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Véradás
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete 2016. november 
10-11-én (csütörtökön és pénteken) 8.00-tól 16.00 óráig véra-
dást szervez a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
A szervezők minél több önzetlen véradó segítségére számí-
tanak, hogy a közelgő év vége felé is megfelelő mennyiségű 
vérkészlettel tudják segíteni beteg embertársaink biztonságos 
ellátását.

Csúszik a fakitermelés

Vágnak és ültetnek
Az elmúlt napok esőzései mi-
att néhány nappal később 
kezdik meg a fák kivágását 
az Ifjúsági parkban. A sok 
csapadék miatt a talaj felá-
zott, ami nehezíti a munkála-
tokat, így a kitermelésre váró 
255 darab nyárfát várhatóan 
a hét második felében kezdik 
el kivágni.

Mint ismeretes, Tiszaújváros önkor-
mányzata október 12-i ülésén tárgyalta 
a  „Zöldülő Tiszaújváros” program 2016-
2017. évi feladatait. Ekkor döntöttek ar-
ról, hogy az Ifjúsági parkban az óriás-
nyár egyedeket eltávolítják, s ezzel pár-
huzamosan, - figyelembe véve a park re-
konstrukciós tervét, - újrafásítják a meg-
gyérített területet. A 255 db kitermelésre 
váró nyárfa mennyisége becslések alap-
ján kb. 500 m3, melynek piaci értéke 6 
ezer Ft/m3. A veszélyes, túlkoros faállo-
mány kitermelését követően a faanyag 
piaci áron, készletként kerül az önkor-
mányzat nyilvántartásába. A faanyag az 
állaga miatt ipari célra nem használha-
tó, illetve csekély fűtőértéke miatt érté-

kesítése sem javasolt. A tervek szerint a 
„Zöldülő Tiszaújváros” program kereté-
ben kitermelt faállományt természetbeni 
segélyként a szociálisan rászoruló lako-
sok kapják meg. 
Időközben elkezdődtek a földmunkála-
tok a program egy másik helyszínén Ti-

szaszederkényben. A városrészben a Vas-
vári Pál úton telepítenek 136 darab szil-
fát. A földet még a múlt pénteken feltár-
csázták, az ültetés azonban egyelőre várat 
magára, az időjárás függvényében várha-
tóan szintén e hét második felében kezdik 
meg a telepítést. 

Tűz a motortérben

Öten sérültek meg

Két gépkocsi karambolozott Hejőkürt külterületén, az oszlá-
ri elágazásnál november 7-én délután. A balesetben öten sérül-
tek meg.
Az ütközés következtében az egyik jármű motorterében tűz ke-
letkezett, amit a mezőcsáti és a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók 
kiérkezése előtt egy porral oltó készülékkel eloltottak. Az egy-
ségek áramtalanították mindkét autót, a mentők a sérülteket el-
látták. 

Utcadíszítés

Ünnepi fényekre várva

Új díszek fénylenek majd a Szent István, a Mátyás király, az Árpád, illetve az Örösi úton, és ugyancsak új dekoráció lesz a 
Derkovits Kulturális Központ előtt az adventtől vízkeresztig tartó időszakban. Ezeket, illetve a további ünnepi fényeket no-
vember 27-én, a Mikulástól karácsonyig elnevezésű adventi rendezvénysorozat megnyitása alkalmával láthatjuk „élesben”.
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Madárvilág, magyar-világ
Fideszes lettem!
Ha magukhoz tértek, folytatom. Kifejtem.
Hatott rám a hónapok - mit hónapok, évek - óta tartó gyűlölet-
kampány. Takarodjanak a városunkat elözönlő, mindent bepisz-
kító, egészségünket, szubkultúránkat veszélyeztető, tetőinket száz 
szám megszálló - galambok.
Egyetértek (ön)kormányzatunkkal. Ketrecbe velük! Ki velük! Ak-
kor is, ha vannak, akik együtt éreznek velük.
Ám a hattyúk! A hófehérek, szépek, előkelőek, szemet, s lelket 
gyönyörködtetőek! Étket nekik, akkor is, ha nem szegények! Hát-
ha maradnak, új hazára találnak. Nálunk.
Fideszes lettem.
Utálom a „migránsokat”, imádom a „letelepedési kötvényt vásár-
lókat.”
Pedig mindkettő madár.

-efel-

A Vasvári úton már megkezdték a talajelőkészítést a 136 fa telepítéséhez. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és 
szombaton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. 
Novemberben minden héten, szerdán az elhunytakért lesz a 
szentmise, az adományozók szándékára. November 12-én, 
szombaton délután fél 5-kor a plébánia emeleti termében 
lesz a következő hittan foglalkozás az elsőáldozásra készülő 
gyermekek szüleinek, a vallás iránt érdeklődőknek, Istent 
keresőknek, a hitoktatásban nem, vagy részben részesült 
fiataloknak és felnőtteknek. A foglalkozás címe: Van-e Isten? 
Előadó: Szrogh Károly.

Görögkatolikus
Szombaton 17:00 vecsernye. Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 
Szent Liturgia. Kedden 8:00 Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. 
Egyházunkban november 15-én kezdődik a karácsonyi böjt 
időszaka.

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.

  Köszönjük, hogy éltél, s minket szerettél.
 Nem hagytál el minket csak álmodni mentél. 
Szívünkben itt él emléked mindörökké.

Nagy IstváNNé

(szül.: KuN MarIsKa)
egy éve örökre itt hagyott bennünket.

Nyugodj Békében!
Szerető férjed és gyászoló családod.

 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
stefáN IstváN

Sajószöged díszpolgára
életének 100. évében örök nyugalomra tért. 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot 

hoztak és gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a roko-
noknak, barátoknak, ismerősöknek, akik drága szerettünk

VOGRÁNDLI JÓZSEFNÉ
(szül.: Kabai Piroska)

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

                                   A gyászoló család

Október 25-én a Bokréta Citerazenekar és a Mezei Virág Nép-
dalkör a Nikodémus Idősek Otthonában az idősek napja alkal-
mából köszöntötte a lakókat.  Köszönjük, hogy évről évre meg-
tisztelnek bennünket színvonalas és szeretetteljes műsorukkal! 
Isten áldását kívánjuk a zenekar, a népdalkör fenntartóira, veze-
tőire és tagjaira. 

Nikodémus Idősek Otthona

Engedélyekre várva

Nappali melegedő hajléktalanoknak
Évek óta teltházzal működik a hajléktalanszálló, ki-
csi a kapacitás, sok a hajléktalan. A helyzet orvoslásá-
ra most a szálló mellett egy nappali melegedő épült, 
mely a téli időszakban 24 órás nyitvatartással  „műkö-
dik”. A nappali melegedő kialakítására, berendezésé-
re, környezetének rendezésére 110 millió forintot biz-
tosított Tiszaújváros önkormányzata. 
Az épület elsősorban nappali ellátást nyújt, de igény 
esetén szükségférőhelyként is működhet 12 személy 
számára. Az épület már készen van, be is van rendez-
ve, a Polgármesteri Hivatal, illetve az üzemeltető Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ már benyúj-
totta a használatba vételi engedély, illetve a működési 
engedély iránti kérelmeket. 

Figyelem, együttműködés

A rászorulók védelme télen
 A téli időjárás évek óta sze-

di áldozatait, amikor első-
sorban az utcán élő hajlék-
talan embertársaink, illetve 
az egyedül élő idős személyek 
saját otthonukban fagyhalált 
szenvednek. 

Az állami szervek munkáján túl fontos 
az állampolgárok aktivitása is. Figyelje-
nek fel bajban lévő embertársaikra: moz-
gáskorlátozott személyek esetén életkö-
rülményeikre, mindennapi életvitelükre, 
a hajléktalanok éjszakai megjelenési he-
lyeire, az egyedül élők lakókörnyezetére, 
például arra, hogy füstöl-e a kéményük. 
Amennyiben bajt észlelnek, vagy rend-
ellenességet tapasztalnak, az informáci-
ókat soron kívül osszák meg a település 
önkormányzati szakembereivel (védőnő, 
családgondozó, helyi aktivista, vagy pol-
gárőr). A rendőrség a téli időszakban fo-
kozottan figyel a rászoruló, főként haj-
léktalan, illetve idős veszélyeztetett sze-
mélyek vészhelyzetbe kerülésének meg-
előzésére. Ebben az időszakban felmé-
rik mindazon közterületeket, amelyeket a 
hajléktalanok rendszeresen, vagy vissza-
térően szálláshelyként használnak. Visz-
szatérően ellenőrzik a tanyákat, vagy rit-
kán lakott területeket, ahol magányos il-

letve idős személyek élnek. Késedelem 
nélkül intézkedni fog a rendőr, amennyi-
ben rászoruló, önmagáról gondoskodni 
nem tudó személyt talál. 
Senkit sem lehet a sorsára hagyni, min-
den emberélet fontos, ezért a mentés so-
rán a szervezetek közötti együttműködés, 
az információáramlás elsődleges. Ameny-
nyiben Ön a közelében lakó, vagy sza-
badban tartózkodó rászoruló, önmagáról 
gondoskodni nem tudó személyt lát, kér-

jük, soron kívül értesítse a rendőrséget, 
a katasztrófavédelmet a 112 ingyenesen 
hívható telefonszámon, hiszen ezzel éle-
tet menthet. Vidéken a polgármesteri hi-
vatalt, vagy a jegyzőt értesítheti. Termé-
szetesen a bejelentés nem helyettesítheti 
az állampolgár részéről a szükséges azon-
nali intézkedések megtételét (helyszínen 
segítőtárs keresése, kihűlés megakadá-
lyozása).

B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság

Köszönetnyilvánítás

Büntetés
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik no-

vemberi sorozatunk. A megfejtéseket 

a hónap végén egyben várjuk e-mail-

ben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent 

István út 16. címre.
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Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 13-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd november 14-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 

Figyeljünk embertársainkra! (Illusztráció)



Utcadíszítés

Ünnepi fényre várva

Amint arról egy hete beszámoltunk, a szokásos-
nál hamarabb kezdte meg a karácsonyi díszvilágí-
tás felszerelését a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft. 

 Az elmúlt napokban ennek már igen látványos jelei is mutat-
koztak. Összesen 67 új díszítőelemet helyeznek ki, igaz a régiek 
közül jó néhány már használhatatlan, így a „növekmény” mint-
egy 25-30 díszítőelemre tehető.
Új díszek fénylenek majd a Szent István, a Mátyás király, az Ár-
pád, illetve az Örösi úton, és ugyancsak új dekoráció lesz a Der-
kovits Kulturális Központ előtt.
Az ünnepi fényeket november 27-én, a Mikulástól karácsonyig 
elnevezésű adventi rendezvénysorozat megnyitása alkalmával 
láthatjuk „élesben”.

Gyanúsítás, házkutatás

Elutasították 
Mengyi Roland panaszait

A Legfőbb Ügyészség elutasította a napokban Mengyi Roland 
fideszes országgyűlési képviselő panaszait, amelyeket meggya-
núsítása, illetve a lakásában és irodáiban tartott házkutatás el-
len tett - tudta meg a Magyar Nemzet Futó Barnabástól, a politi-
kus ügyvédjétől. Az ügyészség ugyanis mindkét hatósági intéz-
kedést megalapozottnak, jogszerűnek értékelte, ezért a beadvá-
nyokat elutasította.
Mengyi Roland nem csak a korrupciós bűncselekmények miat-
ti meggyanúsítása ellen tett panaszt, hanem a nyomozó hatóság 
házkutatása miatt is. Mégpedig azért, mert a politikus lakásá-
ban és irodáiban tartott házkutatások során a Központi Nyomo-
zó Főügyészség (KNYF) olyan tárgyakat, iratokat is lefoglalt, 
melyek nem Mengyi Rolandéi.
A 168 Óra írta meg lehallgatási jegyzőkönyvek alapján, hogy 
a magát Voldemort nagyúrnak szólíttató politikus kenőpénzért 
cserébe szervezhetett uniós pályázatokat, hogy aztán a termelői 
szövetkezeteknek megítélt támogatás 90 százalékát „alkotmá-
nyos költségként” visszakövetelje. (Az írásokat a hetilap enge-
délyével a Tiszaújvárosi Krónika is közölte.) 
Választókerületünk fideszes politikusát októberben hallgatta ki 
a KNYF vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés, 
valamint bűnszövetségben és bűnsegédként elkövetett különö-
sen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérle-
tének gyanújával. A gyanúsítotti kihallgatás azért történhetett 
meg, mert szeptemberben az Országgyűlés - a legfőbb ügyész 
indítványára - felfüggesztette a képviselő mentelmi jogát. Men-
gyi Roland a kihallgatásán mindent tagadott. A KNYF akkori 
közleményéből derült ki, hogy a kihallgatás után több helyszí-
nen házkutatást tartottak, és bizonyítékokat foglaltak le.
Két nappal a kihallgatás után szabadlábra helyezték Mengyi 
Roland büntetőügyének két, még előzetes letartóztatásban lévő 
gyanúsítottját, B. Szilviát és K. Pétert is. A fiktív pályázat meg-
írásában segédkező B. Szilvia, illetve a pályázók és Mengyi kö-
zött közvetítő K. Péter letartóztatásának megszüntetését a Ma-
gyar Nemzet abból a szempontból logikusnak nevezte, hogy a 
nőt a kormánypárti politikusénál kisebb súlyú, K. Pétert pedig 
Mengyiével megegyező súlyú bűncselekménnyel gyanúsítják, 
és miután Mengyit szabadlábon hagyták, kettejük további fogva 
tartására nehéz lenne hihető érvet találni. A nyomozás követke-
ző határideje december 12.

A múlt pillanataiból

Óvodai emlékek tárlata
Tiszaújváros várossá nyilvá-
nításának 50. évfordulója al-
kalmából óvodatörténeti ki-
állítás nyílt a Derkovits Kul-
turális Központban. A moz-
galmas tárlat a napközi ott-
honos óvoda történetét hiva-
tott bemutatni. 

- A várossal együtt ünnepelnek az óvodák 
is - mondta köszöntő beszédében Micski-
né Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Nap-
közi Otthonos Óvoda vezetője -, hiszen 
az előző évben a Bóbita óvodát és a Tün-
dérkert óvodát, ebben az évben pedig a 
Szederindát köszöntöttük jubileumuk al-
kalmából. Öregszünk a várossal együtt, 
de ez így van rendjén. Sőt, van két olyan 
óvodánk is, amelyik öregebb a városnál, 
hiszen a Katica óvodát 1962-ben, a Bóbi-
tát 1965-ben alapították. 
Ahogy nőtt a város, úgy volt szükség egy-
re több óvodára is. 1969-ben épült fel a 
Sün Balázs (mely 2004-ben szűnt meg), 
1976-ban a Szederinda, míg 1979-ben a 
Szivárvány. Bráz György polgármester 
megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy 
mivel fiatalok érkeztek ide annak idején, 
fontos volt a megfelelő óvodai ellátás biz-
tosítása. 
- Nincs ebben a városban semmi különle-
gesség - mondta a polgármester -, mert a 
kezdetektől fogva, ahogy épült a város, a 
szélrózsa minden irányából jöttek ide em-
berek. És ők, amilyen gondossággal épít-
gették a város különböző üzemeit, ugyan-
úgy építgették az otthonaikat és hozták 
létre azokat az intézményeket, melyek 
fontosak a  mindennapi életünkben. 
Ezek a múltbéli pillanatok is megeleve-

nednek a tablókon, ahol fotók mesélnek 
a múltról. 
- Már megtaláltam a bátyámat és a saját 
óvónőnket is - mondja Czakóné Tanka 
Nikoletta, aki két gyermekével érkezett a 
megnyitóra. - Mindketten ovisok még a 
Szivárvány óvodában, ahova én is jártam. 
Nagyon szép a Szivárvány épülete most, 
amikor én jártam oda, akkor még volt me-
dence, és emlékszem, hogy mi is füröd-
tünk benne.
Van mire emlékeznie Lévainé Toldi Edit-
nek is, aki 1975-ben pályakezdő óvónő-
ként került az akkori 4. sz. óvodába. 
- Tiszaszederkényben laktunk, amikor 
férjhez mentem - mondta -, a két nagy 
gyerekem a 2-es óvodába járt, én a 4-es-
ben dolgoztam 25 évig és a 3-asból jöttem 
el nyugdíjba. Jó volt tiszaújvárosi óvónő-
nek lenni. Volt, amikor 42-es csoportlét-
számmal is működtünk. A régi rendszer 
sokkal kötöttebb volt, sokkal nagyobb 

fegyelmet igényelt óvónőtől, gyerektől 
egyaránt, ugyanakkor ezt az új rendszert 
sokkal jobban szerettem, hiszen nagyobb 
szabadságot adott az egy-egy kisebb cso-
porttal való foglalkozás. 
A 3-as és a 2-es óvodában is dolgozott 
Dányi Lászlóné, aki szakácsnő volt. 
- Nagyon szerettem mindegyik helyen 
lenni - mondta -, a mai napig jó emlékez-
ni. Örülök, hogy meghívtak, jó érzés visz-
szanézni a régi képeket. Most már más a 
technológia az étkeztetésben, szerintem 
ezt nehéz megszokni, csakúgy, mint roha-
nó világunkat. A szülőknek sokkal keve-
sebb idejük van a gyerekekre sajnos. 
A kezdetekről beszélgettünk Füredi Zol-
tánné Marika nénivel is, aki régen a 2-es 
óvodát vezette. Gyöngybetűkkel írt nap-
lóbejegyzések, hivatalos papírok őr-
zik ma is az 1962-ben átadott mai Kati-
ca múltját. 
- Amikor én kezdtem, akkor az még la-
kásóvoda volt - mesélte Marika néni -, há-
rom lakásból állt az óvoda és ötven gye-
rek járt oda két csoportban. Nem volt se 
udvar, se játszótér, csak a kiserdő. Viszont 
nagyon jó viszonyban voltunk a szülők-
kel, talán azért is, mert egymásra voltunk 
utalva. Mindnyájan fiatalok, kisgyerme-
kesek voltunk, így nagyon családias volt 
a hangulat. 
Az óvodatörténeti kiállítás nem csak a 
Derkovits Kulturális Központ földszint-
jén „kínál” érdekességeket, hanem a fé-
lemeleten is, ahol egy csoportszobát is 
berendeztek az óvónők, régi bútorokkal, 
játékokkal, könyvekkel, hogy mindenki 
kedvére tudjon nosztalgiázni. 

                                 Fodor Petra

Cáfol a MOL Petrolkémia

Tévesen riogatnak katasztrófával
A Magyar Nemzetben „Súlyos vesztesé-
gek érik a Molt” címmel november 7-én 
megjelent írás - http://mno.hu/gazdasag/
sulyos-vesztesegek-erik-a-molt-1370182 
- számos hibás információt tartalmazott 
és ezekre építve téves következtetésekre 
jutott – állítja lapunk megkeresésére adott 
közleményében a MOL Petrolkémia Zrt.  
A tiszaújvárosi társaság egyes üzeme-
it, köztük az Olefin-1 üzemet is a mint-
egy két hónapos időtartamra tervezett le-
állás alatt különböző időszakokra leállí-
tották. Az állás alatt az egyes üzemekben 
eltérő típusú munkálatok zajlottak. Volt, 
ahol csak az évente szokásos tisztítási és 
karbantartási feladatokat hajtották végre, 
más helyen ez kiegészült hatékonyságja-
vító beruházásokkal – például az Olefin-1 
üzemben – és volt üzem – a PE-1 –, ahol a 
két évre elosztott rekonstrukció befejező 
munkálatait hajtották végre a leállás alatt.
Az Olefin-1 üzemben tehát nem rekonst-
rukció zajlott, a rekonstrukció a vegyipa-
ri szóhasználatban 10-15 évente sorra ke-
rülő beruházás, ami a szükséges nagyja-
vítások és berendezéscserék mellett adott 
esetben élettartam meghosszabbítást, ka-
pacitásbővítést is jelenthet. A MOL Pet-
rolkémiában hosszú évek alatt kialakított 
rendben az átfogó karbantartással, haté-

konyságnövelő beruházásokkal egybe-
kötött (nagy)javítási leállásokra általában 
4-5 évente kerül sor (az évenként előírt 
tisztítási leállások és szükséges karban-
tartások mellett).
Az Olefin-1 üzemben valóban csúszik 
az újraindulás, az ebből eredő veszteség 
azonban a cikkben jelzettnél lényegesen 
kisebb. Az írásban az újraindulás csúszási 
okának a korábbihoz képest eltérő gyárt-
mányú és ország-származású, olcsóbb 
hűtőrendszer beszerzését valószínűsítik. A 
tény az, hogy továbbra is a LINDE licen-
cadó által jóváhagyott (és több helyen is 
alkalmazott) német gyártmányú hűtőrend-
szert építettek be.
A csúszást okozó probléma a hűtőrend-
szerekhez csatlakozó csővezetékek mé-
retezésével kapcsolatos, ilyen esetekben 
teljesen természetes, hogy a licencadó 
cég szakembereivel felveszik és fel is vet-
ték a kapcsolatot a társaság szakemberei.
A lap helyi forrásokat idézve katasztrófát, 
bizonytalan jövőt vizionál. Tévesen. Ne 
felejtsük el, a társaság Olefin-2 üzeme fo-
lyamatosan termel, így a cég polimer üze-
mei – ha alacsonyabb kapacitáskihasz-
náltság mellett is – folyamatosan termel-
nek. Az Olefin-2 üzem továbbá zavartala-
nul kiszolgálja etilénnel a BorsodChemet 

is. Semmiféle katasztrófahelyzet nincs te-
hát, bár kétségtelenül nem örömteli, hogy 
a tervezettnél hosszabbra nyúló állás éves 
szinten csökkenti a MOL tiszaújvárosi le-
ányvállalatának eredményességét.
A lap szerint sokan azzal magyarázzák 
a mostani fennakadásokat, hogy a MOL 
a vegyi kombinát átvételekor a korábbi 
TVK-s szakemberek egy részét eltávo-
lította. A MOL 2004 óta többségi, meg-
határozó tulajdonosa a TVK-nak, így az 
azt érintő gazdasági, fejlesztési és átszer-
vezési döntésekben is több mint egy évti-
zede meghatározó szerepű. A vegyi kom-
binát 2015-ös 100 százalékos tulajdonré-
szének megszerzésekor és nevének meg-
változtatásakor – ha ezt minősíti a lap a 
társaság MOL általi átvételének –, illetve 
a teljes 2015. évet tekintve sem volt cso-
portos létszámleépítés, a jó szakemberek 
megtartása fontos célkitűzése a vállalat-
nak, a biztonságos és hatékony működte-
tés érdekében. 
Összességében tehát megállapítható, bár 
valóban nem örömteli az Olefin-1 üzem 
újraindulásának csúszása, nincs szó rend-
szerszintű problémáról és egyáltalán 
nincs bajban a MOL Petrolkémia – áll a 
közleményben.
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Micskiné Bodó Erzsébet a kezdetekről is beszélt. 

Czakóné Tanka Nikoletta gyermekeivel nézte végig a fényképeket. 

Szerelés az Árpád úton. 

Mengyi Roland maga is kérte mentelmi jogának felfüggesz-
tését. 



kronika@tiszatv.hu

Show és pom-pon

Duplázott a Fitt-Dance

Novemberi aranyeső

A Tiszaújvárosi Fitt-Dance tánccsoport 2016. november 5-én 
részt vett Debrecenben Az Év Tánca/Dance Factor országos mi-
nősítő táncversenyen.
 Ilyen még nem volt! Eddig minden versenyen más-más táncis-
kola nyerte el a fődíjat, azaz a trófeát! A szervezők meg sem ál-
modták, hogy az egyik csapat duplázni fog, ráadásul egymás 
után! A zsűri viszont úgy döntött, hogy az őszi versenyen újra a 
Fitt-Dance érdemli meg leginkább ezt a kitüntető címet.
 Az ide verseny témája a „Szellemes táncosok” című szlogent 
kapta. A versenyzők fantasztikus produkciókkal rukkoltak elő, 
illetve remek sminkekkel és jelmezekkel léptek a színpadra. 
Több produkció (tánciskola) is esélyes volt a fődíjra, a végső 
döntést borzongás és hidegrázás előzte meg. Végül a Fitt-Dance 
tánccsoport Gold Team csoportja diadalmaskodott „Rémálom” 
című produkciójával, emellett kiemelt arany minősítést kapott, 
nem csak erre a táncra, hanem a „Gangster” című koreográfiá-
ra is. 
Az Emerging Team csoport, akik először vettek részt a verse-
nyen, csodás eredménnyel zártak, hiszen ők is arany minősítést 
kaptak. Junior duó kategóriában Peszlen Genovéva és Stefán 
Zoé Hanna ezüstminősítésben, junior szóló kategóriában Vé-
kony Kitti bronzminősítésben részesült. A csoportvezetők Kat-
lan Judit és Bócsi Attila hip-hop táncoktatók. 
                                                                                        Katlan Judit

A Derkovits Kulturális Központ mazsorettjei bearanyozták a 
hétvégét. November 5-én a Magyar Fúvószenei és Mazsorett 
Szövetség zsűrije előtt a Balmazújvárosi Országos Mazsorett 
Fesztiválon mutatkoztak be a csoportok.
Az eddig gyermekcsoportként ismert kicsik kategóriát vált-
va most először léptek fel a II. korcsoportban, show és pom-
pon kategóriában egyaránt. A Tiszaújvárosi Jégvirág Majoret-
te Csoport showban ezüst, pom-ponban kiemelt arany minősí-
tést kapott. A Tiszaújvárosi Ifjúsági Majorette Csoport pom-pon 
kategóriában arany fokozatot ért el. A legjobb pom-ponos ko-
reográfiáért járó oktatói díjat Medvés Beáta művészeti asszisz-
tens kapta. 
A csoportok felkészítői: Bognár Imre és Medvés Beáta okleve-
les mazsorett oktatók.

Néphagyományi elemekkel
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Ludas Matyi Szatmárban 

Brassais kopaszok, vivát!

Egy farsangi mulatság kere-
tei között, szatmári hagyo-
mányra épülve ismerhették 
meg a gyerekek és szüleik 
Ludas Matyi történetét. 

A Szatmárnémeti Északi Színház Harag 
György Társulata immár hat éve játssza a 
darabot, töretlen sikerrel. 
- Ludas Matyinak volt egy luda, amit el 
szerettek volna tőle venni, de ezt megaka-
dályozta három veréssel - foglalta össze 
a történetet az előadásra érkező Kerekes 
Panna.
- Mindenkinek ajánlom - mondta Turja-
nicza Boldizsár - én már olvastam is a Lu-
das Matyit, és mesében is láttam. 
A történet mindenki számára ismert. Fa-
zekas Mihály klasszikussá vált meséjéből 
Móricz Zsigmond írt színpadi művet. Az 
eredetit kibővítette és realista elemekkel 
el is távolította a mese világából. Ebből, 
a Móricz-féle változatból indult ki Besse-
nyei István színész-rendező. 
- Hazahoztam a történetet - mondta Bes-
senyei István -, szatmári miliőbe és egy 
keretjátékba helyeztem. Egy farsangi mu-
latság során keletkezik egy konfliktus, 
és ennek a margóján kerekedik ki Ludas 

Matyi története. Hat éve tartjuk műso-
ron, állandó igény van rá. Azért a szatmá-
ri világ, mert Móricz szatmári volt, és úgy 
éreztem, hogy ha megjelennek a tájegy-
ség hiedelmei, a nyelvezete, a tánca, ze-
néje, azzal jobban beágyazzuk a történe-
tet a saját világába - tette hozzá a rendező. 
A darabban egy Erdély-szerte ismert né-
pi hagyomány, a bábuégetés is megjele-

nik. A mulatság során kirobbant konflik-
tusban a bábu Döbrögivé változik, a falu 
népe pedig megéli a klasszikus történetet, 
melyben a hős háromszor bünteti meg a 
földesurat. Végül a jó és a rossz erői meg-
békélnek, az életre kelt gonosz pedig visz-
szaalakul egyszerű bábuvá. 
                                                Fodor Petra

Október 28-án hét kilence-
dikes osztály mérte össze 
ügyességét játékos feladato-
kon keresztül és vált teljes ér-
tékű Brassais diákká. 

A feladatok között volt osztálytánc, lufi 
fújás szívószálon keresztül, tojásátadás 
kanállal a lábak között, lufi zsonglőrkö-
dés, szerenád megírása előre megadott 
szavakkal, WC papír karra tekerése kar-
körzéssel, kartondobozba zsúfolódás, rú-
zsozás bekötött szemmel és navigációval, 
pénzérme karra húzott harisnyából való 
kiszabadítása, hurkapálcával szívószál-
ba találás, osztályfőnök kiszabadítása egy 
matekpélda megoldásával, csoki halászat 
lisztből szájjal, hátratett kézzel és termé-
szetesen vizes arccal. 
Az eredményhirdetést eskütétel előzte 
meg, melynél térdre ereszkedve kellett 
hangosan egy felsőbb éves után monda-
ni az eskü pontjait. A pontok között he-
lyet kapott a szülők nyugalma védelmé-
ben csak a jó érdemjegyek vezetése, a 
„Hallgatni arany!” örökbecsű mondás, 
ha már a jó, de még a jónak tűnő választ 

sem tudjuk, és a puskázás azon aranysza-
bálya, miszerint gyengébb tanuló dolgo-
zatát másolni ugyancsak nagy dőreség. 
A kopaszavató idén is betöltötte csapat-
építő célját, a kilencedikes osztályok első 
igazi osztályközösséget kovácsoló élmé-
nye lett. A szervező, előkészítő munkát a 

3/11.V osztály végezte, a logisztikai fel-
adatokat a 3/11.E osztály látta el. 
Köszönet Kecskeméti Mónikának, a DS 
Smith Packaging Hungary Kft. képvise-
lőjének az esemény szponzorálásáért. 

 Brassai DÖK 
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Megteltek portékával az asztalok, számos hasznos holmi, 
ruhanemű cserélt gazdát. 

Kiemelt arany és aranyminősítést kaptak a csoportok. 

Bognár Imre az ifjúsági csoporttal. 

A jégvirágok Medvés Beátával. 

Már az előtérben elkezdődött az előadás. 

Kartondobozba zsúfolódás közben a kopaszok. 

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában az őszi szü-
net előtti kibocsátó istentisztelet nem csak a jól elvégzett mun-
ka utáni megérdemelt pihenéshez adott lelki töltekezést. Külö-
nösen fontos ez az esemény, ugyanis iskolánk legfiatalabbjai, a 
kis elsősök, ekkor tesznek ünnepélyes fogadalmat társaik, szüle-
ik előtt, hogy igaz református keresztyénhez méltóan élik majd 
életüket, megtartva a Szentírás előírásait. Ekkor válnak iskolánk 
polgáraivá, mely alkalomra mindig nagy igyekezettel készülnek 
hitoktatóik és osztályfőnökeik áldozatos útmutatói alapján. Va-
lahányszor a kezükbe fogják az ajándékba kapott énekeskönyvet 
és az emléklapot, mindig eszükbe fog jutni ez a szép alkalom. 

                                                      Dorony Attiláné
       igazgató

Kölyökbazár volt november 5-én, szombaton a Derkovits Kul-
turális Központ Tiszaszederkényi Művelődési Házában a Pöt-
töm Baba-Mama Klub szervezésében. 
A délelőtt kilenc órától délután egy óráig tartó rendezvényre 
előzetesen lehetett jelentkezni, az asztaligények leadásával. A 
négy óra során számos megunt, feleslegessé vált baba- és gyer-
mekruha, játék, használati tárgy, kiegészítő és kismama holmi 
cserélt gazdát.

kronika@tiszatv.hu Babáknak, mamáknak

Fogadalomtétel Kölyökbazár



Balatoni vándormadár Hatékony gyérítés

Hattyúdal lehet
az etetésből

Galambcsapdák a tetőkön

Egyre többen jönnek, kíváncsiak az ideiglenesen 
Tiszaújváros dísztaván ringatózó hattyúra. 

Az őszi szünetet kihasználó gyerekek érdeklődve, lelkesen jön-
nek megnézni a tavon úszkáló fehér madarat. Tiszaújvárosi 
nagyszüleinél tölti a szünetet Bani Balázs, aki szintén „elzarán-
dokolt” a tóhoz.
 - Én már szerdán láttam a hattyút - mondja. - Csütörtökön pedig 
már láttam, hogy a Krónikában is benne van, hogy egy hattyú 
megérkezett a Dísztóra. Most megint kijöttünk a nagypapám-
mal, hogy megnézzük, hátha közelebbről is láthatom.
- Én az újságból tudtam meg, hogy egy hattyú költözött ide a 
tóra - meséli lelkesen Sepsik Zsanett, aki szintén a tiszaújvá-
rosi nagyszülőknél tölti az őszi szünetet. - Mindenképpen meg 
akartam nézni. Nagyon tetszik, és nagyon örülök, mert ideúszott 
egészen közel és meg is tudtam etetni.
Érdekli az embereket honnan és hogyan került ide. A lábán lévő 
gyűrűből kinyomozható adatokat hozott Lehoczky Krisztián, a 
Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke, a Mályi Madármen-
tő Állomás vezetője.
- Kifejlett tojóként regisztrálták szeptember 24-én, Balatonfüre-
den - mondja a szakember. - Október 16-án Siófokról, novem-
ber 1-jén pedig innen, Tiszaújvárosból érkezett róla információ.  
Általában egy-két hetet szoktak egy helyen eltölteni. Utána foly-
tatják vándorútjukat. 
A szakember azt tanácsolja, hogy búzát, kukoricát adjunk neki 
abban az esetben, ha nagyon etetni szeretetnénk. De a legjobb az 
lenne, ha a lakosság nem etetné a madarat. Számára ugyanis az a 
legtermészetesebb, ha saját magának keresi a táplálékot. Inkább 
csak gyönyörködjünk a környékünkön ritkán látható madárban. 
- Ami elszomorító, hogy több esetben látjuk, hogy kenyérrel 
és egyéb péksüteménnyel etetik a madarat. Telítettséget, bél-
rendszeri betegséget okozhat, ha nagyon sok ilyen terméket fo-
gyaszt, elhajlanak a csontjai és repülésképtelenné válik a madár 
- folytatja a madármentő.
Nem csak az etetéssel kell vigyázni. Bár látszólag hozzászokott 
az emberekhez, mégsem szabad elfelejteni, hogy vadmadárról 
van szó.
- Veszélyes lehet, ha függővé válik az emberektől - mondja Dr. 
Kovács Julianna, állatorvos - hiszen hozzászokik, hogy tőlünk 
kap élelmet. Ezért elindulhat akár egy gyerekek után is táplálé-
kot remélve. Mivel egy nagytestű madárról van szó, akár sérü-
léseket is okozhat.
Az Európai Közösségben védettség alatt áll, így Magyarorszá-
gon is védett madár. Egy egyed természetvédelmi értéke 25 ezer 
forint.
A „mi” hattyúnknak a hétvégén egyéb látogatói is voltak. Két faj-
társa is landolt a tó vizén. Ám úgy tűnik hármójuknak kicsinek 
bizonyul tavacskánk, hiszen egyszer látjuk őket, majd odébb-
állnak, pontosabban repülnek, aztán újra megjelennek. E sorok 
írásakor éppen vígan eszegetnek. Hármasban. 
 ema

 Hetekkel ezelőtt kezdte meg 
egy székesfehérvári cég a ga-
lambok befogását Tiszaúj-
városban. Az önkormány-
zat megbízására helyeztek el 
öt csapdául szolgáló ketrecet 
azoknak az épületeknek a te-
tején, ahol nagymértékben 
elszaporodtak a madarak. 

Nem irtják a galambokat, csupán ritkítják 
a felszaporodott állományt, hiszen a nem 
védett madaraknak nincs természetes el-
lensége a nyüzsgő városokban. Van vi-
szont jó néhány terület, amit bepiszkítot-
tak, és ezt teszik folyamatosan. Ilyen „ga-
lambsétány” van a Tisza TV és az Arany 
Holló étterem körül, de a Sajó áruház 
melletti járdát is madárürülék övezi. A 
Városgazda Kft. munkagépei rendszere-
sen mossák, seprik a galambok vastagon 
otthagyott fekáliáját, mindhiába, hiszen a 
takarítás után rövid időn belül újabb sávot 
„festenek fel” a galambok. Bosszantó a 
látvány, még bosszantóbb belelépni, vagy 
éppen a dolgát végző állat alatt elhalad-
ni. Nem beszélve arról, hogy ez már köz-
egészségügyi problémát is felvet, hiszen a 
galamb 60 féle betegséget terjeszt, ebből 
néhány az emberre is veszélyes lehet. A 
galambok okozta fertőzések elsősorban a 
tüdőt betegítik meg és többféle légzőszer-
vi problémát okozhatnak, ráadásul az ürü-
lék a tetvek és bolhák melegágya. 
A madarak élve befogásával egy erre sza-
kosodott céget bízott meg az önkormány-
zat. Ez a módszer humánus, hiszen a ga-
lambok nem sérülnek, és nem kerül töb-

be, mint a madárürülék rendszeres eltá-
volítása. Átlagosan három évre, de akár 
véglegesen is megoldhatja a galambok 
által okozott problémákat. A madárbefo-
gókat, - akiknek nem mellesleg, állat- és 
közegészségügyi végezettségük is van - 
egy „tetőtúrára” kísértük el, ketrecüríté-
sük közben kérdeztem őket a galambügy-
ről. 
- A madarak akkor szoknak oda egy hely-
re, ha etetik őket, így szépen lassan kiala-
kul egy adott körzetben a helyi populáció. 
Sok helyen megfigyelhető, például a bér-
házaknál, itt Tiszaújvárosban leginkább a 
középületek tetején tanyáznak. Akár több 
helyszínen is lehetne befogni a galambo-
kat, de a csapdákat ezeken a gyülekező-
helyeken érdemes elhelyezni - kezdi Mi-
ke Bálint, az Animalix Wildlife Kft. ügy-
vezetője. 
- Hetek óta visszajárnak Tiszaújvárosba, 
mit tapasztalnak, mekkora a helyi  ga-
lambszaporulat?  
- Ez egy közepes méretű kolóniának te-
kinthető, ami még egy könnyebben kezel-
hető történet, hiszen ettől sokkal draszti-
kusabb is lehetne a beavatkozás szüksé-
gessége. Mi egy hónapra szerződtünk, ez 
egy rövidtávú beavatkozás, amivel nagy 
eredményt lehet elérni. A számok önma-

gukért beszélnek, majdnem 170 galambot 
gyűjtöttünk be 5 alkalom alatt. Heti rend-
szerességgel jövünk, kétszer, míg a múlt 
héten negyven galamb esett csapdába, ad-
dig ma reggel mindössze 4 madár sétált 
be a ketrecbe, abba ami a Tisza TV tete-
jén van, a többi most üres volt. Láthatóan 
gyérült az állomány az elmúlt hetek alatt.    
- Hogy működik a csapda? 
- Ez egy élve-befogó csapda, folytonfogó 
a hivatalos neve. Csalieleség van benne, 
amire bemennek az első egyedek, de el-
helyeztünk bent egy speciális galambita-
tót is, hogy ne pusztuljanak el a fogságba 
esett madarak, hiszen a befogás után élve 
szállítjuk el őket. Úgynevezett motiváci-
ós falatokkal csalogatjuk őket a ketrec be-

járatához, onnan továbbmennek a rácson 
túli eleség felé, s így csipegetve szépen 
besétálnak. Minél nagyobb bent a moz-
gás, annál több galamb megy be, mert a 
tetőre repülők - látva a falatozó társaikat - 
is meg akarják szerezni az eleséget. 
- Hová kerülnek a jóllakott galambok, mi 
lesz a sorsuk a befogás után?
- Madártenyésztőkhöz kerülnek. Kéthetes 
karanténban vannak először, hiszen látha-
tó az épületek mentén, hogy a túlszapo-
rodott állománynál a gyengébbeket kisze-
lektálja a természet és elpusztulnak. Ezért 
szükséges a két hét megfigyelés. A beteg-
ség gyanúsakat nem kínálják fel hagyo-
mányőrzés céljából tartott madaraknak, a 
többit igen. 
- Nekünk, embereknek miért nem jó, hogy 
a közelünkben vannak?
- Nem jó, ha nagy létszámban vannak egy 
helyszínen a galambok. Egyrészt köztisz-
tasági, másrészt műemlékvédelmi kérdé-
seket vet fel, harmadsorban, ami egyben 
a legfontosabb is, közegészségügyi prob-
lémákat, hiszen ha száraz az ürülék, ak-
kor porlik, így nagyon könnyen bejut a la-
kás légterébe, az pedig káros hatással le-
het a szervezetre. Ha folyamatosan belé-
legzik, könnyen légzőszervi megbetege-
dést okozhat a galambürülék. A fészkelé-

si szokásaik mentén alakulnak ki a legna-
gyobb kártételek. 
- Miért kell ez a humánus csapda, ha van 
a galambnak természetes ellensége is? 
- Igen, valóban van ellenségük, a ragado-
zó madarak, viszont ez a természetes el-
lenség csak ritka, hiszen azok a ragadozó 
madarak, melyek a vadonban természetes 
módon prédájuknak tekintik a galambot, 
nem jönnek be a városba, így ettől a ter-
mészetes szelekciótól nem szabad elvár-
ni, hogy egy városi vagy parlagi galamb-
populációt kontroll alatt tudjon tartani.
- Ez a gyérítés végleges megoldás, vagy 
újra visszatalálnak ide a galambok?
- Valójában ez a környezet függvénye. At-
tól függ, mennyi fészkelésre alkalmas te-
rület van, persze vannak más tényezők is, 
például a közterületi etetés. Ez a potenci-
ális kockázat, ami nem csak a galambok-
ra érvényes, hanem a vadon élő állatokra 
vagy a házimacskára is. Ott, ahol etetik, 
szaporodni fog. Egyébként tudomásom 
szerint, a közterületi etetés szabálysértés-
nek minősül, hiszen az eledel szétszórá-
sa közterület-szennyezés, ami akár ötven-
ezer forintos bírsággal büntethető.
Több lakossági bejelentés is érkezett a 
Zöld számra az elmúlt időszakban az el-
szaporodott madárfaj miatt. Ennek nyo-
mán elindulva döntött úgy a város önkor-
mányzata, hogy lépéseket tesz az ügyben.  
- A Polgármesteri Hivatalból mi is érzé-
keltük, hogy a szomszédos épületek tete-
jén rengeteg galamb tanyázik, ugyanak-
kor több megkeresés is érkezett felénk, 
lakóktól, társasházak közös képviselőitől. 
Belátva, hogy a mechanikai, illetve vizu-
ális riasztás nem bizonyult hatékonynak, 
ezért döntöttünk a galambok élve befogá-
sa mellett - nyilatkozta lapunknak Vismeg 
Monika, a Pénzügyi, Fejlesztési és Vá-
rosüzemeltetési osztály osztályvezető-he-
lyettese. - Találtunk egy céget, amelyik 
12 éve ezzel foglalkozik, így tapasztala-
tuk bőven van. Ők körbenéztek, javasla-
tot tettek csapdahelyszínekre, majd tele-
pítették ezeket a ketreceket. Lassan véget 
ér az egy hónapos befogási időszak, ennyi 
időre kötöttünk szerződést, nettó egymil-
lió forintért. Természetesen vannak olyan 
vadászható galambfajok, - a balkáni ger-
le és az örvös galamb, - amiket csak en-
gedéllyel lehet befogni, tehát ha ilyet ta-
lálunk, akkor ezeket elengedjük. Volt is 
rá példa, hogy csapdába esett két ilyen 
egyed, őket szabadon engedték a szakem-
berek, akik háromnaponta ürítik a ketre-
ceket. Eleinte volt, hogy negyven madár 
sétált be a csapdába, de most egyre keve-
sebb, legutóbb összesen négy galamb volt 
az öt ketrecben. Az akcióról a visszajel-
zések összességében pozitívak, sőt érke-
zett olyan jelzés is, hogy a Brassai közép-
iskola környékére is tegyünk ilyen csap-
dákat. Sajnos ezt nem tudtuk vállalni, mi-
vel ezek a ketrecek csak lapos tetőre he-
lyezhetők ki.  

                               berta
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Az elsőként érkezett tojó. 

A két újabb jövevény. 

A Sajó áruház tetején. 

Csapdába csalva.



Nosztalgiaáradat
Nosztalgiázni fogok. Teszem ezt azért, 
mert már hetek óta - és tovább is még - 
minden érdemleges megjelent, elhangzott 
erről a kedves kisvárosról.
Jól sikerült ünnepség, kitüntetések, cso-
dálatos bemutatófilm (nagyon tetszett) az 
őskorról, közelmúltról, jelenről, városról, 
iparról. Méltó módon ünnepelt az önkor-
mányzat, a DKK, a Tisza Média. Nagyot 
alkottak. Köszönet érte azoknak, akik 
tettek ezért, de ugyanúgy köszönet a kis 
szemüveges, copfos énekesnek, a táncos-
nak, zongoristának, szerkesztőnek.
Én, mint öreglegény és az őslakosok 
egyike, ezért olyan dolgokat mondok el, 
amik „régiek” és ha kortársaim elmoso-
lyodnak, vagy a fiatalok (ha olvasnák) rá-
csodálkoznak, már megérte.
Az ötvenes évek közepén jártam erre elő-
ször, mint a böszörményi ificsapat fo-
cistája. Polgáron játszottunk, odalátszott 
a négy kémény, mondták, hogy az az 
erőmű. Nem gondoltam, hogy bármikor 
is közöm lehet a környékhez.
 Lett! Az élet nagy rendező, ’63 tavaszán 
már a Kárpáti szálló előtt fújta a szél az 
arcomba a havat. TVK-s lettem, egy bő 
év múlva szederkényi lakos. Innentől 
kezdve az én kis életem összefonódott a 
várossal és a gyárral. Laktam a „Ferkó” 
szállón, a II-es telepen és 52 éve az Épí-
tők útján. 15 évet töltöttem az Ammónia-
gyárban, 22-őt a PPGY-kben. Szép volt! 
Néha küzdelmes, nehéz. Akkoriban 30 Ft 
jutott egy napra, hordtam a fát, a szenet 
fel a negyedikre. Több mint 20 évet mű-
szakoltam a gyárban, „ünnepeltem” több-
ször. A mai napig meg tudom mutatni a 
konyhakertem helyét a volt GELKA mel-
letti lapályban a Rózsa úton. Éltünk, csi-
náltuk, fiatalok voltunk.
Eltelt, elszelelt ötven év.
Busszal Böszörményből jövet a mai szép, 
gondozott, beépített ipari park helyén a 
békésen legelésző szederkényi csordát 
láttuk. A zagytér - szemben, túl a 35-ösön 
- egy-egy feltámadó forgószéllel „szaha-
rai homokvihart” okozott az erőmű ha-
mujából. Egyszer láttam árvízvédelmi 
kishajót kijönni az országútig. Ugye el-
képzelni is fura, pedig így volt, kijött az 
ár a 35-ösig. 
A MOL kút melletti kiserdőnél még drót-
kerítés és őrtorony maradványok voltak. 
(Rabok, internáltak dolgoztak itt az ’50-
es években.) Garázsépítésnél, alapásás-
kor sok érdekes dolgot találtunk itt. (Piac 
mögötti garázsok.) A régi barakkok közül 
ma is áll néhány, ipari célokat szolgál, itt 
laktak a rabok.

Meg hát a Birkacsárda! Előbb rendőrség 
volt. Mellette volt a „bolhás mozi”, em-
lékszik még valaki? A helyén ma vásáro-
zók állítják fel standjaikat.
Ki nem maradhat a környékről a „Hat-
csöcsű”, a város akkori menő kocsmája.
Csoda világ volt, őskor.
Az Építők úti garázsok helyén 3 db csép-
lőgép-kazán volt betonalapra állítva, azok 
fűtötték a környék házait. 
Érdekes volt a munkásszállók hangulata, 
környéke az Építők, Szederkényi, Bartók 
Béla utakon. Lengyelek, csehek is dolgoz-
tak itt, számtalan magyar cég emberein kí-
vül. A cégeket felsorolni is nehéz lenne a 
31-es építőktől a Vegyépszeren át a Ver-
teszig. Érdekes látvány volt, ahogy a len-
gyelek a buszról leszállva munka után „el-
lepték” a Szőke Tisza teraszát. Szórako-
zás? Nekünk akkoriban az erőmű strand 
volt a „wellness”, a Halászcsárda a Gun-
del és az Aranypart a Riviéra, el lehetett 
tölteni a napot itt családdal, gyerekekkel. 
Egy ízben - ’70-es évek? - a szederkényi 
repülőnapot az Aranypartról néztük végig. 
Ma már a sziget és a termál a menő, és ez 
így van jól. Az Aranypart a Tisza túlolda-
lán volt (van), a faluval szemben.
A fürdőparkoló helyén volt a kenyérgyár. 
Jó volt arra sétálni az átható, semmihez 
sem hasonlítható friss kenyérillat élveze-
te miatt.
Ha már fürdőparkoló! A Szederkényi úti 
részén állt egy későbbi „műintézmény”, 
a közkedvelt, árnyas Fakocsma. Szeret-
ték a népek. Kint, a III-as telepen a Csá-
ti út mellett „Bajusz bá” mérte a sört és 
a bort. Érdekes látvány még - mint a ré-
gi római utak - a 35-ös maradványai, sza-
kaszai, a Tesco-val szembeni résztől a ki-

serdőn át az új Csáti útig. Keskeny volt 
és rázós, makadám. Lorántffy fejedelem-
asszony annak idején hajdúkat hozatott 
Szederkénybe. Pár száz évvel később utá-
nuk jöttünk sokan, mi is a Hajdúságból, 
nem bántuk meg. Jó volt és jó most is itt 
élni „Barátságváros”-ban.
A bemutatófilmben a kopár utcákon fel-
fel tűnik egy-egy sárga Wartburg, zöld 
Moszkvics, szürke Trabant. Bizony ked-
ves kuncogó mai fiatal, ez akkoriban 
kincs volt, szinte státuszszimbólum. Ve-
lük kinyílt a világ, el lehetett jutni az or-
szágban bárhová, de Európába is.
Tudom, hogy ma már BMW és Merci a 
menő, gazdagabbak lettünk. De a lélek 
is? A kopár utcák, terek helyén gyönyö-
rű, gondozott parkok pompáznak, öröm 
látni. Mi megöregedtünk, a fák megnőt-
tek. Ma már nem érem át az Építők útja 
platánjait. Hanna unokám ballagási ünne-
pét nem a Vasudvarban tartottuk, hanem a 
Nádas csárdában. Méterre ugyanott volt, 
van a kettő.
A fejlődés folyamatos és óriási. Külföl-
di jön a termálba, ugyancsak a Sportcent-
rumba, alapozni Új-Zélandról, az USA-
ból a triatlonra.
Ha törve is, de megtanulják: Tiszaújvá-
ros.
Nem csak a harangjáték a főtéren, hanem 
harangok is szólnak. Köszöntik a reggelt, 
a delet, a várost. A fák, a virágok pom-
páznak. A város gyönyörű. Egy madár-
ka nagyot iszik a Márkus-szobor mellet-
ti kútból.
Itthon vagyunk!

 K. Tóth Imre
Illem, protokoll 

Jó megjelenés, öltözködés
A jó megjelenést az öltözködéssel azono-
sítják. Az, hogy milyen ruhát vásárolunk 
és viselünk a hétköznapokban a saját ízlé-
sünket tükrözi. Most a hivatalos öltözkö-
dés alap-ruhatárát vizsgáljuk meg. 
Öltözködésünk állandó darabjait érdemes 
körültekintően beszerezni és a ruhatárun-
kat úgy alakítani, hogy variálhatóak le-
gyenek egymással.
Rögtön a legkényesebb ruhadarabbal 
kezdjük; a fehérneművel. A higiéniai el-
várásokat mindenki tudja, így azt nem 
taglaljuk, ám ezeket a ruhadarabokat 
úgy viseljük, hogy ne látsszon feltűnően, 
hogy van vagy nincs. A férfiaknak aján-
lott az ing alatt atlétatrikót viselni, eszté-
tikusabb, mint a gombok között kikandi-
káló test. 
Egy másik kényes ruhadarab a zokni. A 
zokni simuljon bele a nadrág és a cipő 
színébe, ne legyen feltűnő. Olyan hosz-
szú legyen, hogy leüléskor a feljebb csú-
szó nadrágból ne kandikáljon ki a lábszár. 
Vastag, színes vagy fehér zokni nem illik 
a szövetnadrághoz és a bőrcipőhöz.
Protokolláris megjelenésnél a fűzős bőr-
cipő illendő. (Nem a csatos, makkos, be-
lebújós!).
A férfiak ruhatárában a nyakkendővel le-
het kifejezni az egyéniséget. A nyakken-
dő a zakó és az ing színéhez, mintájához 

alkalmazkodjon: vagy elütő színű, vagy 
harmonizáló legyen. Protokolláris alkal-
makkor a klasszikusan finom, nem pro-
vokatív megjelenéshez ilyen elv szerint 
illik a nyakkendőt választani.
A zsebkendő textilből készül, mindig fris-
sen vasalva, összehajtogatva, hogy a zakó 
jobb belső zsebében elférjen. A használa-
ta diszkrét legyen. (Mások előtt nem kite-
rítve vegyük igénybe!)
A hölgyeknél a visszafogott fehérnemű 
viselete mellett a fő kérdés a harisnya ki-
választása. Először is: a harisnya visele-

te protokolláris alkalmakkor kötelező! 
Színe, mintája ne legyen feltűnő. A test-
színű harisnya minden alkalomra megfe-
lelő. Megengedett a finom színárnyalatú, 
vagy fekete, a ruha és a cipő színével har-
monizálva.
A női cipő formája és sarkának magassá-
ga is ízlésesen válogatott legyen.
Ezek azok az alap ruhadarabok, melye-
ket, ha jól tudunk beszerezni, akkor az 
egész napunkat kényelmesen éljük meg.

                               Medina
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A zokni kényes ruhadarab. 

A Hatcsöcsű a Május 1. úton a hatvanas években. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Derko Minigaléria: A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da óvodatörténeti kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható november 25-ig.
„Kelemen László és kora”. A Színház Határok Nélkül 2016 
kiállítása. Helyszín: aula.
Látogatható november 21-ig.
Óvárosi KULT Galéria: Mesevilág. Kiállítás Losonczi Ben-
jáminné munkáiból.  Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődési 
Ház. Látogatható: november 12-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Ismerjük meg helyi értékeinket! A 40 éves Helytörténeti 
Gyűjtemény.
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása. A kiál-
lítás 2017. január 18-ig tekinthető meg. Helyszín: a könyv-
tár földszintje.
November 16. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a 
Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: 
a könyvtár előadóterme.
November 17. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAI-
KOK. A bor filozófiája. Előadó: dr. Thiel Katalin Hamvas-ku-
tató. Helyszín: a könyvtár előadóterme.
November 18. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyári-
déző” sorozata.  Korzika. Előadó: Dudás Gabriella. Helyszín: 
a könyvtár előadóterme.
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
November 15. (kedd) 16.00 óra: „Amigurumi kedvelők” 
klubja. A foglalkozást koordinálja: Zádeczkiné Vígh Edit.

A Tisza TV műsora
November 10., csütörtök

9:00 Héthatár: Hattyú(k) a Dísztavon - Sikeres galambgyérí-
tés - Láthatósági kampány - Ludas Matyi Szatmárban - Ké-
zilabda
9:15 Hétről-Hétre: Óvodatörténeti kiállítás - Tisztújítás - 
Táplálékallergia gyermekkorban - Félmúlt - Labdarúgás (A 
műsor a szerdai adás ismétlése)

November 14., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK - 
DEAC NBI/B-s kosárlabda mérkőzés közvetítése felvételről 

November 16., szerda
18:00 Héthatár: Fakivágás, faültetés - Téli gépszemle- 
Könyvtárátadás Sajóörösön - Szederkényi ősz - Szalagavató 
- Triatlonos edzőképzés 
18:15 Hétről-hétre: 40 éves a Helytörténeti Gyűjtemény -10 
éves a Remény klub - Offroad - Félmúlt

1972-ben éppen 55 éve volt, hogy a szovjetek át-
vették a hatalmat - pontosabban kirobbantották a 
forradalmat - Oroszországban. Akkoriban ez volt 
az egyik legfontosabb állami ünnep a szocialista 
blokkban, Leninváros - mint a legfőbb forradal-
márról elnevezett település - nem akárhogy ün-
nepelte a jeles alkalmat november 7-én, illetve azt 
megelőzően.
Erről írt a Borsodi vegyész 1972. november 10-i 
száma.
„Az ideiglenesen hazánkban állomásozó szov-
jet katonai alakulatok központi művészegyütte-
se nagyszabású színes műsort adott október 29-
én este a leninvárosi Derkovits Gyula Művelődési 
Központban. Az előadás előtt a művelődési köz-
pont igazgatója méltatta a Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom jelentőségét és megemlékezett a 
terület felszabadulásának 28. évfordulójáról.”
A mai huszonéves generáció számára valószínűleg 
teljesen érthetetlen a fenti néhány mondat. Leg-
alábbis, ha nem érdeklődik kifejezetten a történel-
mi események iránt. A szovjet katonai alakulatok 
ekkor már több mint 20 éve állomásoztak „ideig-
lenesen” hazánkban, és még eltelt közel 20 év mi-
re megkezdték a kivonulást. Arról pedig már fe-
lesleges beszélni is, hogy míg mi felszabadulásként 
hallottunk a szovjet csapatok bevonulásáról, ad-
dig ők legyőzés, vagy elfoglalás címén tanultak ró-
la az iskolában.
A legérdekesebb azonban az, hogy a Nagy Októ-

beri Szocialista Forradalmat miért ünnepeltük no-
vember 7-én. 1917-ben ugyanis Oroszország még 
a Julián naptár szerint számolt, ami  néhány nap 
lemaradásban volt a ma is használt Gergely nap-
tárhoz képest.
Ennek következménye, hogy az 1917-es októbe-
ri orosz forradalom évfordulója november 7-ére 
esett, mivel Lenin csak 1918. január 25-én írta alá 
azt a rendeletet, amely szerint 1918. január 31-e 
után február 14-e következzen, és a továbbiakban 
vezessék be a Gergely-naptárt.
Legközelebb 1971. 46. hetéből szemlézgetünk.

                                                 borza

A nagy októberi novemberben
Hétről hétre évről évre

Színház Határok Nélkül

Édes, hülyítő mákony
Korrupció, hazugság, csalás. 
Mintha csak egy mai híradás-
ból merítettünk volna, pedig 
közel sem így van. A Komá-
romi Jókai Színház előadá-
sa ugyan politikával foglal-
kozott, a Tisztújítás című da-
rab nem egy mostani válasz-
tásról, hanem az 1840-es évek 
magyar politikájáról szól.

Megyei tisztújításra készülődik a város 
nemessége. Az első alispán, Farkasfalvy 
és az őt leváltani készülő Heves úr nem 
csak a tisztségért, hanem a szép és gaz-
dag özvegy, Aranka kezéért is verseng. A 
szépasszony viszont a gyászév leteltével 
régi kedveséhez szeretne feleségül men-
ni. Ezek a bonyodalmak számos humoros 
epizódot okoznak, melyekből nem csak 
az egykor volt, hanem a jelenlegi politi-
kára is ráismerhetünk.
- Semmiképpen nem vettük volna elő, ha 
nem éreztük volna azt, hogy van aktuali-
tása - mondta a darab főhősnőjét, Aran-
kát alakító Móga Piroska az előadás előtt. 
- A politika sajnos nem veszíti el a sajá-
tosságait. A hatalomért való vetélkedés, a 
korrupció, a hazudozás és az érdekeknek 

való alá- és fölérendeltség folyamatosan 
megvan a politikában ma is.
A szerzőnek, Nagy Ignácnak magának is 
volt köze a politikához. Munkáját elis-
merték, Kossuth is szerette volna a ma-
ga oldalán látni. 1848-ban, a felelős ma-
gyar minisztériumban ezért pénzügymi-
nisztériumi állást ajánlott fel neki, amit el 

is fogadott. De ott is pártonkívüli maradt. 
Annyira, hogy amikor Windischgrätz be-
vonult Pestre, és a kormány elmenekült, 
Nagy Ignác maradt. Csak amikor az oszt-
rák kormányzat betiltotta az utolsó ma-
gyar újságot is, akkor hagyta el a várost.
- Az ő személye volt olyan, mint az álta-
lam játszott Tornyai Károly szolgabíró - 
mondta ugyancsak az előadást megelőző-
en Olasz István. - Ő is naivan bízott a tisz-
ta politizálásban, és ebbe a darabba sze-
rintem ezt a gondolatiságát ültette át.
Az 1843-ban megjelent mű az aktualitá-
sából mit sem veszített a századok során. 
Parti Nagy Lajos ugyan kicsit moderni-
zálta nyelvezetét, ám ahogy maga is meg-
írta: „Amíg a hazudozás volumenét nem 
a szégyen, a józan ész, hanem a szájak és 
a pénztárcák átmérője szabályozza, amíg 
a hatalom mindennél édesebb és hülyítő 
mákony marad, aligha kerül lomtárba.”
A Színház Határok Nélkül programsoro-
zat következő produkciója november 19-
én a kassai Thália Színház előadásában a 
Mirandolina, te drága című zenés komé-
dia lesz.

borza

kronika@tiszatv.hu

Széchenyis döntősök
Október 14-én, Sajószentpéteren zajlott a Bolyai matematika 
csapatverseny megyei fordulójának eredményhirdetése. Erre az 
alkalomra minden évfolyam első hat helyezett csapata kapott 
meghívást. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola 
tanulói a következő eredményeket érték el:
Első helyezést ért el, így bejutott az országos döntőbe a 6. osztá-
lyos csapat, melynek tagjai: Birkás Péter, Fedák Zsombor, Mol-
nár Zalán és Suszter Roland 6.a osztályos tanulók. Felkészítő ta-
náruk Kovácsné Pintér Éva. Ötödik helyezett lett a 4. osztályos 
csapat, melynek tagjai: Cziáky Ádám, Geiger Tamás János, Mol-
nár Dávid és Tanyi Antal Áron 4. b osztályos tanulók. Felkészítő 
tanáruk Iványiné Burai Éva.

  Farkas Tivadarné
   mb. intézményvezető

7. oldal2016. november 10. Kultúra/Oktatás

Tisztújítók kortespálinkával. 

Heves, Aranka, és Farkasfalvy.



Jubileumi emléklap kiadása 
Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, ebből az alkalomból jubile-
umi emléklap készül az 1966-tól folyamatosan itt élők részére.
Az emléklapot 2016. december 31-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Ti-
szaújváros, Bethlen G. út 7. fszt.), illetve a Tiszaújváros honlapjáról (www. tiszaujvaros.hu) is letölt-
hető igénylőlapon. 
A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. 
fszt.) kell leadni. Az adatok feldolgozását követően a kiállított emléklapot postai úton kapják meg a 
kérelmezők. 

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Kiss Zoltán JóZsef

a 3.sz. választókerület képviselője
2016. november 16-án (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. 

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. november 16-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

NOVEMBER Helye Ideje Kinek a részére
10. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Hunyadi iskolás gyerek és alkalmazott befi-

zetés
Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

14. hétfő Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Széchenyi  iskolás gyerek és alkalmazott 
befizetés

Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
15. kedd Hunyadi Iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Hunyadi iskolás gyerek és alkalmazott befi-

zetés
Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

16. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők

17. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
21. hétfő Tiszaszederkény Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
23. szerda Hunyadi Iskola 7.30 - 11.00 Széchenyi iskola pótbefizetés és alkalma-

zott étkezés megrendelés
Központi Étterem 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

24. csütörtök Hunyadi Iskola 7.30- 11.00 Hunyadi iskola pótbefizetés és alkalmazott 
étkezés megrendelés

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
28. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megren-

delése
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 9.00 és 14.00  - 16.30 Bóbita, Tündérkert, Katica és Szivárvány 

Óvoda gyerek és alkalmazott pótbefizetés
29. kedd Gondozóház 10.00  - 11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés alkalmazott 
Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

30. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2016. november

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

Roma ülés 
és közmeghallgatás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 
2016. november 14-én (hétfőn) 10,00 órától ülést, 10,30 órától 
közmeghallgatást tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség

Farkas Sándor
elnök

Fenyőfák 
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2016. évi adven-
ti rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra 
szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habi-
tusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között, a városi 
közintézmények, Tiszaújváros közterein történő felállítása, fel-
díszítése céljából.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540-636; 
70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu 
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben a 
méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvé-
gezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Hangtechnikus állás
A Derkovits Kulturális Központ pályázatot hirdet 1 fő hangtech-
nikus munkakör betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, hatá-
rozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: az intézmény műsorainak, rendezvénye-
inek technikai előkészítése, hangtechnikai feladatok megvaló-
sítása.
Pályázati feltételek: 
- érettségi
- B kategóriás jogosítvány
- büntetlen előélet
- magyar állampolgárság
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- vetítés, hang- és fénytechnikai eszközök ismerete
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office, Win-
dows, iOS, lokális hálózatok, programok)
- műszaki beállítottság, érdeklődés
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi  XXXIII. törvény rendelke-
zései  az irányadók.
A pályázathoz benyújtandó iratok:
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- szakmai önéletrajz
- motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.
Az állás 2016. november 16. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani: Derkovits Kul-
turális Központ, Mátyás Zoltán igazgató, 3580 Tiszaújváros, 
Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a munkakör megnevezését feltüntetni!

Mátyás Zoltán 
               igazgató

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a távhővezeték-re-
konstrukció kivitelezési munkáinak keretében a Mátyás király 
út 2-4. számú lakóépület előtt elhelyezett DN 250-es primer ge-
rincvezeték-pár cseréjét végezzük 2016. november 10-én. 
Az alább felsorolt, vezetékcserével érintett épületekben a fűtés 
és használati melegvíz szolgáltatást ezen a napon 06 órától vár-
hatóan 18 óráig szüneteltetni szükséges:
Szent István út 1-11., Mátyás király út 2-4., Mátyás király út 
6-8., Mátyás király út 10-12., Mátyás király út 14-20., Autó-
busz-pályaudvar
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a 
2016/2017-es fűtési időszakban újabb vezetékekcsere a veze-
tékrekonstrukció keretein belül már nem lesz, az eddig lebonyo-
lított vezetékcserék a téli üzembiztonság érdekében történtek.
Szíves megértésüket és türelmüket köszönjük.

 TiszaSzolg 2004 Kft.

Szünetel a szolgáltatás

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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IGÉNYLŐLAP
a város jubileumi évfordulójához kapcsolódó emléklap átadásához

1. Személyi adatok
1.1. Az igénylő személyére vonatkozó adatok
1.1.1. Neve:.............................................................................................................................................  
1.1.2. Születési neve:...............................................................................................................................  
1.1.3. Anyja neve: ................................................................................................................................... 
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................. 
2. Lakcím adatok
2.1. Lakóhelye: Tiszaújváros, .................................................................................................................. 
2.2. A települési lakcímre történő bejelentkezés időpontja: .....................................................................  
2.3. Telefonszáma (nem kötelező megadni):............................................................................................ 
3. Nyilatkozatok
3.1. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, a településen lévő lakcímem folyamatossága legalább 50 éve 
fennáll.
3.2. A közölt adatoknak a nyilvántartás, valamint az emléklap kiállítása céljából történő felhasználásához, adatkezeléséhez hoz-
zájárulok.
Tiszaújváros, 2016.  ........................ hó ......... nap
  ……………………………
  igénylő



A Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium
felvételi tájékoztatója 
a 2017/2018. tanévre

Az intézmény OM azonosítója: 029265
Gimnázium 
1. Hat évfolyamos, 1 osztály, 30 fő.                 
Tagozatkód: 0001
A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi 
vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi tanul-
mányi eredmények átlaga alapján történik.
2. Négy évfolyamos, általános tantervű, 1 osztály, 30 fő. 
Tagozatkód: 0002 
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar 
nyelv és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye 
alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. 
év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-
ban a két központi írásbeli eredménye számít.
3. Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 15 fő. 
Tagozatkód: 0003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmá-
nyi eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írás-
beli eredménye számít.
 4. Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 15 fő. 
 Tagozatkód: 0004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmá-
nyi eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írás-
beli eredménye számít.
5.1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osztály, 
30 fő.                 
Tagozatkód: 0005
Intézményünk a nyelvi előkészítő osztály esetében szóbe-
li vizsgát is szervez angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi 
eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelv és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján tör-
ténik. A felvételi pontszámba 25%-ban az 5., 6., 7. év végi és 
a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25%-ban a szóbe-
li vizsga, 25-25%-ban a két központi írásbeli eredménye szá-
mít.
Szakgimnázium
1. Négy évfolyamos, közgazdaság ágazat, 1 osztály, 30 fő.                    
Tagozatkód: 0011
A felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelv és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján tör-
ténik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és 
a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-ban a két 
központi írásbeli eredménye számít. 
Az érettségi vizsga keretében szakgimnáziumi tanulóink pá-
lyázati-támogatási asszisztens (OKJ: 52 345 06) szakképesí-
téshez jutnak, amellyel több területen történő elhelyezkedé-
sük lesz biztosítva. Az érettségit követően további 1 év alatt 
érettségire épülő emelt szintű pénzügyi-számviteli ügyintéző 
szakképesítés szerezhető (OKJ: 54 344 01).
Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról
A tanuló 2016. december 9-ig nyújthatja be jelentkezési lap-
ját. A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthe-
tők intézményünk és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsga ideje: 2017. január 21. 10:00 óra. 
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimná-
zium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében intézmé-
nyünk nem szervez felvételi vizsgát. Az ide történő jelentke-
zés esetén a tanuló vagy a szülője a jelentkezést a központilag 
kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti intéz-
ményünknek. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetle-
nül kell megküldenie a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 
694.) 2017. február 15-ig.
Tájékoztató az angol szóbeli vizsgáról
A nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők számára angol 
nyelvi szóbeli felvételit is tartunk. 
A szóbeli vizsga ideje: 2017. február 22. 15:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimná-
zium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), I. 
emelet.
A szóbeli vizsga egy motivációs beszélgetésből áll, melynek 
témakörei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eot-
vos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás 2017/18 menüpont alatt.
Nyílt napok
Intézményünk 2016. november 14-17-ig nyílt napokat tart, 
s ekkor különböző tanórákra való betekintésre is lehetőség 
nyílik.
A jelentkezés telefonon (49/540-096) történő előzetes egyez-
tetés alapján történhet.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezőknek 
2016. november 16-án 14:00 órakor tájékoztatót és nyílt órát 
tartunk, amelyre a szülőket is szeretettel várjuk.
 Erdélyi Lajos
 intézményvezető

Szerencsi Szakképzési Centrum
 Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.     

49/542-180      
 brassai-tiszaujvaros.hu

OM: 203055

Képzési rendszerünk:
Szakgimnázium (régi szakközépiskolai rendszer) 
1.Villamosipar és elektronika ágazat, elektrotechnika-elektro-
nika szakmacsoport, 4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő, 
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol. Az érett-
ségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés a PLC 
programozó (OKJ- szám: 51 523 01). A szakképzési évfolya-
mok után tervezett kimenet az elektronikai technikus szakké-
pesítés megszerzése.(OKJ-szám: 54 523 02) 
2.Informatika ágazat, informatika szakmacsoport, 
4 évfolyamos, 1 osztály, 34fő
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol. Az érett-
ségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés az irodai 
informatikus (OKJ- szám: 52 481 02). A szakképzési évfolya-
mok után tervezett kimenet a műszaki informatikus szakképe-
sítés megszerzése.(OKJ-szám: 54 481 05) 
3. Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport, 
4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol vagy a 
német.  Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakké-
pesítés a gyártósori gépész (OKJ- szám: 31 521 10). A  
szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a gépgyártás-
technológiai technikus szakképesítés megszerzése.
(OKJ-szám: 54 521 03). Hiányszakma
4. Ügyvitel ágazat, ügyvitel szakmacsoport, 
4 évfolyamos, 1 osztály, 34 fő 
Szakgimnáziumi kerettanterv, idegen nyelv az angol. Az érett-
ségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés az ügyfél-
szolgálati ügyintéző (OKJ- szám: 52 841 02). A szakképzési 
évfolyamok után tervezett kimenet az irodai titkár szakképesí-
tés megszerzése. (OKJ-szám: 54 346 03). 
Pályaalkalmassági követelmény: az angol nyelv értékelése 
és minősítése alóli felmentés kizáró ok. Egyéb követelmény 
nincs.

Szakközépiskola (régi szakmunkás/szakiskolai rendszer)
1. Műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakma-
csoport, 3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő, 
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv az angol, a szak-
képzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények tel-
jesítése után tervezett kimenet a villanyszerelő szakképesítés 
megszerzése. 
(OKJ-szám: 34 522 04) Hiányszakma
2. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport, 
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő, 
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német, a szak-
képzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények tel-
jesítése után tervezett kimenet az ipari gépész szakképesítés 
megszerzése. 
(OKJ-szám: 34 521 04) Hiányszakma
3. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport, 3 évfolyamos 
képzés, 1 osztály, 28 fő.
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német, a szak-
képzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények tel-

jesítése után tervezett kimenet a központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő szakképesítés megszerzése. (OKJ-szám: 34 
582 09) 
4. Műszaki szakterület, gépészet szakmacsoport, 
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő. 
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német, a szak-
képzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények tel-
jesítése után tervezett kimenet a hegesztő szakképesítés meg-
szerzése. (OKJ-szám: 34 521 06) Hiányszakma
5. Szociális szakterület, szociális szolgáltatások, 
3 évfolyamos képzés, 1 osztály, 28 fő. 
Szakközépiskolai kerettanterv, idegen nyelv a német, a szak-
képzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények 
teljesítése után tervezett kimenet a szociális gondozó és ápol 
szakképesítés megszerzése. 
(OKJ-szám: 34 762 01) Hiányszakma
Kihelyezett szülői értekezlet!
7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak és szüleiknek 
2016.11.21.-én 16:30-tól a Brassaiban !!!
Bemutatkoznak oktatási partnereink, helyi cégek, munkálta-
tók! Duális képzésre való lehetőség! Végzés után munkahely 
kínálattal!
Nyílt napok!
- 2016. december 15-ig minden munkanapon 9-12 óra között 
tudunk fogadni csoportokat vagy egyéni érdeklődőket. 
Ösztöndíj rendszer:
Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, 
és a további félévekben, szakközépiskolában, ha a tanulmányi 
átlageredmény
a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke  10 000 Ft/hó;
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke  15 000 Ft/hó;
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke  20 000 Ft/hó;
d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke  27 000 Ft/hó;
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke  35 000 Ft/hó.
Szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi át-
lageredmény:
a) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke  20 000 Ft/hó;
b) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke  30 000 Ft/hó;
c) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke  40 000 Ft/hó;
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke  50 000 Ft/hó.
Az iskolákban folyó támogatott képzések illetve hiányszak-
mák feltüntetve a tagozatoknál.

Bukta Márta 
mb. igazgató

Mecénás ösztöndíj
A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 
pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanév 
első félévére a tiszaújvárosi állandó la-
kóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi 
hallgatók tanulásának támogatására. 
Pályázati célok: 
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók szá-
mára a 2016/2017-es tanév első félévére 
tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályá-
zati feltételekben közölt tanulmányi ered-
ménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló 
alapképzésben (BA, BSc), vagy mester-
képzésben (MA, MSc), vagy doktori kép-
zésben, vagy osztatlan képzésben részt-
vevő állami, vagy államilag elismert nap-
pali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve 
6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el 
a 2015/2016-os tanév második félévében, 
melyet a felsőoktatási intézmény hivata-
losan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújt-
hat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 

adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).

A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:
Határideje: 2016. november 28. (hétfő).
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájé-
koztató vagy 
ügyfélfogadási időben az I. emelet 110-
es szoba.
Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgár-
mesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy 
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjá-
ból,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hiva-
talosan lezárt 2015/2016-os tanév máso-
dik félév végi index másolata, melyet a 
felsőoktatási intézmény hivatalosan iga-
zolt,
• 2016/2017. tanév első félévére hallgatói 
jogviszonyról szóló igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesí-
ti döntéséről, a támogatás mértékéről és 
módjáról.
 Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány 

kuratóriuma

9. oldal2016. november 10. Önkormányzat/Közlemények

Az ösztöndíjra az önkormányzat nyújt 
fedezetet az alapítványnak. 



Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2016. november 11-én (pénteken) 1.500 
kg pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó:   500 kg 
Csécsi tó:   500 kg 
Tolnai tó:   300 kg 
Örösi tó:   200 kg 
A halászattól függően a keszeg és a kétnyaras süllő telepítése
 folyamatosan zajlik !
Horgászni 2016. november 12-én (szombaton) reggel 07.00 
órától lehet.

   Balázs Tibor
                                 horgászmester

A Tiszaújvárosi Krónikában is megjelenik 
lakossági apróhirdetése,  amennyiben azt 

a Tisza TV Képújságában legalább 5 napra 
(2500 Ft), 

legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

10. oldal 2016. november 10.Hirdetés/Rendezvények



A Sportcentrum 
eseményei

November 9- 13.
Nemzetközi triatlon edzőképzés
November 11. (péntek)
Kosárlabda
15.30 Phoenix KK-DEAC U20 bajnoki mérkőzés  
    Játékcsarnok
18.00 Phoenix KK-DEAC felnőtt bajnoki mérkőzés  
   Játékcsarnok

 November 12. (szombat)
Labdarúgás
10.00 U11, U13 Bozsik torna    
  Műfüves pálya, Füves pálya

November 13. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 FCT-Sajóvölgye SE U15 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya
12.00 FCT-Sajóvölgye SE U14 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya

November 14. (hétfő)
Kosárlabda
18.00 Phoenix KK- DEAC HEPP Kupa 2. forduló felnőtt 
mérkőzés    Játékcsarnok

Labdarúgás

Fontos pont a Monortól
A sokáig a tabella élén ál-
ló Monor látogatott a hétvé-
gén Tiszaújvárosba. Mind-
két gárda előtt volt gólszer-
zési lehetőség ám ezzel egyik 
csapat sem élt, összességében 
elmondható, hogy igazságos 
döntetlen született.

TFCT - Monori SE 0-0 (0-0)
Tiszaújváros: 200 néző V.: Szilágyi (Kö-
vér, Szabó)
TFCT: Tóth-Fodor, Dajka, Bodó, Somo-
gyi (Horváth), Fabu, Viscsák (Kerekes), 
Hussein, Molnár F., Molnár L., Kristófi.
Monori SE: Bozsó-Balanescu, Ficsor, 
Villányi, Bonifert, Urbán, Karacs, Hunya, 
Kelemen (Miholics), Katona, Illés. 
Az első félidőben többet birtokolta a já-
tékszert a vendégcsapat és többször is 
jutott el a kapunkig, a második félidő-
ben azonban már a Tiszaújváros támadá-
sai voltak többségben és megérdemelten 

szerezhetett volna gólt. A hálóba azonban 
csak egy alkalommal - még az első félidő-
ben  - a Monor talált, ám miután a gól les-
ből esett - maradt a gól nélküli döntetlen.
Gerliczki Máté: Egy nálunk jobb csapat 
ellen, nagy harc árán szereztünk egy ér-
tékes pontot. Azt tegyük hozzá, hogy egy 
mentálisan gyengébb csapat a múlt heti 
katasztrofális játék után egy négyest ka-
pott volna ma ettől a Monortól.
Horváth Dávid: Két jó csapat kiélezett és 
harcos mérkőzésén igazságos döntetlen 
született.
További eredmények
Jászberény - Rákosmente 1-1
Putnok - KBSC 2-1
Hajdúböszörmény - REAC 1-2
Újpest II. - BKV Előre - elmaradt   
Salgótarján - DVTK II. 1-1 
MTK II. - Tállya 7-0
ESMTK - Hatvan 2-2
DVSC-DEAC II. - Nyírbátor 2-2
Következik a 15. forduló
2016.11.12., szombat, 11.00
DVTK II. - MTK II.
2016.11.12., szombat, 13.30
Rákosmente - Tiszaújváros 
Tállya - Hajdúböszörmény

REAC  - DVSC-DEAC II. 
Nyírbátor - ESMTK 
Hatvan - Putnok 
KBSC - Jászberény  
Monor - Újpest II. 
BKV Előre - Salgótarján   

Remekelt az utánpótlás

A 11. forduló remekül sikerült utánpót-
lás csapatainknak, mindenki begyűjtötte 
a 3 pontot. Az U19 ismét hátrányból tu-
dott fordítani, az U17-esek pedig 11 gó-
lig jutottak, a mérkőzésen Száraz Ádám 6 
gólt szerzett.
U19 
DASE DSE Debrecen - TFCT 1-2 (1-0)
Gólszerzők: Molcsányi, Demkó
U17 
DASE DSE Debrecen - TFCT 3-11 (0-3)
Gólszerzők: Száraz 6, Balogh 3, Besse-
nyei, Herperger
U15 
KBSC FC - TFCT 0-2 (0-2)
Gólszerző: Balogh 2
U14 
KBSC FC - TFCT 1-2 (0-1)
Gólszerzők: Rontó, Káposzta

Asztalitenisz

Kézilabda

Természetjárás

NB III. Keleti csoport állása
1. Jászberény  14 8 5 1 26-9 29 
2. KBSC FC  14 9 1 4 27-16 28 
3. Monor   14 8 4 2 21-13 28 
4. Putnok   14 8 2 4 22-14 26 
5. Rákosmente   14 7 3 4 32-21 24 
6. Tiszaújváros   14 7 3 4 20-12 24 
7. REAC  14 7 2 5 20-20 23 
8. MTK Budapest II. 14 6 4 4 30-18 22 
9. DVTK II.  14 6 4 4 24-20 22 
10. Salgótarján   14 5 6 3 26-16 21 
11. DVSC-DEAC II. 14 5 4 5 22-21 19 
12. ESMTK  14 4 4 6 14-24 16 
13. Nyírbátor    14 4 3 7 23-22 15  
14. Hajdúböszörmény  14 4 2 8 16-30 14
15. BKV Előre   13 4 0 9 22-31 12 
16. Tállya   14 3 3 8 22-39 12
17. Hatvan   14 2 6 6 18-25 12
18. Újpest FC II.  13 0 0 13 15-49 0

Otthonosan idegenben

Győzelem bírókkal is

Városi kalandozás

A Tiszaújvárosi Sport Club asztalitenisz szakosztályának máso-
dik csapata idegenbeli győzelmet aratott a bajnokság legutób-
bi fordulójában. 
MEAFC II. - TSC II. 8-10
A győzelmeket szerezték: Kavicsánszki 4, Mag 3, Fóti 1, Dubéczi 
1 és a Kavicsánszki-Mag páros.

A TSC női kézilabdásai egy alkalommal már legyőzték a Di-
ósgyőrt, ám akkor a szövetség hibája folytán nem érkeztek já-
tékvezetők. A mérkőzést így nem lehetett beszámítani a bajno-
ki pontvadászatba. Az ismétlés - már játékvezetőkkel - szeren-
csére jól sikerült.
TSC - Diósgyőr 25 - 13 (14 - 8) 
A győzelmet hullámvölgyek kísérték, volt eladott labda, kiha-
gyott 7 méteres, és kihagyott ziccer is, azonban a gárda nem tor-
pant meg és hozták a lányok a kötelezőt. A mezőny legjobbja-
ként most kapusunkat, Kovács Ágnest lehet kiemelni.

A 2016. évi Országos Tájékozódási Túraverseny egyéni és csa-
patbajnokság évzáró, díjkiosztó rendezvénye Tiszaújvárosban 
lesz november 18-án és 19-én. 
A szervező TSC Természetjáró Szakosztály ennek keretében no-
vember 19-én, szombat délelőtt „Városi kalandozás Tiszaújvá-
rosban” címmel tájékozódási versenyt szervez.
A versenyen maximum 4 fős csapatok vehetnek részt. 
A csapatok a felkeresendő pontok bejelölésével egy térképet és 
az adott pontra vonatkozó kérdéseket tartalmazó feladatlapot 
kapnak. A verseny a találós kérdések jegyében zajlik.
Rajt: 8.00-10.00 óráig, eredményhirdetés 13.45 órakor. Menet-
idő: 2,5 óra.
A versenyre nevezési díj nincs, de a toth.eva0309@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 70/3739214-es telefonszámon előnevezés 
szükséges.
A helyszíni nevezés a térkép számának függvényében lehetsé-
ges.

Kosárlabda

A végjáték volt a végzetünk
Három negyeden át a Pho-
enix volt a jobb a hétközi 
bajnoki fordulóban, ám az 
utolsó játékrészben a hazai 
MAFC remekelt, így drámai 
csatában egy ponttal alulma-
radt a tiszaújvárosi csapat.

MAFC - TT Phoenix KK 
77-76 (15-19, 17-19, 21-21, 24-17)

Budapest, 150 néző. V.: Menyhárt, Gaál, 
Bátovszky.
MAFC: Siklós (5), Pápai (21/3), Szanyi 
(14/6), Molnár (10/3), Bordács (11). Cse-
re: Nikitin (1), Fehér (5/3), Joó (4), Mol-
nár M. (-), Király (6).

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Madár (15/6), Szabó N. (-), Papp (8/6), 
Debreceni (15), Osnach (12). Csere: Ma-
gyar L. (3/3), Kilyén (3), Pöstényi (7/3), 
Benőcs D. (7/6), Kovács Z. (6).
Fiatalos csapat ellen fogunk játszani, és 
ellenfelünket ennek következtében a fi-
atalos, lendületes játék jellemzi. Ezért 
higgadtan és rutinosan, pontos védeke-
zéssel akarunk jól szerepelni idegen-
ben. Ezekkel a gondolatokkal vágott ne-
ki az idegenbeli mérkőzésnek a csa-
pat vezetőedzője, Brunyánszky István és 
úgy tűnt a taktika be is válik. Az első ne-
gyedben négy, a másodikban további két-

pontos előnyt szerzett a Phoenix. A for-
dulás után azonban változott a játék ké-
pe. A harmadik negyedben már egyenlő 
pontot dobtak a csapatok és a végjátékra 
kiderült, a hatpontos előny nem elég. Az 
utolsó előtti percben ugyanis büntetőkkel 
átvették a vezetést az egyetemisták, ami-
re Madár még válaszolt egy duplával, ám 
egy újabb faultot követően ismét bünte-
tőket dobhatott a MAFC. Ezt egy időké-
rés követte, ami után hárompontos kísér-
lete volt a Phoenixnek, de már nem válto-
zott az eredmény.

Szitkok Szilágyinak

Bár pörgő és helyzetekben is gazdag 
mérkőzést láthatott a közönség, a már-
már télies hidegben, mégsem ez fűtöt-
te a kedélyeket. Nem tisztem és nem is 
szokásom a bírói ténykedést minősíte-
ni, de amit ezen a találkozón a játék-
vezetői hármas produkált, az minő-
síthetetlen. Félreértés ne essék, nem 
az eredménnyel van baj - a szurko-
lók többsége az esélyesebb Monor el-
len valószínűleg már a mérkőzés előtt 
beleegyezett volna az egálba - ellen-
ben az, hogy látványosan sokat téved-
tek a Monor javára, az több mint fel-
háborító. A nézőtérről felhangzó „zri-
ka” hozzá tartozik egy mérkőzéshez, 
most azonban valós düh gerjesztette a 
nem éppen irodalmi gondolatokat, me-
lyekkel a bírói tevékenységet kritizál-
ták. De nem csak a nézőknél verte ki 
a biztosítékot a játékvezetés. Gerliczki 
edző is megosztotta véleményét az asz-
szisztenssel, aminek következménye-
ként az utolsó 5 percre el kellett hagy-
nia a kispadot.
A mérkőzésnek tehát lesz folytatása - a 
fegyelmi bizottságnál.

                         borza

Hihetetlen, Viscsák - igaz, gyenge - lövését a védők kivágták a gólvonal előtt.

Néha akadozott a gépezet, de a lányok végül magabiztos 
győzelmet arattak. 
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A Tiszaújváros várossá nyilvánításának
50. évfordulója alkalmából megjelent

Stevanyik András: 
A hatvanhatodik város, valamint 

Kákóczki Balázs: 
A szederkényi uradalom történeti földrajza 

című kötetek megvásárolhatóak
a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.

Áruk: 2.500,- Ft

Karácsonyi kiállítás
A Derkovits Kulturális Központ 2016. november 30 - december 
18. között a Derkó Minigalériában „Karácsony 50” - az ünnep-
körhöz kapcsolódó képeslapokat, szalvétákat és egyéb dísztár-
gyakat bemutató kiállítást rendez az elmúlt 50 évből a városla-
kók gyűjteményéből. Ezért felhívással fordulunk mindazokhoz, 
akik rendelkeznek ilyenekkel és szívesen kölcsönöznék a kiállí-
tás időtartamára, juttassák el számunkra!
Egyéni és csoportos felajánlásokat is várunk, korosztályi- és 
technikai megkötések nincsenek.
Az alkotások benyújtási határideje 2016. november 21-25., (hét-
fő-péntek) 8.00-16.00 óra.
Helyszíne: Derkovits Kulturális Központ Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 2. - Egyeztetni a 49/542 005-os telefonszámon vagy a 
szervezok@tujvaros.hu elektronikus levelezőn lehet.

12. oldal 2016. november 10.Rendezvények
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