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Népszavazás 2016

El nem mentek és nemek

Tiszaújvárosban az országos-
nál (40,41%) és a megyeinél 
(39,52%) is alacsonyabb volt 
az érvényes szavazatok ará-
nya az október 2-ai érvény-
telennek bizonyult népszava-
záson.

A névjegyzékben szereplő 14.035 válasz-
tópolgár közül 5.312 (37,85%) jelent meg 
a szavazókörökben. Az érvényes szavaza-
tok száma 5.029, az érvényteleneké 279 
volt. (Négyen feltételezhetően maguk-
kal vitték szavazólapjukat.) Az érvénye-
sen voksolók közül arra a kérdésre, hogy 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Or-
szággyűlés hozzájárulása nélkül is elő-
írhassa nem magyar állampolgárok Ma-
gyarországra történő kötelező betelepíté-
sét?” 4.941-en nemmel, 88-an igennel vá-
laszoltak.
A részvételt tekintve az Erzsébet tér 2. 
sz. alatti 17. számú szavazókör vitte el a 
pálmát 44,81%-os részvételi aránnyal, s 
ugyancsak itt volt a legtöbb – 38 (8,3%) 
– érvénytelen voks is. A „nem-ek” harcá-
ban Tisza-part városrész jeleskedett, az itt 
leadott 93 érvényes szavazat mindegyi-
ke „nem” volt. Arányait tekintve az 5. sz. 
szavazókörben (Kazinczy iskola) volt a 

legtöbb - 3,04% - az „igen” szavazat. 
A helyi választási szervekhez sem a sza-
vazás napján, sem azt követően nem érke-
zett panasz, bejelentés, kifogás, a vokso-
lás zavartalanul zajlott.
Megnéztük néhány megyénkbéli város, 
illetve közeli település részvételi adata-
it is.

Mezőkövesd 52,48%, Mezőcsát 44,2%, 
Nyékládháza 43,45%, Miskolc 41,86%, 
Sárospatak 39,33%, Sátoraljaújhely 38,48 
%, Kazincbarcika 31,94%.
Nagycsécs 50,57%, Sajóörös 47,98%, 
Kesznyéten 45,38%, Sajószöged 41,34%, 
Tiszapalkonya 40,2%, végül Polgár 
36,82%.

Könnyű sérültek

Két autó ütközött

Remek rókaűzők

Összeütközött két személyautó múlt csütörtök délelőtt a Kesz-
nyéten felé vezető úton, a sajóörösi kereszteződésnél. A baleset-
ben az autók utasai csak könnyebben sérültek meg. A helyszíne-
lés idejére az utat Tiszaújváros határában lezárták, a Kesznyéten 
felől érkezőket pedig Sajóörös irányába terelték. 

A 22. Rókaűzők váltófutásán remekül szerepeltek a tiszaújvá-
rosiak. A Kaposvár és Pécs közötti 85 km-es, 12 szakaszból ál-
ló távot a Tiszaújvárosi Triatlon Klub gárdája teljesítette a leg-
gyorsabban, megnyerve ezzel a nyílt és az abszolút kategóri-
át is. Ugyancsak első lett „Tiszaújváros falkája” a három csa-
pat idejét összesítő kategóriában. Az Eötvös 4. helyet szerzett 
a középiskolások között, Tiszaújváros amatőrjei pedig a 6. he-
lyen végeztek a nyílt kategóriában. További siker, hogy az egy-
egy szakaszt leggyorsabban teljesítők „Álom” váltójában három 
TTK-s, Tóth Róbert, Frederic Funk és Lehmann Csongor is he-
lyet kapott. 

Közmeghallgatások
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete közmeghall-
gatásokat tart az alábbiak szerint:
Tisza-part városrészben 2016. október 11-én (kedden) 16,30 
órakor, Tisza-parti Szabadidőház Ifjúsági Klubja (Neumann Já-
nos u. 1.), Tiszaújváros Városházán  (III. emeleti tanácskozó te-
rem) 2016. október 12-én (szerdán) 16,30 órakor (Bethlen G. Út 
7.), Tiszaszederkény városrészben 2016. október 13-án (csütör-
tökön) 16,30 órakor a Derkovits Kulturális Központ Tiszasze-
derkényi Művelődési Házának nagytermében (Bocskai út 33.).

Tiszaújváros hetilapja    2016. október 6.    XXXIV. évfolyam, 40. szám

Szavazatszámlálás a 8. sz. szavazókörben, a Derkovits Kulturális Központban. Itt 371-en adtak le érvényes és 15-en ér-
vénytelen szavazatot. A nemek aránya 98,92 % volt. 

Reggel 6-tól este 7-ig lehetett voksolni. 



Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. 
l Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Önkormányzata l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi 
Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Russmedia Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Russ-
media Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133

Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön, pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 
18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor lesznek szentmisék temp-
lomunkban. 
Elsőpéntek: idős betegek áldoztatása otthonukban.
Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával elimád-
kozzuk a Rózsafüzért. 
Egyházközségünk búcsúünnepe október 9-én 11 órától lesz. 
Az ünnepi szentmise a templomlépcső átadásával és megáldá-
sával kezdődik a templomtéren Bráz György polgármester 
és Dr. Mata István plébános közreműködésével. Az ünnepi 
szentmisét Ficzek László, az Egri Főegyházmegye általános 
helynöke mutatja be. Meghívott vendégünk Hágen Orsolya 
operaénekes (Bécsi Zeneakadémia).
Dr. Varga László orgonaművész jótékonysági koncertje lesz 
templomunkban október 14-én 17 órai kezdettel. A koncert 
ingyenes. Adományok nyújtására egy súlyosan beteg kislány, 
Jávorszki Patrícia részére a koncert előtt és után van lehetőség.
 
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia, 17:30 paraklisz. Vasárnap 11:00 
Szent Liturgia. Hétfőn 17:30 paraklisz. Kedden 8:00 Szent 
Liturgia, 17:30 paraklisz. Szerdán 17:30 paraklisz.

Református
Csütörtökön 17.00 órától bibliaóra lesz a városban.Vasárnap 
Tiszaszederkényben 10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 
16:00 órától lesz istentisztelet. A városban a délelőtti istentisz-
telet ideje alatt az imaházban gyermek istentiszteletet tartunk. 
A délutáni alkalmat követően konfirmációra felkészítő okta-
tást tartunk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy türelemmel viselt 
hosszan tartó, súlyos betegség után 
a Pro Urbe Életműdíjjal kitüntetett

Hornyák János (kabos)
életének 73. évében elhunyt. 

Temetése 2016. október 10-én, hétfőn 14.30 órakor lesz 
Sajószögeden, a Városi Temetőben. 

Az elhunytat Tiszaújváros Város Önkormányzata 
saját halottjának tekinti. 

A gyászoló család 
és Tiszaújváros Város Önkormányzata

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

Poros andrás

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Annyira akartam élni,
A betegséget legyőzni,
Búcsúztam volna tőletek,
De erőm nem engedett,
Így búcsú nélkül, szívetekben
Tovább élhetek.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 
brugós ottó

temetésén megjelentek sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk
tar LászLó 

halálának 7. évfordulójára.

Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 

amit tőlünk senki soha el nem vehet. 
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál rossznak és jónak. 

Mindig egy célod volt, a családért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni. 

Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nagyon, soha nem feledünk. 

Szerető feleséged és nevelt lányod, Klaudia

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

 szabó Imre
 73 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Temetése 2016. október 07-én (péntek) 14.30 órakor lesz 
a tiszaszederkényi református temetőben.

A gyászoló család 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, 
rácz István 

74 éves korában elhunyt. Temetése 2016. október 07-én 
(péntek) 12.30 órakor lesz 

a sajószögedi Városi Temetőben.
Gyermekei és családjuk

Köszönet a kulcsokért

Köszönet

2016. szeptember 29-én 14 óra körül a Szent István úton ke-
rékpárom csomagtartójából kiesett a nélkülözhetetlen kulcscso-
móm. Ezúton köszönöm annak a becsületes Úriembernek, aki 
eljuttatta a rendőrségre, ahol visszakaphattam. Sok boldogságot, 
jó egészséget kívánva köszönöm fáradozását.

Tisztelettel: M. P.-né 
(elérhetőség a szerkesztőségben)

Hálás köszönetemet fejezem ki Bráz György polgármester úr-
nak, hogy a nyári szünetben hozzásegített ahhoz, hogy a gyám-
ságom alatt lévő három gyermek otthonunkban részesülhessen 
meleg étkezésben.

 Péli Attiláné

Poloskák, katicák

Büdös rovarok, bogarak a lakásban
Ősszel gyakran okoznak kel-
lemetlenséget a lakásba bete-
lepülő, berepülő rovarok, bo-
garak. A már megszokott fa-
jok mellett az utóbbi években 
új invazív fajok is megjelen-
tek, tovább ingerelve a lakos-
ság tűrőképességét. 

Az „utcáról bemászó büdös bogarakra” 
panaszkodnak a lakosok és permetezést 
követelnek. Régi őszi vendégünk a lakás-
ban a mezei, vagy zöld bogyómászó po-
loska. Ez a bogár nyáron zöld színű, ősz-
szel válik barnássá és főleg a falusias ker-
tes házak környékén tanyázik. Ősszel a 
napsütötte falakon sütkérezik, ajtónyitás-
kor berepül a lakásba és rendszerint az ab-
lakok előtt a függönyön pihen. Megérint-
ve, vagy megriasztva kellemetlen bűzös 
váladékot ereszt, érzékeny bőrű emberek-
nél allergiás tüneteket is okozhat. 
 A mezei poloskák ritkán okoznak jelen-
tős kárt a zöldséges kertekben, zeller, pet-
rezselyem növények leveleit szívogatják, 

azok torzulását okozzák. Nagyobb kelle-
metlenséget okoznak a hazánkban 2002-
től megjelent zöld vándorpoloskák. Ez 
a trópusi, szubtrópusi faj a felmelegedő 
időjárás miatt nagy tömegben szaporo-
dik. Jelenleg nem ismert, hogy lenne ter-
mészetes ellensége, vész esetén ugyanis 
bűzmirigyeiből erős szagú, kellemetlen 
illatanyagokat választ ki, így a rovarevő 
ragadozók elkerülik. A közterületi dísz-
fákat és cserjéket alig károsítja, a zöldsé-
ges kertekben viszont a levelek, termések 
szívogatásával jelentős károkat okozhat, 
a paprikán jellegzetes márványos-moza-
ikos foltok alakulnak ki.   A mezei polos-
kával szemben a vándorpoloska ősszel 
tömegesen a nagyvárosok lakásaiba vo-
nul telelni. Közterületen nem lehet haté-
konyan védekezni ellene, mivel nagy tö-
megben vándorol, és igen jól repül, így 
pár napon belül újra benépesül. A laká-
sok megvédésére legcélszerűbb eszköz a 
szúnyogháló felszerelése, a betelepült po-

loskák összegyűjtésére pedig a porszívó. 
A kifejlett bogár 7 0C-ig mozgásképes, 
csak 10C alatt dermed meg, bevándorlá-
sát, csak a tartós hideg állíthatja meg. 
 „Kicsi, barna és büdös.” Mi az? A pla-
tán bodobács betelepülése okoz ilyen kér-
dést. A platán leveleit szívogatja, nem 
okoz jelentős kárt, októberben a platán 
kérgei közé vonul telelésre, a közeli la-
kásokba is betévedhet, kellemetlen sza-
got árasztva.  Októberben a harlekin kati-
cabogár betelepülését várhatjuk. Ez a bo-
gárfaj nagy tömegben szaporodik.  Bio-
lógiai fegyverként próbálták „hasznosíta-
ni”, így jutott el Észak-Amerikába és Eu-
rópába, mivel kiválóan írtja a pajzstetve-
ket, levélbolhákat, atkákat, táplálék hí-
ján viszont megrágja a szőlőbogyókat.  A 
bogyókon táplálkozó bogarakat nem le-
het mind eltávolítani, a szőlő feldolgo-
zása során az állat testéből keserű vegyü-
letek kerülnek a mustba, jelentősen ront-
va annak értékét. A szüretelő munkáso-
kat is megcsípik. A harlekin katica erede-
tileg távol-keleti, szibériai elterjedésű ka-
ticafaj, ezért télire meleg helyet keres, így 
kerül be lakásunkba. A bogarak, ha ve-
szélyben érzik magukat kellemetlen csí-
pős szagú, sárgás, illékony váladékot bo-
csátanak ki védekezésként a ragadozók 
ellen (reflexvérzés), amely allergiás pana-
szokat okozhat.   

Kerékgyártó István
növényvédelmi szakmérnök

Szerelem
Ezzel a rejtvénnyel kezdődik októbe-

ri 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 6.Sokféle

A harlekin katicára is számíthatunk. 

A zöld vándorpoloska 2002-ben jelent 
meg hazánkban. 



A Derkovits Kulturális Központban rendezték 
meg az Idősek hete rendezvénysorozat megnyitó-
ját. A nyugdíjasokat Bráz György polgármester 
köszöntötte.  

- Ötven évvel ezelőtt alig voltak idősödő emberek ebben a vá-
rosban. Most a 18 éves korosztály alattiak és a 62 év feletti-
ek megközelítőleg azonos létszámban vannak - mondta köszön-
tőjében a polgármester. - A felnövekvő nemzedék megtanulta, 
hogy tisztelettel kell bánni az idősekkel, segíteni kell őket a min-
dennapi életben. Mi is igyekszünk segíteni és javítani a szociá-
lis támogatásokon. Húsz férőhellyel fogjuk bővíteni az Ezüsthíd 
Gondozóházat, amelyben már nem csak ideiglenes elhelyezés-
re van lehetőség, hanem az idősek életük végéig élhetnek itt. Az 
év végi támogatásra jogosultságot kedvezően módosítottuk, így 
többen hozzáférnek, és az összegét is megemeltük. 
                                              

Felelősen

- Tiszaújvárosban 3200-3600 között van a nyugdíjasok száma. 
Ez a város lakosainak mintegy 20 százaléka - nyilatkozta la-
punknak Poropatich Péter, a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató 
Központ intézményvezetője. - Ez a szám még mindig alacso-
nyabb, mint az országos átlag, de egyre több az idős ember vá-
rosunkban és természetesen felelősek vagyunk értük, hiszen ez 
a generáció építette ezt a várost, ők tették lehetővé, hogy itt él-
jünk, könnyebben boldoguljunk és természetesen ezért hálásnak 
kell lenni. Ezt szolgálja ez a mai rendezvény és az idősek világ-
napja. Kifejezhetjük hálánkat, köszönetünket. 
A köszöntő után a Sodrás Amatőr Színtársulat Mágnás Miska 
előadásával kedveskedett a szépkorúaknak.
- Rengeteg rendezvény van, sportolási lehetőség, kulturális ren-
dezvények - mondta Sallér Géza, aki az Őszirózsa Nyugdíjas 
Klubnak a tagja. - Jó Tiszaújvárosban nyugdíjasnak lenni, hi-
szen itt minden megvan, ami egy nagyvárosban is. 
Veres Béláné 2000-től nyugdíjas, 1965-től él a városban.
- Én úgy látom, hogy nagyon jól működik a generációk közötti 
együttműködés - mondta. - Semmiből nem hagyják ki a nyugdí-
jasokat. Sok program, rendezvény van, és ha van időm, el szok-
tam jönni.

Emléktábla-avatás

Két nagyszerű ember emlékére avattak emléktáblát a Nyugdíja-
sok parkjában. Két ember, akiknek sokat köszönhet a város és 
az itt élő nyugdíjasok. Tomorszky Istvánné, vagy ahogy minden-
ki ismeri, Csilla néni és Danhauser Sándor. 
Csilla néni a nyugdíjas egyesület előtt létrehozta a Nyugdíjasok 
Amatőr Művészeti Egyesületét. Országszerte felléptek, sőt Eu-
rópa több városában is ismerték őket. 
- Csilla asszony a város krónikása is lett, hiszen 70 könyve je-
lent meg, de vannak versei, leírásai is. - mondta Sóvágó Gábor, 
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke. - Úgy gon-
doltuk, a város 50. évfordulója és a testvérvárosainktól kapott, 
éppen 10 éves kopjafa, ez a kettős évforduló alkalmas lesz arra, 
hogy Csilla néni és a Danhauser Sanyi bácsi emléktábláját fel-
állítsuk. Sanyi bácsi az erőműben vezetőként tevékenykedett - 
folytatta a nyugdíjas egyesület elnöke. - A ’60-as években 80-
90-re volt tehető a nyugdíjasok száma, a ’90-es évek végére ez 
a szám 2500-2600-ra nőtt. Mivel egyre nagyobb volt a nyugdí-
jasok száma és egyre több nyugdíjas klub alakult, szükség volt 
arra, hogy legyen egy olyan egyesület, ami ezeket a klubokat 
összefogja, segíti a munkájukban, támogatja őket. Sanyi bácsi 
volt az, aki alapítója és elnöke lett az ekkor megalakult nyugdí-
jas egyesületnek. Jellemző volt rá, hogy mindenkivel szót értett, 
mindenkivel jó kapcsolatot ápolt. Nagyon jól összefogta és irá-
nyította a munkát, majdnem három cikluson keresztül.
Az emléktáblák leleplezése előtt a  kopjafa megkoszorúzásán a 
helyi önkormányzat mellett két testvérvárosunk, Swietochlowi-
ce és  Rimaszombat  nyugdíjas képviselői is elhelyezték koszo-
rúikat.  

 ema

Idősek világnapja és hete

Tisztelet, hála, 
köszönet

Ülésezett az önkormányzat

Egyházi óvoda, év végi támogatás
Kevés napirendi pont, ennek 
megfelelően rövid tanácsko-
zási idő jellemezte Tiszaúj-
város képviselő-testületének 
szeptember 29-én tartott ülé-
sét. A grémium kinyilvánítot-
ta azon szándékát, hogy a kö-
vetkező nevelési évtől a Kati-
ca Óvoda egyházi fenntartá-
sú legyen, a főösszeget meg-
emelve módosította az önkor-
mányzat költségvetését, 3-3 
ezer forinttal emelte az év vé-
gi támogatások mértékét.

Napirend előtt öten vették át az önkor-
mányzat Tiszaújváros Szolgálatáért Díj 
kitüntetését, majd a közelmúlt nemzetkö-
zi versenyein sikeresen szerepelt sporto-
lókat és edzőiket köszöntötte a testület. 
(Lásd a 4. oldalon!)

Református Katica?

2016 májusában a képviselő-testület tá-
jékoztatást kapott arról, hogy a Tiszaúj-
városi Református Egyházközség pres-
bitériumának kérése alapján - misze-
rint a presbitérium a képviselő-testülettől 
együttgondolkodást, segítséget kért egy, a 
gyülekezet fenntartásában működő óvoda 
létrehozásához - a Polgármesteri Hivatal 
vizsgálja a lehetőségeket. A demográfi-
ai adatok, egyéb mutatók és információk 
alapján több nevelési év viszonylatában 
vizsgálták, hogy az óvodáskorú népesség 
jövőbeni alakulása lehetővé teszi-e, a Ti-

szaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda fel-
adatellátási helyeinek csökkentésével egy 
üres óvodai épület fenntartói jogának át-
adását az egyházközség számára. Annak 
is utánajártak, hogy más típusú intézmé-
nyi átszervezéssel hogyan indulhat egy-
házi fenntartású óvoda Tiszaújvárosban, 
mivel a sikeresen működő református és 
katolikus általános iskola előrevetíti egy 
egyházi fenntartású óvoda igényét is. A 
népesség-nyilvántartásban szereplő ada-
tok alapján azt állapították meg, hogy a 
2011. január 1. és 2015. augusztus 31. kö-
zött született gyermekek száma csökkenő 
tendenciát mutat. Az óvoda kihasználtsá-
gára vonatkozó vizsgálat eredménye az 
volt, hogy a 28 csoporttal történő felada-
tellátás során jelentkező 76 üres férőhely 
már a 2016/2017. nevelési évben is lehe-
tővé tenné, hogy 25 csoportban biztosít-
sák az óvodai nevelést Tiszaújvárosban.
Az egyes épületek férőhelyeit tekintve ar-
ra a megállapításra jutotta, hogy mivel a 
25 csoport a tiszaszederkényi és a három 
nagy városi óvodai épületben is elhelyez-
hető, célszerű, ha a legkevesebb férőhely-
számú, 3 csoporttal működő Katica Óvo-
dában szűnik meg az önkormányzati fel-
adatellátás a 2017/2018. nevelési évtől.
A Katica Óvoda optimális lehetőséget 
biztosít a református óvoda kialakításá-
ra, mivel a Kazinczy Ferenc Református 
Általános Iskola szomszédságában áll, és 

férőhelyszáma is megfelelhet az egyhá-
zi fenntartó ellátási szándékának – állt az 
előterjesztésben.
 A református óvoda létrehozására két le-
hetőség kínálkozik. Amennyiben a Ti-
szaújvárosi Református Egyházközség
részéről szándék van arra, hogy a 
2017/2018. nevelési évben három cso-
portot indítson és az óvodahasználók kö-
rében is van szándék a férőhelyek igény-
bevételére, továbbá az egyház részéről a 
dolgozók átvételére, és az önkormányza-
ti intézmény dolgozói is egyetértenek az-
zal, hogy a feladatellátáshoz szükséges 
létszámban átkerüljenek az egyházi fenn-
tartóhoz, akkor az átszervezés a telephely 
fenntartói jogának átadásával történhet.
Amennyiben a szülők nem egyházi, ha-
nem önkormányzati fenntartású óvodá-
nak a szolgáltatásait kívánják igénybe 
venni, illetve az alkalmazottak nem élnek 
az egyházközség által felkínált lehetőség-
gel, úgy - mivel az óvodát igénybe ven-
ni kívánók teljes köre elhelyezhető a má-
sik négy épületben - a Katica Óvodában 
az önkormányzati feladatellátás megszű-
nik, és az önkormányzati tulajdonú épület 
használati joga kerülhet át egyházi fenn-
tartásba.
A testület egyhangú döntése értelmében 
a fenntartói jog átadása, vagy a feladatel-
látás megszüntetése, az üres épület hasz-
nálatba adása a szükséges jogi eljárások 
lefolytatását és a szükséges vélemények 
beszerzését követően 2017. augusztus 31. 
napjával történhet meg. 
 Az átszervezéssel kapcsolatos egyezte-
tésekre Bráz György polgármester kapott 
felhatalmazást. Ezek eredményéről, az át-
adással kapcsolatos döntésekről előter-
jesztés készül, melyet a képviselő-testü-
let legkésőbb a 2017. májusi ülésén tár-
gyal meg. Ezt oly módon kell előkészí-
teni, hogy az átszervezés bármely formá-
ja esetén a szülők nyilatkozatban foglalt 
szándékának figyelembevételével, a gyer-
mekek és az alkalmazottak számára leg-
kedvezőbb megoldást megkeresve tehes-
sen javaslatot a polgármester az átszerve-
zéssel kapcsolatos döntés meghozatalára.

Növekvő költségvetés

A képviselő-testület mintegy 4 milliárd 
forinttal megemelte az önkormányzat 
2016. évi költségvetésének bevételi és ki-
adási előirányzatát, amely így meghalad-
ja a 20 milliárd forintot. A növekményből 
3,8 milliárd a belföldi értékpapírok bevé-
telei, melyek kiadási oldalon is szerepel-
nek. Tényleges költségvetési bevételként 
a közhatalmi bevételek 200 millió forint-
tal megemelt előirányzatát érdemes em-
líteni. Ez annak köszönhető, hogy jók az 
adóbevételi kilátások, a helyi iparűzé-
si adóból további többletbevétel várható. 
A módosított tervszám 4,3 milliárd forint 
ezen a tételen.
A növekmény kiadási oldalon a felhalmo-
zási kiadásokat „hizlalja”.

A költségvetéssel összefüggésben a testü-
let egy csaknem 20 pontból álló határoza-
tot is hozott.
A legnagyobb tétel 17.780 ezer forint, 
mely a Városgazda Kft. „C” épületének 
bérlője (RICOSTA Kft.) által elvégzett 
értéknövelő beruházásokra nyújt fedeze-
tet. A testület úgy határozott, hogy 15 mil-
lió forinttal támogatja a Beregszász-Vé-
gardói Perényi Zsigmond Rekreációs és 
Turisztikai Tábor megvalósítását. Ma-
radványok átcsoportosítása révén mint-
egy 6,2 millió forinttal, a fejlesztési cél-
tartalékból pedig 5,775 ezer forinttal egé-
szül ki az intézményműködtető központ 
költségvetésében lévő beruházási kere-
tösszeg az Ezüsthíd Gondozóház kivite-
lezési munkái miatt. Végül két nagyobb 
„sportos” támogatás: a Phoenix kosárlab-
da klub 8 millió forint működési célú ki-
egészítő támogatást kapott, és a testület 4 
millió forintot szavazott meg a november 
17-20. között Tiszaújvárosban megrende-
zendő „Chess in the City” – 2016. II. Ti-
szaújváros – 50 nemzetközi egyéni sakk-
verseny szervezési költségeire, díjazásá-
ra.
A 2016-os költségvetést már nem, a jö-
vő évit annál inkább érintheti az a határo-
zat, hogy a bérfeszültségek csökkentése, 
a jövedelmek javítása érdekében a pol-
gármester a jegyzővel közösen dolgozza 
ki a Polgármesteri Hivatalnál, az önkor-
mányzat intézményeinél és gazdasági tár-
saságainál végrehajtandó béremelések le-
hetőségeit.  

Emelkedik 
az év végi támogatás

A képviselő-testület tavaly szeptembe-
ri ülésén döntött az év végi támogatások 
jogosultsági értékhatárának megemelé-
séről. A módosítás következtében csalá-
dosok esetén az egyszeri év végi támo-
gatás egy főre jutó havi jövedelemhatá-
ra 114.000 Ft-ról 128.250 Ft-ra, egyedül 
élők vagy egyedülállók esetén 142.500 
Ft-ról 156.750 Ft-ra, a gyermekes csa-
ládok év végi támogatása esetén pedig 
57.000 Ft-ról 71.250 Ft-ra emelkedett. 
 A támogatások mértéke utoljára 2014-
ben emelkedett 3-3 ezer Ft-tal. Folytatva 
a megkezdett irányt, a testület most szin-
tén 3-3 ezer Ft-tal emelte, mind az egy-
szeri, mind a gyermekes családok év vé-
gi támogatásának mértékét. Az egyszeri 
év végi támogatás így családosok esetén 
jogosultanként 15.000 Ft, egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén 18.000 Ft. A 
gyermekes családok év végi támogatása 
esetében a támogatás mértéke egy kisko-
rú gyermeket nevelő család esetén 15.000 
Ft-ra, két kiskorú gyermeket nevelő csa-
lád esetén 22.000 Ft-ra, három vagy több 
kiskorú gyermeket nevelő család esetén 
29.000 Ft-ra emelkedett.

               Ferenczi László
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Bráz György és Sóvágó Gábor emlékfát is ültetett.

A 2015-ös egészségnap a Katicában. 

Csökken az óvodáskorú gyermekek 
száma. 



Újabb öt elismerés

Tiszaújváros szolgálatáért

BÖCSÖDI ÁGNES
asszisztens

Böcsödi Ágnes 1989-től dolgozott a Tisza-
újváros Városi Rendelőintézetben. Kez-
detben körzeti, majd ügyeleti ápolói fel-
adatokat látott el. 2001-ben került át az 
alapellátásból a szakellátásba, itt több te-
rületen is bizonyította elhivatottságát. 
2005 októberétől nyílt lehetőség arra, 
hogy a pszichiátriai szakrendelés asszisz-
tense legyen. 
Az ügyeleti ellátásban eltöltött évek alatt 
megszerette a sürgősségi munkát, ezért a 
szakrendelői tevékenysége mellett ese-
tenként a központi ügyeleti szolgálat ápo-
lói munkáját is ellátta. Igyekezett min-
dig bővíteni és naprakészen tartani szak-
mai tudását, munkáját magas színvonalon 
és nagy odaadással végezte. A betegekkel 
való kapcsolata, türelme és segítőkészsé-
ge példaértékű. Kiemelkedő és áldoza-
tos munkavégzését Tiszaújváros képvise-
lő-testülete 2011-ben Szent István Emlé-
kérem kitüntetéssel jutalmazta.
Tiszaújváros egészségügyi ellátásában 
végzett közel három évtizedes kimagas-
ló szakmai tevékenysége, lelkiismeretes, 
pontos munkavégzése, elhivatottsága el-
ismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” kitüntetésben részesült. 

JAKAB ISTVÁN GYÖRGY
testnevelő tanár

1976-ban diplomázott a marosvásárhelyi 
pedagógiai főiskola testnevelés szakán és 
atlétikai szakedzői képesítést is szerzett. 
1989-től a 4. sz. Általános Iskolában kez-
dett tanítani, majd 1992-től a Tiszaújvá-
rosi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Hunyadi Mátyás Iskolájában, 
egyben a Tiszaújvárosi Sport Club atléti-
kai szakosztályának vezetője is.
Szakmailag kiválóan felkészült pedagó-
gus. Sportolói kimagasló eredményeket 
értek el elsősorban atlétika és asztalite-
nisz sportágban.  Edzőként több országos 
és megyei dobogós helyezés fűződik ne-
véhez. 
A 2009/2010-es tanévben 4x100 m-es 
váltója diákolimpiai rekorddal nyert or-
szágos bajnokságot. A csúcsot azóta sem 
sikerült felülmúlnia senkinek. 
Jakab István ötlete és szervezése nyomán 
2000-től regionális, majd területi atlétikai 
versenyt rendeznek városunkban, mely 
néhány év alatt kinőtte a területi jelleget 
is. A Magyar Atlétikai Szövetség kilence-
dik éve ezt a versenyt jelöli Magyarorszá-

gon az Atlétikai Világnap alka-mából ha-
zai kiemelt rendezvénynek, mely élvezi a 
Nemzetközi Atlétikai Szövetség támoga-
tását is.
Tiszaújváros önkormányzata munkássá-
gát 2008-ban „Tiszaújváros Sportjáért” 
évi díjjal, 2015-ben Szent István Emlé-
kéremmel ismerte el. 2014-ben állami ki-
tüntetést, a Bonis Bona díjat vehetett át.
Tiszaújváros köznevelésében és sportéle-
tében játszott közel három évtizedes ki-
magasló tevékenysége, az Atlétikai Vi-
lágnap versenyeinek megszervezésében, 
az atlétikai sportág népszerűsítésében 
szerzett elévülhetetlen érdemei, a város jó 
hírnevének öregbítésében betöltött szere-
pe elismeréseként „Tiszaújváros Szolgá-
latáért Díj” kitüntetésben részesült.

KISNÉ ANDRÁSKÓ ERIKA
általános iskolai tanító

1980-ban a sárospataki Comenius Tanító-
képző Főiskolán szerzett tanítói diplomát. 
1988-tól a leninvárosi 4. sz. Általános Is-
kolában napközis nevelő és osztályfőnök, 
majd 2013-tól a Tiszaújvárosi Szent Ist-
ván Katolikus Általános Iskola tanítója. 
Gyermektisztelő, gyermekszerető egyé-
niség, elhivatottsága kitartó következe-
tességgel párosul. A tanítói munkaközös-
ség aktív tagja volt. Nyugodt, kiegyensú-
lyozott magatartásával példaként szolgált 
munkatársai számára. Mindennapi tevé-
kenységét a pontosság, a precizitás és a 
türelem jellemezte. Nem munkaköri fel-
adatként, sokkal inkább hivatásként vé-
gezte a nevelő- és oktatótevékenységét.
Lelkiismeretes és magas szintű szakmai 
munkája elismeréseként Tiszaújváros 
önkormányzata 2014-ben „Tiszaújváros 
Közoktatásáért Oklevél” Évi-díj kitünte-
tésben részesítette. 
Tiszaújváros köznevelésében végzett kö-
zel három évtizedes kimagasló munka-
végzése, nagyfokú hivatástudata, a peda-
gógus életpálya melletti elkötelezettsége 
elismeréseként „Tiszaújváros Szolgálatá-
ért Díj” kitüntetésben részesült. 

NEMES PÁLNÉ
takarító

Nemes Pálné 1975-től rövid ideig a le-
ninvárosi Városgazdálkodási Vállalatnál
dolgozott. 1979–től ismét Leninváros-
ba került, a 3. számú, majd az 1. számú 
Bölcsőde alkalmazottjaként. 1993-tól a 
Széchenyi István Általános Iskolában 
folytatta takarítói tevékenységét. 

Az intézmény költözésével került a jelen-
legi Éltes Mátyás Iskola Rózsa úti épüle-
tébe, ahol nyugdíjazásáig tevékenykedett. 
Segítőkészsége, aktivitása, optimista ki-
sugárzása, minden tekintetben segítette 
az iskola sajátos tevékenységét. Ő is hoz-
zájárult az intézményben uralkodó szere-
tetteljes, meghitt, családias légkör megte-
remtéséhez, a gyerekek, a pedagógusok 
és a szülők egyaránt tisztelték, szerették. 
Munkájában következetes, rendszerető, 
határozott egyéniség. Rendkívüli mun-
kavégzés esetén is lehetett rá számítani, a 
nyári felújítások, karbantartások, festések 
alkalmával is szívesen végezte megnöve-
kedett feladatait. 
Tiszaújváros közszolgáltatásában vég-
zett közel négy évtizedes kimagasló te-
vékenysége, lelkiismeretes, pontos mun-
kavégzése, elhivatottsága elismeréseként 
„Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” kitünte-
tésben részesült. 

NÓTÁR JÁNOSNÉ
takarító

Közalkalmazotti jogviszonya 1991.május 
23-án kezdődött az Eötvös József Gimná-
ziumban takarítói munkakörben, ahol a 
középiskolai kollégium épületében a rá-
bízott területek takarítása, tisztántartá-
sa volt a feladata. Munkáját mindig lel-
kiismeretesen és nagy pontossággal vé-
gezte. A munkához való hozzáállása pél-
daértékű volt, a rendkívüli munkavégzés-
ben is szívesen vállalt feladatot. Aktívan 
részt vett az iskolai rendezvények előké-
születeiben, az azt követő takarításban és 
mindenkor odafigyeléssel, gondossággal 
végezte az intézmény nyitását, zárását. A 
Triatlon Nagyhét rendezvényeinek idején 
szívesen vállalta a portaszolgálati tevé-
kenység ellátását is.
A kollégium épületében a Tiszaújváro-
si Intézményműködtető Központ szék-
helyének kialakítását követően mindenki 
megelégedésére végezte ezen helyiségek 
takarítását is. Szívesen adta át szakmai ta-
pasztalatait a fiatal kollégáknak. Felette-
seivel, a kollégium szakmai vezetőivel, 
pedagógusaival, az intézményben élő ta-
nulókkal is jó kapcsolatot ápolt. 
Tiszaújváros közszolgáltatásában végzett 
két és fél évtizedes kiváló szakmai tevé-
kenysége, önzetlen magatartása, embe-
ri helytállása elismeréseként „Tiszaújvá-
ros Szolgálatáért Díj” kitüntetésben ré-
szesült. 

Köszöntötték 
a sportolókat

Az elmúlt időszakban kimagasló nemzetközi sike-
reket elért tiszaújvárosi sportolókat, edzőket is kö-
szöntöttek a képviselő-testület ülésén.

Béke Kornél, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egye-
sület kajakos versenyzője 2016-ban a férfi kajakban mindkét 
válogatóversenyt megnyerte, majd az ifjúsági és U23 gyorsasá-
gi világbajnokságon ifjúsági K-1 1000 m-en 6. helyezést ért el. 
Felkészülését edzője, Betlenfalvi István segítette. 
Bragato Giada, a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
Egyesület kenus versenyzőjeként 2016-ban az ifjúsági és U23 
gyorsasági Európa-bajnokságon NC-1 kategória 500 m-en bron-
zérmet, NC-2 kategória 200 m-en 5. helyezést ért el, míg az 
Olimpiai Reménységek Versenyén 4 arany- és 1 ezüstérem mel-
lett a maraton válogatóversenyt női kenu kategóriában megnyer-
ve képviselte hazánkat a maraton kajak-kenu világbajnokságon, 
ahol 14.400 m-en ifjúsági világbajnoki címet szerzett. Kiemel-
kedő eredményei elérésében edzője, Krucsay József segítette. 
Lőrincz Tibor, a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzője 
az úszást, a futást, a kerékpározást és a kajakozást magában fog-
laló quadratlon sportágban megrendezett idei Európa-bajnoksá-
gon férfi U23 kategóriában 2. helyezést, férfi csapatban 6. helye-
zést, férfi abszolút kategóriában 9. helyezést, míg a világbajnok-
ságon férfi U23 kategóriában 2. helyezést, férfi abszolút kategó-
riában 12. helyezést ért el. Felkészülését Jancsár László edző se-
gítette. 
Váczi Anita, a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület versenyzője-
ként 2016-ban a síkvízi Európa-bajnokságon K-1 „A” kategó-
ria női 200 m-en 4. helyezést szerzett, majd a riói paralimpián 
K-1 „A” kategória női 200 m-en pontszerző, 6. helyezést ért el. 
Kiemelkedő eredményei elérésében edzője, Jancsár László se-
gítette. 
A kajak-kenu, illetve quadratlon sportágakban kiemelkedő ered-
ményeket elért versenyzők és edzőik köszöntését követően Ti-
szaújváros önkormányzata nevében Bráz György polgármester 
és dr. Fülöp György alpolgármester köszöntötte Jancsár Lászlót, 
a Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület elnökét, vezetőedzőjét, kö-
szönetüket kifejezve a Tiszaújváros sportéletében, a város hírne-
vének öregbítése érdekében végzett kimagasló tevékenységéért. 
Jancsár László Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehetett 
át szeptember 23-án az Országházban. 

Megkeresés után

Államtitkári válasz
Egy korábbi számunkban megjelentettük azt a levelet, mely-
ben egy pedagógus munkaviszonyának megszüntetésével kap-
csolatban az érintett osztály szülői közössége Bráz György pol-
gármester közbenjárását kérte, továbbá  közöltük az e tárgyban 
az emberi erőforrások miniszteréhez írt polgármesteri megkere-
sést. A teljes körű tájékoztatás jegyében most az oktatásért fele-
lős államtitkár válaszát adjuk közre.
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Oktatásért Felelős Államtitkár
Tisztelt Polgármester Úr!
Miniszter úrnak címzett levelében a Tiszaújvárosi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 2/1. dráma-tánc emelt szintű 
óraszámú osztály gyermekei és szülei megkeresése nyomán vá-
laszt kér egy tanítónő munkaviszonyának megszűnéséről.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól kapott tájékozta-
tás szerint a nevezett pedagógus, Ráckevi Erzsébet határozott 
idejű munkaviszonya 2016. július 31-én lejárt, mivel helyettesí-
tőként alkalmazott dolgozó volt, és akit helyettesített, annak le-
telt a gyermekgondozási szabadsága. Egy nyugdíjba vonuló kol-
léga munkakörére meghirdetett pályázaton nem ő, hanem egy 
másik kolléga kapott megbízást. Pályázhatott volna más meg-
hirdetett álláshelyre is, de nem tette.
Örülök, hogy a város polgármestereként szívén viseli az iskola 
ügyét, hiszen a fenntartó és az önkormányzat közötti jó együtt-
működés fontos bázisa az intézményben folyó szakmai munká-
nak. Mindezzel együtt úgy vélem, helyi ügyekben a megfelelő vá-
laszt helyi szinten kell keresni, ott lehet megtalálni.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.
Budapest, 2016. szeptember 20.
Üdvözlettel:

                                                 Dr. Palkovics László
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A sportolók és edzőik. 

Nyugállományba vonulása alkalmából újabb öt személy részesült az önkormányzat által alapított Tiszaújváros Szolgála-
táért Díj kitüntetésben. A díjazottak (elöl, balról jobbra) Nótár Jánosné, Nemes Pálné, Kisné Andráskó Erika, Jakab István 
és Böcsödi Ágnes a képviselő-testület legutóbbi ülésén ünnepélyes keretek közt vették át az elismerést. 



Ötórai tea a karmáról

Véletlenek nincsenek
Ha zabot vetünk, akkor ne 
várjuk, hogy búzát fogunk 
aratni - valahogy így egy-
szerűsíthető le a karma, az 
ok-okozat törvénye. Persze 
az életünkben ezt sokszor 
nem látjuk, vagy nem értjük. 
Balogh Béla író a legutóbbi 
Ötórai tea keretében tartott 
előadást a témáról. 

A Derkovits Kulturális Központ konfe-
renciatermében tartott rendezvényre több 
mint százan voltak kíváncsiak. Balogh 
Bélával az előadás után beszélgettünk. 
- Sokan úgy tekintenek a karmára, mint 
valami sorscsapásra. Ha valami rossz 
történik, akkor beletörődünk, hogy biztos 
ez a karmánk. Mikor jön el az az idő, ami-
kor már nem így gondoljuk? 
- Amikor egyre jobban megértem, hogy 
ki vagyok, hogyan illeszkedem be az uni-
verzumba, milyen törvények irányítanak, 
milyen törvények mentén lehet élni. A 
szenvedés az ok-okozati törvény értelmé-
ben mindig akkor következik be, amikor 
az ember megpróbál az univerzális tör-
vényekkel szembemenni. Ezt nem lehet. 
A törvények mentén nagyon sok lehető-
ségünk van, de következmények nélkül 
szembemenni velük nem lehet. És ami-
kor már valaki elég sokat szenvedett, egy 
idő után rájön, hogy mégiscsak más vol-
na az út. 
- A karmáról azt is tartják, hogy elő-
ző életbeli tetteink következménye. És ha 
megoldjuk, akkor majd milyen jó lesz a 
következő élet. Miért érdekeljen ez bárkit 
is, ha most akar boldog lenni?
- Tényleg az a fontos, hogy most mi van. 
Most jelentkezik a feladat, a próbatétel és 
nekem nincs más lehetőségem, mint itt és 
most megoldani. Lehet szaladgálni előző 
életekbe, lehet az is, hogy rájövünk va-
lamire, de a feladat attól még itt és most 
van. 
- Egy-egy szituációban nem biztos, hogy 
ezt felismerjük. Nem biztos, hogy azt gon-
doljuk: jaj, de jó, kaptam egy feladatot, 
milyen jó, hogy fejlődhetek… 
- Amikor benne vagyunk egy nehézség-
ben, akkor rendszerint nem látjuk, hogy 
mi a lecke, a tanítás. Általában eltelik egy 
kis idő, és amikor már kikerülünk belőle 

és visszatekintünk, akkor tudjuk azt mon-
dani: milyen jó, hogy ez történt Ha meg-
kérdezzük az embereket, hogy szeret-
nék-e azokat a kellemetlen, rossz élmé-
nyeket kitörölni az emlékeikből, de mind-
azokkal a dolgokkal együtt, amit ezek-
nek a kapcsán megtanultak, akkor derül 
ki, hogy senki nem szeretne lemondani a 
megtanult dolgokról. 

- Mi mégis azonnal eredményeket várunk, 
hisz ehhez szoktunk hozzá. A karma azon-
nali eredményeket is tud produkálni?
- Egyre gyorsuló világban élünk és a kö-
vetkezmények is egyre hamarabb érik 
utol az embert. Ez nagymértékben segít, 

mert hamarabb rájövünk, ha valamit el-
tévesztettünk, ugyanakkor arra is rájö-
vünk, ha valamit jól csináltunk. 
- Le lehet rövidíteni azt az időt, amíg rá-
jövünk valamire? Vannak erre technikák?
- Ahhoz, hogy megértsük az összefüggé-
seket, jó volna megismerni az univerzum 
törvényeit. Ha van egy jó térképünk, ak-
kor sokkal könnyebben tudunk tájéko-
zódni. 
- Vannak karmikus kapcsolatok? Vagy 
mindegyik ilyen? Minden találkozásnak 
van oka?
- Véletlenek nincsenek. Ha van olyan fel-
adat, olyan helyzet, amit nem sikerült 
szeretetté alakítani, akkor azokkal az em-
berekkel újra meg újra találkozunk, és új-
ra meg újra nekifutunk, egészen addig, 
amíg sikerül. 
- Hogy látja a nagy többség helyzetét, 
gondolkodását?
- Még nem tettük szokásunkká azt, hogy 
pozitív módon gondolkodjunk, hogy kö-
zös célokat szolgáló jó dolgokra gondol-
junk és ezeket kellemes érzésekkel, ér-
zelmekkel töltsük fel. Azt viszont meg-
szoktuk, hogy panaszkodunk, hogy min-
dig más a hibás, mindig más tehet róla. És 
ha ennyi rossz dolog történik a világban, 
akkor, ami engem sújt, az is csak rossz
lehet. De bármilyen engem ért nehézség 
magában hordoz egy nagy lehetőséget, 
csak ezt fel kell ismerni. 

                   Fodor Petra

Aranyos szüreti emlék
Szülőfölded, gyermekkori történéseid he-
lyét nem tudod elfeledni. Minél több évet 
élsz meg, annál élesebben bukkannak fel 
emlékeid. A szülői ház, a hely, ahonnan 
indultál, az első hét év, a gyökereid.
Suhan velünk kocsink az erdélyi tája-
kon át Kolozsvár, Marosvásárhely felé. 
Emelkedünk, majd ereszkedünk a Nyu-
gati-Kárpátok kanyargós szerpentinje-
in. Minél jobban élvezzük az őszülő szí-
nekkel meghintett fenyvesek szemet gyö-
nyörködtető látványát, annál mélyebben 
tör rám az emlékezés.
Mezőségi lány vagyok, aranyosi tájról. 
Orbán Balázs így ír róla a Székelyföld úti 
leírásában:
„Az Aranyosnak e tájon kettős tere van. 
Egy mélyebb völgy, melynek színvonalán 
az Aranyos mostan folyik, és egy délről e 
fölé emelkedő magasabb tér vagy fennsík, 
melyen korábban folyhatott. Ezen fennsí-
kot, mely a harasztosi hegyek és az Ara-
nyos völgye között egészen Gyéresig le-
nyúlik, nevezik Bogátnak. Ily neve pedig 
onnan származott, hogy Aranyosszék ke-
letkezése korában ottan egy ily nevű falu 
feküdt, mely az 1291-es adománylevélben 
a Bagach, és Róbert Károly király 1313-i 
megerősítő okmányában a Bagath néven 
fordul elő.”
Borsod megyének is van Bogácsa, /mely 
a román nyelvben gazdagságot jelent/, és 
nem véletlen, hogy mindkét Bogát völgy 
szőlőtőkéi gazdagon ontják a „hegy le-
vét”.
Szemezgetem a saszlaszőlőt, kocsinkban 
szól a jó zene. E kellemes hangulatban 

bevillan gyermekkorom szürete.
1960-at írunk. Nagy családi összejöve-
tel. Özvegy nagyapám hét gyermeke csa-
ládostól hetek óta készül rá. Sok finom-
sággal felpakolva, szüleimmel mi is el-
indulunk. Két kilométer az út az Ara-
nyos folyón át nagyapám házáig. Ilyen-
kor iskolából is hiányozhatok. Barna me-
leg nadrágot kapok és nyakamban spár-
gával megkötve anyukám kisollója lóg. A 
szőlőhegyig szekéren, vagy gyalog, a ki-
sebbeket biciklin viszik. Mindenki fela-
datot kap. Ki vödröt, ki puttonyt, én egy 
sor szőlőtőkét. Hurrá! Szüretelhetek! Em-
lékszem, ahogy vágom a fürtöket, magya-
rázzák, melyiket szedjem, melyik marad-
jon, még érnie kell. Már fáradok, amikor 
drága nagyapám kézen fog és azt mond-

ja: - Gyere fel velem a hegy tetejére, adok 
valami finomat. Kíváncsian megyek, de 
nagyon hosszú a sor. Ami fent várt, elfe-
ledtette a fáradtságomat. Láttuk alattunk 
a falut, és kanyarogni az Aranyos folyót. 
Mint egy ezüstösen csillogó kígyó teker-
gett a nap sugarában. Messzebbre meg ott 
tátongott a Tordai-Hasadék.
Ekkor jött a látványra a hab! Nagyapám 
desszertje következett. Volt ugyanis két 
csodafa a szőlőhegy tetején. Az egyik dió, 
a másik meg szilvafa. Nagyapám szedett 
belőlük, megpucolta, majd a magával ho-
zott muskotályos szőlőszemekkel egy 
szüreti édességet varázsolt. A szilva kö-
zepébe egy friss fél dió és egy szőlőszem 
került. - Na, ezt rágd össze!- adta a szám-
ba, és én összeroppantottam. Azt a fensé-
ges ízt nem lehet elfeledni.
Leültünk egymás mellé a dombtetőn a 
verőfényben, békésen ropogtatva a finom 
csemegét. Én és a nagyapám! Még sza-
valtunk is, s egy vicces találós kérdésre 
is megtanított, miközben a dió héját pu-
colta. „Zöld nadrágból mi lóg ki? Neked 
adom, találd ki!”
 Mekkorát nevettem, rájőve a magyaráza-
tára!
No, ezek a tájak és ízek, ágyazódnak mé-
lyen emlékezetünkbe és adják a gyöke-
ret, azt az alapot, amire építkezünk éle-
tünk során. Tartást, erőt adva. Sárból-nap-
sugárból vagyunk. Nem elég csak a jövő 
fénye életünk során, a gyökerekből is táp-
lálkoznunk kell! 

Gál T. Olgi

Illem, protokoll

Étkezés étteremben
A minap meghívást kaptunk egy jó nevű étterembe, ahol igazán 
odafigyelnek a vendéglátás minden apró mozzanatára. Kissé fe-
szülten érkeztem meg, ám mivel igazi vendéglátókról van szó, 
hamar elillant feszélyezettségem. A vacsora előtt felelevenítet-
tem az éttermi etikett szabályait.
Az éttermek között is vannak egyszerűbb és elegánsabb helyek. 
Az alapvető udvariasság mind a személyzet, mind a vendég ré-
széről elvárt.
A gyorséttermek sajátossága a gyorsaság, ami azt jelenti, hogy 
igyekezzünk minél hamarabb leadni a rendelést. Sőt! Amíg a 
sorban állunk, előre kiválaszthatjuk az ételt és italt. Amikor a ki-
szolgálás megtörténik és leülünk egy asztalhoz, próbáljunk meg 
minimális rendetlenséget csinálni. Itt is fontos az asztalnál meg-
tanult szabályok alkalmazása: rágjunk csukott szájjal és kerül-
jük a feltörő durva hangokat. Ezek hatással vannak mások ét-
vágyára. Ennél az étteremtípusnál ne hagyjuk magunk mögött 
a szeméttel teli tálcákat. Gondoljunk bele, hogy amikor mi nem 
tudunk leülni az otthagyott szemét miatt, milyen kellemetlen 
helyzetbe kerülünk.
Amikor étterembe megyünk, az több alkalomból is lehet: csalá-
di, baráti, üzleti étkezések, vagy valamilyen számunkra kitünte-
tett esemény megünneplése. Az elegáns éttermekbe nem csak az 
étkezés kedvéért megyünk, hanem elvárjuk a többletélményt is.
Ha előre foglaltunk asztalt, akkor érkezzünk időben! Az étter-
mek 15 percnél tovább nem tartanak fenn egy asztalt. Ha társa-
sággal megyünk, és mindenki külön érkezik, még várhatunk az 
asztaltársaságunk többi tagjára, vagy leülhetünk azonnal. Ilyen-
kor, a várakozásig italt rendelhetünk, de az ételrendeléssel vár-
juk meg, míg mindenki megérkezik. 
A drágább éttermeknél a főpincér üdvözli a vendégeket és ő kí-
séri az asztalhoz is őket. Az olcsóbb éttermekben a vendég ma-
gának keres helyet, vagy segítséget kér a személyzettől.
A főúr az, akinek leadjuk a rendelést és ő ügyeli a kiszolgálást, 
néha elkészít ezt-azt az asztalnál és diszkréten megkérdezi, hogy 
elégedettek vagyunk-e.
Az asztal elfoglalásánál gondoljunk vacsorapartnereinkre és a 
legkedvezőbb helyet kínáljuk fel számukra. Régi alapszabály, 
hogy a férfi vendéglátó a társaságában érkező hölgynek kínálja 
fel azt a helyet, ahonnan mindent látni lehet.
A helyünket elfoglalva megkapjuk az étlapot és a napi ajánlatot. 
Az étlapot tanulmányozhatjuk, megkérdezhetjük a pincért az is-
meretlen, érdekes fogásokról. A jó pincér minden ételről el tud-
ja mondani, hogyan készült. Ha nem látjuk valamelyik étel árát, 
azt is megkérdezhetjük.
A pincér és a vendég kölcsönös tiszteletet mutatnak egymás 
iránt: a pincér nem leereszkedő, a vendég pedig elismeri a sze-
mélyzet munkáját. 
Az étlapról történő választás is kényes, ha társasággal vagyunk. 
Ha meghívott vendégek vagyunk, tartsuk szem előtt, hogy ne 
terheljük a „házigazda” pénztárcáját mértéktelenül. Természe-
tesen a meghívó biztathatja a vendégeit, hogy bátran választ-
hatnak.
Abban az esetben, ha az étkezést egy megszervezett program 
követ, akkor azt tudathatjuk a pincérrel. Azt is jelezni kell, ha 
tovább akarunk maradni.
Az italrendelés általában akkor történik, amikor az étlapot meg-
kapjuk, ám jelezhetjük, hogy kérünk pár percet. Például, ha bort 
szeretnénk fogyasztani, azt célszerű a választott ételhez igazíta-
ni. Az alkoholos italokat a sommelier (magyar kifejezéssel bor-
szakértő) kínálja nekünk. A sommelier főként borok és kisebb 
mértékben egyéb italok kiválasztásával, ételekhez párosításával 
és felszolgálásával foglalkozik. Az italok árát is megkérdezhet-
jük, tudva, hogy azok komoly részét képezhetik a számlának. 
Ha vendégek vagyunk, akkor hagyjuk, hogy a vendéglátónk vá-
lassza ki és rendelje meg a bort. Vannak olyan éttermek, melyek 
többfogásos ételsort kínálnak, hozzá kialakított italsorral.
Az ételek felszolgálása leginkább fogásonként történik. A fogá-
sokat általában bal oldalról szolgálják fel és jobb oldalról szedik 
le. A pincérek soha nem nyúlhatnak át egy vendég előtt. Ha ész-
revesszük, hogy egy terítékhez nehezen fér hozzá a pincér, nyu-
godtan odanyújthatjuk neki azt.
A felszolgálást követően a pincér további szolgáltatást is nyújt-
hat. Például külön szervírozza a szószt, friss borsot, vagy saj-
tot szór az ételre. Ilyenkor a vendégnek kell jelezni, hogy meny-
nyit kér.
Ha étkezés közben valami elfogadhatatlan, akkor a feltűnést ke-
rülve hívjuk magunkhoz a pincért és halkan közöljük vele a ki-
fogásunkat.
Amikor végeztünk a fogással az evőeszközök elhelyezésével je-
lezhetjük. (Külön témaként tárgyalhatjuk az evőeszközök elhe-
lyezésének üzenetét a pincér felé.) A terítéket és az edényeket a 
felszolgáló csak akkor viheti el, ha mindenki végzett az evéssel.
Az étkezést követően kínálhatnak fel desszertet, kávét, teát. Je-
lezhetjük, hogy többen kívánjuk elfogyasztani a desszertet, 
ilyenkor kaphatunk külön evőeszközt, akár még tányért is. Eset-
leg arra is van lehetőség, hogy már a konyhán szétosztják az 
adagot.
Amikor végeztünk, megkapjuk a számlát. Nyugodtan megnéz-
hetjük, teljesen elfogadott viselkedés. A társaság, amellyel ér-
keztünk megállapodhat úgy is, hogy mindenki fizeti a saját ré-
szét. Ha külön számlát is kérünk, azt már az elején jelezzük a 
felszolgálónak.
A fizetéskor szokás borravalót adni. 

Medina 
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Balogh Béla

Sokan érdeklődtek az előadás iránt. 

A Boga völgye.



Zenészek a világnapon 

Malekék és vendégeik
Két Malek, Miklós, a zene-
szerző édesapa, és lánya And-
rea együtt lépett színpadra 
a Zene világnapján, október 
1-jén a Derkovits Kulturá-
lis Központban. A neves mű-
vészcsaládhoz csatlakozott 
zenésztársuk és barátjuk, az 
X Faktor egykori győztese, 
Kocsis Tibor is. 

Közös zenés estjükön a legkülönbözőbb 
zenei stílusokból válogattak. Volt san-
zon, Malek Miklós legújabb komolyze-
nei darabjai, megzenésített versek, Ma-
lek Andrea saját dalai, a világ könnyűze-
nei és rock színpadáról pedig Kocsis Ti-
bor csemegézett. A közös esten maga a 
komponista kísérte zongorán lányát, és a 
zene révén ezer szállal a családhoz kötő-
dő Kocsis Tibort. 
- A zene ott kezdődik el, ahol elindul a 
szívünk és az utolsó szívdobbanásunkkal 
áll meg - nyilatkozta Malek Miklós, aki-
nek az elmúlt évtizedekben a zene töltötte 
ki mindennapjait.
- Nem kell ahhoz profi zenésznek lenni, 
hogy valaki szeresse, elég ha csak kitöl-
ti az életét és élvezi azt. Én nagyon bol-
dog vagyok, hogy a két gyermekem is eb-
ben találta meg az útját. Bár Miklós Los 
Angelesben él és Andrea is Ausztriában, 
de sikeresek, szeretik a munkájukat, és 
ha nem is találkozunk gyakran, de min-
dig kikérjük egymás zenei véleményét, - 
ha más nem, interneten - egy-egy alkotá-
sunk elkészülte után. Andrea saját dalokat 
is hozott mára, de javarészt azokat fogja 
énekelni, amiket én írtam az elmúlt évti-
zedekben - fejezi be a zeneszerző. 
Közben Andrea is megérkezik, épp a szín-
padról jön le, túl vannak a fellépés előtti 
beéneklésen. 
- Hogyan emlékszik vissza az első dalla-
mokra, amiket az édesapja írt és kompo-
nált?  
- Egy kicsi házban laktunk, ahol a zongo-
raszoba és a hálószoba a végében volt, így 
mindig mindent hallottam. Azt is, amikor 
édesapám a partitúrát csinálta, hosszú vo-
nalzóval húzta az ütemeket, még most is 
hallom a suhogását, de arra is emlékszem, 
amikor esténként jöttek művész, színész 
barátok és énekes próbát tartottak nálunk. 
Huszti Péter, Hofi Géza, Máté Péter, so-
káig hallgattam őket esténként és nem 
tudtam elaludni. Sok szomorú dalt éne-
keltek, szerintem én már akkor is fogé-
kony voltam a drámai, lírai dolgokra. A 
Szép Ernő verseket sosem tudtam megáll-
ni sírás nélkül - kezdi a visszaemlékezést 
Malek Andrea. - Ők, a nagy művészek en-
gem nem tekintettek „élőlénynek”, ők az 
édesapámhoz jöttek, én csak egy kislány 
voltam, aki kapott egy-egy mosolyt, vagy 
egy arcon csípést. Azt meg pláne nem 

gondoltam, hogy én ezeket az esténként 
sokat hallgatott dalokat valaha énekelni 
fogom, ugyanolyan hallgatóként mindig 
is nagyra becsültem őket, mint ma is.
- Kocsis Tibor hogyan került a zenész csa-
ládba? 
- Tibócát családtagként kezeljük már, az 
X faktorban átélt időket juttatja eszünk-
be. A testvérem volt a mentora, már ak-
kor felfigyeltünk rá, ő egy igazán tehetsé-
ges hang. Énekelünk együtt duetteket is, 
és felléptünk már egymás koncertjein is. 
A tehetségkutató műsorokat nem nézem 
egyébként, attól értelmesebb dolgokra 
fordítom az időmet. Ezer dolgot csinálok, 
én egy praktikus lány vagyok, megpróbá-
lom azt szeretni, amit csinálni kell. Szere-
tek kertészkedni, szabadegyetemre járni, 
mert az nagyon kikapcsol, az megerősíti 
a világképemet. Szeretnék hasznos tagja 
lenni a társadalomnak és nem elbújni és 
otthon morogni, hanem valamit tenni, és 
megtalálni azt, hogy mit tudok tenni. 
Kocsis Tibor is sok színpadon megfordult 
már. Hobbija volt a zene, mígnem öt év-
vel ezelőtt szárnyakat kapott a tehetség-
kutató műsortól. Az X faktor nyertese az-
óta főfoglalkozásként űzi mesterségét. 
- Malekékkal nagyon jó a viszonyom - 
kezdi az énekes. -  Az ifjabbik Miklós 
volt a mentorom, s miután vége lett a mű-
sornak sokat segített egyengetni a pályá-
mat. Dalt is írt nekem az első lemezem-
re, de azon túl, hogy nagy segítségemre 
volt, mint zenei szaktekintély, megma-
radt a jó kapcsolat köztünk. Földrajzi-
lag ő a legtávolabbi Malek, vele nem so-
kat találkozom, nem úgy a testvérével és 
az édesapjával. Andreával sok közös fel-
lépésünk volt, az önálló estjére is hívott 
már meg, de én is hívtam őt koncertem-
re. Jól tudunk együtt dolgozni, a második 
lemezemen is van egy átdolgozott duett, 
amit vele énekelek. A Malek családta-
gok sok tanácsot adnak a színpadi jelen-

létemhez, ami nagy megtiszteltetés. Sze-
rintem az egy nagyon jó dolog, hogy az 
egész család zenével foglalkozik, ez egy 
nagy kincs. Az én családom is muziká-
lis, de nincs közük profi zenész és hang-
szeren sem játszanak, de náluk nagyon jó 
volt ezt megtapasztalni. 
- Hétről-hétre valaki másnak a bőré-
be kell belebújnod a Sztárban sztár című 
műsorban. Harangozó Teri és Demjén 
Rózsi után most rapper leszel. Újszerű ki-
hívás ez az életedben?
- De még mennyire! És nagyon élvezem! 
Életem eddigi legizgalmasabb dolga ez a 
feladat. Eddig is ezt csináltam, zenéltem 
és énekeltem, de ezekhez a feladatok-
hoz egészen másképp kell hozzányúlni. 
Mindegyik egy új játék, egy új élmény, 
sok munka van benne és mögötte. Nem 
egyszerű megtalálni azt, hogy ízléses le-
gyen, hogy ne legyen bántó, hogy ne le-
gyen paródia. Nagyon finoman nyúltam 
Harangozó Terihez, aki tavaly halt meg, 
még a családja is megkeresett és meg-
köszönték, hogy felidéztem az emlékét. 
Most éppen rap szöveget tanulok egész 
héten, Will Smith leszek. 
- Bár nem saját választottjukat formál-
ják meg az énekesek a színpadon, de van 
olyan, akit mindenképp szeretnél „eléne-
kelni”?
- Ez érdekes dolog. Nem tudom, valami-
ért pont nem azok az előadók vonzanak, 
akik rajongásom tárgyai, hanem azok, 
akik izgalmasak. Például Barbara Strai-
sandot vagy Chert nagyon elénekelném, 
az ő hangjukat már próbálgattam is. Na-
gyon sokat lendített a karrieremen ez a 
műsor, egyrészt arra is jó, hogy az embe-
rek újra látják, hogy vagyok és dolgozom 
a szakmában, - holott az elmúlt 5 évem 
is erről szólt, - másrészt pedig megmutat-
hatom a kevésbé ismert humoros oldala-
mat is. 

  berta

kronika@tiszatv.hu

Kazinczys ősz a sport, az egészség jegyében
A hűvösebb idő beköszönte sem szomorít 
el minket. Igyekszünk minden napot tar-
talmasabbá, jókedvűbbé tenni.
 Az elmúlt hetünk nem csak vidámabbá, 
egészségesebbé, de ízletesebbé is vált. 
Kerti parti keretében diákjaink az isko-
laudvaron fogyaszthatták a tízórait. Is-
kolai konyhánkban sütött pizza, vitamin-
dús zöldségfélék garmadájával űzte el a 
gyerekek étvágyát és a bacilusokat. Szep-
tember 24-én a Tiszaújvárosi Kazinczy 
Ferenc Református Általános Iskola ta-
nulói az immár hagyománnyá vált Ősz-
köszöntő DSE túrán vettek részt, melyet 
az iskolában működő diáksport egyesü-
let szervezett. Az egész napos kirándulást 
az egyesület a tagdíjakból és Tiszaújvá-
rosi önkormányzatának sporttámogatásá-
ból tudta megvalósítani. A felső tagoza-
tos tanulók buszokkal érkeztek Ómassá-
ra, hogy meghódítsák a Bükk hegységet. 
A friss erdei- és hegyi levegő, szép idő, jó 

alkalmat teremtett arra, hogy az osztályok 
túrázhassanak. A lelkes hegymászók, ki-
sebb-nagyobb akadályokon keresztül, 
igazi vadregényes útvonalon juthattak el 
a közel 2 órás túra alatt a 400 m-es szin-
temelkedésű Bánkútra. Az alsó tagoza-
tosok ugyanekkor megmászták a 956 m 
magas Bálvány hegyet. A kicsik szám-
háborúztak, hengergőztek a nagy fűben, 

labdázhattak a dombokon, megmászhat-
ták a Petőfi-kilátót vagy a magaslesről 
nézhettek le a völgybe. A gyönyörű idő-
től és a friss erdei levegőtől kipirulva ér-
keztünk meg célállomásunkra, ahol lila-
hagymával, pritaminpaprikával gazdagon 
megrakott hazai zsíros kenyér volt a juta-
lom. Hisszük, hogy a rendszeres testmoz-
gás az, ami egészségesen tart. Fontos az 
is, hogy kampányszerű megmozdulások-
ban is részt vegyünk, így azok is kedvet 
kaphatnak a sporthoz, akiknek eddig nem 
túl sok részt kapott az életében. Az Eu-
rópai Diáksport Napja oly ritka program, 
ahol a jó magyar gyakorlat vált európai-
vá mintegy 15-20 országban. Idén is részt 
vett ebben a sikeres megmozdulásban is-
kolánk valamennyi diákja. A 2016 méter 
lefutása mellett több sportjátékban vettek 
részt örömmel a kazinczysok. 

Dorony Attiláné 
 igazgató

Játék és tanulás

kronika@tiszatv.hu

Ősz a szigeten

Zene a Hunyadiban

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvodából háromszázötven 
apróság töltötte a hétfő délelőttöt a Tisza-szigeten. A gyerekek 
játszva tanultak egészségről, környezetvédelemről. A program 
már hagyomány az intézmény életében, mindig nagy sikert arat 
a gyerekek és a résztvevő, segítő szülők körében is. Az óvodás-
csoportokat tucatnyi állomáson várták, hol játékkal, hol felada-
tokkal, vagy épp egy kis rágcsálnivalóval. Az idei rendezvény 
igazi őszi időben zajlott, eső után, ködben, de ez csak még han-
gulatosabbá varázsolta a szigetet. 

Október 3-án az ifjúsági filharmóniai hangversenysorozat kere-
tében iskolánkban koncertezett a Swing ŕ la Django együttes.
 Zenéjük hangzásában harmóniára talált a magyar autentikus ze-
ne, a francia sanzonok világa, a tangó és a jazz, melynek ered-
ménye az az egyedi stílus, melyet ők hungarian djangoswing-
nek neveznek. A ’30-as ’40-es évek hangulatát idézték meg szá-
munkra, s a jelenlévő 200 tanuló aktív részesévé vált zenéjük-
nek. Nem csak különleges hangszereikkel ismerkedtünk meg, 
de együtt is énekeltünk velük. A kodályi utat járva, hétfő délután 
mindannyiunkévá vált a zene.
 Magyarné Hadzsi Katalin szervező

kronika@tiszatv.hu

Kertészkedők

„A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem kertész, filozófus, eszté-
tikus, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben.” 
(Gyergyai Albert)
Valóban, az Eötvös nevelőtestületén belül sokan vagyunk, akik 
szeretik, óvják a természetet, változatos projektek, akciók kere-
tében sokat tesznek azért, hogy a környezetünkben található - az 
utóbbi években egyre fogyatkozó - zöldterületek, parkok, elha-
nyagolt katonai sírkertek megőrizzék tisztaságukat, időről-idő-
re megújuljanak. Erre a szemléletre igyekszünk tanítványaikat 
is nevelni.
A gimnázium épülete mellett található zsebkendőnyi méretű 
- valamikor szebb napokat látott - kertben még áprilisban ül-
tettünk el öt kis levendulatövet, majd júniusban további - saját 
kertből származó - évelő virágokat. Terveink között szerepelt 
még néhány virágzó cserje telepítése is.
Szeptember első heteiben nagy örömmel tapasztaltuk, hogy dol-
gos kezek felásták, kigyomlálták és szép cserjékkel, rózsatövek-
kel, ültették be a korábbi gazos terület. Ráadásként néhány tő 
orgonát is kaptunk. Mint azt tapasztaltuk, a megszépült kiskert 
rendszeres öntözéséről is gondoskodnak. 
Ezúton szeretnék valamennyi kollégám és a diákjaink nevé-
ben is köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, 
hogy iskolánk környezete még kellemesebb, rendezettebb le-
gyen.

Táboriné Tóth Mária pedagógus

Az Őszköszöntő túra hagyománnyá 
vált a Kazinczyban. 

6. oldal 2016. október 6.Mozaik

A két Malek között a családtagnak számító Kocsis Tibor. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
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 Százszorszép Kézműves Szakkör soron következő foglal-
kozása október 7-én elmarad, a következő alkalom október 
14-én, pénteken 15 órától lesz. 
Hamvas Béla Városi Könyvtár
„Mosolyogni tessék” - Idén lenne 90 éves Janikovszky Éva – 
emlékkiállítás.
A kiállítás október 8-ig tekinthető meg a könyvtár nyitvatar-
tási idejében. 
Filmvetítéssel egybekötött tárlatvezetés kérhető a Gyermek-
könyvtárban, iskolai és óvodai csoportok jelentkezését vár-
juk. A kiállításhoz kapcsolódó feladatlapot helyesen kitöltők 
között október 9-én, a Könyves Vasárnapon Janikovszky Éva 
könyveket sorsolunk ki.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
Október 9. (vasárnap) 10 – 18 óra: Könyves Vasárnap. A 
részletes program külön plakáton található.
Október 11. (kedd) 10.30 óra: Babusgató - Könyvtári fog-
lalkozás kicsiknek és kicsikről. Téma: Védőoltások. Vendé-
günk: Dr. Gyimes Zsófia gyermekorvos.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár.

Közlemény
A következő napokon az Országos Könyvtári Napok prog-
ramjai miatt az alábbiak szerint módosul a nyitvatartás:
2016. október 7. (péntek) 10.00 - 14.00 óra
2016. október 8. (szombat) 15.00 -19.00 óra
2016. október 9. (vasárnap) 10.00 -18.00 óra
Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 11. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi já-
tékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

Játékos Tudáspróba 2016
Híres magyar géniuszokat szeretnénk bemutatni; tudósokat, 
akik találmányaikkal könnyebbé és művészeket, akik alkotá-
saikkal szebbé tették életünket.
Októberi géniuszok: Jókai Mór és Szilárd Leó
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók minden 
hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszederkényi 
Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a Ham-
vas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u. 
37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi Könyv-
tár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook olda-
lán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar). A résztvevő já-
tékosok havonta tájékozódhatnak beküldött feladataik ered-
ményéről a következő elérhetőségeken: kekine@tujvaros.hu 
e-mail címen, vagy az 544-552-es telefonszámon.

A Tisza TV műsora

 Október 6., csütörtök

9:00 Héthatár: Népszavazás után - Ülésezett az önkormány-

zat - Ősz a szigeten - Idősek hete - Sport

9:15 Hétről-hétre: Idősek hete  - Koncertek a Zene világnap-

ján - Club `96 - Ötórai tea a karmáról - Sport

Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor (A műsor a szer-

dai adás ismétlése.)

Október 10., hétfő

18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC Tiszaújváros - DVTK II. 

NB III-as labdarúgó bajnoki mérkőzés közvetítése felvételről

Október 12., szerda

18:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Vértanúk napja - Le-

nin és a minimal art - Kiállítás az óvárosban - Szüreti mulat-

ság - Sport

18:15 Hétről-Hétre: Zenés, verses születésnap - Könyves va-

sárnap - Idősek hete - Félmúlt 

A Sztahanovista mozgalom Alekszej Grigorjevics 
Sztahanovról, egy szovjet vájáráról kapta nevét, aki az 
1935. augusztus 30-ról 31-re virradó éjszakai műszak-
ban 104 tonna szenet teljesített, a norma által előírt 
7 tonna helyett. Az ő példájából kiindulva jött létre a 
sztahanovista mozgalom, azaz, hogy ki mennyivel tud-
ja felülmúlni a napi, heti, havi vagy éves normát. Lé-
nyegében ebből alakult ki a szocialista munkaverseny. 
1977-ben ezt – és ennek eredményét – hirdette no-
vember 7-e tiszteletére a Borsodi Vegyész.
„A polietiléngyár dolgozói az év elején vállalták, hogy 
éves tervüket 230 tonna polietilén-granulátummal túl-
teljesítik. Vállalásukat ma már több mint 3600 tonná-
val teljesítették túl. Ez az eredmény több mint 110 szá-
zalékos tervteljesítést jelent.”
Mondhatnánk, hogy erre még Sztahanov is csettintett 
volna, hiszen az év negyede még hátra volt. 
„A gyár az eddig eltelt kilenc hónapban egyenletesen 
és jó ütemben termelt. Nagyobb üzemzavar nem aka-
dályozta a termelést.”
És nem csak sokat, de jót is készítettek a korabeli be-
számoló szerint.
„Az utóbbi időben például azt is megoldották, hogy 
a szabványos minőséget el nem érő granulátumot új-
ra feldolgozzák, s így óriási értékű anyagot takarítanak 
meg. Az eddig eltelt időszak alatt több mint ötmillió 

forintot takarítottak meg ezzel a módszerrel.”
A jövő héten 1976. 41. hetéből szemlézgetünk.

                                                              borza

Szocialista munkaverseny
Hétről hétre évről évre

Generációkon átívelő muzsika

Mi dolgunk a világon?
Egyházi és világi dallamok 
is felcsendültek a Derkovits 
Kulturális Központban va-
sárnap délután. A Zene vi-
lágnapja alkalmából rende-
zett programok zárásaként 
a Miskolci Esterházy Kórus, 
a Solti György Kamarazene-
kar és a házigazda Tiszaújvá-
rosi Református Énekkar lé-
pett színpadra. 

Tizennyolc taggal működik a Miskolci 
Esterházy Kórus, most először léptek fel 
városunkban. 
- Folyamatosan részt veszünk elsősorban 
egyházi találkozókon - mondta Szuhánsz-
ki Tamás, a kórus vezetője -, hiszen több-
ségünk a metodista egyházhoz tartozik. 
Ha valaki nem vallásos, de zeneszerető, 
akkor is helye van közöttünk, hiszen vilá-
gi ünnepeken is szívesen vállalunk szol-
gálatokat. Sok fiatal tagja van kórusunk-
nak, nyilván az ifjúság hozza a maga stí-
lusát, de ha valaki felvállalja a nagy mes-
terek műveit is, akkor abban a pillanatban 
ez már egy generációkon átívelő kapcso-
lattá válik - mondta. 
Új oldaláról mutatkozott be a házigazda 
Tiszaújvárosi Református Énekkar. Nem 
egyházi, hanem világi művekkel álltak a 
közönség elé. 
- Újak és stílusban is mások - mondta Bir-
talan Judit karnagy -, az egyházi műve-
ket sokkal könnyebben tanulták az éne-

kesek. Két hónapja készülünk már erre a 
koncertre, hetente háromszor próbáltunk. 
Az est harmadik fellépője a Solti György 
Kamarazenekar volt, akik a tiszaújváro-
si énekkarral közösen is bemutatkoztak. 
Mint azt a kamarazenekar egyik alapítója, 
Puskásné Ispán Franciska elmondta, fon-
tosnak tartják a közös produkciót.
 - Birtalan Judit nagyhírű karmester volt 
szülőföldjén - mondta Puskásné Ispán 
Franciska -, kell, hogy érezze azt, hogy 
amíg ő él, és fel tudja emelni a kezét, ad-
dig fontos, amit csinál. 
A Solti György Kamarazenekart 1998-
ban alapították, hogy megőrizzék az 

1997-ben elhunyt legendás karmester, 
Solti György emlékét. A zenekar tagjai 
mind a Liszt Ferenc Zeneakadémián dip-
lomát szerzett muzsikusok. 
- Hogy mit jelent a Zene világnapja? Ne-
künk muzsikusoknak mindent - mond-
ta Puskásné Ispán Franciska - Megbe-
csülést, és azt, hogy koncentráltan érez-
zük, hogy miért vagyunk a világon. Azért, 
hogy adjunk magunkból. Mint a zeneaka-
démia orgonája fölötti főnixmadár, ami 
tépi a tollát azért, hogy meleget adjon a 
kicsinyeinek. Hát ez a muzsikus. 

                              Fodor Petra

7. oldal2016. október 6. Kultúra

A vendégeket Bráz György polgár-
mester is köszöntötte. 

A Miskolci Esterházy Kórusban sok fiatal is van. 

A református énekkar és a kamarazenekar közösen is fellépett. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület 
képviselője

2016. október 12-én (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester
2016. október 10-én (hétfőn) 

13.00 órától 15.00 óráig
fogadóórát tart.

A fogadóóra helye: 
Polgármesteri Hivatal 

I. emeleti önkormányzati tárgyaló.
Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes be-

jelentés alapján történik, negyedórás 
beosztással.

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

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.

Zöld növényi
hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld 
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, 

stb.) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a következő 
héten, 2016. október 12-én (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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 

Hirdetmény

Ebzárlat, legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyel-
mét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási 
Hivatal hatósági főállatorvosának rendel-
kezése alapján Tiszaújváros közigazgatá-
si területére a rókák és más vadonélő ra-
gadozók veszettség elleni orális immuni-
zálásának időszakára a 2016. október 6. 
és október 26. közötti időszakra legelteté-
si tilalmat és ebzárlatot rendeltek el. 
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyü-
kön elzárva, illetve a kutyákat megkötve 
úgy kell tartani, hogy azok más állattal, 
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha nem szök-
hetnek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon ve-
zetve és szájkosárral szabad kivinni, 
- a település területéről kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni védőoltással ren-
delkező kutyát, vagy macskát és csak a 
hatósági állatorvos kedvező eredményű 

vizsgálata után és engedélyével szabad 
kivinni. 
- Érvényes veszettség elleni védőoltással 
rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testüle-
tek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a lá-
tássérült embereket vezető ebek 
rendeltetési céljuknak megfelelő haszná-
latuk idejére mentesek a fent foglalt kor-
látozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket ha-
tósági megfigyelés alá kell helyezni az 
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági 
megfigyelése az ebzárlat esetleges meg-
hosszabbítása esetén sem tarthat kilenc-
ven napnál tovább. Amennyiben a kó-
borló eb vagy macska veszettség elleni 
oltottsága nem állapítható meg és az ál-
lat befogása, illetve hatósági megfigyelé-
se nem oldható meg biztonságosan, az ál-
latot a járási főállatorvos határozatára jár-

ványügyi intézkedésként az állatvédelmi 
előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok össze-
vezetésével járó rendezvény - a veszett-
ség elleni összevezetéses oltás kivételével 
- nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecs-
kék, lovak, szamarak, öszvérek és serté-
sek legeltetését a lakott településen be-
lül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hi-
ányában a lakott település határától szá-
mított 500-1000 méteren belül kell meg-
szervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok ván-
dorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú 
szarvasmarha-állományok legeltetését – 
az állomány nagyságától függően – 10-20 
hektáros területre kell korlátozni.

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ruszin ülés 
és közmeghallgatás

A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Testülete 
2016. október 13-án (csütörtökön) 15,00 órától ülést, 15,30 óra-
kor közmeghallgatást tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Kazinczy út 3. szám (I. emelet).

Tudlik Ferencné
                    elnök

Jubileumi 
emléklap kiadása 

Tiszaújváros 2016-ban ünnepli várossá nyilvánításának 50. évfordulóját, ebből az alka-

lomból jubileumi emléklap készül az 1966-tól folyamatosan itt élők részére.

Az emléklapot 2016. december 31-ig lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálatánál (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. fszt.), illetve a Tiszaújváros honlapjáról 

(www. tiszaujvaros.hu) is letölthető igénylőlapon. 

A kitöltött igénylőlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (Tiszaújváros, 

Bethlen G. út 7. fszt.) kell leadni. Az adatok feldolgozását követően a kiállított emlékla-

pot postai úton kapják meg a kérelmezők. 

Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2016. október 6.Önkormányzat/Közlemények

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszer-
tári ügyeleti/készenléti szolgálatot október 9-ig (vasárnapig) 
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-
052), majd október 10-től (hétfőtől) Borostyán Gyógyszertár 
(Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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.  



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

Rendkívüli ülés

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 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi la-
kást:
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

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2016. októ-
ber 12-én (szerdán) a közmeghallgatást követően, várhatóan 18 
órakor rendkívüli ülést tart. 
Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi 
döntések meghozatalára
Nyílt ülés:
1.Javaslat a „Zöldülő Tiszaújváros” Programmal összefüggő 
döntések meghozatalára
2. Javaslat a Derkovits Kulturális Központ Alapító Okiratának 
módosítására

9. oldal2016. október 6. Önkormányzat



Tiszaszederkényben 
a Bajcsy-Zs. utcában eladó 

3 szobás szuterénes lakás, nagy telekkel. 
Érd.: 06-30/532-9883

Tiszaszederkényben a Petőfi úton el-

adó 90 nm-es lakás. 

Érd.: 06-30/427-3906

Búcsú és vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2016. október 09-én lesz a hagyományos ró-
mai katolikus búcsú rendezvény, és kirako-
dóvásár.
Vásár helyszíne: 
- Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla úti sza-
kasza)
- Széchenyi út (Kazinczy út - Béke úti sza-
kasza),
- Ifjúsági park Bartók Béla úti garázssor mö-
götti terület.
Kérjük, hogy 2016.október 08-án az esti 
óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkolja-
nak. Továbbá értesítjük az utazókat, hogy ok-
tóber 09-én az autóbusz-közlekedés az aláb-
biak szerint történik:
A rendezvény időtartama alatt a Széchenyi út 
26. sz. alatti megállóhelyet lezárják. 
A lezárás időtartama alatt az autóbuszjáratok 
a következő útvonalakon közlekednek:

Helyközi járatok:
Mezőcsát-Polgár irányába, illetve irányá-
ból: Autóbusz-állomás – 35.sz. főút –
Szederkényi úti körforgalom útvonalon köz-
lekednek. A járatok a Széchenyi úti
(Üzletsor) Tiszaújváros, művelődési ház elne-
vezésű megállóhelyet nem érintik.
Helyi és szerződéses járatok:
Odafelé irányban: Autóbusz-állomás – Bar-
tók Béla út – Bethlen G. út – Rózsa út –
Szederkényi út – Tiszaszederkény /Jabil.
Visszafelé irányban: Jabil/ Tiszaszederkény 
– Szederkényi út – Rózsa út – Bethlen
G. út – Bartók Béla út – Autóbusz-állomás.
Az autóbuszjáratok a Kazinczy u. elnevezésű 
megállóhelyet nem érintik, helyette a
Bethlen G. úti helyijárati megállóhellyel 
szemben, az ideiglenesen kiépített
megállóhelyen történik a le- és felszállítás.
Megértésüket és együttműködésüket előre is 
köszönjük! 

Rendezőség

Séta a mellrák ellen
Egy nap, amikor rózsaszínben látjuk a világot. 2016. október 
13-án, csütörtökön 16 órakor a Városháztérről indulva figye-
lemfelhívó sétát szervez a mellrák elleni küzdelem jegyében a 
Remény Klub. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. 

A Tiszaújvárosi Általános Iskola
 és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a zenekedvelő közönséget, hogy
a Zene világnapja alkalmából 

2016. október 11-én, kedden 16.00 órától
Dudás Zsuzsanna, a zeneiskola zongoratanárnője

 hangversenyt ad a zeneiskola hangversenytermében.
Műsorában Schumann Gyermekjelenetei hangzanak el.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Hok Csaba intézményvezető

Zene és tánc

Karakternyitány

Stílusosan tánccal és zenével nyitotta meg kapuit a Karakter 
művészeti iskola. 13 év után költöztek új helyre, a Barcsay tér-
ről a Kazinczy útra, az OTP régi épületébe. Az új helyen válto-
zatlan formában működik a művészeti oktatás, ám nagyobb tér-
ben, hiszen itt már két táncterem is van. A tágasabb térben ré-
gi-új ötleteket is megvalósíthatnak, ovisoknak táncórát, zenei 
foglalkozásokat. Napi rendszerességgel tervezik egy kölyök-
klub indítását, de helyet adnak különböző egészségmegőrző 
rendezvényeknek is.

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.
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A Sportcentrum eseményei
Október 8. (szombat)

Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U11, U13    
	 	 	 Füves	edzőpálya
	 	 	 Műfüves	edzőpálya
11.00	TFCT	-	Tarpa	SC	U19	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés	
	 	 	 Füves	edzőpálya
13.00	TFCT	-	Tarpa	SC	U17	bajnoki	labdarúgó	mérkőzés	
	 	 	 Füves	edzőpálya

Október 9. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00	TFCT	-	Mezőkövesd	Zsóry	SE	U15	bajnoki	labdarúgó	
mérkőzés	 	 Füves	edzőpálya
12.00	TFCT	-	Mezőkövesd	Zsóry	SE	U14	bajnoki	labdarúgó	
mérkőzés	 	 Füves	edzőpálya
15.00	TFCT	-	DVTK	II.	NB	III-as	bajnoki	labdarúgó	mérkő-
zés	 	 	 Labdarúgó	stadion

Labdarúgás

Jó játék, gólínség, vereség
A bajnokság 9. fordulójában 
egygólos vereséget szenvedett
 csapatunk hazai pályán a 
Jászberényi FC ellen.

TFCT - Jászberény 0-1 (0-1)
Tiszaújváros:	300	néző.	V.:Takács,	(Csa-
tári,	Zahorecz)
TFCT:	Tóth-Fodor,	Dajka,	Bodó,	Viscsák	
(Kovács	 Sz.),	Molnár	 L.,	Bussy,	Husse-
in,	Molnár	 F.	 (Somogyi),	 Fabu,	 Kristófi	
(Papp).
Jászberény:	 Menczeles,	 Szanyi,	 Ludasi,	
Nyárasdi,	Hamar	 (Kis),	Mile	 (Marcsek),	
Herczeg,	Prasler	(Tisza),	Bojtor,	Birtalan,	
Hevesi.	
45. perc:	A	Jászberény	első	szögletét	vé-
gezhette	el	a	félidő	utolsó	percében.	Egy	
kombinációt	 követően	 a	 középre	 ívelt	
labda	egyedül	találta	Hevesi-Tóthot, aki-
nek	a	fejesébe	csak	beleérni	tud	Tóth,	ez	
azonban	kevés	volt	a	védéshez.	(0-1)
Az	 iramra,	 a	 helyzetekre	 és	 az	 akarásra	
nem	lehetett	panasza	a	közönségnek,	ám	
a	kapu	előtt	most	semmi	nem	jött	össze.	
Ha	a	pontokat	a	helyzetekre	és	a	labdabir-
toklásra	osztanák,	akkor	minden	bizony-
nyal	itthon	maradt	volna	a	3	pont.	
Összességében	talán	a	szezon	eddigi	leg-
jobb	mérkőzését	 játszotta	 a	 csapat,	 csak	
a	 gól	 hibádzott.	A	 legnagyobb	 lehetősé-
günk	a	második	félidő	kilencedik	percé-
ben	egy	kapufa	volt,	ám	az	sem	befelé	te-
relte	 a	 labdát.	 Hozzá	 kell	 tenni,	 hogy	 a	
Berény	is	lőtt	egy	kapuvasat	kevéssel	a	ti-
szaújvárosi	után.
A	vereség	következtében	négy	ponttal	le-
maradva	 az	 elsőtől,	 a	 tabella	 ötödik	 he-
lyére	csúsztunk	vissza.	Javítani	most	hét-
végén	ismét	hazai	pályán	a	DVTK	II.	el-
len	lesz	lehetőségünk.	

Gerliczki Máté, vezetőedző:	A	 vendégek	
jóval	hatékonyabb	helyzetkihasználásuk-
nak	köszönhetik	a	győzelmet.	Azt	tegyük	
hozzá,	 hogy	 jobban	 játszottunk	 és	 több	
helyzetet	 is	 alakítottunk	 ki	 ellenfelünk-
nél,	de	a	kapu	előtt	rossz	döntéseket	hoz-
tunk	és	ez	döntőnek	bizonyult.
Gelei Károly, vezetőedző:	 Egy	 tipikus	
egygólos	mérkőzésen	nekünk	sikerült	be-
vinni	 a	 győztes	 találatot.	A	Tiszaújváros	
igazolta,	hogy	jó	csapat,	és	utólag	beval-
lom,	hogy	a	meccs	képe	alapján	még	egy	
pontnak	is	örültünk	volna.
További eredmények
Monor	-	Hajdúböszörmény	2-2	 	
Salgótarján	-	ESMTK	3-0	 	
Hatvan	-	REAC	0-2		 	 	
KBSC	-	Tállya	3-1		
DVTK	II.	-	Nyírbátor	3-2	
Újpest	II.	-	Putnok	0-1		 	

BKV	Előre	-	DVSC-DEAC	II.	0-1
Rákosmente	-	MTK	II.	1-3	
Következik a 10. forduló
2016.10.08.,	szombat,	15.00
Putnok	-	Salgótarján			
Hajdúböszörmény	-	Rákosmente	
Tállya	-	Hatvan			
REAC		 -	Nyírbátor		
2016.10.09., vasárnap, 15.00
Tiszaújváros - DVTK II.    
MTK	II.	-	KBSC		
ESMTK	-	BKV	Előre		
DVSC-DEAC	II.	-	Monor
Jászberény	-	Újpest	II.

Kettő ide, kettő oda

A	6.	fordulóban	az	U17	és	U15	ismét	hoz-
ta	a	pontokat,	Száraz	Ádám	(U17)	pedig	
már	8	gólnál	tart	a	bajnokságban.
Eredmények:
U19	Sajóvölgye	-	TFCT	3-1	(0-1)
U17	Sajóvölgye	-	TFCT	0-3	(0-2)
U15	Felsőtárkány	-	TFCT	2-5	(1-1)
U14	Felsőtárkány	-	TFCT	8-3	(3-2)

Alaitner-torna hetedszer

A	hagyományoknak	megfelelően	a	tisza-
újvárosi	és	a	környékbeli	általános	 isko-
lák	alsós	és	felsős	csapatai	vettek	részt	az	
immár	 hetedik	Alaitner	 István	 kispályás	
labdarúgó	 tornán.	Az	 egykori	 leninváro-
si	sporttelep	és	a	futball	klub	megalapító-
jának	nevét	viselő	tornán	idén	az	alsósok-
nál	a	Hunyadi	iskola,	a	felsősöknél	a	Ka-
zinczy	iskola	végzett	az	élen.	

Kosárlabda

Idegenben is ment 
a pontgyártás
A férfi kosárlabda NB I/B Keleti csoportjának 3. 
fordulójában a Tiszaújvárosi Termálfürdő Pho-
enix KK idegenben lépett pályára a Nyíregyháza 
Blue Sharks ellen. Csapatunk egyenletes teljesít-
ménnyel, minden negyedet megnyerve megérde-
melten gyűjtötte be idegenben a győzelmet. 

Nyíregyháza – Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK
65-73 (19-22, 20-22, 12-13, 14-16)

Nyíregyháza,	400	néző.	V.:	Gál,	Menyhárt,	Kapusi.
Nyíregyháza Blue Sharks:	Bus	 I.	 (7),	Czura	 (14),	Fazekas	Cs.	
(7/3),	Nagy	K.	(16/6),	Gant	(17).	Csere:	Keul	(-),	Sitku	M.	(-),	
Oláh	Z.	(4).	Edző:	Siska	János.
Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK: Madár	 (26/15),	 Sza-
bó	N.	(7/3),	Debreceni	(15),	Kovács	Z.	(-),	Osnach	(12).	Csere:	
Pöstényi	(2),	Kilyén	(6),	Szilasi	(-),	Benőcs	(5/3),	Magyar	(-),	
Mayer	(-).	Vezetőedző:	Brunyánszky	István.
A	két	idei	igazolás	ezen	a	mérkőzésen	is	bizonyította,	nem	vé-
letlen,	hogy	rájuk	esett	a	választás,	hiszen	Madár	26	ponttal	–	
melyből	5	hárompontos	találat	volt	–	a	mezőny	legeredménye-
sebb	játékosa	lett,	és	Debreceni	15	pontjával	a	Phoenix	pontjai-
nak	több	mint	felét	szerezték.
Siska János, edző:	-	Nem	úgy	kezdtük	a	meccset,	ahogy	meg-
beszéltük	az	öltözőben,	teljesen	enervált	volt	a	csapat,	nem	tu-
dom,	mi	ennek	az	oka.	Ugyan	volt	egy	remek	periódusunk,	ami-
kor	sikerült	tizennégy	pontos	hátrányból	visszakapaszkodnunk,	
de	cserélnünk	is	kellett,	hogy	a	végére	maradjanak	friss	embe-
rek	a	pályán.	Cseresorunk	azonban	nincs	olyan	erős,	mint	a	Ti-
szaújvárosé,	és	nincsenek	olyan	rutinos	játékosaink,	mint	náluk	
Magyar	László,	aki	a	kispadról	beszállva	is	nagy	segítséget	tu-
dott	nyújtani.	
Brunyánszky István, vezetőedző:	Az	első	perctől	kezdve	uraltuk	
a	mérkőzést.	A	második	félidőben	azonban	sok	ziccert	kihagy-
tunk,	amit	a	lelkesen	harcoló	hazai	csapat	kihasznált	és	egalizál-
ni	tudta	az	állást.	Azonban	ekkor	is	meg	tudtunk	újulni,	és	ez-
zel	behúztuk	első	idegenbeli	sikerünket.	Gratulálok	a	csapatnak!
A	harmadik	forduló	után	így	két	győzelemmel	és	egy	vereséggel	
a	tabella	hatodik	helyén	áll	a	csapat.	
Az	U20-as	alakulat	már	nem	volt	ilyen	szerencsés.	Ők	ugyanis	a	
házigazdáktól	86-68	arányú	vereséget	szenvedtek	így	egy	győ-
zelemmel	és	két	vereséggel	jelenleg	a	tabella	hetedik	helyét	fog-
lalják	el.	A	következő	fordulóban	 itthon	a	Nagykőrös	csapatát	
fogadja	mindkét	alakulat.

Kajak - Kenu

Keretfeltöltés
Mint	minden	évben,	idén	is	Sukorón	zárult	a	kajak-kenus	ver-
senyszezon.	Az	 egykori	 kiváló	 edzőről,	Dunai	 Istvánról	 elne-
vezett	emlékverseny,	és	keretfeltöltő	viadal	a	legkisebbektől	az	
ifjúsági	korosztályig	bezárólag	nyújtott	versenyzési	lehetőséget	
a	kajakosok-kenusok	számára.	A	kölyök,	serdülő	és	ifjúsági	kor-
osztályúak	számára	nem	kevesebb	volt	a	tét,	mint,	hogy	a	nyári	
versenyeken	kialakult	szakági	válogatott	keretekben	még	kiadó	
helyekre	lehetett	bekerülni,	míg	a	14	év	alatti	versenyzők	szá-
mára	e	rangos	verseny	jelentette	a	vízi	szezon	zárását.		A	meg-
mérettetésen	mind	a	Tiszaújvárosi	Vízi	Sportegyesület,	mind	a	
Tiszaújvárosi	kajak-kenu	és	Sárkányhajó	Egyesület	képviseltet-
te	magát.	
Ez	utóbbinak	kilenc	versenyzője	is	bekerült	a	korosztályos	vá-
logatott	keretbe.
Bragato	Giada,	Gábor	Netta,	Somodi	Viktória,	Erős	Patrik,	Mol-
nár	Martin	ifjúsági	válogatott,	Kovács	Mirtill,	Máró	Anna,	Kő-
szegi	Milán	kölyök	válogatott,	míg	Béke	Kornél	az	U23	„Tokió	
2020”	válogatott	keret	tagja	lett.

AtlétikaKézilabda

GráciákGyőzelem, 
de nem bajnoki

A	Tiszaújvárosi	SC	fiatal	atlétái(2004	-	2006	születésűek)	vettek	
reszt	október	2-án	a	Miskolc	Kupa	gyermek	atlétikai	versenyen.	
A	tiszaújvárosi	küldöttség	szépen	szerepelt	a	nagy	létszámú	me-
zőnyben.		Petrányi	Dorina	a	2005-ben	születettek	között	60	mé-
ter	síkfutásban	4.,	távolugrásban	6.	lett.	Kiss	Eszter	60	méteren	
a	7.,	míg	Takács	Fanni	a	2004-es	mezőnyben	a	60	méter	4.,	a	tá-
volugrásban	a	8	helyet	szerezte	meg.	A	4x50	méteres	váltó	(Il-
lés	Nikolett,	Takács	Fanni,	Horváth	Dominika,	Petrányi	Dori-
na)	a	negyedik	lett.	Versenyzőink	nagy	részének	ez	volt	az	el-
ső	versenye.	

Az	 elmúlt	 heti	 egygólos	 vereség	 után	 magabiztos	 győzelmet	
aratott	 a	 bajnokság	második	 fordulójában	 a	TSC	 női	 kézilab-
da	csapata.
	Pontosabban	csak	elviekben.	A	kiírt	bajnokira	ugyanis	a	két	csa-
pat	megérkezett,	a	szövetség	által	küldött	bírók	azonban	nem.	A	
tiszaújvárosi	lányok	a	következő	nyilatkozatot	tették	a	csapat	fa-
cebook	oldalán:
„	 A	 szombati	 mérkőzés	 eredménye:	 TSC	 -	 Diósgyőr	 25-15.	
Azonban	az	eredmény	nem	hivatalos,	ugyanis	a	szövetség	mu-
lasztása	miatt	játékvezetők	nem	érkeztek.	A	két	csapat	megegye-
zése	alapján	edzőmérkőzést	játszottak	és	a	bajnoki	összecsapás	
új	időpontban	kerül	megrendezésre.	Ennek	időpontjáról	tájékoz-
tatjuk	szurkolóinkat!	”

Toborzó
A	TSC	női	kézilabda	szakosztálya	várja	olyan	2002-es	születé-
sű	vagy	idősebb	gyermekek	és	felnőttek	jelentkezését,	akik	sze-
retnék	kipróbálni	magukat	a	kézilabdában.	Akár	játszottál	már,	
akár	még	csak	most	jött	meg	a	kedved	a	játékhoz,	gyere	és	csat-
lakozz	csapatainkhoz!	Jó	közösség,	heti	rendszeres	edzések	és	
modern	infrastruktúra	vár	téged!
Edzések	időpontja:
Hétfő:	18:30-20:00	-	Tiszaújváros	Sportcentrum
Kedd:	17:30-19:00	-	Tiszaújváros	Sportcentrum
Péntek:	19:30-21:00	-	Tiszaújváros	Sportcentrum
Edző:	Nagy	Anita
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Fotónkon balról jobbra: Kiss Eszter, Kádár Luca, Horvát Do-
minika, Illés Nikolett, Petrányi Dorina, Takács Fanni.

Tóth Csaba csak beleérni tudott a labdába a vendégek győztes góljánál. 

A lövés előtti kitámasztás már a felnőtteket idézi. 
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