny eredményét is. Település-
történetből a Kaffkások csapata bizonyult 
a legjobbnak, egyéniben Badonics Sán-
dorné teljesített a legjobban. 
Idén kvízestet is szerveztek a könyvtáro-
sok, ahol játékos kedvű városlakók csa-
patokba szerveződve tesztelhették tudá-
sukat. Vasárnap rendkívüli nyitvatartás-
sal, színes programokkal várták a város-
lakókat, és ezen a napon ingyenesen lehe-
tett beiratkozni a könyvtárba.
 - Már 180 fölött van a most beiratkozott 
olvasók száma, pedig még nem ért véget 
a nap. Sokan most hosszabbították meg 
tagságukat, de vannak új olvasóink is. Az 
otthon felejtett könyveket ezen a héten 
büntetlenül hozhatták vissza az olvasók, 

érkezett is jó néhány kötet, most elenged-
tük a késedelmi díjakat - nyilatkozta la-
punknak Sándorné Szabó Katalin könyv-
táros. 
Sokan használták ki a lehetőséget és áll-
tak sorba a kölcsönző pultnál, de a hírla-
polvasóban is mindig üldögéltek, olvas-
gattak, lapokat válogattak. Hegedűs Csa-
ba is, aki rendszeres könyvtárlátogató.
 - Legtöbbször a hírlapolvasót használom, 
mert sok olyan lap van, ami az érdeklődé-
si körömet kielégíti – mondta -, de renge-
teg könyvet is találok itt. Boltban ritkán 
vásárolok, hiszen már olyan sok köny-
vem van otthon, hogy nemrégiben, ami-
kor kisebb lakásba költöztünk, én ajándé-
koztam néhány száz könyvet a könyvtár-
nak. 
- Én hetente kétszer-háromszor jövök, vé-
gigolvasom a napilapokat, elsősorban a 
politika érdekel, de olvasom a világ ese-
ményeit is. A könyvtáros hölgyeket is jól 
ismerem, kedvesek mindig és ma meg is 
hosszabbíttattam velük az olvasójegye-
met - mondta Budai Ferenc. 
A kölcsönzőtérben, a számítógépeknél is 
nagy volt a forgalom, de a könyvespolcok 
között is mindig válogatott valaki. Tóth-
né Hegyi Judit könyvtáros épp az egyik 
könyvet kereső olvasójuknak segített 
megkeresni az általa kiszemelt könyvet.
- 120 ezres az állományunk és igyek-
szünk ezt frissíteni az olvasói igényeket 
is figyelembe véve - nyilatkozta. - Valaki 
csak bejön és körülírja, hogy milyen té-
májú könyvet keres, valaki pedig a konk-
rét címmel érkezik.
Nyeste Borbála egy vaskos krimit emelt 
le a polcról, ezt forgatta a kezében, mi-

közben a könyvtárral való kapcsolatáról 
kérdeztem.
- Nyugdíjas lettem, így eljöttem újra, most 
már van időm olvasni. Hallottam az in-
gyenes beiratkozásról és úgy gondoltam, 
ideje lesz újra ide járni, hisz a munka miatt 
kihagytam jó néhány évet, bár előtte sok 
időt töltöttem itt a lányommal - mondta. 
A gyermekrészlegen kisgyerekek szüleik-
kel válogattak mesekönyveket, valaki pe-
dig a játszókuckóban olvasgatott.

 - Mi nagyon szeretünk könyvtárba jár-
ni és most elhoztuk kislányunkat, a más-
fél éves Borbálát is, őt is beírattuk. Én hi-
szem, hogy fontos megszerettetni az ol-
vasást már ebben a korban. A könyv egy 
nagyon fontos táplálék a családunk életé-
ben, jövünk is minden héten ide - mond-
ta Trungel Rita.

A könyvtárünnepen könyvtári kávézó is 
„üzemelt”, itt adták át az Örökös Könyv-
tári Tag díjat és a Hamvas vándorserle-
get. A hűséges olvasónak járó elismerést 
idén dr. Fehér Csabáné vehette át, aki 
1959 óta lakója a városnak és látogatója a 
könyvtárnak. Lelki, szellemi táplálék ne-
ki a könyv, amióta csak él.
- Az első könyvtárnyitáskor is itt buzgol-

kodtam, itt találkoztam először az első 
könyvtárosokkal. Emlékszem Üveges Ve-
rára, aki segédkezett, aztán Üveges Gabi-
ka volt az adminisztrátor, Mihalkó Editké-
vel is nagyon jó kapcsolatom volt, vagy 
Horánszky Éva, ő csinálta az első sála-
kat a lányok nyakába egy könyvtári ün-
nepre. A könyvárba a békesség és a nyu-
galom hoz be engem elsősorban, én a 
könyvvel jutalmazom meg magam. Míg 
más nők általában vesznek maguknak ék-
szert, ruhát, elmennek fodrászhoz, addig 
én inkább egy jó könyvvel érzem jól ma-
gam, nekem ez az ajándék. Ha kedven-
cekről kell beszélni, főleg a családregé-
nyeket szeretem, amikkel azonosulni tu-
dok - osztotta meg velünk gondolatait a 
díjazott. 
A könyvtárosok vándorserlegét a követ-
kező egy évre Molnár Istvánné kapta 
meg, aki évtizedek óta dolgozója az in-
tézménynek. Az elmúlt időszakban vég-
zett munkájáért ő vihette haza egy évre 
a vándorserleget, amit kollégái közösen 
szavaztak meg neki. 
- Ahogy a színházat sem szorította ki sem-
mi más, úgy a könyvtárat sem tudja az 
online világ, a kettő békés egymás mel-
lett élésről beszélhetünk - kezdtük a be-
szélgetést napjaink könyvtárainak sze-
repéről Tompáné Mészáros Hedviggel, a 
Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetőjé-
vel. - Számomra teljesen más élményt ad 
egy könyvet kézbe venni, mint az, ami-
kor a gombot nyomogatjuk. A könyv ne-
kem kikapcsolódás és pihenés. Azt gon-
dolom, mi elégedettek lehetünk, hiszen az 
országos átlag fölötti a beiratkozott olva-
sóink száma, ez az olvasói kör 3000 kö-
rül mozog évek óta. Ha a könyveket néz-
zük, akkor azt mondhatom, hogy a leg-

többen a szórakoztató, a szabadidő eltöl-
tését segítő sorozatok iránt érdeklődnek, 
a cd- k közül a hangos könyvek mennek a 
legjobban, de nagyon sokan kérdik az „e” 
könyv olvasásának lehetőségét is, aminek 
reményeink szerint még az idén megte-
remtjük a lehetőségét. 

berta 
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Újra hűséget esküdtek.

Krumplis ételeket sütöttek, főztek városunk nyugdíjasai a Ti-
sza-parti Szabadidőházban. Ezúttal nem versenyeztek az étkek, 
csupán ettek, ittak, szórakoztak a városban működő nyugdíjas  
klubok tagjai. A kulináris program évek óta része az Idősek he-
tének.

Csendélet a hírlapolvasóban. Népszerű szolgáltatása ez a könyvtárnak.

Tompáné Mészáros Hedvig, a könyvtár vezetője és az immáron örökös tag dr. 
Fehér Csabáné. 

Sokan éltek a beiratkozás lehetőségével. 
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Megújult az Eötvös udvara
A nyári szünetben új elemek-
kel bővült az iskola első és 
hátsó udvara. Ezen változá-
sokkal kapcsolatban kérdez-
tük tanulóink véleményét.

Hátul helyezkedik el a fedett biciklitáro-
ló, mellyel kapcsolatban Meczkó Vivien 
a következőket mondta: „Szerintem na-
gyon hasznos, mert így a kerékpárokat 
nem éri csapadék, illetve több parkolási 
helyet is biztosít. Nagyon csúnya volt már 
a sok kerítéshez láncolt bicikli.”
Ezen az udvaron építették meg a szabad-
téri osztálytermet is. „Szerintünk nagyon 

praktikus ez a terem, mert nyár végén és 
ősz elején, mikor fülledt a levegő a tanter-
mekben, ezen a helyen a szabad levegőn 
tevékenykedhetünk. Ha lehetne, minden 
órát itt tartanánk, de egyelőre az etika, 
tánc és drámaóráink voltak csak itt” - vá-
laszolta kérdéseinkre Mecsei Dóra.
A focipálya mellett épült kültéri „edzőte-
remről” Kapusi Zoltánt kérdeztük. „Na-
gyon örülök, hogy ide is építettek ilyen 
edzőtermet. Eddig a Sportcentrumba jár-
tam ki, most már a délutáni testneve-
lés ideje alatt itt helyben letudom a napi 
tréningemet. Nagyon szeretem ezeket az 
eszközöket, habár az időjárás befolyásol-
ja az alkalmazhatóságukat, esőben nem 
ajánlatos használni, mert a víztől csúsz-
nak, és hidegben jól fel kell öltözni.” „Va-

lami újat tudunk csinálni a délutáni tesi-
órákon, olyat, ami ráadásul hasznos is” – 
szólt közbe Bata Dániel. Dudás Levente 
szerint azért jók a gépek, mert a gyakor-
latokat saját testsúllyal végzik, így min-
den izomcsoportot meg lehet mozgatni. A 
legfőbb előnye pedig, hogy ingyen hasz-
nálhatja és közel van. Takács Enikő azért 
örül a park létrejöttének, mert bejárós, és 
a lyukasórákat így már hasznosan tölthe-
ti el.
Köszönjük szépen Tiszaújváros önkor-
mányzatának, hogy lehetővé tette ezen 
eszközök létesítését, és ezzel komforto-
sabbá varázsolta intézményünk udvarát.

Bertáné Barva Enikő és Ráczné Veres 
Erzsébet Emőke

pedagógusok
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Széchenyisek Erdélyben
A Határtalanul! program keretében 2016. 
október 1-5. között tanulmányi kirándulá-
son vehetett részt Erdélyországban-Tün-
dérországban a Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola megbízott intéz-
ményvezetője, Farkas Tivadarné, 4 peda-
gógusa és 42 tanulója.
Az utazást sok-sok izgalmas munka előz-
te meg, hiszen beszámolókat, rajzokat ké-
szítettünk, lelkesen készültünk az október 
6-ai megemlékezésre, Petőfi-verseket ta-
nultunk meg. Néhány délután magyar-, 
történelem-, földrajz-, ének- és osztályfő-
nöki órán vettünk részt. Ezeken az órákon 
a térség irodalmi, történelmi, zenei ha-
gyományaival ismerkedtünk meg. Megta-
nultuk a Székely himnuszt, megismertük 
Erdély földrajzi sajátosságait, megismer-
kedtünk a magyar irodalom erdélyi kötő-
désű íróival, költőivel, praktikus tanácso-
kat kaptunk az utazással kapcsolatban.
Az első napon Nagyváradra, a Körös-parti 
Párizsba vitt utunk. Megtekintettük Nagy-

várad szecessziós jelképét, a Sas-palotát. 
Feltérképeztük a város főterét, megcso-
dálhattuk a Holnap-mozgalom kiemelke-
dő alakjainak zsánerszobrát. Utunkat ezu-
tán Torda felé vettük. A tordai sóbánya le-
nyűgöző látványt nyújtott. Ámulatba ej-
tő volt a Tordai-hasadék, melynek köze-
lében Szent László-pénzeket kerestünk. A 
legszerencsésebbek és legkitartóbbak ta-
láltak is. Bánffyhunyad meghökkentő, hi-
valkodó cigodái érdekes látványt nyújtot-
tak.
A második napon Kolozsváré, Maros-
vásárhelyé és Székelyudvarhelyé volt a 
főszerep. Ellátogattunk Hunyadi Mátyás 

szülőházához, megnéztük a Mátyás-szob-
rot. Marosvásárhelyen a Kultúrpalota le-
nyűgöző kiállításán híres festményeket, 
ólomüvegablakokat láthattunk. Széke-
lyudvarhelyen megnéztük az Emlékpark-
ban a magyar történelem jeles alakjainak 
emlékműveit. Délután a Medve-tó partján 
sétáltunk, rövid előadást hallhattunk a tó 
keletkezéséről. A kissé fárasztó séta után 
megkóstoltuk az igazi kürtős kalácsot.
A harmadik napon október 6-ai megem-
lékezéssel kedveskedtünk a zeteváraljai 
középiskola tanulóinak, akik meghatód-
va kísérték figyelemmel műsorunkat. Ez-
után átadtuk ajándékainkat, s ekkor kicsit 
személyesebb beszélgetésekre is sor ke-
rült. Majd a híres Segesvárra utaztunk. 
Kis csoportokban, feladatlappal felvér-
tezve kerestük fel a vár nevezetes helyszí-
neit, szorgalmasan róttuk a 175 diáklép-
csőt és izgatottan vártuk a feladatlap el-
lenőrzését. Fehéregyházán megkoszorúz-
tuk a Petőfi-emlékművet. Szívet melen-
gető érzés volt, amikor negyvenheten el-
szavaltuk a Szeptember végén című cso-
dálatos verset. Az emlékszobában felele-
venítettük a nagy forradalmár életrajzát. 
Esténként naplót írtunk és vidám vetélke-
dőn vettünk részt. 
A negyedik napon Szejkefürdőn felkeres-

tük a „legnagyobb székely”, Orbán Ba-
lázs síremlékét és az oda vezető úton le-
vő székely kapukat, az utat szegélyező, li-
la színben pompázó őszi kikericset.  Ez-
után a fazekasságról nevezetes Korondot 
látogattuk meg. Józsa János keramikus-
művész beszélt a korongozás fortélyairól, 
a legkedveltebb motívumokról, színekről. 
Az állandó kirakodó vásáron szép cserép-
tárgyakat vásároltunk. Tamási Áron sírjá-
nál, Farkaslakán felelevenítettük Szakál-
las Ábel történetét. Kora délután egyedül-
álló élményben lehetett részünk, hiszen 
traktoros vontatóval felmentünk a Mada-
rasi-Hargitára. Érdekes volt megfigyel-
ni a rengeteg erdő fenyőóriásait és a hő-
mérséklet csökkenését, hiszen 1801 mé-
ter magasan jártunk.
Az ötödik napon Nagyszalontán megte-
kintettük a Csonka-tornyot és a múze-
umigazgató rendhagyó, lebilincselő, köz-
vetlen hangú irodalomórájával intettünk 
búcsút Erdélynek. 
Szívesen vettünk részt ezen a különleges, 
kulturális élményekben gazdag tanulmá-
nyi kiránduláson, ami sokunk számára fe-
lejthetetlen marad és biztosak vagyunk 
benne, hogy ide még visszatérünk.

Réthi Zoltánné és a hetedikesek

kronika@tiszatv.hu

Erdőismereti 
kirándulás

Napok óta izgatottan vártuk a Budai-hegységbe szervezett erdő-
ismereti kirándulást.
Október elsején, szombaton reggel fél 7-kor busszal indultunk a 
Gyermekvasúthoz Budapestre. Amikor megérkeztünk Aliz néni, 
az erdőpedagógus várt minket, akivel a Hűvösvölgyből indul-
va nagy sétát tettünk a Nagy-Hárs-hegy erdejében. A rövid tú-
ra során megismerkedtünk az erdő élővilágával és sok új isme-
retet szereztünk. Ezután a Hárs-hegy állomáson felszálltunk ar-
ra a laborkocsinak berendezett szerelvényre, amelyiket az egyik 
menetrend szerinti vonathoz kapcsoltak. Utazás közben négyfős 
csoportokban interaktív módon tevékenykedtünk. A feladatok 
között szerepelt növényhatározás, madarak azonosítása, állat-
nyomok és illatok felismerése, gyógynövények hatásának meg-
határozása és még sok minden más. 
Délután a Vajdahunyad várban a mezőgazdasági kiállítást néz-
tük meg, ahol nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg. Utunk 
végén betértünk a MC Donaldsba is. 
Nagyon sok élménnyel, új tapasztalatokkal és ismeretekkel gaz-
dagodva tértünk haza a Gyermekvasútról.

Elek Petra
4./2 osztályos tanuló

kronika@tiszatv.hu  
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Szeptember 23-án a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Ál-
talános Iskolában a délelőtti órákban szentmisén Szent Gellért 
püspökre, a katolikus iskolák védőszentjére emlékeztek, melyet 
az első osztályosok és az új tanulók avatása követett. Ezzel ün-
nepélyesen is iskolánk tagjai lettek.
Az Állatok világnapját 1931 óta Szent Ferenc emléknapján, ok-
tóber 4-én ünneplik.
A katolikus iskola tanulói az Állatok világnapja alkalmából ado-
mányt gyűjtöttek az Arany Tappancs Állatmentő Alapítvány ja-
vára, mely Polgár és Tiszaújváros környékén működik.
Az állatoknak gyűjtött élelmiszereket és egyéb hasznos dolgo-
kat az alapítvány képviseletében Gégény Mariann vette át.

Gál Benjáminné
igazgató

Az előző két hetet a sportnak, a mozgásnak szentelték a Ka-
zinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjai. A legutóbbit 
pedig a jeles napok uralták.
 A tavalyi nagysikerű A Világ Legnagyobb Tanórája programba 
idén is bekapcsolódott iskolánk 104 diákja. Az ENSZ által azo-
nosított 17 globális célon túl most a nemek közötti egyenlőség 
került a középpontba. A figyelemfelhívó filmrészletek gondo-
latébresztő beszélgetést indukáltak. Hasznos és tanulságos volt 
ez a tanóra. Az Idősek világnapja alkalmából iskolánk negyedik 
évfolyamos tanulói hagyományainkhoz híven az idén is szívhez 
szóló műsorral köszöntötték a Nikodémus Idősek Otthonának 
lakóit. A találkozás öröm volt kicsinek, nagynak egyaránt. Hisz-
szük, hogy a lakók a gyerekekhez fiatalodtak kissé, a tanulók pe-
dig némi bölcsességre tehettek szert. Közösségünk  oly módon 
tisztelgett A zene világnapja előtt, hogy iskolagyűlésünk kezde-
tén - Váraljai Tímea tanárnő orgonakísérete mellett - együtt elé-
nekeltük az év énekének választott 395. dicséretet. Az aradi vér-
tanúkra  a 8.a osztály emlékezett, felidézvén  a százhatvanhét 
évvel ezelőtti tragikus eseményeket. Honvédtábornokaink ön-
feláldozó hazaszeretete ma is példaként áll előttünk. Az Álla-
tok világnapja már évek óta a puhaságé. Plüssállatok garmadá-
ja özönlötte el iskolánk valamennyi termét. Arra is adódott le-
hetőség, hogy minden tanuló megörökíttessék a jövendő számá-
ra kis kedvencével. 

Dorony Attiláné 
igazgató

Avatás és gyűjtés

Kazinczy krónika
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Gyermekcsokor a gyermekvasútnál.

A szabadtéri „osztályterem”.

Fedett kerékpártároló is épült.

Hunyadi Mátyás szobra.



Illem és protokoll

A borravaló
Az előző - éttermi - témához szervesen kapcsolódik a borrava-
ló kérdése. Adjunk? Ne adjunk? Megérdemelte a pincér, a taxis, 
a londiner? Sokan bizonytalanok abban, hogy kinek, hogyan és 
mennyi borravalót adjanak. Ezt járjuk körbe a mai alkalommal.
Természetesen a borravaló mindenkinek a magánügye, így sa-
ját belátásuk szerint döntsenek ezzel kapcsolatban. Eredetileg a 
jó munka elismeréseként kapta a kiszolgáló személyzet. A bor-
ravaló megítélése koronként és országonként változó. Vannak 
olyan kultúrák, ahol ezt a juttatási formát nem engedélyezik. 
Általános szabály, hogy a borravaló mértéke a számla összegé-
nek 10 %-a. Ha közepes a teljesítmény, ennek megfelelő legyen 
a honorárium is. A kiemelkedő szolgáltatást anyagilag is elis-
merhetjük körülbelül 15%-os ráadással. A borravalót sok helyen 
„intézményesítették”, azaz már a számlában szerepel. Ilyenkor 
ezen felül nem kötelező adni, de előfordulhat.
Ezt az ellenszolgáltatást megelőzi a személyes kapcsolat, tehát a 
szolgáltatást nyújtó személynek jár, ám esetenként mégsem neki 
kell adni, hanem a felettesének (például főpincér, főportás, stb.). 
Amikor egy szolgáltatásban többen vettek részt, akkor közöttük 
arányosan osztják szét a pénzt.
Éttermekben az alsó határ felé közeledik a kifizetés, ha a szol-
gáltatás minősége gyenge vagy nem volt megfelelő. A felső ha-
tár felé közeledik, ha a kiszolgálás udvarias, figyelmes, esetleg 
különleges kéréseket is teljesítenek. 
Szállodában a személyzet bármely tagjának a kezébe csúsztat-
hatunk pénzt, ha úgy ítéljük meg, hogy megérdemelte, de általá-
ban „kiszolgálási díj”-ként a szoba árában vagy a számlán külön 
szerepel. A különböző utazási formáknál (például hajóúton, pá-
lyaudvarokon, repülőtéren, autóbuszos kiránduláson) is szokták 
alkalmazni ezt a jutalmazási formát.
Az ételkihordók, a taxisok, az idegenvezetők, a ruhatárosok, a 
benzinkutasok is várhatják az ilyen típusú juttatást.
A fodrászok, kozmetikusok általában úgy kalkulálják az árakat, 
hogy számítanak az 5-10 százalék borravalóra.
Ne feledkezzünk meg a postásokról, az újságkihordókról, a cso-
magszállítókról sem! Évente egyszer, karácsony környékén ér-
demes figyelmességi „ajándékot” adni a szemétszállítóknak, 
a kéményseprőknek, díjbeszedőknek és egyéb - egész évben - 
szolgáltató cégek dolgozóinak.
Az ápolóknak, az orvosoknak, az ügyvédeknek helytelen borra-
valót adni, a „hálapénz” helyett finomabb megoldás, ha kisebb 
ajándékokkal fejezzük ki köszönetünket.
Manapság már bankszámlás kifizetéseket is bonyolíthatunk. 
Ilyenkor célszerű a borravalót készpénzben adni.

Medina

Stevanyik András: A hatvanhatodik város

Újabb helytörténeti kiadvány 
Stevanyik Andrással a Ham-
vas Béla Városi Könyvtár-
ban találkoztam. Stílusosan a 
várostörténeti kiállításra be-
széltem meg vele a találkozót, 
nem véletlenül, hiszen saját 
múltját felidézve akartam 
vele beszélgetni új könyvéről, 
A hatvanhatodik városról. 

- Otthon érzi magát a ’60-as évek en-
teriőrjében sétálva? 
- Igen, tulajdonképpen igen. Valamikor 
a ’70-es évek közepén kerültem Lenin-
városba, tíz éven át itt éltem. Akkor még 
nem itt volt a helytörténeti gyűjtemény, 
hanem a Derkovits első emeletén, ezért 
ehhez a várostörténeti kiállító helyiség-
hez nosztalgia nem fűz, de minden más, 
ami itt van bent, a tárgyak és a képek sok 
mindent felélesztenek bennem. Igen, van 
egy kis nosztalgikus kötődésem. Sok is-
merős helyszín és hangulat jön vissza, 
ami anno egészen más volt, mint az új év-
ezredben, hiszen ez még a régi rendszer 
világa volt.
- 1976-ban került ide, tíz évig itt élt, hogy 
emlékszik vissza az akkori Leninvárosra?
- Én Szabolcs megyéből származom. A 
főiskola után egy állásajánlatot elfogad-
va érkeztem ide a művelődési házba, ott 
dolgoztam az első néhány évben. Meg-
mondom őszintén, amit itt akkor tapasz-

taltam az eleinte nagyon lehangoló volt. 
Teljes ellentéte volt a színes Debrecen-
nek, vagy Nyíregyházának, Budapestnek, 
ahol korábban éltem, de aztán azok az 
emberi kapcsolatok, amik itt kialakultak, 
egészen élhetővé és elfogadhatóvá tették 
ezt az akkor még csak lakótelepi ember-
tömeget. Megszerettem a várost és kötőd-
tem is hozzá, itt alapítottam családot, ami 
sajnos válással végződött és megszakítot-
ta az ittlétemet is, de mindig is visszahú-
zott sok minden. Egyrészt a családi köte-
lékek, másrészt a sok ismerős és az embe-
ri kapcsolatok, ami az itt töltött tíz évem 
alatt kialakult. 
- Annyira mély nyomot és szép emléke-
ket hagyott önben az itt töltött 10 év, hogy 
könyvbe kellett öntenie, vagy ez már egy 
korábbi történet, ami régóta érett, csak 
most került a nyomdába?
- Kalandos története van a könyvnek. 
Részben összefügg azzal, hogy amikor 
ide érkeztem, egy akkoriban még létező 
népművelő-könyvtár szakos végzettsé-
gem volt, de kíváncsi voltam és szerettem 
volna továbbtanulni, és ez a történelem 
vonalán történt meg. Az egyetem évei 
alatt szakdolgozatokban és évközi dol-
gozatokban igyekeztem mindig olyan té-
mát választani, ami közösségek számára 
is hasznossá tehető. Ezért kezdtem el fog-
lalkozni alaposabban az akkori Leninvá-
ros és Szederkény történetével. Ez az ér-
deklődés nem múlt el, megmaradt, sőt ál-
landóan rakódott.
- Könyvformába öntötték a kéziratot, mi-
ért vártak vele ilyen sokáig?
- Bár ez a könyv csak most jelenik meg, 

de a kézirata 1995-ben lezárult. Idén, 
a város 50. jubileumi évében az itteni 
könyvtáros kollégák segítségével újra át-
néztük és felelevenítettük, ezzel így egy 
húsz éves történet ér véget. 1995-ig fog-
lalkoztam a település történetével, időre-
ndben haladva állítottam össze, az első-
sorban nem személyes élményekre ala-
pozó könyvet. Nyolc korszakát vizsgál-
tam a településnek. Akkor eddig jutottam. 
Azt, hogy lehetne folytatni akár napjain-
kig is, csak idő kérdése. Mivel ez egy lé-

tező konkrét anyag volt, így most csak ki-
egészíteni, pontosítani tudtuk ezt az el-
múlt hónapokban. Ha érdeklődést vált ki 
és szükséges, akkor szívesen folytatom, 
de az az igazság, hogy egy ilyen kutató-
munka, egy ilyen fajta rendszerezés na-
gyon időigényes és fáradságos is. Ehhez 
idő kell.
- Az elmúlt években, évtizedekben nap-
világot látott már néhány könyv és ki-
advány, mely a településünk történetével 
foglalkozik. Stílusát, tartalmát tekintve ez 
másabb?

- Alázattal forgatva igyekeztem felhasz-
nálni, akár Cseterki Sándor, vagy más elő-
dök által íródott településtörténeti köny-
veket. Igyekeztem munkásságukat fel-
használni, beépíteni és természetesen ben-
ne vagyok én is ebben a könyvben, az én 
ismereteim. Benne van az a nem kis idő-
szak, amit személyesen átéltem és benne 
van sok olyan dokumentáció, akár újság-
ból, akár személyes találkozókból, amiket 
felleltem, akikkel elbeszélgettem. Meg-
említeném a néhai Kiss Sándort, aki na-
gyon nagy segítségemre volt a szederké-
nyi rész jobb megismerésében, de itt a vá-
roson belül is nagyon sok emberrel be-
széltem, hiszen tudatosan próbáltam ki-
alakítani azt, hogy benne legyen a könyv-
ben az én személyes élményem, ne csak 
a megfogalmazásban, hanem a történetek 
egy részében is. Alapvetően inkább doku-
mentumokra épül a kötet és nem egy élet-
történet, hanem magának a címben vállalt 
várostörténetnek a lapjait olvashatja el az, 
akit érdekel. Szerintem az identitást na-
gyon megalapozza, hogy ki mennyire is-
meri a saját települését, mennyire fogad-
ja el. Biztos vannak, lesznek benne olyan 
dolgok, amiket egy tájékozott, város iránt 
érdeklődő ember is újdonságként fog ol-
vasni.
- Milyen érzés, hogy anno nem volt hiá-
ba a sok kutatás és kezében tarthatja most 
„saját gyermekét”? 
- Nagyon tetszik a könyv, most került elő-
ször a kezembe. Kicsit legyűrve a hiúsá-
gomat mondhatom, hogy úgy készült el, 
ahogy én azt szerettem volna, mert volt 
egy előzetes megbeszélés, ahol udvaria-
san megkérdezték, hogy képzelem a borí-
tólapot, a könyv belsejét, a fejezeteket el-
választó részeket. Egyedül a fotókat nem 
én választottam ki, de azzal is nagyon 
elégedett vagyok. És szeretném, hogy ha 
örömet szerezne ez a könyv a városlakók-
nak.

berta

Könyves köszöntő
Stevanyik András Hatvanhatodik város című könyvét településünk várossá nyilvá-
nításának ötvenedik évfordulóján adták ki. A könyvet dr. Kákóczki Balázs történész 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
 Köszöntőjében Bráz György polgármester köszönetet mondott az írónak műve meg-
írásáért és felidézte azokat az időket is, amikor a szerzővel együtt dolgoztak a váro-
si tanácson. 
- Munkatársak voltunk, András közművelődési felügyelőként dolgozott és már akkor 
is az alaposság jellemezte - kezdte visszaemlékezését. - Már akkoriban is mondta, 
hogy van egy kézirata, ki kéne adni. Sokáig halogattuk, de örülök, hogy eljutottunk 
idáig, és mint a könyv köszöntőjébe is beleírtam, várom a folytatást.
Kákóczki Balázs 2000 derekán találkozott először a helytörténeti gyűjteményben pi-
henő kézirattal, amit könyv formájában 16 év múlva ő lektorált. Mint mondta, ez a 
könyv a legjobb bizonyíték arra, hogy Leninvárost sosem lehetett álmos kisvárosnak 
nevezni, mozgalmas, történésekkel teli, pezsgő élet jellemezte. 
- A könyv kronológiai sorrendben csoportosítja a történéseket, ugyanakkor hiánypót-
ló, hiszen nem készült még ilyen stílusban megírt várostörténettel foglalkozó szak-
irodalom soha. Maga az írói stílus teszi igazzá és élvezetessé a könyvet. Nem rest di-
csérni és kritizálni sem András, mindezt teszi élvezetes stílusban, szórakoztatóan, ez 
a könyv egyik legnagyobb erőssége - ajánlotta a könyvet az érdeklődők figyelmébe 
Kákóczki Balázs.  

Elszármazottak a színpadon

Születésnap 
zenével és verssel

Városunk 50. születésnapja alkalmából „Zenés, verses születés-
nap” címmel rendezett műsort a Club ’96 Fiatalok Egyesülete a 
Derkovits Kulturális Központ színháztermében.
A műsorban az egyesület mára színművészekké, előadókká és 
szerzőkké vált egykori tagjai léptek fel: Bakonyi Csilla, a Jászai 
Mari Színház tagja, Réti Adrienn, a Vígszínház tagja, Gulyás 
Sándor, a Dunaújvárosi Színház tagja, Vizi Dávid a Színművé-
szeti Egyetem hallgatója, Stefán János színművész, Kolosai Fe-
renc énekes-szerző, Síró Flórián zeneszerző.
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A fellépőkkel - itt Bakonyi Csillával - Olasz Gyula, az egyesü-
let elnöke beszélgetett. 

A szerzőt (balra) Bráz György polgármester köszöntötte. 

Sokan érdeklődtek a könyv iránt a bemutatón. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: „Lenin és a Minimal Art” bőrművészeti 
kiállítás Zajácz Tamás munkáiból. Helyszín: Barcsay tér 2-4. 
Látogatható október 28-ig.
Derko Minigaléria: Dobár Dénes és Szunai Antal fafaragók 
kiállítása. Helyszín: félemelet. Látogatható november 6-ig.

Óvárosi KULT Galéria: „Genesis – a kezdetek” kiállítás 
Papp Anita festményeiből. Helyszín: Tiszaszederkényi Mű-
velődési Ház, Bocskai I. u. 33. Látogatható október 27-ig.

Közlemény
A Színház Határok Nélkül keretében a Temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar Színház által bemutatandó HAIR előa-
dásra minden jegy elkelt. Megértésüket köszönjük!
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Október 18. (kedd) 16.30 óra: Családi játszóház a Gyer-
mekkönyvtárban - sünis dekorcsipesz és baglyos ajtódísz ké-
szítése. A foglalkozásra szeretettel várjuk a gyerekeket az 
anyukákkal, apukákkal és nagyszülőkkel együtt! Belépődíj: 
300 Ft.
Október 19. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban – a 
Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: 
a könyvtár előadóterme.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 18. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” klub-
ja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

A Tisza TV műsora

Október 13., csütörtök
9:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Vértanúk napja - Lenin 
és a minimal art - Kiállítás az óvárosban - Szüreti mulatság 
- Sport
9:15 Hétről-Hétre:  Könyves vasárnap - Idősek hete - Félmúlt 
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
16:00 A képviselő-testület rendkívüli ülésének közvetítése 
felvételről

Október 17., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Phoenix KK- Nagykőrösi Sólymok KE 
NB I/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről

Október 19., szerda
18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Polgárőr adomány- Sé-
ta a mellrák ellen - Határtalanul a Széchenyiben - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Zenés, verses születésnap - Őszi immu-
nerősítés - Színház Határok Nélkül - Félmúlt 

Október 20. , csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Emlékszem, amikor nővérem elvégezte a középisko-
lát és belépett a munka világába, akkor munkahelyén - 
a telefongyárban - még köszöntötték, mint pályakez-
dőt. Sokáig meg voltam győződve arról, hogy ez amo-
lyan helyi hagyomány volt. Most, hogy a korabeli újsá-
gokat nézegetem látom, bizony régen ez bevett szokás 
volt. Itt Leninvárosban is, erről tanúskodik a Borsodi 
Vegyész 1976. október 14-i száma.
„Mint minden évben, az elmúlt héten is ünnepélyes 
keretek között került sor a pályakezdő fiatalok fogadá-
sára a Tiszai Vegyikombinátban. A kombinát gazdasá-
gi és társadalmi vezetői ismertették a gyár sokrétű fel-
adatait, s a jövő terveit.”
Szerintem szép szokás volt. Manapság a legtöbb pá-
lyakezdő ezt nem tapasztalja meg. Sőt, igazán a pá-
lyakezdés élményét sem, mert lássuk be a közmunka - 
bár munka - azért mégsem lehet egy fiatal, élete teljé-
ben lévő ember jövőképe.
„Elmondták, hogy számítanak a munkájukra és tudá-
sukra, és hogy átfogó képet alkothassanak a kombi-
nátról, gyárlátogatást szerveztek a fiatal szakemberek-
nek.”
Az eseményről egy képet is közölt a lap, melyen azt 
szemléltették, hogy a cég vezetői miként mutatják be a 

műanyaggyárat a fiataloknak. Lássuk be, szép gesztus 
volt ez akkoriban.
A jövő héten 1975. 42. hetéből szemlézgetünk.

borza

Pályakezdő fiatalok
Hétről hétre évről évre

Papp Anita kiállítása

Emlékek, érzelmek a képeken
Szemtelenül fiatal, szemtele-
nül tehetséges. Papp Anita ké-
peiből nyílt kiállítás a Tisza-
szederkényi Művelődési Ház 
Óvárosi Kult Galériájában. 

Nem először nézhetik meg az érdeklődők 
a képeket. Tavasszal két társával együtt 
mutatták be munkáikat a Hamvas Bála 
Városi Könyvtárban.
Grafikák, festmények, pasztellképek. A 
tárlatra tanárai, barátai, ismerősei is kí-
váncsiak voltak.
- Gyönyörűek ezek a képek - mondja 
Kissné Krajcsik Mária, aki gyermekkora 
óta ismeri Anitát. -Mindegy, hogy grafit-
tal, festékkel vagy pasztellel dolgozik, 
nekem mindegyik tetszik. 
Két éve Síró Lajos tanár úr látta meg ta-
nítványában a lehetőséget. Az ő kezei 
alatt bontakozott ki a tehetsége. Bár Anita 

művészet iránti érdeklődése már egészen 
kiskorában kiderült.
- Még óvodás sem volt, amikor együtt 
gyurmáztunk és kitaláltuk, hogy elefán-
tot fogunk csinálni, én is egyet, ő is egyet 
- meséli mosolyogva Papp Tamás, Ani-
ta édesapja. - Én megformáztam az enyé-
met, ő megnézte, azt mondta, hogy ügyes 
vagyok, mert egészen hasonlít az elefánt-
ra. Én is megnéztem az övét, és hát vall-
juk be, tökéletes volt. Már akkor kiderült, 
hogy van érzéke a művészetekhez. 
Több stílust is kipróbál, saját stílusát még 
keresi. A technikák közül a pasztellt és az 
olajat használja a legszívesebben.
- Ez a kép a kedvencem - mutat az egyik 
művére, amelyiken egy kiskutya üldögél 
egy sötét erdőben. - Ehhez a képhez a sa-
ját kutyám adta az ötletet, mert őt az ut-
cán találtam. Az elhagyatottságot, szomo-

rúságot szerettem volna megjeleníteni, 
hogy mit érezhetett a kutya akkor, amikor 
még nem volt senkije. 
A képek témáinak kiválasztásakor keve-
rednek a valóság és a fantázia elemei.
- A saját emlékeim, érzelmeim határoz-
zák meg a képeim hangulatát - folytat-
ja festményeiről beszélve Anita. - Van, 
hogy meglátok egy képet az utcán és ab-
ból megjelenik bennem a képhez kapcso-
lódó történet, amelyet később a vászon-
ra viszek.
 Anita idén érettségizik az Eötvösben, Bu-
dapesten a Képzőművészeti Egyetemen 
szeretné folytatni  tanulmányait. A képek 
október 27-éig látogathatók az Óvárosi 
Kult Galériában.

ema

Lenin és a 
minimal art

Lenin visszatért. No, nem egykori helyére, a Városháztérre, ha-
nem a Barcsay térre, és csak néhány napra.
Zajácz Tamás „Lenin és a minimal art” című bőrművészeti ki-
állításának installációjaként szolgált Makrisz Agamemnon alko-
tása. A rendhagyó kiállítás lapzártánk után, október 11-én nyílt 
meg és október 28-áig látogatható a Városi Kiállítóteremben.

A Tiszaújváros várossá 
nyilvánításának 
50. évfordulója 

alkalmából megjelent
Stevanyik András: 

A hatvanhatodik város című könyv 
megvásárolható  
a Hamvas Béla 

Városi Könyvtárban.
Ára: 2.500,- Ft

7. oldal2016. október 13. Kultúra

Papp Anita

Emlékek, érzelmek határozzák meg a képek hangulatát.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Molnár István

a 8. sz. választókerület 
képviselője

2016. október 19-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli esemé-
nyek bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. 

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, 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 köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

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.

Felhívás

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet 27. §-a alapján eseti jelleggel a ka-
rácsonyi ünnepeket megelőzően egysze-
ri támogatásban részesíthetők azok a kis-
korú gyermeket nevelő családok, ahol az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-
ot), és a kérelem benyújtását megelőzően 
legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi 

lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2016. október 1. - 2016. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
Ugyanazon kérelmezőnek év végi támo-
gatás csak egy jogcímen állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),

- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (111. iroda), valamint 
postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen 
G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
a szociális rászorultságtól függő pénz-
beli ellátásokról, valamint a természet-
ben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
26. §-a alapján eseti jelleggel a karácso-
nyi ünnepeket megelőzően egyszeri év 
végi támogatásban részesülhetnek azok 
a szociálisan rászorult személyek, akik 
a kérelem benyújtását megelőzően lega-
lább egy év folyamatos tiszaújvárosi la-
kóhellyel rendelkeznek és életvitelszerű-
en jelenleg is lakóhelyükön élnek, vala-
mint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy

- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban részesülnek.
Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik munkaviszonyból származó 
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a 
450%-át (128.250 Ft), egyedül élők vagy 
egyedülállók esetén az 550%-át (156.750 
Ft).
Házastársak és élettársak esetén az ellátás 
csak egy formanyomtatványon kérelmez-
hető. Ugyanazon kérelmezőnek év végi 
támogatás csak egy jogcímen állapítha-
tó meg.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 

2016. október 1. - 2016. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33., kedden és csütör-
tökön 9,00-13,00 óráig),
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iro-
da), valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

 Bráz György polgármester 

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-

szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 

(papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjté-

sét a közszolgáltató a következő héten, 

2016. október 19-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

13
csütörtök

Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 
16.30

Hunyadi  iskolás gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
17

hétfő
Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

18
kedd

Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

19
szerda

Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

20
csütörtök

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők

24
hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelése
Hunyadi Iskola 7.30- 11.00 Széchenyi iskola pótbefizetés és alkalmazott étke-

zés megrendelés
25

kedd
Gondozóház 10.00 11.00 Szociális étkezők
Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Hunyadi  iskola pótbefizetés és alkalmazott étke-

zés megrendelés
26

szerda
Központi Étterem 12.00. 13.00 Alkalmazott befizetés
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00  - 16.30 Bóbita, Tündérkert és Szivárvány Óvoda gyerek és 

alkalmazott pótbefizetés
27

csütörtök
Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

28
péntek

Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjai részére - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és 
Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015. 
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 4. bírálati időszakban (2016. augusztus 1 - 2016. szeptember 30.) az alábbi kérelme-
ző részesül első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában
Szám Név A visszatérítendő támo-

gatás összege E Ft 
A vissza nem térítendő 
támogatás összege E Ft

Vásárolt ingatlan címe

1. Benőcs Zoltán Tibor 700 450 Árkád sor 9. 1/4.
A kérelmezőnek megállapított összeg 700 450
Maradvány összesen 23 350 16 150

Bráz György polgármester

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2016. október

Döntött a kuratórium

Támogatás 
sportra, kultúrára

Újabb támogatásokról döntött a Tiszaújváros Jö-
vőjéért Alapítvány kuratóriuma.

A grémium nehéz helyzetben volt, hiszen mindössze 3,1 millió 
forint állt rendelkezésére, a 15 pályázat támogatási igénye pedig 
meghaladta a 10 millió forintot. A kurátorok végül úgy határoz-
tak, hogy csak néhány pályázót támogatnak, de őket olyan ösz-
szeggel, mely tényleges segítséget nyújt pályázati céljuk meg-
valósításához. A támogatásban részesítettek:
- Tiszaújvárosi Sport Club (összesen 6 pályázat): 550 ezer forint 
utánpótlás-nevelésre, 550 ezer forint versenyekre.
- Miskolci Nemzeti Színház: kultúra napi műsorra és egy gyer-
mekelőadásra.
- Tiszaszederkény Kultúrájáért Egyesület: 500 ezer forint a Sod-
rás Színtársulat elkövetkező darabjainak költségeihez.
- Tisza Média Kft.: 500 ezer forint a Tisza TV szilveszteri műso-
rának költségeihez.
- Tisza-Szivárvány Alapítvány: 200 ezer forint az Ősz a szigeten 
program költségeihez.

 f.l.

8. oldal 2016. október 13.Önkormányzat/Közlemények

Az „Ősz a szigeten” program 200 ezer forint támogatást ka-
pott.



Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázat

„A” típusú 
pályázati kiírás

Tiszaújváros Város Önkormányzata az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve a 2017. évre kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
hallgatók számára a 2016/2017. tanév 
második, illetve a 2017/2018. tanév első 
félévére vonatkozóan. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatá-
si hallgatói jogviszony keretében) teljes 
idejű (nappali munkarend), alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illet-
ve felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szep-
temberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jog-
viszonya 2017 őszén már nem áll fenn, 
úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem folyósítható.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be 
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói 
jogviszonya a felsőoktatási intézmény-
ben a pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 
2016/2017. tanév második félévére a be-
iratkozott hallgató aktív hallgatói jogvi-
szonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati forduló-
ban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév: a 
2016/2017. tanév második (tavaszi), illet-
ve a 2017/2018. tanév első (őszi) féléve.
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-

be. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kér-
hetnek új jelszót. A pályázói regisztráci-
ót vagy a belépést követően lehetséges a 
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói részére. A pá-
lyázati űrlapot minden évben újra ki kell 
tölteni! A személyes és pályázati adatok 
ellenőrzését, rögzítését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2016. november 8.
A pályázók a döntésről 2016. december 
12. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtat-
va, aláírva a lakóhely szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat polgármesteri hi-
vatalánál (I. em. 114. iroda) kell benyúj-
tani.
 A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webolda-
lon.

„B” típusú 
pályázati kiírás

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve a 2017. évre kiírja a Bur-
sa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdeni kívánó fiatalok szá-
mára. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fia-
talok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe még felvételt 
nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes ide-
jű (nappali munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapkép-
zésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt 
venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályá-
zó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 

feladatot ellátó szervek hivatásos és szer-
ződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hall-
gatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2017. évi felvé-
teli eljárásban először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe, és tanulmá-
nyaikat a 2017/2018. tanévben ténylege-
sen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, az-
az hat egymást követő tanulmányi félév: 
a 2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév és 
a 2019/2020. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 
2017/2018. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meg-
lévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval kér-
hetnek új jelszót. A pályázói regisztrá-
ciót vagy a belépést követően lehetsé-
ges a pályázati adatok rögzítése a csatla-
kozott önkormányzatok pályázói részé-
re. A személyes és pályázati adatok elle-
nőrzését, rögzítését követően a pályáza-
ti űrlapot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak a pá-
lyázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pá-
lyázati kiírásban meghatározott valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzat köteles az 
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem 
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje: 
2016. november 8.
A pályázók a döntésről 2016. december 
12. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben 
kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtat-
va, aláírva a lakóhely szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat polgármesteri hi-
vatalánál (I. em. 114. iroda) kell benyúj-
tani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a 
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu webolda-
lon.

Bráz György 
          polgármester

Pályázati felhívás

Szakács munkakör
A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő szakács munkakör betöltésére 4 hónap próbaidő kikötéssel, 
határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• szakács végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent közétkeztetésben szerzett tapasztalat, illetve a di-
étás szakács végzettség
Feladatok: 
• a konyha vezetése, a konyhalányok irányítása
• az ételek elkészítése és tálalása az étlap alapján
• alapanyagok megrendelésének összeállítása
• áruátvétel
• raktárak kezelése
Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint.
Munkaidő. a napi 8 óra figyelembevételével számított 1 havi 
munkaidőkeret.
A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcs bizonyítványt
• a borítékon fel kell tüntetni az 1224/2016. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.10.20
A pályázat elbírálásának határideje:2016.10.21
Az állás betölthető:  2016.10.24
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet Stefán Andrásné személyze-
ti- és munkaügyi főelőadónál.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

               Kósa-Tóth Zoltán igazgató

Árverési hirdetmény

Önkormányzati lakás 
értékesítése

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének dön-
tése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre 
meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakást:
Megnevezés/Cím  Lakás, Tiszaújváros, 
   Bólyai köz 11. 4/3.
Alapterület / szobaszám 63 nm / 2+1/2 
Helyrajzi szám  659/8/A/30 
Alapvételár  7.380.000 Ft 
Kaució összege   400.000 Ft
Licitlépcső  10.000 – 100.000 Ft
Az ingatlant árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról 
induló szabad licitálással.
A lakás műszaki állapota
Panel, összközműves (távfűtéssel), állaga korának (kb.: 30 év) 
megfelelő, panelprogramos (kifizetve), részleges felújítást igé-
nyel.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- legalább egy alkalommal az ingatlan megtekintése,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó törvé-
nyes meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű kaució befizetése és a befizetés igazolása.
Jelentkezési lapok beszerezhetők: Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: telefonos időpontegyeztetés alapján: tel.: 06-49-
548-043.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2016. október 24-én 12,00 óráig Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán, 
ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2016. október 25-én 09.00 óra a Polgármesteri Hivatalban (ta-
lálkozás: 206. számú iroda).

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

Koszorúzás
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából városunk ünnep-
séget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári és civil szervezeteket, 
melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2016. 
október 23-án (vasárnap) 15.00 órától az ’56-os emlékhelynél, hogy 
az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándéku-
kat írásban október 17-én 12.00 óráig a Derkovits Kulturális Központ 
igazgatójánál.
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2016. október 23-án 13.00 órá-
tól lehet leadni.
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai szerint ál-
lítja össze.

 Mátyás Zoltán
                                 igazgató

Közterületi felújítások
Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. október 13-án az alábbi köz-
területi munkálatok kezdődnek meg:
• A Bartók Béla úton, a görögkatolikus templom mellett parko-
ló építése,
• a Teleki Blanka út Béke és Munkácsy út közötti szakaszán 15 
db parkoló és járda építése, a Kazinczy Ferenc Református Ál-
talános Iskola előtt parkoló, járda és gyalogátkelőhely építése, 
valamint a víztorony körüli és az iskola előtti aszfaltozott járdák 
burkolatának felújítása.
A munkák befejezésének várható ideje: 2016. november 15., il-
letve november 30.
Kérjük, hogy a kivitelezések ideje alatt a közlekedési szabályok 
betartásával és fokozott figyelemmel közlekedjenek!

                               Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
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Tiszaszederkényben 
a Bajcsy-Zs. utcában 

eladó 
3 szobás szuterénes 
lakás, nagy telekkel. 

Érd.: 06-30/532-9883

Tiszaújvárosban 
frekventált helyen 

900 nm-es építési telek 
TULAJDONOSTÓL 

eladó 3,99 millió Ft-ért. 
Érd.: 30/9292622

Villamosmérnök vállalja 
matematika, 

fizika, elektronika tár-
gyak korrepetálását kö-
zépiskolások részére.

Érd.: 70/8849-375

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2016. október 14-én (pénteken) 2.900 kg 

pontyot telepít az alábbiak szerint:
 Tisza:  600kg 
 Sajó:  300kg 
 Erdészeti tó:  600 kg 
 Csécsi tó:  500 kg 
 Tolnai tó:  400 kg 
 Örösi tó:  200 kg 
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megköze-
lítését, akkor:
Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget is az Er-
dészeti tóba telepítjük.
Horgászni 2016. október 15-én (szombaton) reggel 07.00 
órától lehet!

Balázs Tibor
horgászmester

Alkoholproblémád van? 

Van remény!
Talán a Névtelen Alkoho-
listák (AA) 
AA gyűlés Tiszaújváros-
ban: Magyarok Nagyasz-
szonya plébánia közösségi 
terem, Szent István út 20., 
szerda, 17 óra. 
Telefon: Csaba 06/70-676-
53-01

A Tiszaújvárosi Króni-

kában is megjelenik la-

kossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza 

TV Képújságában lega-

lább  5 napra (2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 órá-

ig feladja.

10. oldal 2016. október 13.Hirdetés/Rendezvények



A hétvége sporteseményei
Sportcentrum 

Október 14. (péntek)
Kosárlabda
15.30  Phoenix KK-Nagykőrösi Sólymok KE
 U20 bajnoki mérkőzés  Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK-Nagykőrösi Sólymok KE
 felnőtt bajnoki mérkőzés  Játékcsarnok

Október 15. (szombat)
Súlyemelés
09.30 Kőszegi György súlyemelő emlékverseny  
    Súlyemelőcsarnok
Asztalitenisz
11.00 TSC II.-DVTK IV.
 bajnoki mérkőzés  Asztalitenisz- csarnok
Labdarúgás
16.00 Bozsik torna U7, U9  Műfüves pálya

Október 16. (vasárnap)
Kézilabda
11.00 TSC-Kazincbarcikai KSE
bajnoki mérkőzés    Játékcsarnok

Borsodi RC Modell Fórum
Október 16. (vasárnap)

Modellezés
13.00 – 18.00 Szőnyeges RC autózás és szabadedzés  
    Eötvös tornaterem

kronika@tiszatv.hu

A víz ördögei

A tiszaújvárosi Dísztavon megrendezett sárkányhajó versenyen 
a 6. évfolyamosok mezőnyében 1. helyezést értünk el a Hunya-
di Mátyás Iskola képviseletében „A víz ördögei” néven. Így to-
vábbjutottunk a sukorói országos döntőre. A buszon jókat szó-
rakoztunk, ezért szinte észrevétlenül, hamar odaértünk. Miu-
tán megérkeztünk, megszemléltük a pályát, lepakoltuk, és be-
melegítettünk. 9:20-kor volt az első futamunk, 11:00-kor a má-
sodik. Az összesítésben 6. helyezést értünk el, ezt követően jött 
egy nagy felhőszakadás, és jól megáztunk. Kedvünket ez sem 
szegte. Nagyon örültünk az eredménynek, jutalmul beugrottunk 
az Aréna Plázába egy kicsit lazítani. Jól sikerült a napunk, min-
denki boldog volt, és felejthetetlen élményt kaptunk.
Versenyzők: Szabó Zsuzsanna, Hegedűs Lara, Csombók Milán, 
Kórik Ákos, Virág Roland, Kiss Barnabás, Tóth Bence 6/1-es ta-
nuló, valamint Nagy Martina, Vágási Vanda, Illés Nikolett, Me-
zei Balázs és Juhász Gergő a 6/2-ből.
Köszönjük a felkészítést és a lelkes szervezést Pásztorné Cson-
tos Márta tanárnőnek!

A versenyzők nevében: Vágási Vanda és Illés Nikolett

Ördögök angyali mosollyal.

Labdarúgás

Győzelem emberáldozattal
A bajnokság 10. fordulójá-
ban hazai környezetben fo-
gadta a DVTK II. együttesét 
csapatunk. A nagyiramú, ke-
mény mérkőzésen két góllal 
győztük le a diósgyőrieket, 
ezzel egy helyet javítva a ta-
bella negyedik pozícióját fog-
laljuk el.

Tiszaújváros - DVTK II 2-0 (2-0)
Tiszaújváros: 300 néző, V.: Kovács 
(Baghy, Csóra)
TFCT: Tóth - Fodor, Dajka, Bodó, Vis-
csák (Polényi), Bussy (Kerekes), Husse-
in, Molnár F., Fabu (Horváth), Kristófi, 
Somogyi. 
DVTK II: Szalma - Bodnár (Lipták), Mi-
kolka, Tucsa, Lőrincz, Eperjesi, Kitl M., 
Szabó B., Kádas (Kitl K.), Boros, Szabó 
B.II. (Gazdag)
32. perc: Viscsák passzolt a 16-oson be-
lülre Kristófinak, akit csak szabálytala-
nul tudtak megállítani a védők, így jöhe-
tett a 11-es. A büntetőt a sértett értékesí-
tette. (1- 0)

43. perc: Hussein ugratta ki a saját tér-
feléről Kristófit, aki egy ez egyben vezet-
hette rá a kapusra a labdát, melyet a bal 
alsó sarokba lőtt. (2-0)

Az első percben egy szabálytalanságot 
követően Bussyt kellett kényszerűen le-
cserélni, akinek - mint utóbb kiderült - el-
tört a bokája, így valószínűleg számára a 
bajnoki szezon véget is ért.
A kényszerű csere össze is zavarhatta vol-
na a csapatot, nem így történt, hiszen alig 
tíz perc alatt kapufát fejelt és több ígére-
tes helyzetet is kialakított a TFCT, ám ek-
kor még nem született gól. A játék képét 
az első félidőben a hazaiak formálták, így 
a Jászberény elleni mérkőzéshez hasonló-
an az volt a kérdés, a kialakított helyze-
tekkel tud e élni a csapat. A válasz igen, 
Kristófi kétszer is betalált. Bár a második 
félidőben feljavult a Diósgyőr és több al-
kalommal is Tóth bravúrja kellett, összes-
ségében megérdemelten nyert a Tisza-
újváros. Kérdés csak, hogy a Bussy és a 

második félidőben ugyancsak sérülés mi-
att cserére kényszerült Fabu hiánya - sze-
rencsére az ő sérülése enyhébbnek bizo-
nyult -, mennyire sújtja majd a hátralévő 
mérkőzéseken a csapatot.

Gerliczki Máté, vezetőedző: Ezúttal ne-
künk volt hatékonyabb a helyzetkihaszná-
lásunk, ezért tudtuk megnyerni ezt a szik-
rázóan kemény összecsapást. Mai győzel-
münket a súlyosan megsérült Bussy Dá-
vidnak és az ugyancsak sérülést szenve-
dett Fabu Mártonnak ajánljuk.
Sütő Szilárd, vezetőedző: A helyzetek 
alapján a döntetlenre rászolgáltunk vol-
na. Sajnálom, hogy az idegenbeli ideges-
ségünk a mai napon is érvényesült.
További eredmények
Putnok - Salgótarján 3-1   
Hajdúböszörmény - Rákosmente 1-2 
Tállya - Hatvan 2-2  
REAC  - Nyírbátor 1-0  
MTK II. - KBSC  0-0 
ESMTK - BKV Előre 1-0  
DVSC-DEAC II. - Monor 1-2
Jászberény - Újpest II. 4-0 
Következik a 11. forduló
2016.10.15., szombat, 14.30

Monor - ESMTK 
Salgótarján - Jászberény
Nyírbátor - Tállya  
KBSC - Hajdúböszörmény
2016.10.16., vasárnap, 11.00
Újpest II. - Tiszaújváros  
DVTK II. - REAC 
2016.10.16., vasárnap, 14.30
Hatvan - MTK II. 
Rákosmente - DVSC-DEAC II. 
BKV Előre - Putnok

Négyből három

Az utánpótlás bajnokság hetedik fordu-
lójában három csapatunk is begyűjtötte a 
három pontot, csak az U14 futott bele egy 
kiadós vereségbe. A legnagyobbaknak 
már nagyon kellett a győzelem. Az U19-
es 5-0-ra megnyert mérkőzésen Papp Ist-
ván 4 gólt szerzett.
U19 TFCT - Tarpa SC 5-0
Hágen Zsolt, edző: A labdarúgás minden 
elemében felülmúltuk az ellenfelet, így 
teljesen megérdemelt az ötgólos győzel-
münk. A tudatos és helyenként látványos 
játékért gratulálok csapatom valamennyi 
tagjának!
U17 TFCT - Tarpa SC 5-1
Czerva Zoltán, edző: Ma nem játszottunk 
jól, de az akarat megvolt, jóval több hely-
zetünk volt, mint jól küzdő ellenfelünk-
nek, ezért ilyen arányban is megérdemel-
ten nyertünk.
U15 TFCT - Mezőkövesd Zsóry SE 1-0
Barabás Zoltán, edző: Az elmúlt években 
rendre kikaptunk a Mezőkövesdtől. Va-
sárnap végre sikerült nyernünk. Örven-
detes, hogy egy NB I-es klub utánpótlás 
csapatát sikerült két vállra fektetnünk.
U14 TFCT - Mezőkövesd Zsóry SE 0-8
Császár Zoltán, edző: Az a legnagyobb 
problémám, hogy a gólok felét úgy kap-
tuk megint, hogy odaajándékoztuk az el-
lenfelünknek a labdát. Egyébként, amit a 
fiúktól kértem, azt az esetek nagy többsé-
gében sikerült kivitelezni. A hibákat kija-
vítjuk, és jövő héten remélem, hogy job-
ban fogunk szerepelni.

Az NB III. Keleti csoportjának állása
1. Monori SE   10  7  2  1  18-10  23 
2. Jászberényi FC  10  6  3  1  20-7   21 
3. Putnok FC 10  6  2  2  16-9   20 
4. Termálfürdő FC Tiszaújváros  10  6  1  3  17-8   19 
5. KBSC FC  10  6  1  3  18-12  19 
6. Rákosmente KSK  10  5  2  3  26-16  17 
7. REAC  10  5  1  4  14-16  16 
8. STC Salgótarján  10  4  3  3  19-11  15 
9. MTK Budapest II.  10  4  3  3  19-15  15 
10. ESMTK  10  4  2  4  9-16    14 
11. DVSC-DEAC II.  10  3  3  4  15-15  12 
12. Tállya KSE  10  3  3  4  21-22  12 
13. DVTK II.  10  3  3  4  14-17  12 
14. Hajdúböszörményi TE  10  3  2  5  13-21  11 
15. BKV Előre  10  3  0  7  19-25   9 
16. Nyírbátori FC  10  2  2  6  13-16   8 
17. FC Hatvan   10  1  5  4  14-20   8 
18. Újpest FC II.  10  0  0  10  11-40   0

Kosárlabda

Kevés volt a Ziccer
NB II-es ellenfelet kapott a Hepp Kupában a Tiszaújvárosi Pho-
enix KK. A Ziccer Tigrisek történetük első kupamérkőzésén tisz-
tesen helytálltak, ám a végére kijött a két csapat közötti színvo-
nalkülönbség.
- Munkahelyi elfoglaltság miatt tartalékos kerettel tudtunk csak 
kiállni - mondta Brunyánszky István vezetőedző -, ám így is si-
került a kötelezőt hozni a csapatnak. A félidőben hétpontos 
előnnyel várhattuk a fordulást, ám a harmadik negyedben a fel-
javult védekezésünk megtörte a hazaiak lendületét így sokszor 
látványos kosarakkal tudtuk megnyerni a mérkőzést.
A találkozó érdekessége hogy a Ziccer Tigrisek legponterősebb 
játékosa az a Szűcs Máté volt, aki korábban a Phoenix együtte-
sét erősítette. A Hepp kupa következő fordulójának sorsolása a 
jövő héten lesz.
Az eredmény: Ziccer Tigrisek - Tiszaújvárosi Phoenix KK 65 – 
87 (17-25, 17-16, 11-27, 20-19)

borza

Fabu is megsérült. 

Kristófit nehezen tartották a diósgyőri védők, pedig többen is ügyeltek rá. 

Bussy Dávidot hordágyon kellett kivinni a stadionból. Sérülése súlyos, az idény-
ben már aligha játszhat. 
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1956 emlékezete: ünnepi emlékhét 
Tiszaújvárosban
Október 25 – 28.

Október 25 – november 8.
Emberek a forradalomban

kamarakiállítás a könyvtárban
Helyszín: a könyvtár földszintje

Október 25. (kedd) 18.00 óra
A Szirt Együttes ünnepi műsora

Közreműködnek: Cecilia Lloyd és Andrássy Frigyes, a Ma-
gyar Állami Operaház magánénekesei, zongorán közremű-
ködik: Andrássy Krisztina, a Magyar Állami Operaház kor-

repetitora, verset mond Körtvélyessy Zsolt színművész. 
Helyszín: a könyvtár aulája

Október 26. (szerda) 17.30 óra
HAMVAS MOZAIKOK
„A könyv: nagyítóüveg”

Téma: A közösség alkotóerő, melyben minden törekvés
megtalálja a maga helyét.

A gondolatébresztő beszélgetést Kázsmér Ágnes fejlesztő 
biblioterapeuta vezeti.

Helyszín: a könyvtár előadóterme

Október 27. (csütörtök) 17.00 óra
Felszabaduló sikoly – 1956 emlékezete

Meleg Vilmos, a nagyváradi Szigligeti Színház művészének 
irodalmi estje

Helyszín: a Derkovits Kulturális Központ konferenciaterme

Október 28. (péntek) 17.00 óra
’56 történelme és irodalma

ismeretterjesztő előadás
Előadók:

Dr. Völgyesi Zoltán történész
Dr. Reisinger János irodalomtörténész

Helyszín: a könyvtár előadóterme

12. oldal 2016. október 13.Rendezvények
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