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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Novem-
ber 2-án, szerdán 18.30 órai kezdettel válaszol Tiszaújváros 
polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen is 
föl lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen, vagy le-
vélben, 3580, Tiszaújváros, Szent István út 16., Tisza Tele-
vízió, az adás ideje alatt pedig telefonon a 49/341-844, 341-
755-ös számon. 
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Zárva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2016. október 31-e 
(hétfő) pihenőnap, november 1-je (kedd) munkaszüneti nap. 
A Polgármesteri Hivatal mindkét napon zárva tart. 

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Háromról kettőre

Vasárnap óraátállítás

Vasárnap újra át kell állítani az órákat. A téli idő-
számítás október utolsó vasárnapján kezdődik, és 
március utolsó vasárnapjáig tart. Ennek megfele-
lően minden évben más dátumra esik, de az átál-
lítás napja mindig vasárnap. Magyarországon ok-
tóber 30-án helyi idő szerint hajnali 3 órakor 2 
órára kell visszaállítani a mutatókat.

Miért van szükség az óraátállításra? Az ok a Föld tengelyének 
ferdesége. Magyarország a GMT+1-es időzónába tartozik, rá-
adásul az időzóna keleti felére esik, ami azt jelenti, hogy, ha nem 
állítjuk át az órát az életünk ritmusa még kevésbé tud igazodni a 
Nap ritmusához, jóval korábban világosodik, és korábban is sö-
tétedik, így több időt kellene sötétben tölteni.
Az óraátállítás ötlete az energiamegtakarítás miatt merült fel. 
Először 1916. április 30-án állították előre egy órával a muta-
tókat, majd október 1-jén tekerték vissza. A rendszer összesen 
négy évig tartott, utána 1941-ben történt meg újra, nyolc évig. 
Az ’50-es évek közepén négy évre ismét bevezették. 1980. áp-
rilis 6-a óta állandó az óraátállítás. Sokan vannak ellene, mond-
ván, hogy amit az áramon megspórolunk, a légkondi üzemel-
tetése elviszi, nem beszélve az átállás negatív élettani hatásai-
ról. Többször is volt már olyan kezdeményezés, hogy el kellene 
törölni az óraátállítást, és olyan is, hogy át kellene állni a GM-
T+2-es időzónába, mert úgy sokkal több napfényes óránk le-
hetne.

50-en innen és 50-en túl

Kulturális kavalkád és kiállítás
Negyvennégy kiállító és ti-
zenhét fellépő csoport vett 
részt az idei Kulturális ka-
valkádon. Az őszi programot 
a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ rendezi meg 
minden évben a szépkorúak-
nak. Idén már nem csak he-
lyi egyesületek és klubok vet-
tek részt az eseményen, ha-
nem vendégfellépők is a kör-
nyékbeli települések nyugdí-
jasklubjaiból.

A hejőbábaiak és a polgáriak először kap-
tak meghívást erre a rendezvényre. Mind-
két település dallal érkezett, az énekkarok 
kedvelt népdalcsokraikat hozták el Tisza-
újvárosba. 
A helyi nyugdíjasok zenével, tánccal, 
verssel, hangszeres muzsikával, népzené-
vel álltak a színpadra. Nem hiányozhattak 
a palettáról az Esély Napközi Otthon fia-
taljai sem, akik mondhatni állandó ven-
dégszereplői az idősek rendezvényeinek. 
A műsoros délutánt a városjubileumhoz 
kapcsolódva, az 50-en innen és 50-en túl 
sorozat keretében rendezték meg, a Kul-
turális kavalkád volt a tízedik állomása az 

ötvenessel fémjelezett programcsokornak. 
- Rengetegen voltak az elmúlt időszak-
ban azokon az eseményeken, melyeket 
településünk jubileuma alkalmából szer-
veztünk - mondta Poropatich Péter, a Ti-
szaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
vezetője. - Igyekeztünk változatosan ösz-
szeállítani, voltak előadások, vetélkedők, 
bemutatók, sok-sok közös program az itt 
élő időseknek. Azt tapasztaltuk, hogy na-

gyon szerették, szeretik ezeket a szépko-
rúak. Most kézimunka kiállítást is szer-
veztünk, több mint negyvenen hozták el 
otthonról saját alkotásaikat, melyeket a 
Kazinczy Közösségi Ház éttermében ál-
lítottunk ki. Lassan vége az évnek és a 
jubileumi sorozatnak is, melyet decem-
ber elején egy várostörténeti vetélkedő-
vel zárunk - nyilatkozta lapunknak az in-
tézmény vezetője.

Ünnepi megemlékezések

Szolidaritás, sorsközösség a hősök útján
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Száz évvel ezelőtt volt az első óraállítás. 

Kézimunkák bűvöletében. 

A hagyományos helyszíneken, a tiszaszederkényi Hősök emlékművénél, illetve az ’56-os emlékhelynél ünnepelte Tiszaúj-
város lakossága az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját október 23-án. Ugyancsak a hagyományokat kö-
vetve két történész, dr. Kákóczki Balázs és dr. Földes György mondott ünnepi beszédet. Az ünnepségeken a Kulissza Játék-
szín, az Eötvös Diákszínpad és a Club ’96 Fiatalok Egyesülete tagjai adtak műsort. (Tudósításunk a 3. oldalon.)
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Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és 
szombaton 18 órától, vasárnap 11 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél 
órával elimádkozzuk a Rózsafüzért. Mindenszentek, temetői 
megemlékezések a következő időpontban lesznek:14:00 óra 
Sajóörös, 14:30 Nagycsécs, 15:00 Sajószöged régi temető, 
17:30 altemplom.
Görögkatolikus
Pénteken 8:00 Szent Liturgia. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 10:15 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Kedden 11:00 
Szent Liturgia, benne megemlékezés a bejegyzett elhunytakról. 
14:30 pannichida (halotti megemlékezés) az altemplomban, 
15:00 pannichida Nagycsécsen.
Református
Csütörtökön és pénteken Tiszaújvárosban 17:00 órától, Tisza-
szederkényben 18:00 órától lesz Bűnbánati istentisztelet. Va-
sárnap Tiszaszederkényben 9:30 órától, Tiszaújvárosban 11:00 
órától úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet lesz. Ok-
tóber 31-én Tiszaszederkényben 10:00 és 18:00, Tiszaújvá-
rosban 11:00 és 17:00 órai kezdettel a reformáció alkalmából 
lesznek istentiszteletek. November 1-jén a szederkényi teme-
tőben 15:30 órától, a városi temetőben 17:00 órától lesz meg-
emlékező istentisztelet.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy 

Vográndli Józsefné

 (szül.: Kabai PirosKa)
 76 éves korában hosszan tartó súlyos betegség után 

elhunyt.  Temetése 2016.11.03-án (csütörtök) 
11 órakor lesz a sajószögedi Városi Temetőben. 

                                                  A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy

gyetVai elemér
életének 63. évében, 2016. 10. 20-án váratlanul elhunyt. 

Hamvasztás utáni temetése 2016. 11. 08-án (kedden) 
12 óra 30 perckor lesz a tiszaújvárosi 

római katolikus templom altemplomában. 
Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki. 

                                                               A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, 
akik szerették és ismerték, hogy 

id. szoboszlai istVán
 95 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Ham-

vasztás utáni temetése 2016. 11. 04-én (péntek) 12.30 óra-
kor lesz a tiszaszederkényi református temetőben.

A gyászoló család

„Ha emlegettek, köztetek leszek, 
fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok mosolyogjatok, 
így emlékem áldás lesz rajtatok.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 
életünk legszomorúbb napjára, amikor elhagytál minket,

Kiss béláné

(szül.: boros mária)
egy éve örökre itt hagyott bennünket.

Nyugodj Békében.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága halottunk,

 maKó rozália (szuPernagyi)
 temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, gyászunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Gondolatok az élet főbb kérdéseiről

Keresztény szemmel
Kéthetenként, szombaton 16.30-tól 17.15-ig a római katolikus plé-
bánián. Az október 29-i előadás témája: A lélek halhatatlan? Mi a lé-
lek sorsa a test halála után az egyház, más felekezetek és vallások ta-
nítása szerint?
Kiknek ajánlott?
- Istent keresőknek.
- Az egyházi iskolákba járó gyerekek szüleinek.
- Elsőáldozásra és bérmálásra készülő gyerekek szüleinek.
- Hitoktatásban és szentségekben nem, vagy csak részben részesült 
fiataloknak és felnőtteknek.
- Hittani ismereteiket bővíteni szándékozóknak.

Tisztelt Tiszaújvárosi Lakosok!
Az MSZP B-A-Z Megyei Területi Szövetségének tiszaúj-
városi szervezete és nőtagozata játék- és ruhaadományokat 
gyűjt, valamint telefonos bejelentés alapján bútort és egyéb 
háztartási eszközöket közvetít.
A szervezett gyűjtés 2016. november 7-étől 17-éig, minden 
nap 9 órától 18 óráig tart, vasárnap kivételével irodánkban, 
a Tiszaújváros, Tisza út 2/C épületben. ( A Városgazda Kft. 
telephelyén.)
 Bízunk abban, hogy az Önök adományai által jelentős mér-
tékben hozzájárulhatunk a nehéz helyzetben lévő családok, 
gyermekek életkörülményeinek javításához. A hátrányos 
helyzetben lévők is jelentkezhetnek a gyűjtési akciónk ideje 
alatt személyesen, vagy a 70/333-8122, 49/333-910-es tele-
fonszámokon, megadva, hogy mire lenne szükségük. 

                                                                    A szervezők

Játék- és ruhagyűjtés

Közösen járőröztek

A prevenció a legfontosabb
Második alkalommal vehet-
tek részt a rendőrség éjszakai 
járőrözésen a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF) kor-
társ segítői. A fiatalok valós 
körülmények között láthat-
ták, miként próbálják a köz-
rendet fenntartani a Tisza-
újvárosi Rendőrkapitányság 
munkatársai.

A KEF kortárs segítőivel kiegészülve szó-
rakozóhelyeket és a hétvégén „buliba” 
igyekvő, vagy onnan hazafelé tartó fiata-
lok kedvelt útvonalain ellenőriztek a ren-
dőrök. Szerencsére ez alkalommal sem-
mi illegálisat nem találtak, talán köszön-
hetően annak is, hogy az elmúlt időszak-
ban több alkalommal sikeresen csaptak le 
a rendőrség munkatársai a drogterjesztők-
re.
- A legjobb az lenne természetesen, ha 
ezeknek az akcióknak a végén nem len-
ne drog az utcán - mondta dr. Kalapos Ist-
ván, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetője. - Sajnos erről nem beszélhetünk. 
Továbbra is a pszichoaktív anyagoknak, a 
kevert drogoknak az elfogyasztása a divat.
A prevenció az egyik leghatásosabb véde-
kezés. Az a fiatal, aki tudja, mit veszíthet 

a droghasználattal, megfontoltabban áll a 
kérdéshez.
- A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumnak fontos feladata, hogy ne csak a 
felnőtteket, hanem a gyerekeket is bevonja 
a megelőzésbe - mondta Pálnokné Pozso-
nyi Márta, a KEF elnöke. - És az is, hogy 
más szemszögből, segítővel - egy olyan 
személlyel, aki elmagyarázza a helyzetet -, 

is lássák azokat a hétköznapi történeteket, 
amiket csak egymásnak mesélnek el.
Az est folyamán nem csak a drogról esett 
szó. A rendőrség munkatársai a kortárs 
segítőknek bemutatták azokat a leggyak-
rabban előforduló bűncselekményeket és 
szabálysértéseket is, melyek korosztályu-
kat érintik.

borza

Orvos
Ezzel a rejtvénnyel véget ér októberi 

sorozatunk. A megfejtéseket novem-

ber 2-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

2. oldal 2016. október 27.Sokféle
Gyógyszertári ügyelet

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 30-ig (vasárnapig) Ti-
sza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: +3620/400-1952), majd 
október 31-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent Ist-
ván út 9-11., tel.: 49/340-052) a 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.  

„Bevetés” előtti eligazítás a kapitányságon. 



Ünnepi megemlékezések

Szolidaritás, sorsközösség a hősök útján
Hűvös őszi időben ünnepelte Ti-
szaújváros lakossága az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 60. 
évfordulóját október 23-án. 

A megemlékezéseket a hagyományos helyszí-
neken, a tiszaszederkényi Hősök emlékművé-
nél, illetve az ’56-os emlékhelynél tartották. 
Ugyancsak a hagyományokat követve két törté-
nész, dr. Kákóczki Balázs és dr. Földes György 
mondott ünnepi beszédet. A Himnusszal és a 
Szózattal keretezett ünnepségeken a Kulissza 
Játékszín, az Eötvös Diákszínpad és a Club ’96 
Fiatalok Egyesülete tagjai adtak műsort.
A tiszaszederkényi megemlékezés szónoka, dr. 
Kákóczki Balázs történész nem egy hagyomá-
nyos beszédet tartott, inkább egyfajta gondola-
tébresztő, forrásokon alapuló elemzést osztott 
meg hallgatóságával a Hősök emlékművénél.

Zászlóbontás, leszámolás

1956 októbere a félreértések hónapja volt - 
mondta a szónok. 1956 valamennyi főszerep-
lője félreértett mindent és mindenkit. Moszk-
vában nem értették a Magyarországon kiala-
kult helyzetet, Nagy Imre félreértette Moszkva 
szándékait, a forradalmárok félreértették Nagy 
Imrét. A magyar pártvezetés nem értette az ut-
ca erejét, Nagy Imre félreértette a forradalmá-
rokat, a forradalmárok a szovjet vezetés szán-
dékait és a nyugatról kapott biztatást. Minde-
zek alátámasztására - egyebek mellett - az aláb-
bi példát hozta fel a történész:
„Nagy Imre a beszédében röviden a „szocia-
lista demokratizmus továbbfejlesztéséről”, a 
„párton belüli tárgyalásról”, a „kibontakozás 
lehetőségéről” beszélt. A tömeg ilyeneket hal-
lott évek óta a rádióban, olvasott az újságok-
ban (mindegyikben ugyanazt), nem volt bol-
dog tőle. A beszéd stílusa, a szóhasználat egy 
pártfórumon elment volna, de mivel nem azon a 
hullámhosszon szólt, mint amit tömeg várt, csa-
lódást okozott. De az október 23-i Nagy Imrét 
is meg kell érteni. Ő sem tegnap kezdte a po-
litikát, ráadásul Moszkvában szerezte tapasz-
talatait, ahol bizonyos időszakokban a kom-
munista pártban túlélni sem volt egyszerű fel-
adat. Ő nem az utcán, hanem pártszerű kere-
tek között akart hatalomra kerülni. Jól tudta, 
hogy a szovjet vezetés, ha és egyáltalán elfo-
gadja, csak ilyen körülmények között fogja le-
nyelni a Gerő (Rákosi)-Nagy Imre cserét. Azt 
is tudta, hogy ez kétes kimenetelű játszma lesz, 

eleinte vonakodott is „színre lépni”. Alaptalan 
az a vád, hogy hagyta az eseményeket elfajulni, 
mert ő maga is az utcán akarta a Rákosi-cso-
portot legyőzni. Hívei az ő nevével, de nem az 
ő vezetésével vonultak az utcára, hogy az MDP 
vezetését az ő miniszterelnöki, vagy párt elsőtit-
kári megbízására kényszerítsék. Október 23-án 
szükségszerűen az események is sodorták. Ne 
gondoljuk, hogy csupán az utca. Legalább ak-
kora erővel a pártvezetés rémülete és a szov-
jet vezetők tanácstalansága is, amely kapva ka-
pott a mentőöv, Nagy Imre után, mert - bár nem 
szerették - személye esély volt egy békés, szoci-
alista kibontakozásra. Tegyük hozzá: az egyet-

len esély arra, hogy a válságot vérontás nélkül 
oldják meg. Nagy Imre is azt gondolta, hátha 
sikerül. Gondolhatta, mert nem ismerte elég-
gé a közeget. Nem ismerte fel, hogy az adott 
körülmények között Magyarországon egy meg-
fontolt politikának, óvatos reformoknak nincs 
esélye. Nem számolt azzal, hogy a magyar nép 
számottevő és hangadó része nem volt vevő, 
nem is volt alkalmas a kis lépések politikájá-
ra. Itt azonnal zászlót bontanak, kivágják belő-
le a címert, és az a legkevesebb, hogy a Szov-
jetunió Vörös Hadseregét akarják hazazavarni. 
Ha nem akar hazamenni, fegyveres harcban el-
kergetni. A főleg a Szabad Európa Rádió és az 
Amerika Hangja által éveken át folytatott anti-
kommunista propaganda jó talajra lelt a Ráko-
siék alatt ténylegesen sok sérelmet szenvedett 
magyar közvéleményben. Megszületett az eny-
hén szólva ostoba rigmus: „Ruszkik! Haza!” 
Azon a „lényegtelen apróságon” a nagy több-
ség könnyedén túltette magát, fel sem fogták, 
hogy nagyon veszélyes dolog packázni azzal a 
világhatalommal, amely éppen „tegnap” ver-
te szét Európa egyik legerősebb fegyveres ere-
jét, a német hadsereget. Tetszett, nem tetszett, 
az elbukott háború egyenes következményeként 
a Vörös Hadsereg itt volt. 
Nem tagadhatjuk, hogy a dráma „második fel-
vonását” szakemberek imponálóan pontos, ka-
tonás dramaturgia szerint tervezték. Azt sem 
mondhatjuk, hogy amit látunk, a meglepetés 
erejével hat: anélkül, hogy a közvélemény bár-
mit megsejtett volna, észrevétlenül felvonul-
tak a dráma második felvonásának igazi fősze-
replői. Az utca, a tömeg nem hallotta a közel-
gő vihar baljós moraját. Pedig, ha hinni lehet 
Georgij K. Zsukov honvédelmi miniszternek és 
első helyettesének, Vaszilij D. Szokolovszkij ve-
zérkari főnöknek, és miért ne lehetne, a „For-
gószél” fedőnevű akció már 23-án éjjel megin-
dult.(…) A szovjet egységek 24-én délig elérték 
a számukra korábban kijelölt térségeket. Vagyis 
még jószerivel el sem kezdődött, bele sem mele-
gedtünk a „forradalomba”, máris nyilvánvaló 
volt, hogy a szovjet kormány nem játszik. Látni 
kellett volna, mert látni lehetett, hogy a Szovjet-
unió nagyhatalom, „nem barátai, hanem érde-
kei vannak”, ahogy ezt W. S. Churchill minisz-
terelnök volt szíves Nagy-Britanniával kapcso-
latban a nagyvilág tudtára adni. A szocialista 
testvériség egy ünnepi beszédben szépen hang-
zik, de egy dolog a pártkongresszusok világa, 
és más dolog a világ hatalmi-politikai beren-
dezkedése. (…)
A tizenhárom nap eseményei, különösen a bu-
dapestiek, közismertek. Sok hősnek és mártír-
nak a nevét is tudjuk. Emléket állítottunk nekik, 
kegyelettel őrizzük a nevüket. A szovjet csapa-
tok kiutasítása, az egypárti- és tanácsrendszer 
felszámolásának követelése, a független érdek-
képviselet kialakítása, az önkormányzatiság-
nak, a szólás-, gondolat- és vallásszabadság-
nak a biztosítása. Ezek voltak 1956 hívó szavai. 
Pontosabban azok az emberi szándékok, óha-
jok, eszmények, amelyek a zsarnokság eltörlé-
sével követeltek maguknak teret és kibontako-
zást. A magyarság történelme során mindig el-
érkezik az a pillanat, amikor új, mélyebb ösz-
szefüggésben jelennek meg a múlt eseményei. A 

hősök útján, a magyar nép tehetségéből és hité-
ből fakadóan mindig eljutottunk oda, ahonnét a 
múlt minden lépése értelmet nyert, és ahonnét a 
folytatást is megláthattuk” -  zárta beszédét Ká-
kóczki Balázs. 

A köztársaság eszméje

Miről is kellene szólni nemzeti ünnepeinknek? 
Miért kellene sokan összegyűlnünk ezeken a 
napokon? Miért kellene nekünk közemberként 
ilyenkor másként viselkednünk, mint ahogy a 
munkaszüneti napokon? Miért kellene ilyen-
kor ebéd előtt vagy után szobrainkhoz, közösen 
ápolt tereinkhez elzarándokolnunk? Miért is? - 
tette fel a kérdéseket dr. Földes György törté-
nész, a Magyar Tudományos Akadémia dokto-
ra az ’56-os emlékhelyen a Nagy Imre szobor-

nál. Azért, hogy kifejezzük sorsközösségünket 
elődeinkkel és egymással - adta meg a választ 
a szónok - hiszen megélt, újraélt, újraértékelt, 
megújított hagyományok és közös célok nélkül 
nincs sorsközösség. 
Az egymással vitázó, de szükség esetén egy-
mással szolidaritást vállaló, jogaikat gyakor-
ló állampolgárok nélkül, valóságos politikai 
és kulturális közösségek nélkül nincs nemzet, 
csak a látszata van: látszat nemzeti egység, ha-
mis együttállás. Baj van velünk, üresség van 
körülöttünk, ha nem állunk egymás mellett az 
ünnepeinken, vagy csak a látszat kedvéért tesz-
szük ezt, ha nem tiszteljük egymást, egymás 
értékrendjét. Baj van, ha nincsenek közös ün-
nepeink. Ma pedig nincsenek - mondta Földes 
György, majd így folytatta:
„Lehetünk a kurucok és labancok országa, de 
így nem lehetünk emelkedő nemzet. Ezek azok a 
tanulságok, amelyekből a politikai osztálynak 
le kellene vonnia a következtetéseket. Ezek azok 
a tanulságok, amelyekből a politikai osztálynak 
le kellene vonnia a következtetetéseket. Ezek hi-
ányában ma hideg polgárháborús hangulatban 
kell ünnepelnünk. Ma leginkább az hiányzik a 
nemzetből, ami a leginkább összetarthatja: a 
sorsközösség, a közös kultúra, az a köztársa-
ság, amely nem csak a politikai versengésnek 

ad teret, hanem a társadalmi szolidaritásnak is 
tartalmat és formát kínál. Pedig ez együtt je-
lentene védelmet, ez adna tartást a nemzetnek, 
nem pedig a kísértetekkel való ijesztgetés.(…)
1956 októberében-novemberében ez a nép új 
jövőt képzelt, nem csak képzelt, hanem akart 
magának. Tisztelet azoknak, akik emberarcú-
vá akarták tenni a szocializmust. Azoknak, akik 
nem bírták tovább a diktatúra szorítását, azok-
nak, akik harcoltak a függetlenségért. Fejet 
kell hajtanunk azok előtt, akik az életüket ál-
dozták hazájukért, elveikért, eszméikért. Elis-
merés mindazoknak, akik 1956-ban védték né-
pünk érdekeit, és részt vállaltak a harcokban. 
Nem rajtuk múlt, hanem a túlerőn, hogy akkor 
nem sikerült.
Köszönet jár azoknak, akik befogadták a ma-
gyar menekülteket, pedig közülük sokan nem 
politikai okból, nem a személyes fenyegetettsé-
gük okán, hanem a jobb élet reményében távoz-
tak.
1956 közös kincsünk, közös kincse a nagy ideo-
lógiai, politikai áramlatoknak is. Magáénak 
tudhatja az a konzervatív, aki 1956-ot a nemzeti 
méltóság, a nemzeti hagyományok védelmére, 
a függetlenség helyreállítására tett kísérletnek 
látja. Magáénak érezheti 1956-ot az, aki a né-
pakarat, a szabadság utáni vágy megnyilvánu-
lásának tartja. Emelt fővel állhat az ’56-os em-
lékművek elé az, aki azok előtt a pesti, miskol-
ci, győri, debreceni, szegedi srácok előtt hajt 
fejet, akik magukhoz ragadták a kezdeménye-
zést, akik életüket kockáztatták a szabadságért 
és hazájukért. Magukénak tudhatják 1956-ot 
azok a népiek, akik a szocializmust, a szabad-
ságot és a nemzeti hagyományokat össze akar-
ták egymással egyeztetni, akik a békés és foko-
zatos modernizálásért szálltak síkra. 1956-ban 
újjászületett a szociáldemokrácia is. Végül és 
nem utolsó sorban ott voltak azok a kommunis-
ták - köztük mindenekelőtt Nagy Imre -, akik ké-
pesek voltak szembenézni a sztálinizmussal.
Mindezeknek az irányzatoknak és embereknek 
az összefogása sikerhez vezetett.
A 60 év tanulsága az is, hogy ezt a sikert meg-
előzte az, hogy a hatalmat gyakorló kommunis-
ta pártelit erkölcsileg kompromittálódott a sze-
mélyi kultusz bűneinek lelepleződésével. Ma-
gyarországon 1956 februárja és márciusa után 
már mindenki tudta: a király meztelen, elve-
szítette tekintélyét, elveszítette a nép bizalmát 
és elveszítette külső támaszát is. Már csak egy 
alkalom kellett ahhoz, hogy az elégedetlenség 
mozgalommá álljon össze, politikai formát ölt-
sön.
1956 arra is tanít minket, téved az, aki azt hi-
szi, hogy az a politika eredményes, amely fittyet 
hány az erkölcsre. A politika erkölcs nélkül any-
nyi, mint a közélet közemberek nélkül.
1956 ha csak egy rövid időre is, de visszahozta 
az embereket a politikába, a közéletbe. Ehhez 
hasonló aktivitás nem várható el konszolidált, 
hosszabb időszakokban. Ám ott nincs demok-
rácia, ahol a közemberek nem tájékozódhatnak 
szabadon, nem éltek és élhetnek politikai joga-
ikkal, nem vállalnak közéleti szerepet, nem be-
folyásolják a politikát.
1956 tanulságainak együtt kell megférniük kö-
zös emlékezetünkben, nemzettudatunkban. Ün-
nepeink nem arra valók, hogy segítségükkel ki-
átkozzuk egymást a múltunkból, jelenünkből és 
hogy megpróbáljuk kiszorítani egymást a jö-
vőnkből. A politikai nemzet az egymással ver-
senyző, de egymástól tanuló, ha kell együttmű-
ködő közösségekből épül, a kulturális nemzet 
az egymást emelő, a külvilág értékeit beemelő 
törekvések összegeződéséből keletkezik. Mind-
kettő alapja az egyenlőség tisztelete, a társa-
dalmi igazságosságra törekvés: a szolidaritás 
érvényesülése. A 60. évforduló adjon erőt egy 
új köztársaság, egy emelkedő, a világgal együtt 
haladó politikai és kulturális nemzet újjáterem-
téséhez.”

F.L.
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Az ünnepi megemlékezések koszorúzással, virágok, mécsesek elhelyezésével zárultak. 

Dr. Kákóczki Balázs

Dr. Földes György



Negyvenéves a Szederinda

Mesevilág és valóság
Születésnapot ünnepeltek a 
múlt héten Tiszaszederkény-
ben. Óvodai ellátás 1970-től 
volt a városrészben, de az 
egykori 1. sz., mai Szederin-
da óvodát negyven éve, 1976-
ban adták át. 

Mesevilág címmel egy kiállítás is nyílt 
a jubileum alkalmából Losonczi Benjá-
minné, a Szederinda óvoda szakmai ko-
ordinátora munkáiból a művelődési ház-
ban, majd az ünneplés a színházterem-
ben folytatódott. Micskiné Bodó Erzsé-
bet, a Napközi Otthonos Óvoda vezető-
je és Losonczi Benjáminné visszaemléke-
zése után dr. Fülöp György alpolgármes-
ter szólt a vendégekhez. 
- Negyven év olyan, hogy néha csak úgy 
eltelik, de igazából rengeteg emlék hal-
mozódik fel ennyi idő alatt. Örülnünk 
kell, hiszen a mi városunk egy semmi-
ből lett város, de azért tudjuk, hogy ez 
így nem igaz, hiszen a mi városunk ősi 
része itt van Tiszaszederkényben. És erre 
a városrészre mindig úgy tekintünk, mint 
aminek a létünket köszönhetjük - mondta 
az alpolgármester. 

Bráz György polgármester egykor a Vá-
sárhelyi Pál Általános Művelődési Köz-
pont vezetője volt, ez idő tájt az iskola és 
az óvoda is az intézményhez tartozott. 
- 1983-tól kapcsolódott össze az életem 
ezzel az óvodával - mondta Bráz György. 
- Láttam, hogyan változik, hogyan ala-
kul az óvoda, hogyan gondolkodnak és 
tesznek azok, akik ezt az óvodát építge-
tik. Egy óvoda fontos a társadalom éle-
tében, hiszen ez az első olyan közösség, 
ahol a családból kilép a gyerek és megta-
nulja, hogyan kell beilleszkedni a társada-
lomba - mondta a polgármester. 
A város vezetői egy emléklapot is átad-
tak a Szederindának, majd köszöntötték 
az egykori vezetőket. Az ünnepi műsor-
ban régi és mai óvodások is bemutatkoz-
tak, majd a Szederinda épületében folyta-
tódott a nosztalgiázás. Itt is egy kiállítás 
várta a vendégeket, régi fotók, tarisznyák, 
vázlatfüzetek, emlékkönyvek. Nem cso-
da, ha sok emlék tör ilyenkor felszínre. 

- 1972. november elsejétől dolgoztam itt - 
mondta Kovács Béláné, egykori óvodave-
zető -, és 2009-ben innen jöttem el nyug-
díjba is. Végig nagyon sokat dolgoztunk, 
de ez nagy lelki feltöltődés is. Mai napig, 
ha megyek az utcán, és rám köszönnek 
egykori óvodások, nagyon jó érzés. Sze-
rettem itt dolgozni, az ÁMK-ban különö-

sen, hiszen nagyon jó vezetésünk volt, és 
mi is nagyon sokat szerepeltünk a gyere-
kekkel együtt. 

Lukács Gyuláné is itt kezdte és itt is fejez-
te be pályáját. Ő is szívesen emlékezett az 
itt töltött évtizedekre. 
- 1990-től voltam ennek az óvodának a 
vezetője, akkor az ÁMK tagintézménye-
ként működtünk - mondta. - Nagyon sok 
gyerek volt akkor az óvodában, volt olyan 
csoportom, amikor beosztott óvodape-
dagógus voltam, ahol 35 gyerek volt. A 
35 gyerek közül 14 volt az új felvételis, 
őket kellett beszoktatnom, és bizony volt, 
hogy olyan környezetből jöttek, ahol nem 
volt szokatlan a bokarugdosás sem. De 
fantasztikus élmény volt az a nagycso-
port, mert szerettük egymást, és nem csak 
a gyerekek, hanem a szülőkkel és a kollé-
gákkal is jó volt a viszonyunk. 
A Szederinda szakmai koordinátora Lo-
sonczi Benjáminné, akit több mint 30 év 
fűz már az óvodához. 
- Óvodánk igyekszik megőrizni a ha-
gyományokat, így a karácsonyi gyer-
tyagyújtás során mindig idevarázsoljuk 
a karácsony meghittségét. A farsang is 
egy olyan időszak, amire nagyon készü-
lünk, és utána következik a kiszebábége-
tés, ami szintén hagyomány nálunk. Két-
évente rendezzük meg a Mihály-napi vá-

sárunkat, ekkor felidézzük a gyerekek-
nek, hogy régen a ruhákat és a termést is 
itt vásárolták meg télire - mondta. 
Városunk jelenlegi óvodái közül a Sze-
derinda volt a negyedik, 1962-ben épült 
fel a Katica, ’65-ben a Bóbita, ’75-ben a 
Tündérkert, 1976-ban adták át a Szede-
rindát és ’79-ben a Szivárványt. 
- Szükség is volt rá - mondta Micskiné Bo-
dó Erzsébet, a Tiszaújváros Napközi Ott-
honos Óvoda vezetője -, hiszen akkoriban 
nagyon magas volt az óvodáskorú gyer-
mekek létszáma, sőt nem is voltak elegek 
az óvodák. Volt egy olyan időszak, hogy 
lakásóvodákat kellett nyitni ahhoz, hogy 
az óvodáskorú gyermekeket el tudjuk lát-
ni. A mindenkori városvezetés és óvoda-
vezetés a kezdetekkor nagyon figyelt ar-
ra, hogy a Szederindában is ugyanolyan 
ellátottsága legyen a gyerekeknek, mint a 
többi óvodában. Hogy ugyanúgy gazda-
godjon, épüljön, szépüljön maga az épü-
let is, és a benti eszközök, játékok is. 

Fodor Petra

Téli gumi, láthatóság

Télen is autózzunk 
biztonságosan

Nem csak szervezetünket, autóinkat is fel kell ké-
szíteni a téli időszakra.

Gál Gusztáv minden évben november elején cseréli le a nyári 
abroncsokat télire. Nem csak a sajátjára, hanem a családtagok 
autóira is odafigyel.
- A lányom Budapesten van, de az autója itt parkol nálam. Ter-
mészetesen gondoskodom róla, hogy mindkét autón a megfele-
lő abroncsok legyenek, mire beköszönt a hideg idő - mondja. - A 
csúszós időszakban nagyon fontos, hogy téli gumival közleked-
jünk, hiszen így is sok a baleset, nem szabad veszélyeztetnünk 
saját és mások testi épségét. 
Október végétől kezdődik meg a nyári gumik lecserélése. Az 
autótulajdonosok egyre több figyelmet fordítanak a biztonságos 
közlekedésre.
- Mostanában igyekeznek időben jönni az emberek, nem hagy-
ják az autó felkészítését az utolsó pillanatra - nyilatkozta la-
punknak Bakos Róbert, az egyik gumiszerviz tulajdonosa. - A 
tapasztalat az, hogy decemberre az autók kilencven százaléka 
megfelelő gumival közlekedik. Ez azért fontos, mert a téli gu-
mik jóval puhább anyagból készülnek, amelyek az adalékanya-
goknak köszönhetően nem keményednek meg mínusz fokok-
ban sem, valamint lamella rendszerrel vannak ellátva, így jobb a 
gumi tapadása csúszós utakon is. A nyári abroncsokban nincse-
nek meg ezek az adalékanyagok, így esős, síkos, nyálkás utakon 
igencsak csúsznak. A féktávolság akár 5-10 méterrel is megnő-
het, és az nagyon balesetveszélyes.
Bár Magyarországon a téli gumi használata nem kötelező, ettől 
függetlenül a szakemberek mindenképpen javasolják használa-
tát. Azok az autóvezetők, akik nem készülnek fel időben,  az el-
ső hajnali fagy alkalmával a gumishoz veszik az irányt. 
- Tapasztalataink szerint ilyenkor megnövekszik az úgyneve-
zett pályaelhagyásos balesetek száma, amikor a jegesedés mi-
att megcsúsznak az autósok - nyilatkozta a Krónikának Pocsai 
Csaba, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendésze-
ti alosztályvezetője - de ez csak az első csúszós időszakra jel-
lemző. Ahogy haladunk a tél felé egyre kevesebb az ilyen típusú 
baleset. A gumik cseréje mellett a világítóberendezésekre is ér-
demes odafigyelni, mivel sokkal korábban sötétedik, veszélyes-
sé válik, ha az autóvezető nem lát rendesen. Ezért novemberben 
egy láthatósági kampányt tartunk, amely már hagyományosnak 
mondható. Ebben az időszakban a kerékpárosokra és a gyalogo-
sokra fogunk nagyobb figyelmet fordítani. 

ema

Tiszaújvárosi alkotó a tárlaton

Szemlén 
a Szomszéd

A 2016. évi, 46. Észak-Magyarországi Fotóművészeti Szemlén 
tiszaújvárosi alkotó, Kovács Attila is helyet kapott a Salgótar-
jánban, Miskolcon, majd Egerben is bemutatatandó fotótárlaton 
Szomszéd című képével.
 A beérkezett 650 alkotásból 99 fotót - ezen belül a Color kate-
góriában 60 képet - válogattak be a szemle anyagába.
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Íme a Szomszéd. 

A téli gumik tapadása sokkal jobb. Nagy volt a forgalom az 1976-os átadáson.

Micskiné Bodó Erzsébet, Kovács Béláné, Bráz György, Badonics Sándorné (ők 
ketten a Vásárhelyi ÁMK igazgatóiként vezették az intézményt) és Lukács Gyu-
láné. 

Fotók, tarisznyák, emlékek az elmúlt 40 évből. 

A mai ovisok műsorral köszöntötték második otthonukat. 



Pályázati felhívás

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

A közalapítvány kuratóriuma a pályázati 
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény 
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja 
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan 
adat, amely több félév eredményét foglal-
ja magába (pl.: kumulált, görgetett, hal-
mozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határide-
je és helye:

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

kuratóriuma

kronika@tiszatv.hu

kronika@tiszatv.hu

Közlemény

Nyakkendőkötés 
a Hunyadiban

Kazinczy krónika

A Hunyadi Mátyás Iskolában ünnepélyes nyakkendőkötés volt 
október 21-én.
 Immár második alkalommal rendeztük meg ezt a felemelő ese-
ményt iskolánk új tanulói és dolgozói számára. Az ünnepségen 
az avatandók fogadalmat tettek, melyben ígérték, hogy a Hu-
nyadi-nyakkendő viselése kötelezi őket az iskola szabályainak 
betartására, a becsületes helytállásra. E jelkép az összetartozás 
és az egy célért való küzdés szimbóluma. A fogadalomtétel után 
Hok Csaba intézményvezető úr tette az új dolgozók nyakába a 
nyakkendőt, majd minden 1. osztályos kisdiák a tanítóitól kapta 
meg iskolánk jelképét.
Az ünnepség végén intézményvezető úr szólt az esemény jelen-
tőségéről és a Hunyadi-nyakkendő viselésével járó kötelessége-
inkről.    

 Ivánka-Tóthné Dorogházi Ildikó
                intézményvezető-helyettes

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról ün-
nepi istentiszteleten emlékezett meg a Kazinczy Ferenc Refor-
mátus Általános Iskola közössége. Nagytiszteletű dr. Varga Ist-
ván fenntartó lelkipásztor igehirdetése után Fekete Kiara 8.a 
osztályos tanuló mondta el Balogh József: Jézus népe - In me-
moriam 1956 című versét, majd énekkarunk Váraljai Tímea ve-
zényletével adta elő hangszerrel kísért,  lélekemelő műsorát.  
Az atlétika  mezei  futás diákolimpia megyei fordulóján a  II. 
korcsoportos lány-,  és fiúcsapatunk  is II. helyezést ért el, így ta-
vasszal ők képviselik iskolánkat az országos döntőben. A csapa-
tok tagjai: Bán Lilla 4.b , Filep Zóra 3.b, Lukács Réka 4.b, Vá-
gási Dorottya 4.a, Gál Gréta 4.a,  Kaczvinszki Tamás 4.c, Var-
ga Martin 3.a, Horváth Gergő 4.a,Szabó Ádám 4.a, Olej Atti-
la Ámor 3.b.

 Dorony Attiláné 
 igazgató

Tudomásomra jutott, hogy a nevemben, illetve az alapítványunk 
nevében valaki vagy valakik beteg gyermek műtétjére gyűjte-
nek pénzt. Bekopognak lakásokba és ránk hivatkoznak.
Ezúton értesítek mindenkit, hogy sem a tiszaújvárosi gyermek-
orvosok, sem a hozzám köthető alapítvány ( Alapítvány Tisza-
újváros Gyermekeinek Egészségéért) nem gyűjt senki számá-
ra pénzt, semmilyen formában. Ha valaki mégis találkozik ilyen 
helyzettel és hivatkozással, kérem jelezze felém, hogy megte-
gyem a szükséges jogi lépéseket!

Dr. Pető Gabriella
kuratóriumi elnök

Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért

Nem gyűjtenek pénzt

kronika@tiszatv.hu

Csibeavató az Eötvösben
A Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakgimná-
zium és Kollégiumban októ-
ber 7-én - az elmúlt évekhez 
hasonlóan - ismét Csibeava-
tót tartottak.

Ezen az eseményen az iskolánkba újon-
nan érkezett 7. és a 9. évfolyamos diákok-
nak kellett helytállniuk egy, az őket avató 
11. osztályos diákok által összeállított fel-
adatsorban, amely különböző ügyességi, 
gyorsasági feladatokat tartalmazott. Ilyen 
volt például a gördeszkaváltó vécépum-
pával, a lufi borotválása vagy a citromka-
rikával a szájban éneklés. Ennek a próbá-
nak szerves része volt, hogy az avató he-
tében jelmezt kellett viselniük a „csibék-
nek”, valamint egy táncot kellett betanul-
niuk az osztályukkal, és azt az avató nap-
ján előadni. Ezt idén kiegészítettük egy 
csapatindulós előfeladattal is.
 A hangulat ismét fergeteges volt, a csi-

bék, az osztályfőnökök, a szervezők és a 
nézők is jól érezték magukat. Az este zá-
rásaként a kiscsibék esküt tettek, ezáltal 

váltak az iskola teljes jogú tagjaivá. 
Demeter Diana

11.H

5. oldal2016. október 27. Iskolapéldák

Az énekkar hangszeres kísérettel adta elő ünnepi műsorát. 

Az elsős tanulók és az intézmény új dolgozó fogadalmat is 
tettek. 

Alkalmanként mintegy 70 fiatal része-
sül Mecénás ösztöndíjban. 

A csibék tisztelettel jelentettek. Énekeltek. 

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium

felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanévre

Gimnázium 
0001 hat évfolyamos, 1 osztály, 30 fő
A felvételi rangsor kialakítása a tanulmányi eredmények átla-
ga alapján történik.
0002 négy évfolyamos, általános tantervű, 1 osztály, 30 fő
A felvétel a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli 
eredménye alapján történik.
0003 négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 15 fő
0004 négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 15 fő
A felvétel mindkét tagozat esetében a tanulmányi eredmények 
és a matematika központi írásbeli eredménye alapján történik.

0005 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osz-
tály, 30 fő
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a köz-
ponti írásbeli eredménye alapján történik.

Szakgimnázium
0011 négy évfolyamos, közgazdaság ágazat, 1 osztály, 30 fő
A felvétel a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli 
eredménye alapján történik.
Nyílt hét: 2016. november 14-17.
Részletes tájékoztatás a  következő számban, valamint az in-
tézmény weboldalán:
http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu

Erdélyi Lajos
intézményvezető

Szerencsi SzC
Tiszaújvárosi Brassai Sámuel

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Felvételi tájékoztató 

a 2017/2018. tanévre 8. osztályosok számára

Iskolánk 2014. szeptember 1-jétől szakmailag újra önállóan 
működik. Műszaki középiskolaként elkötelezettek vagyunk a 
természettudományos és műszaki tantárgyak magas szintű ok-
tatása és a tudás alapú társadalom kiépítésének szolgálata mel-
lett.  A gazdaság világa iránt érdeklődőknek ügyviteli képzé-
sünk nyújt lehetőséget prosperatív szakmaszerzésre. Célunk, 
hogy a szakképzésben résztvevő tanulók a diákévek után a 
munka világában és/vagy a felsőoktatásban alkalmazható tu-
dással és kompetenciákkal lépjenek ki az iskolánk falai közül. 
Az új szakképzési rendszer minden itt tanuló diák számára le-
hetőséget ad az érettségi megszerzésére is. 

Iskolánk adatai:
Név: Szerencsi SzC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Cím: Tiszaújváros 3580 Rózsa út 10.
Honlap: www.brassai-tiszaujvaros.hu
e-mail: brassai@brassai-tiszaujvaros.hu
tel.: 06-49-542-180
OM azonosító: 203 055
Az iskola általános felvételi eljárást hirdet, felvételi vizsgát 
nem tartunk, a rangsor kialakítása az 5., 6., 7. év végi és a 8. 
félévi eredmények átlaga alapján történik.

Nyílt napok 

- 2016. december 16-ig minden munkanapon 9-12 óra között 
tudunk fogadni csoportokat vagy egyéni érdeklődőket. Továb-
bi információk a Brassaiban folyó képzésekről a következő 
számban, illetve honlapunkon.

Bukta Márta  mb. igazgató



A negyedik jubileumi kiadvány

A szederkényi uradalom történeti földrajza
Újabb könyvvel gyarapodott 
városunk a jubileumi évben. 
Dr. Kákóczki Balázs törté-
nész A szederkényi urada-
lom történeti földrajza című 
könyvét a Csütörtöki töri leg-
utóbbi rendezvényén mutat-
ták be. 

Tiszaújváros várossá nyilvánításának 50. 
évfordulója alkalmából előbb a Képes 
Krónika és a Tiszaújváros iparvállalatai-
nak története című kiadvány jelent meg, 
ezt követte a közelmúltban Stevanyik 
András A 66. város című könyve. Kákó-
czki Balázs történész A szederkényi ura-
dalom történeti földrajza című könyve je-
lent meg most, a sort év végén az 50 év, 
50 arc zárja majd. 
Különleges, rendhagyó módon közelítet-
te meg a szerző a várostörténetet, hiszen 
földrajzi, természeti és infrastrukturális 
változásokat vizsgált a 18. századtól kez-
dődően.
- Az első katonai felmérés helyi blokkja-
it 1783-ban vették fel, itt kezdődtek a ku-
tatásaim is - mondta a szerző. - A régmúlt 
történéseit pedig összekötöttem napjaink-
kal. 
- Milyen források álltak rendelkezésére?
- Nagyon sok katonai térképet használ-
tam, levéltári forrásokat, jegyzőkönyve-
ket, kimutatásokat. Ugyanakkor terepbe-

járást is tartottam, ezt is tekinthetjük for-
rásnak. 
- Miben más ez a könyv, mint az egyéb vá-
rostörténeti kiadványok? 
- Olyan témákat igyekeztem érinteni, 
amivel eddig még soha senki nem foglal-
kozott. Például a Sajó-csatornázás, ami 
nem csak városunkra vonatkozik, hanem 
az egész megyére. Ez feldolgozatlan téma 
volt. A Tisza szabályozásának helyi vo-
natkozásait sem dolgozták még fel ilyen 
részletesen. De említhetném a szederké-
nyi dűlőket, tanyákat, vagy épp a 35-ös 
út történetét. 
- Ezekből az adatokból mennyiben lehet 
következtetni egy adott korszak társadal-
mi helyzetére? 
- Nem igazán, hiszen inkább azt lehet 
leszűrni, hogy egy adott hely vagy pont 
helyén most mi van, illetve fordítva. Ha 
például tudni akarjuk, hogy az erőmű he-
lyén mi volt, akkor az adott katonai tér-
kép segítségével meg tudjuk keresni. 
- Ma is látjuk nyomait egykori utaknak, 
helyeknek. Sőt, vannak olyan elnevezések, 
melyek a köztudatban ma is élnek. Olya-
nok is akár, amelyet használunk, de nem 
tudjuk miért. Sok ilyennel találkozott? 
- Volt jó pár. Például a vinnyó, ami egykor 
a Kutyakaparó csárdához levezető út le-
hetett. Ez a csárda pedig a palkonyai út és 
a 35-ös körforgalmától picit feljebb volt, 
és az ehhez vezető út volt a vinnyóra já-

ró, hiszen a vinnyó vagy visnyó a kocs-
mák régi elnevezése volt. A mai város te-
rületén is sok dűlőút van, amelyet a város 
építésekor felszámoltak. De ami a legfon-
tosabb, ami megmaradt, az az országút. A 
mostani 35-ös is nagyjából ezen halad. 
- Vannak olyan elnevezések is, amelyek 
már a mai korhoz köthetőek. Itt van pél-
dául a Sulymoshát, a Bélahalma vagy a 
Tárnok utca a Kertvárosban. Ezeknek van 
szederkényi gyökere? 
- Természetesen. Ezek a szederkényi ura-
dalomhoz tartózó dűlők és tanyák voltak. 
Bélahalom azért volt például jelentős, 
mert Szederkénynek, Örösnek és Nemes-
bikknek is ott húzódott a határa. Tárnok-
hát is az egyik legrégebbi dűlőnk, amely 
a mai Tiszagyulaházához tartozik. Suly-
moshát pedig egy szintén szederkényi dű-
lő, amit azért neveztek így, mert sok suly-
mot szedtek ott. 
- Kutatásai során érte-e nagy meglepe-
tés?
- Például az, hogy a Tisza szabályozá-
sát illetően nagyon sok mindent köszön-
hetünk Pietro Paleocapának (a folyósza-
bályozások nemzetközi hírű szaktekinté-
lye volt - a szerk.), nem pedig Vásárhelyi 
Pálnak. Nagyon érdekes volt a Tisza vagy 
a Sajó partján sétálni és az egykori révek 
helyét felfedezni. Vagy épp a mostani ta-
nyagazdákkal is nagyon jó volt találkozni 

Fodor Petra

Illem, protokoll

A jó megjelenés, az ápoltság
A jó megjelenés témakörében egy kényes 
kérdéshez érkeztünk, a legfontosabb ré-
széhez, az ápoltsághoz. Tudom, hogy 
mindenki tisztában van azzal, amit most 
leírok, mégis gondoljuk át közösen, hogy 
mit takar az ápoltság.
Az ápoltság nem csak a hétköznapi kap-
csolatainkban elengedhetetlen, a hivatali 
életben is alapkövetelmény. Leszögezhet-
jük, hogy a testi ápoltságot látni és érez-
ni is lehet. A saját ápoltságunk mértékét 
mindig pontosabban érzékelik a környe-
zetünkben lévők. Igaz ez az alulápoltság-
ra és a túlápoltságra is. 
A testi tisztaság biztosítéka a zuhanyozás, 
(vagy bármilyen módon való érintkezés a 
vízzel) és ajánlatos a tiszta testre dezodort 
használni. A kiemelésben jeleztem, hogy 
két fontos tényezője van a dezodor, par-
füm használatának. Az egyik, hogy nem 
ruhára, hanem testre permetezzük az illat-
szert, a másik tényező, hogy tiszta testre 
alkalmazzuk.
Természetesen lábra is lehet használ-
ni dezodort, vagy hintőport, annak, aki-
nek erre szüksége van. A cipő és a zokni 
megfelelő anyagának kiválasztása mellett 
is ügyelni kell arra, hogy naponta váltsuk 
ezeket.
Az egyik legszembetűnőbb az ápoltság 
tekintetében a hajviselet. Mindenki ma-
gának alakítja ki, hogy milyen gyakran 
kell hajat mosni, vágatni, festetni, ahhoz, 
hogy megjelenésünk jó legyen. A festett 
hajnál a lenőtt, eltérő szín ápolatlanság-
ról tanúskodik.
A fehér, egészséges fogsor vonzó. Azt 

mondják, hogy a mosolygó arc „gyöngy-
sora”, míg a lyukas fogak, a hiányos fog-
sor taszító.
Az ápoltsághoz a körmök állapota is hoz-
zátartozik. Ez az egyik legszínesebb le-
hetőség a személyiségünk kifejezésére 
a hétköznapokban. A hivatalos megjele-
nés megkívánja az ápolt, ám diszkrét kör-
möket. Ez férfiak esetében a rövidre vá-
gott (nem rövidre rágott!), nőknél az egy-
forma hosszúságú körmök. Ha a hölgyek 
lakkozzák a körmüket, akkor nem rikí-
tó, inkább visszafogottabb színű hibátlan 
lakkozás legyen.
A sminkkel is jelezzük, hogy munkában 
vagyunk. Szintén a visszafogottság a ve-
zérelv. A nappali smink kiemeli, ami szép 
az arcon, és eltakarja az arc hibáit. Ami a 
legfontosabb, természetesnek kell hatnia.

A férfiak naponta borotválkozzanak. A di-
vatos „háromnapos borosta” akkor tekint-
hető hivatali viseletnek, ha legalább Ja-
mes Bond filmet forgatnak az illető úri-
emberrel. A szabadsága alatt viszont min-
denki hódolhat ennek a divatnak.
Férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik, 
hogy körültekintően figyeljenek oda, 
hogy a különböző illatok, melyeket egyi-
dejűleg használnak (szappan, parfüm, pú-
der, hajlakk, stb.), ne legyenek egymás-
sal diszharmóniában, mert azok „szédítő” 
összhatást adhatnak. 
Érdemes naponta többször rendbe hozni 
magunkat. Ezzel nem csak a jól ápoltsá-
gunkat, hanem a frissességünket is szin-
ten tartjuk.

 Medina

Maratoni futás

Triatlon

Barátságból jeles

Lehmann beköszönt

Hat első helyet és egy bronzérmet érdemeltek ki 
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói az október 
16-án, szakadó esőben megrendezett 15. Miskolci 
Barátság Maraton nemzetközi utcai futófesztivá-
lon. 

A rossz idő ellenére mintegy ezer sportolót felvonultató viadal 
félmaratoni (21 km) és kismaratoni  (10,5 km) versenyszáma-
iban Szabolcsi Fruzsina és Hankó Dávid, illetve Molnár Sára 
és Balogh Bence  révén egyaránt kettős tiszaújvárosi triatlonos  
siker született. Az 5,27 km-es minimaraton, egyben a dr. Már-
kus Gábor-emlékszám női győztese - Mátyus Lili személyében - 
szintén a klub sportolói közül került ki. A négytagú, félmaratoni 
váltók csatájában ezúttal a lányok tettek ki jobban magukért, a 
dobogó legfelső és harmadik fokára is ők állhattak fel.
Eredmények
Félmaraton, férfi abszolút: 1. Hankó Dávid, 1:12:29 óra, 5. 
Szűcs Rajmund, 1:21:40
Félmaraton, női abszolút: 1. Szabolcsi Fruzsina, 1:29:13, 6. Sá-
volyi Sára, 1:35:49, 7. Szegedi Sára, 1:38:06
Félmaraton váltó, női abszolút: 1. Tiszaújvárosi Triatlon Klub 
„C”, 1:26:34, 3. Tiszaújvárosi Triatlon Klub „B”, 1:33:29
Kismaraton, férfi abszolút: 1. Balogh Bence, 35:03 perc
Kismaraton, női abszolút: 1. Molnár Sára, 43:20
5,27 km (dr. Márkus Gábor-emlékszám), női abszolút: 1. Mátyus 
Lili, 19:35, 4. Jakab Ilka, 21.36.

Élete első felnőtt Európa-kupa futamán, egy-
ben első olimpiai távú versenyén nagyszerű telje-
sítménnyel, 13. helyezéssel rukkolt elő Lehmann 
Bence, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub junior korú 
versenyzője, aki ezzel komolyan „beköszönt” a na-
gyoknak. 

A törökországi Alanya városában október 15-én megrendezett 
Ek-döntőben Bence az 1500 méteres úszást az élbollyal telje-
sítette, melynek köszönhetően az első bollyal tudta megkez-
deni a 40 km-es kerékpározást. Ez a 15 tagú csoport 42 km/
órás átlagtempót tekert, mert az üldözők, köztük az éppen Ben-
ce mögött végző U23-as világbajnok holland Jorik Van Egdom 
nagyon szorongatták őket. Ezért is figyelemre méltó részered-
mény, hogy az idősebb Lehmann-fivér a mezőny harmadik leg-
jobb kerékpáros idejét tudhatta magáénak. 
- Az oly sok nagy versenyhez hasonlóan ezúttal is a helyezé-
seket eldöntő befejező számra azt beszéltük meg, hogy Bence 
tempót fut és meglátjuk ez mire lesz elég - tudtuk meg Lehmann 
Tibortól, a TTK elnök-vezetőedzőjétől. -  A 10 km-es távot négy 
körre osztották. A harmadik kör után fiam még a 10-11. helyért 
meccselt, de a hajrára kicsit „megmacskásodtak” a lábai és vé-
gül a 13. helyen fejezte be első olimpiai távú versenyét, melynek 
mindketten nagyon örültünk.  
Végeredmény:
Férfi elit kategória: 1.  Vladimir Turbayevskiy (orosz) 1:47:30 
óra, 2. Rastoslav Pevtsov (azeri) 1:47:45, 3. Igor Polyanskiy 
(orosz) 1:48:46, …13. Lehmann Bence (Tiszaújvárosi Triatlon 
Klub) 1:50:50, …24. Tarnai László (Titán TC) 1:56:48.

Szücs I.

6. oldal 2016. október 27.Mozaik

Hankó Dávid a célban. 

Lehmann a kerékpáros depó - és a 13. hely - felé. 

A szerző - egy előadás keretében - maga mutatta be könyvét. 

Rendhagyó mű született.

Ne ruhára, hanem testre, tiszta testre permetezzük az illatszert. 



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ
Városi Kiállítóterem: „Lenin és a Minimal Art” bőrművészeti 
kiállítás Zajácz Tamás munkáiból. Helyszín: Barcsay tér 2-4. 
Látogatható október 28-ig.
Derko Minigaléria: Dobár Dénes és Szunai Antal fafaragók 
kiállítása. Helyszín: félemelet. Látogatható 2016. november 
6-ig.
„Kelemen László és kora.” A Színház Határok Nélkül 2016 
kiállítása. Helyszín: aula.
Látogatható 2016. november 21-ig.
Óvárosi KULT Galéria: „Genesis – a kezdetek” kiállítás Papp 
Anita festményeiből. Helyszín: Tiszaszederkényi Művelődé-
si Ház, Bocskai I. u. 33. Látogatható 2016. október 27-ig.
Mesevilág. Kiállítás Losonczi Benjáminné munkáiból. Hely-
szín: Tiszaszederkényi Művelődési Ház. Látogatható novem-
ber 12-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Október 25 - november 8. Emberek a forradalomban – ka-
marakiállítás. Helyszín: a könyvtár földszintje.
November 2. (szerda) 14.00 óra: A Kaffka Margit Pedagó-
gus Nyugdíjas Klub összejövetele.
Helyszín: a könyvtár előadóterme.
November 2. (szerda) 14.00 óra: Úton a tudatosságban - a 
Pozitív Gondolkodásúak Klubjának összejövetele. Helyszín: 
a könyvtár kiállítóterme.
November 2. (szerda) 17.30 óra: Művelődéstörténeti so-
rozat: Bibliai jövendölések az Európai Unióról. Előadó: Dr. 
Reisinger János irodalomtörténész. Helyszín: a könyvtár 
előadóterme.
Belépődíj: 300 Ft

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
Október 25. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi já-
tékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora

Október 27., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Ünnepi emlékhét - A szederkényi uradalom 
történeti földrajza - Társasházi fórum - Kulturális kavalkád 
- Sport
Utána: Hétről-Hétre: Negyvenéves a Szederinda óvoda - Ün-
nepi megemlékezések - Félmúlt - Labdarúgás - Kosárlabda
Utána: Egy hajóban - vallási magazinműsor (A műsor a szer-
dai adás ismétlése)
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése

November 2., szerda
18:00 Héthatár: Ülés után - Év végi támogatások - Szünidei 
gyermekétkeztetés - Retróvásár - Mindenszentek - ’56 törté-
nelme és irodalma  - Sport
18:15 Hétről-hétre: Félmúlt - Meleg Vilmos est - A szederké-
nyi uradalom történeti földrajza
18:40 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

November 3., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Anno a Nagy testvér legyőzése egy-egy sportver-
senyen nem csak azt jelentette, hogy jobbak va-
gyunk a sportban, hanem egyfajta ellenállás is volt, 
hiszen a megszálló hatalom sportolóinál, áttétele-
sen a megszálló hatalomnál bizonyultunk jobb-
nak, erősebbnek. 
(Ellenben ha kikaptunk, akkor az általános véle-
kedés szerint biztos „le kellett feküdnünk nekik”.)
Nos, ’74 októberében győzelmet arattunk, még-
hozzá 6:1 arányban a Szovjetunió ellen, mégpe-
dig itt, az egykori Leninvárosban. Erről találtam 
egy cikket a Borsodi Vegyész 1974. október 24-i 
számában.
„A csütörtökön Miskolcon a városi sportcsarnok-
ban lejátszott Európa Liga mérkőzés után - me-
lyen 4:3 arányban diadalmaskodott együttesünk - 
felfokozott érdeklődés kísérte a leninvárosi visz-
szavágót. Nem véletlen, hogy zsúfolásig megtelt 
a Derkovits Gyula Művelődési Központ színház-
terme.”
 Sport a színházban? A cikket olvasva nem értet-
tem miről is van szó, mert egykori kollégám, akit 
annyira felvillanyozott az eredmény, hogy min-
denről részletesen beszámolt, kivéve arról, hogy 
milyen sportág mérkőzése folyt a fent említett he-
lyen. Szerencsére a küzdő felek bemutatásánál fel-
tűnt egy jól ismert név, mely alapján kétségem sem 
lehetett a sportágról.

„Természetes, hogy a legnagyobb tapsot a vendé-
gek részéről a kétszeres világ- és kilencszeres Eu-
rópa-bajnok Zoja Rudnova és a négyszeres Eu-
rópa-bajnok Sztaniszlav Gomozkov aratta, míg a 
mieinknél a négyszeres Európa-bajnok Magos Ju-
dit, valamint a világ és Európa-bajnok Jónyer Ist-
ván részesült hasonló elismerésben.”
Tehát asztaliteniszben sikerült 6:1 arányban felül-
múlni Leninvárosban a Nagy testvért. 
A jövő héten 1973. 44. hetéből szemlézgetünk.

                                                borza

Szovjetverés Leninvárosban
Hétről hétre évről évre

 ’56-os emlékhét

Fényképek, érzelmek, emlékek
Kamarakiállítással és a Szirt 
Együttes ünnepi műsorával 
kezdődött az 1956-os ünnepi 
emlékhét a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtárban. 

Fényképeket, korabeli iratokat és egy 
kisfilmet is megtekinthetnek, akik októ-
ber 25. és november 8. között ellátogat-
nak a városi könyvtárba. Az Emberek a 
forradalomban című kiállítás érthetőbbé 
teszi az eseményeket azok számára, akik 
csak könyvekből, dokumentumfilmekből 
ismerik a történéseket és emlékeket ele-
venít fel azokban, akik részesei voltak.
Kiss Lászlóné 17 éves volt az ’56-os ese-
mények idején.
- Az ünnepségsorozat célja, hogy meg-
mozdítson valamit a mai fiatalokban és 
a kortársakban. Ez szerintem sikerült - 
mondta. 
 A Szirt Együttest 11 évvel ezelőtt a Ma-
gyar Állami Operaház művészei, And-
rássy Frigyes, Andrássy Krisztina és Sán-
ta Jolán alapították. Repertoárjuk nem 
csak felnőtteknek szól, bár az opera ko-
molyzenei műfaj, mégis van gyerekeknek 
szóló interaktív produkciójuk is. A kedd 
este azonban a tiszteletadásról, a főhajtás-

ról, a megemlékezésről szólt.  Az együt-
tes tagjai mellett Cecilia Lloyd, az Ope-
raház magánénekese dalaival, és Kört-
vélyessy Zsolt, színművész szavalatival 
emelte a ünnepi előadás színvonalát. 
- Nekem már vannak személyes élmé-
nyeim 1956 októberéről, hiszen ekkor 

már kamaszkorú voltam - mesélte emlé-
keit a színművész. - 1956. október 23-án 
vívóedzésen voltunk és a Dózsa György 
úton nagy tömegre lettünk figyelmesek, 
az emberek azt kiabálták: „Vesszen Ráko-
si! Vesszen Gerő!” Természetesen csatla-
koztunk a tömeghez. Ott voltam, amikor 
ledöntötték Sztálin bronzszobrát, nagy 
örömünkre. Nekem azóta is megvan a 
szoborból egy darab, kiraktam a szobám-
ban. Nekem ezt jelenti 1956. 
- Bennem 1956 hatalmas érzelmeket éb-
reszt. Saját emlékeim nincsenek még eb-
ből az időszakból, de úgy gondolom, há-
lával tartozunk azoknek a csodálatos hő-
söknek, akik a testi épségüket adták a ha-
záért, hogy mi ilyen szabad országban él-
hetünk. Megérdemlik, hogy méltóképpen 
megemlékezzünk róluk - nyilatkozta la-
punknak Andrássy Frigyes, a Szirt Együt-
tes művészeti vezetője, „Hűség 1956-
hoz” Érdemkereszt-díjas zeneszerző. 
A prózával, versekkel, dalokkal színesí-
tett műsor közös énekléssel zárult, Dem-
jén Ferenc Honfoglalás című dalát éne-
kelték el az előadók a közönség bevoná-
sával. 

ema
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Életképek 1956 októberéből.

Andrássy Frigyes, a Szirt Együttes művészeti vezetője. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
TóTh Sándor

kompenzációs listán mandátumot 
szerzett képviselő

2016. november 2-án (szerdán) 
16.00 órától 18.00 óráig

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

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken 

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

A 49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérke-
ző hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez, 

üzenetrögzítő rögzíti. 

Zöld szám
A polgármesteri hivatal tájékoztatja a  Tisztelt Lakosságot, 
hogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van köz-
érdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon 
üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített beje-
lentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a szüksé-

ges intézkedéseket. 

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától hétfő reg-

gel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 06-46/477-104.

Felhívás

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 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 Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli ellátásokról, valamint a termé-
szetben nyújtott szociális ellátásokról szó-
ló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 
26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi 
ünnepeket megelőzően egyszeri év végi 
támogatásban részesülhetnek azok a szo-
ciálisan rászorult személyek, akik a kére-
lem benyújtását megelőzően legalább egy 
év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel 
rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg 
is lakóhelyükön élnek, valamint
- 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 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 

Tájékoztatás
eltérő nyitvatartásról

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. november 1-jei mun-
kaszüneti nap körüli munkanapáthelyezés miatt a tiszaújvá-
rosi Kormányablak október 31-én, hétfőn ZÁRVA lesz.

              B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal

indul: 13.00 15.00 Tisza-part városrész érkezik: 14.55 17.25
13.05 15.05 T.szederkény, Kossuth út 14.50 17.20
13.06 15.06 Bajcsy-Zs. út 67. 14.49 17.19
13.07 15.07 Bajcsy-Zs. út 37. 14.48 17.18
13.08 15.08 Bocskai út 14.47 17.17
13.09 15.09 Bocskai úti iskola 14.46 17.15
13.12 15.12 Szederkényi út 14.43 17.13
13.13 15.13 Szakközépiskola 14.42 17.12
13.14 15.14 Hotel 14.41 17.12
13.15 15.15 Autóbusz-állomás 14.40 17.10

érkezik: 13.25 15.25 Városi Temető főbejárat indul: 14.30 17.00

Temetői autóbuszjáratok menetrendje
2016. október 29., 30., 31. (szombat, vasárnap, hétfő) 

Közlemény 

Szertartások, 
járatok 

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy mindenszentek al-
kalmából az egyházak az alábbi időpon-
tokban tartják szertartásaikat és ezzel 
összhangban a mellékelt menetrend sze-
rint indítjuk a temetői autóbuszjáratokat.

Egyházi szertartások
A Római Katolikus Egyház 

halottak napi megemlékezései:
Sajóörösi Köztemető 
november 1. 14:00

Nagycsécsi Köztemető
november 1. 14:30

Sajószöged Községi Temető
november 1. 15:00

Római katolikus altemplom
november 1. 17:30

Szentmise (római katolikus templom)      
november 1. 18:00

A Református Egyház temetői 
istentiszteletei:

Városi Temető (Sajószöged)                  
november 1. 17:00 

Tiszaszederkényi Református Temető   
november 1. 15:30 

A Görögkatolikus Egyház temetői 
szolgálatai:

Sajóörösi Köztemető                                
november 1. 14:30

Nagycsécsi Köztemető:                            
november 1. 15:00

Sajószöged Községi Temető:                   
november 1. 15:30

Római katolikus altemplom:                    
november 1. 14:30

Szt. Liturgia (görögkatolikus templom)   
november 1. 11:00 

Polgári szertartású megemlékezések
Városi Temető (Sajószöged)                    

november 1. 14:00
Tiszaszederkényi Református Temető     

november 1. 15:00 

2016. november 1. (kedd)

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2016. november 4-től december 31-ig a temetői járat kizárólag pénteki napokon köz-
lekedik: 

indul: 13.00 15.00 16.30 Tisza-part városrész érk.: 14.55 16.25 18.25
13.05 15.05 16.35 T.szederkény, Kos-

suth út
14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36 Bajcsy-Zs. út 67. 14.49 16.19 18.19
13.07 15.07 16.37 Bajcsy-Zs. út 37. 14.48 16.18 18.18
13.08 15.08 16.38 Bocskai út 14.47 16.17 18.17
13.09 15.09 16.39 Bocskai úti iskola 14.46 16.15 18.15
13.12 15.12 16.42 Szederkényi út 14.43 16.13 18.13
13.13 15.13 16.43 Szakközépiskola 14.42 16.12 18.12
13.14 15.14 16.44 Hotel 14.41 16.11 18.11
13.15 15.15 16.45 Autóbusz-állomás 14.40 16.10 18.10

érk.: 13.25 15.25 16.55 Városi Temető főbe-
járat

i n -
dul:

14.30 16.00 18.00

indul: 11.30 Tisza-part városrész érkezik: 13.25
11.35 Tiszaszederkény, Kossuth út 13.20
11.36 Bajcsy-Zs. út 67. 13.19
11.37 Bajcsy-Zs. út 37. 13.18
11.38 Bocskai út 13.17
11.39 Bocskai úti iskola 13.15
11.42 Szederkényi út 13.13
11.43 Szakközépiskola 13.12
11.44 Hotel 13.12
11.45 Autóbusz-állomás 13.10

érkezik: 11.55 Városi Temető főbejárat indul: 13.00

Fenyőfák 
kerestetnek

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

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Piacok fokozott
ellenőrzése

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsod megyei revizo-
rainak megjelenésére számíthatnak 2016. november 10-ig azok 
a kereskedők, akik a jelentősebb forgalmat bonyolító piacokon 
és a vásárcsarnokokban működnek. Az ellenőrök a nap bármely 
időszakában, munkaidőn kívül és hétvégén is ellenőrzéseket 
fognak végezni.
A NAV tapasztalata szerint a piacokon, és vásárcsarnokokban 
árusítók közül sokan még mindig nem adnak számlát, nyugtát 
a vásárlók részére. Emiatt az ellenőrök elsősorban azt vizsgál-
ják, hogy a kereskedők adnak-e szabályos bizonylatot, és beje-
lentik-e alkalmazottaikat.
Az érintett adózói kör fokozott vizsgálatának elsődleges célja a 
szabálytalankodók kiszűrése, valamint a vásárlók és a költség-
vetés érdekeinek védelme.

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz 

menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, Ti-
szaszederkény, Tisza-part) a szelektíven gyűjtött hulladékok 
(papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) begyűjté-

sét a közszolgáltató a következő héten, 
2016. november 2-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
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„A” típusú 
pályázati kiírás

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve a 2017. évre kiírja a Bur-
sa 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 települé-
si önkormányzat területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyze-
tű felsőoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony kere-
tében) teljes idejű (nappali munkarend), 
alapfokozatot és szakképzettséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfoko-
zatot és szakképzettséget eredménye-
ző mesterképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatá-
si szakképzésben folytatják tanulmánya-
ikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szep-
temberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói 
jogviszonya 2017 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2017/2018. tanév első fél-
évére eső ösztöndíj már nem folyósítha-
tó.
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 pá-
lyázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 
- kizárólag külföldi intézménnyel áll 
hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordu-
lóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követő tanulmányi félév: a 
2016/2017. tanév második (tavaszi), il-
letve a 2017/2018. tanév első (őszi) fél-
éve.
A pályázat benyújtásának módja és ha-
tárideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá-
lyázói 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 rendszerbe. 

Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az 
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új 
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a 
belépést követően lehetséges a pályáza-
ti adatok rögzítése a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói részére. A pályáza-
ti űrlapot minden évben újra ki kell töl-
teni! A személyes és pályázati adatok el-
lenőrzését, rögzítését követően a pályá-
zati űrlapot kinyomtatva és aláírva a te-
lepülési önkormányzatnál kell benyúj-
taniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csato-
landó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott vala-
mely melléklet hiányában a pályázat for-
mai hibásnak minősül. A benyújtott pá-
lyázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolni. A nem befogadott pályázatok a bí-
rálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2016. november 8.
A pályázók a döntésről 2016. december 
12. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszer-
ben kitöltve, véglegesítve, onnan ki-
nyomtatva, aláírva a lakóhely szerint il-
letékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál (I. em. 114. iroda) 
kell benyújtani.
 A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak 
a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu web-
oldalon.

„B” típusú 
pályázati kiírás

Tiszaújváros Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve a 2017. évre kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kívánó fiata-
lok számára. 
A pályázók köre
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési 
önkormányzat területén lakóhellyel ren-
delkező, hátrányos szociális helyzetű fi-
atalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe még fel-
vételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően fel-
sőoktatási intézmény keretében teljes 
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pá-
lyázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi feladatot ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt 

- kizárólag külföldi intézménnyel áll 
hallgatói jogviszonyban.
A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2017. évi fel-
vételi eljárásban először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe, és tanul-
mányaikat a 2017/2018. tanévben tény-
legesen 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 továbbiak-
ban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá-
lyázói 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 csatlako-
zott önkormányzatok pályázói részére. 
A személyes és pályázati adatok ellenőr-
zését, rögzítését követően a pályázati űr-
lapot kinyomtatva és aláírva a települé-
si önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályázati 
kiírásban meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minősül. A benyújtott pályáza-
tok befogadását az önkormányzat köte-
les az EPER-Bursa rendszerben igazol-
ni. A nem befogadott pályázatok a bírá-
latban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2016. november 8.
A pályázók a döntésről 2016. december 
12. napjáig írásban értesülnek. 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszer-
ben kitöltve, véglegesítve, onnan ki-
nyomtatva, aláírva a lakóhely szerint il-
letékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál (I. em. 114. iroda) 
kell benyújtani.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban 
bővebb információ, valamint a pályá-
zat benyújtásához szükséges adatlap és 
egyéb dokumentumok megtalálhatóak 
a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu web-
oldalon.

Bráz György 
          polgármester

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

                               Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 

Hangtechnikus állás

Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázat

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

Mátyás Zoltán 
               igazgató

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2016.

 október 27-én, csütörtökön 
10.00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Zárt ülés:
1. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntések megho-
zatalára 

2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az emléktábla-állítás rendjé-
ről szóló önkormányzati rendelet megal-
kotására
2. Javaslat a sportról szóló önkormányza-
ti rendelet megalkotására
3. Javaslat a város közművelődési és köz-

gyűjteményi feladatairól és ellátásának 
feltételeiről szóló 32/2012. (XII.21.) ön-
kormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti beruházásokra, felújításokra benyúj-
tott pályázatok elbírálására
6. Javaslat határidő-módosításra
Kérdések

Pályázat

Csütörtök, 10 óra

Műszaki előkészítő 
munkakör

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, 
Tisza út 2/e.) pályázatot hirdet műszaki előkészítő munkakör 
betöltésére a Munka Törvénykönyve szerinti jogviszony kereté-
ben, három hónapos próbaidő kikötésével, 1 év határozott időre 
szóló alkalmazással, mely meghosszabbítható.
Pályázati feltételek:
- Középfokú végzettség (gépész vagy építész szakirány).
- Hasonló munkakörben eltöltött 3-5 év szakmai gyakorlat.
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, In-
ternet).
- Büntetlen előélet.
Előny jelent:
- TERC Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Program-
rendszer ismerete.
- B kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
- Szakmai önéletrajzot.
- Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél máso-
latot.
- Jogosítvány másolatot.
- Hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy annak igénylését bizo-
nyító feladóvevény másolatot.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- Közbeszerzési eljárások előkészítése.
- Intézményi épületek, ingatlanok karbantartásához, felújításá-
hoz szükséges tervek, költségvetések, árajánlatok elkészítése.
Bér megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 07.
A munkakör a kiválasztást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtható postai úton a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. (3580, Tiszaújváros, Tisza út 2/e.) címezve, illet-
ve elektronikusan a varosgazda@tujvaros.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Figeczky Rita személyügyi ügyintéző, 49/540-636.

Kerékgyártó István
ügyvezető igazgató
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Tisztelt Vendégeink!           
Értesítjük Önöket, hogy a 

Sportcentrum uszodája 
2016. október 31- én  

szombati nyitva tartással (15.00- 20.00) üzemel,
és novmber 1-jén zárva tart.

Tiszaújvárosi Sport- Park Nonprofit Kft.
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A Sportcentrum eseményei
Október 29. (szombat)

Labdarúgás
10.00 TFCT- Kazincbarcika U19 bajnoki mérkőzés  
     Füves pálya
12.00 TFCT- Kazincbarcika U17 bajnoki mérkőzés  
     Füves pálya

Nyitott kapuk
09.00  Tollaslabda Edzőterem

Október 30. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 TFCT- Eger SE U15 bajnoki mérkőzés   
    Füves pálya
13.00 TFCT- Eger SE U14 bajnoki mérkőzés  
    Füves pálya

Labdarúgás

Igazságos pontosztozkodás
A bajnokság 12. fordulójában 
hazai pályán 1-1-es döntet-
lent játszott csapatunk a Sal-
gótarján együttese ellen.

TFCT - STC Salgótarján 1-1 (1-1)
Tiszaújváros: 300 néző. V.: Mencsik 
(Szarvas, Nagy).
TFCT: Tóth-Fodor, Dajka, Bodó, Viscsák 
(Polényi), Molnár L., Kerekes, Hussein, 
Molnár F. (Somogyi), Fabu, Kristófi.
STC Salgótarján: Sánta (Fildan)-Deb-
receni, Lupták, Benkő, Lakatos, Major, 
Radványi (Kerényi), Köböl, Obot, Csóka 
(Mbengono), Lukács. 
16. perc: Negyedik szögletét végezte el a 
Tiszaújváros. A belőtt labda üresen talál-
ta Dajkát, aki magabiztosan fejelt a hosz-
szú alsóba. (1-0)
35. perc: Obot iramodott meg a jobb ol-
dalon az alapvonal felé, majd középre lőt-
te a labdát, amit az érkező Lukács védhe-
tetlenül lőtt a hálóba. (1-1)
Hatalmas energiával, nyíltsisakos mér-
kőzést játszottak a csapatok. Szép jelene-
tek mellett kisebb nagyobb hibák is tarkí-
tották a játékot. ennek egyik oka az volt, 
hogy a pálya egyes részein a csapadékos 
időjárása miatt állt a víz, és a talaj is mély 
volt. Összességében igazságos döntetlen 
született.A mérkőzést követően a TFCT a 
tabella negyedik helyére lépett vissza.
Gerliczki Máté: Végig nagy taktikai csa-
ta dúlt a pályán és a pályán kívül is. Ezt 
én rendkívül élveztem, a szurkolóink pe-
dig biztos vagyok benne, hogy a mérkő-
zést is. A helyzetek és a játék képe alap-
ján igazságos a döntetlen. Értékes pontot 
szereztünk.
Vágó Attila: Végig izgalmas és küzdel-
mes mérkőzést játszottunk. Mindkét csa-
pat nagy erőket mozgósított a mély tala-
jon a győzelem megszerzéséért, de ösz-
szességében igazságos a döntetlen.
További eredmények
Újpest II. - DVTK II. 1-3
Jászberény - BKV Előre 3-0

Putnok - Monor 1-2
Hajdúböszörmény - Hatvan 2-1
Tállya – REAC 0-2 
MTK II. - Nyírbátor 3-1
ESMTK - Rákosmente 1-2
DVSC-DEAC II. - KBSC 1-2
Következik a 13. forduló
2016.10.29. szombat, 13.30
BKV Előre - Tiszaújváros
2016.10.29., szombat, 14.30
Monor - Jászberény 
Nyírbátor - Hajdúböszörmény
KBSC - ESMTK 
Rákosmente - Putnok 
2016.10.30.,  vasárnap, 11.00
DVTK II. - Tállya 
2016.10.30.,  vasárnap, 13.30
Salgótarján - Újpest II. 
REAC  - MTK II. 
Hatvan - DVSC-DEAC II. 

Két meccs, két tucat gól

Az utánpótlás bajnokság 9. fordulójá-
ban csak két csapatunk lépett pályára, 
és gólzáporos győzelmet aratott a Tály-
lya ellen.

U15 TFCT - Tállya KSE 15-3
Barabás Zoltán, edző: Rúgtunk 15 gólt, 
ez dicséretes. Viszont olyasmi volt ez a 
mérkőzés, mint egy nagy zacskó chips, 
jólesik, eltelünk vele, de nem adnám a 
gyereknek rendszeresen.
U14 TFCT - Tállya KSE 9-0
Császár Zoltán, edző: Nagyon sok gól-
helyzetet kidolgoztunk, azonban sokat 
el is puskáztunk. Végre ismét győztesen 
hagyhattuk el a pályát, ami remélem lö-
kést ad játékosaimnak a következő két 
fordulóra!

Teremfoci

Elkezdődött a 2016/2017. évi tiszaújvá-
rosi teremlabdarúgó bajnokság. Idén 12 
csapat mérkőzik meg a kupáért. Az első 
forduló eredményei:
FC Konako - Special J. 3-2, Galaktiku-
sok - GEMS Sport 7-2, GEMS Sport Fa-
kó - Sajó Fenyő 2-6, Sörösök - KA-JO 
2001 Bt. 1-2, SC Grund - Garázs FC 2-3, 
K.T.K. - BFM Revans 5-0.

Kosárlabda

Kiváló védekezés, győzelem
Hazai környezetben fogad-
ta soros ellenfelét a Phoenix 
KK. A Salgótarján ellen im-
ponáló játékkal sikerült meg-
szerezni a győzelmet. 

Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix 
KK - Salgótarjáni KSE 

76-68 (25-16, 23-20, 18-16, 10-16)
Tiszaújváros, 450 néző. V.: Sallai, Ger-
gely Cs., Bács.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK: 
Debreceni (18), Madár (20/9), Papp B. 
(10/6), Szabó N. (6/6), Pöstényi (3/3). 
Csere: Benőcs D. (4), Magyar L. (3/3), 
Kilyén (1), Osnach (11), Kovács Z. (-).
Salgótarjáni KSE: Moore (19), Blasko-
vits (21/6), Csapai (12), Béres (5), Dáni-
el (6/3). Csere: Szabó (4), Debreceni (-), 
Tóth (-) Mucibabic (1).
Már a mérkőzés elején látszott, hogy a 
nyáron jelentősen átalakult nógrádi ala-
kulat készült az ugyancsak több poszton 
megváltozott Phoenixből. A Salgótarján-
ból érkezett Madár András például szoros 
felügyeletet kapott, így az első negyedben 
„csak” egy 3 pontosra futotta tőle, ám ha 
neki nem lehet, akkor jönnek a többiek, 
és bizonyítják, nem egy, vagy két ember 
miatt szárnyal a Phoenix, hanem a csa-
pategység okán. De nem csak a pontszer-

zés ment, hanem a védekezés is. Talán a 
szezon eddigi legjobb védekezését mutat-
ta be az első félidőben a tiszaújvárosi ala-
kulat, ennek eredményeként egy kicsit el 
is fáradtak, ezért az utolsó játékrészre ma-
gára talált az egyébként kiváló játékerőt 
képviselő Salgótarján.
Mindent egybevetve egy nagyszerű, for-
dulatoktól sem mentes mérkőzésen meg-
érdemelt győzelmet aratott a Phoenix, 

mely már a tabella második helyén áll.
Brunyánszky István, vezetőedző: A na-
gyon jó első félidei védekezés után fejben 
kicsit kiengedtünk és hagytuk játszani az 
ellenfelet. Gratulálok a csapatnak, hiszen 
a tartásunk sokadszorra is megmaradt, si-
került hatalmas győzelmet aratnunk. Kö-
szönjük a közönségnek, hogy a kritikus 
pillanatokban is mellettünk volt.
Molnár István, vezetőedző: Védekezés-
ben nagyon sokat hibáztunk, az első fé-
lidőben közel ötven pontot kaptunk. Tá-
madásban pedig elbizonytalanodtunk a 
Tiszaújváros védekezésétől. A második 
félidőben volt egy ritmusváltásunk, de 
nem tudtunk élni vele.

Hengerelt az utánpótlás
Bár az első negyedben még a nógrádi-
aknak állt a zászló, az azt követő két ne-
gyedben mindössze két-két pontot enge-
délyezett ellenfelének a Phoenix utánpót-
lás csapata. Az U20-asok viadalában így a 
Salgótarjánt teljesen megérdemelten ver-
ték 40 ponttal. A fiatalok előreléptek a ta-
bellán, jelenleg a hatodik helyről várják a 
folytatást.
Tiszaújvárosi Termálfürdő-Phoenix KK - 
Salgótarjáni KSE 65 - 25 (9-13, 17-2, 17-
2, 22-8).

Erőemelés, testépítés

Kerékpározás

Őszi kupa

Orosz nyert
 a szezonzárón

Kilenc egyesület több mint másfélszáz versenyző-
je - és számos egyéni induló -  nevezett, hogy erejé-
ről vagy kidolgozott izomzatáról adjon számot az 
Eötvös középiskola tornatermében. A Tiszaújváro-
si Fitness Sport Club hagyományos őszi versenyén 
még sosem volt ekkora érdeklődés.

Fekvenyomó, erőemelő és PE-teszt magyar bajnokság, valamint 
a Tisza Kupa testépítő és fitness tehetségkutató versenyt rendez-
tek az elmúlt hétvégén. Ez utóbbit az elmúlt években színpadi 
környezetben a Derkovits Kulturális Központban tartották, idén 
a számos program miatt nem sikerült időpontot egyeztetni, ezért 
került most az erőemelő versennyel egy helyszínre.
- Én szeretem megadni a tiszteletet ezeknek a testépítőknek, 
amihez hozzá tartozik a fény, a pompa és a színpad - mondta 
Nánásiné Tóth Ibolya, a verseny szervezője. - Ehhez hozzá van-
nak szokva, de mivel a gyermek Európa Bajnokság a jövő héten 
lesz, a többi hétvégére pedig nem tudtuk sehogy sem leszervezni 
a helyszínt, így most itt rendezzük mindkét versenyt.
A fekve nyomás és a testépítés nem is áll túl távol egymástól.
- Lényegében két éve kezdtem el a testépítést, előtte erőemelő 
voltam - mondta Bognár István, a TIFIT SC sportolója. - Egy sé-
rülés miatt abba kellett hagynom az erőemelést és azért jöttem át 
a testépítésre, hogy a sportolást tovább tudjam folytatni.
A tiszaújvárosi versenyzők remekül szerepeltek, mert az erő-
emelés, fekvenyomás, PE-teszt versenyszámokban, különbö-
ző kategóriákban és súlycsoportokban összesen 15 első helyet 
szereztek Majoros Árpád, Firtelmeiszter Erika, Madarász Péter, 
Kővágó Dániel, Szabó Dávid, Szabó Szilárd, Nagy Róbert, Ná-
nási Nikoletta és Dr. Varga Judit jóvoltából. Emellett négy má-
sodik és öt harmadik hely is gazdagítja a szervező egyesület dí-
jait a számos helyezés mellett.

Európa Kupa győztes Madarász
És még mindig erőemelés. Szerencsen rendezték meg a GPA-
IPO Erőemelő Európa kupát ahol öt nemzet több mint 200 ver-
senyzője mérte össze erejét. Az ifjúsági T2-es kategóiában tisza-
újvárosi siker született Madarász Péter a TIFIT sportolója első, 
míg ifjúsági abszolút kategóriában harmadik lett.

Orosz Gergő, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója már több 
éve “kétlaki” életet él, alapsportága mellett rendre megmérette-
ti magát kerékpárversenyzőként is. Nem volt ez másként a kö-
zelmúltban sem, amikor  a Ferencvárosi SZSE színeiben két vi-
adalon próbált szerencsét. A Nemzetközi Kerékpáros Szövet-
ség Bécsben, 250 méteres fapályán megrendezett U19-es Grand 
Prix Wien elnevezésű nemzetközi versenyén hat számban állt 
rajthoz, melyek közül az omnium összetett pontversenyben a 
második helyet érdemelte ki, míg a scratch versenyszámban a 
hatodik pozícióban végzett.
Az országos szezonzáró versenynek Debrecen adott otthont. A 
korosztályos válogatottat is erősítő Orosz Gergő az U19-es kor-
osztály 90 km-es mezőnyversenyében nagyszerű hajrájának kö-
szönhetően megszerezte az aranyérmet, így szépen fejezte be a 
szezont.    

Orosz Gergő (balról a harmadik) gyorsasága aranyat ért 
Debrecenben. (Fotó: Magánarchívum)

Általában a hölgyekről készült fotókat közöljük. Most kivé-
telt teszünk. 

Dajka (4) fejese a hálóban. 

A kép csalóka, nem a Phoenix fogott 
padlót. 
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Tiszaújváros várossá 

nyilvánításának 

50. évfordulója 

alkalmából megjelent

Stevanyik András 

A hatvanhatodik város 

című könyve. 

Megvásárolható  

a Hamvas Béla 

Városi Könyvtárban.

Ára: 2.500,- Ft

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

Retróvásár
Kedves Olvasó!
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt, fiatalt az apró haszná-
lati-, dísz- és emléktárgyakat kínáló vásárunkra.
Helye: Kazinczy Közösségi Ház udvara.
Ideje: október 30.  (vasárnap) 9-12 óráig.

Sóvágó Gábor elnök
 TVK Nyugdíjasok Baráti Köre
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