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Téli gépszemle

Készenlétben az emberek, a járművek

Műszaki vizsgáztatás, tolóe-
kék felszerelése, a járatter-
vek aktualizálása, síkosság-
mentesítő anyag előkészítése. 
Minden évben visszatérő fel-
adata ez a Tiszaújvárosi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft.-nek, 
hogy a télre felkészítse és elle-
nőrizze a fagyott, havas utak 
takarítására szolgáló gépe-
ket. 

Hét jármű vonult fel az idei téli gépszem-
lén, köztük három új mutatkozott be. Két 
Multicar kisteherautó és egy John Deere 
kistraktor. 
- Nagyon jó, hogy az önkormányzat jó-
voltából új gépekkel gazdagodott a jár-
műpark - mondta Molnár Tamás. - Én 
az új John Deere kistraktorral dolgozom, 
amelyet egész évben ki tudunk használni. 
Nyáron a locsolási munkálatokat végez-
zük vele, télen pedig a hó eltakarítását, il-
letve a só kiszórását segíti.
Az idei gépszemlét Krajnyák László, a 
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 
műszaki vezetője irányította.
- Az ellenőrzések során a gépek műszaki 
állapotát rendben találtuk. A tolólapátok, 
a fényszórók és irányjelzők működését 
vizsgáltuk - sorolta az elvégzett teendő-

ket a műszaki vezető. - A két nagy jármű 
az utak síkosságmentesítését és a hótolás 
feladatát látja majd el. A három Multicar 
és az új beszerzésből származó John De-
ere kistraktor a lakóterületen lévő kisebb 
utak, járdák, kerékpárutak mentesítésére 
szolgálnak. 
A hóeltakarításban nem csak a gépek, ha-
nem 35 munkás is bevethető a tél folya-

mán. Extrém esetben ez a létszám al-
vállalkozók bevonásával 60 főre növel-
hető. A gépi és kézi erő mellett a síkos-
ságmentesítő anyagokból is rendelkezés-
re áll a megfelelő mennyiség. Több mint 
200 tonna útszóró só és megközelítőleg 
60 köbméter fűrészpor várja a fagyos haj-
nalokat. A cég november 15-től teljes ké-
szültségben áll.

A szociális munka napja

Az elesettekért 
dolgoznak

November 12-e a szociális munka napja, a társadalom megbe-
csülésének gesztusa ez az ünnep világszerte. Ez alkalomból kö-
szöntötték a szociális szféra tiszaújvárosi dolgozóit is.
Hazánkban a lakosság egyharmada küzd szociális problémák-
kal. A gondozást igénylőkön a szakterület dolgozói segítenek. A 
világnapi ünnep jó alkalom arra, hogy felhívják a közvélemény 
figyelmét azokra, akik az elesettekért dolgoznak.
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Csodák márpedig vannak
Olykor hétköznapiak, és olykor hétköznapi emberekkel esnek 
meg. Az is előfordul, hogy nem Batman-ek, hanem hétközna-
pi emberek teszik a csodát. 
Olyanok, akik látnak tüzet, árvizet, balesetet. Látnak gyári 
munkást, kertészt, tanárt és tisztviselőt. Gyereket, aki járni 
tanul, és ovis csoportot Hull a pelyhest énekelni. Iskolásokat, 
érettségizőket, útépítést, építkezést. Látnak zöld mezőt és sző-
ke Tiszát, látnak születést és halált. Ezt mind megírják, és 
meg is mutatják, mert ez a dolguk, a hivatásuk. 
Egy maroknyi ember, úgy egy tucat körül, március havában, 
éppen tizenötödikén, Lovas Lajos díjat kapott. Az oklevél 
a polcra került, de az azzal járó pénzjutalom egy jó darabig 
még nem találta a helyét. A maroknyi ember közben végez-
te a dolgát, tette, amit kell. Nyitott szemmel, mert ezt a mun-
kát csak így lehet. Így történhetett, hogy a pénznek egyszer 
csak helye lett.
Három családhoz „kopogtatott” a jutalompénz. Hétközna-
pi családokhoz, amelyek nem mindennapi szeretetben nevelik, 
legkevésbé sem átlagos gyermeküket. Hittel, megbékélve a sors-
sal, mégis bizakodva, napról-napra, néha a csodát várva. Cso-
dák márpedig vannak...
Egy maroknyi ember szívét mostanság meleg járja át. Az 
enyémet pedig büszkeség.

 Radácsi Zsuzsa

Hét jármű, 30 munkás, 200 tonna só, 60 köbméter fűrészpor áll készenlétben november 15-től, hogy csúszás- és hómente-
sítse Tiszaújváros út- és járdahálózatát. 

Az új beszerzésű kistraktor egész évben hasznosítható. Most téli üzemmódban 
áll készen a bevetésre. 
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Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és 
szombaton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesznek szentmisék 
templomunkban. 
Novemberben minden héten, szerdán az elhunytakért lesz a 
szentmise, az adományozók szándékára.

Görögkatolikus
Csütörtökön 17:00 IX. imaóra, vecsernye. Pénteken 8:00 
Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Szombaton 17:00 vecsernye. 
Vasárnap 10:00 utrenye, 11:00 Szent Liturgia. Hétfőn, nov. 21-
én az Istenszülő Szűz Mária templomba vezetésének ünnepét 
tartjuk, a Szent Liturgia 17:30-kor kezdődik. Kedden 8:00 
Szent Liturgia, 17:00 vecsernye. Szerdán 17:00 IX. imaóra, 
vecsernye.

Református
Csütörtökön: 17:00 bibliaóra. Vasárnap Tiszaszederkényben 
10:00 órától, Tiszaújvárosban 11:00 és 16:00 órától lesz isten-
tisztelet. A városban a délelőtti istentisztelet ideje alatt az ima-
házban gyermek istentiszteletet tartunk. A délutáni alkalom 
után konfirmációra felkészítő oktatás az imateremben.

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

id. SzoboSzlai iStván 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

 darabánt iStvánné 
(Szül.: SzakácS ilona) 

életének 87. évében elhunyt. Temetése 2016. november 
18-án (péntek) 11 órakor lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben.
                             A gyászoló család

„Elcsitult a szív, mely
Értünk dobogott
Pihen a kéz, mely
Értünk dolgozott”

Fájó szívvel emlékezünk arra a fájdalmas napra, amikor 
virág béla 

két éve eltávozott közülünk.
Gyászoló családod

Köszönet
Tisztelt Balogh Józsi Bátyám Girincsről!
Kérem, fogadja el nyilvános köszönet-
nyilvánításomat az Építők útja 9-17. sz. 
épület lakói nevében. Ön 2016. november 
8-án, késő este (kb. 23.35) észlelte, hogy 
szemetes konténerünk füstöl és azonnal 
segítségért kiabált. Kiss Gyula lakótár-
sunk azonnal a segítségére sietett és egy 
vödör vízzel eloltották a „füstölgőt”. Mire 
leértem a harmadik emeletről, Önök már 
megmentették a konténerünket.
Egyébiránt emlékezetes nap volt szá-
momra november 8-a. Egy temetés, egy 
házassági évforduló és egy kuka meg-
mentése egy nap alatt!
A lakók nevében köszönettel:

Bacsó József

Láthatósági kampány

Nappal is jól kell látszani
Láthatósági mellényben, vi-
lágító, villogó lámpákkal ke-
rékpároztak együtt a nyugdí-
jasok és a rendőrök Tiszaúj-
város utcáin. 

Ezen a héten láthatósági kampányt szer-
vez a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Alosztálya. Első-
sorban a gyalogosokra és a kerékpárosok-
ra irányul a figyelem. 
- Az akcióval szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet, hogy mindenképpen gondos-
kodnunk kell arról, hogy  jól észrevehe-
tők legyünk - nyilatkozta lapunknak Po-
csai Csaba, a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tányság közlekedésrendészeti alosztály-
vezetője. - Az őszi és téli időszakban ha-
marabb sötétedik,  már most, délután fél 
5-kor sötét van. Fontos, hogy a rossz idő-
járási- és látási viszonyok miatt ne csak 
este, hanem napközben is jól láthatóak le-
gyünk.
 A kampány során fokozott ellenőrzéseket 
folytat a rendőrség Tiszaújvárosban, Me-

zőcsáton és a Tiszaújvárosi Rendőrkapi-
tánysághoz tartozó településeken. Az el-
lenőrzések ideje alatt a rendőrök látha-
tósági mellényeket és kerékpárlámpákat 

osztanak, melyeket a Borsod - Abaúj - 
Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bi-
zottság biztosított számukra.

ema

Roma ruhaosztás
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Tiszaújvá-
rosi Polgárjogi Mozgalommal és a Tiszaújvárosi Cigány Nagy-
családosok Szervezetével közösen a rászoruló roma családok ré-
szére használt és új ruhákat oszt 2016. november 19-én (szom-
baton) 10,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. 
szám.

Farkas Sándor 
elnökÜnnepel a város

„Naponta nő és tágul a világ:
Tegyétek tökéletesebbé tehát!
Mert ha jobb és tökéletesebb lett,
benne mindenki otthont lelhet.”
/Goethe/
Elődeink – a város vezetőivel együtt – 
egyre jobb és tökéletesebb közösséget te-
remtettek településünkön. Az itt megfor-
duló idegenek mind elismeréssel szólnak 
lakóhelyünkről.
Mi, akik már több évtizede itt élünk, nyo-
mon követhetjük a folyamatos fejlődést, 
a város vezetésének gondoskodását: a fi-
atalokról, az intézményekről, az egyesü-
letekről, a nyugdíjasokról, a támogatásra 
rászoruló lakosokról.
50 éves a város. Egész évben ünnepelünk. 
A megemlékezések során a képviselő tes-
tület különböző kitüntetésekkel ismerte el 
a kiemelkedő munkát végző személyeket, 
közösségeket.

Polgármesterünk 8 évig önkormányzati 
képviselő volt, főállásban 22 éve szolgál-
ja a közügyet: 2002-től 2010-ig alpolgár-
mesterként, azóta mint polgármester.
„Alulról jövő kezdeményezésként”, a vá-
rossá nyilvánítás 50. évfordulója alkal-
mából kérjük a képviselő testületet, hogy 
Bráz György polgármesternek is javasol-
janak munkájához méltó elismerést, ki-
tüntetést.
Tudjuk, hogy a kezdeményezés nem 
szokványos, de 19 szervezet, valamint  
a három városunkban működő történel-
mi egyház képviselőjének egyetértése, tá-
mogatása – több száz embert képviselve – 
meggyőző érvként szolgál a kérés támo-
gatásához.
Ha más is egyetért törekvésünkkel, kérjük 
támogassa azt!

Nadanicsek Imréné és Petró Mihály 
          nyugdíjas pedagógusok

Félelem
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik no-

vemberi sorozatunk. A megfejtéseket 

a hónap végén egyben várjuk e-mail-

ben a kronika@tiszatv.hu címre, vagy 

postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent 

István út 16. címre.

2. oldal 2016. november 17.Sokféle

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, 

+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 20-ig (vasárnapig) 
az Arany Sas Gyógyszertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-
688), majd november 21-től (hétfőtől) a Tisza Gyógyszertár 
(Örösi út 1/A., tel.: +3620/400-1952) 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.  
Gyógyszertárak nyitvatartása:
                                    Hétköznap            Szombat     Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-18  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-19

Rendőrségi „felvezetést” kaptak a nyugdíjas kerékpárosok. 



Humán szolgáltatások

Mintegy harmincan 
hajlék nélkül

A múlt héten a szociális munka napját ünnepelték 
a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ dol-
gozói. Az intézmény vezetőjét, Poropatich Pétert 
az ünnepség előtt kérdeztük egy hétköznapi, ám 
ugyancsak aktuális témáról, a hajléktalanok ellá-
tásáról.

- A hajléktalanok ellátása fontos feladata az intézményünknek, 
amelyre mindig figyelmet fordított az önkormányzat - mond-
ta Poropatich Péter. - 1990-től működik a városban a Hajlék-
talanok Átmeneti Szállása. Lassan tíz éve, 2007-ben az önkor-
mányzat új, 17 férőhelyes szállást épített a Huszár Andor úton, 
amely évek óta teljes kihasználtsággal működik. Sajnos az utób-
bi években újra növekedésnek indult a hajléktalanok száma és 
a jelenlegi szállás szűknek bizonyult, nem tudott az intézmény 
mindenki számára férőhelyet biztosítani, ezért volt szükség az 
intézményhálózat bővítésére, és hamarosan megnyílik a nappa-
li melegedő, amelyről az elmúlt héten már tájékoztatta a Króni-
ka a lakosságot. 
- Tudják pontosan, hogy hány hajléktalan van a városban?
- Jelenleg 17 fő lakik a szállón és 10-12 főre - számuk folyama-
tosan változik - tehető azon hajléktalanok száma, akik a város-
ban élnek és különböző helyeken töltik az éjszakát.
- Tulajdonképpen milyen tevékenységek tartoznak a hajléktala-
nok ellátásába? 
- A szálláson lévőkkel a hajléktalanszálló dolgozói folyamato-
san kapcsolatot tartanak, a szociális munka eszközeivel segítik, 
támogatják őket. A Családsegítő Szolgálat dolgozói rendszere-
sen járják a várost, feltérképezik a közterületen tartózkodó haj-
léktalanokat. Folyamatosan kapcsolatot tartanak velük, ruhaa-
dományokat, takarókat juttatnak számukra, segítik őket az ügy-
intézésben, az iratok pótlásában. Ha szükséges, orvoshoz irá-
nyítják őket. Minden tiszaújvárosi hajléktalan számára lehető-
ség van ingyenes szociális étkezés igénybevételére, amit szin-
tén az intézmény biztosít számukra. A Magyar Élelmiszerban-
kon keresztül hétköznapokon a Tesco által biztosított kenyeret, 
pékárut, gyümölcsöt osztunk a rászorulók számára. Erről a lehe-
tőségről folyamatosan tájékoztatjuk a hajléktalanokat is. 
- A rövidesen megnyíló nappali melegedő milyen ellátást nyújt 
majd?
- Az új nappali melegedőben lehetőség lesz arra, hogy minden-
ki, aki igényli, naponta megfürödhessen, kimossa, megszárítsa a 
ruháját, elfogyasszon egy ebédet, eltölthesse az egész napját, ne 
kelljen az utcán ácsorognia hidegben, esőben. 
- Együttműködők a hajléktalanok?  
- Úgy gondolom, hogy az intézmény az önkormányzat támoga-
tásával szorosra fonta a szociális hálót és segítséget tud nyújta-
ni minden rászoruló számára. Sajnos azonban minden igyekeze-
tünk ellenére többen vannak olyanok, akik visszautasítják a se-
gítséget, különböző látszat indokok alapján elzárkóznak attól, 
hogy beköltözzenek a szállóra, igénybe vegyék a szolgáltatáso-
kat. Az persze igaz, hogy akik a szállóra be szeretnének költöz-
ni, vagy egyéb intézményi szolgáltatásokat igénybe venni, azok-
nak vállalniuk kell a szabályokat is. Van házirend, amit be kell 
tartani, figyelemmel kell lenni arra, hogy nem egyedül vagyok, 
mások igényeit, szokásait is tiszteletben kell tartani. 

                                                                    F.L.

Tízéves a Remény Klub 

Sorstársak közössége
2006 novemberében alakult 
meg városunkban a Remény 
Klub. A daganatos betegek 
számára létrejött csoport a 
Rákbetegek Országos Szer-
vezetének keretein belül mű-
ködik. Tizedik születésnapju-
kat támogatóik és társszerve-
zeteik képviselőivel ünnepel-
ték a klubtagok. 

A rendezvényt Bráz György polgármes-
ter nyitotta meg, mint mondta, Tiszaújvá-
ros egy fiatal város, viszont nagyon sok 
önszerveződő közösség működik. A Re-
mény Klub különleges helyzetben van, 
hiszen tagjai sorstársak. 
- Nagyon örültem annak, hogy létrejött ez 
a kis közösség - mondta a polgármester 
-, és egymást segítve próbálják reményte-
libbé tenni a hétköznapokat. Annyira jól 
működik ez a klub, hogy a városban is so-
kan tudnak róla, hiszen mindig van egy-
két kedves meglepetése, gesztusa a város 
felé - mondta Bráz György. 
A klub történetének elmúlt tíz évét Szabó 
Andrásné klubvezető idézte fel, aki szólt 

a hagyományos városi programokról - 
mellrák elleni séta, tojásfa-díszítés -, és 
a klubtagoknak szervezett kirándulások-
ról is. Tíz év reménységben - ezzel a mot-
tóval tartotta meg beszámolóját, s hang-
súlyozta, az ilyen rendezvények - mint ez 
a mostani is - sokat jelentenek az életük-
ben. Ezt erősítették meg a klub tagjai is. 
- Én már a kezdetektől klubtag vagyok - 
mondta Papp Józsefné -, nekem sok min-
dent jelent ez a klub, sokat köszönhetek a 
társaknak. Olyanok vagyunk, mint a test-
vérek. Igazából nem szokott szóba kerül-
ni, hogy kinek mi baja van. Ha valaki el 
akarja mondani, akkor megteszi, de ha 
nem, az sem baj. Az a fontos, hogy együtt 
legyünk - tette hozzá. 
Hasonló véleményen van Balogh Ferenc-
né is. 

- Nagyon összetartó csapat vagyunk, vár-
juk a találkozásokat. Minden hónap má-
sodik csütörtökén találkozunk, sok-sok 
ötletünket megvalósítjuk, kézműveske-
dünk, alkotunk, kirándulunk. Egyáltalán 
nem szomorkodunk, mert nem a beteg-

ségről szól itt az élet. Nyilván izgulunk 
egymásért, mindenki szeretne segíteni a 
másikon, de nem elcsüggedve, hanem re-
ménységgel. Azért is Remény Klub a ne-
vünk, mert mindig reméljük, hogy jobb 
lesz - mondta. 
A közösség gyógyító erejéről Pálnokné 
Pozsonyi Márta klinikai szakpszicholó-
gus tartott előadást. 
- A kutatások azt mutatják, hogy egy 
hosszas betegség után azok az emberek 
hamarabb épülnek fel, akik valamilyen 
csoporthoz tartoznak - mondta Pálnokné 
Pozsonyi Márta. - Ezeknek a közösségek-
nek nagyon fontos feladatuk van. Egy-
részt befogadják azokat az embereket, 
akiknek támaszra, segítségre van szüksé-
gük, itt az elfogadásról beszélünk. Emel-
lett nagyon fontos a figyelem, hiszen ami-

kor betegek vagyunk, elesetté válunk, és 
szükségünk van a figyelemre. És ami ta-
lán a legfontosabb, az a szeretet. Ennek 
is több megnyilvánulása van. A Remény 
Klubban az egyik legfontosabb az a mi-
nőségi idő, amit együtt töltenek a tagok, 
különböző rendezvényeken, kreatív fog-
lalkozásokon, beszélgetéseken. Ilyenkor 
az ember egy kicsit elfelejti a betegsé-
gét, feloldódik, feltöltődik. A beszélgeté-
sek mellett fontos az is, hogy néha meg-
öleljük egymást, hogy nevessünk, hiszen 
ezeknek endorfintermelő hatásuk van - 
mondta a klinikai szakpszichológus. 
Nagyné Kántor Judit, a rendelőintézet fő-
igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta, 
nagy bátorság kell ahhoz, hogy működjön 
egy ilyen csoport, a Remény Klub tagjai 
azonban már összekovácsolódtak és so-
kat tudnak segíteni magukon. Az ünnep-
ség vendége volt Szabó János, a 26 év-
vel ezelőtt alakult Rákbetegek Országos 
Szervezetének elnöke is. 
- Mintegy ötven klub alkotja a szervezetet 
- mondta. - Sajnos nagyon kevés érintett 
csatlakozik ezekhez a klubokhoz, és ami 
még probléma, az a korosztály megoszlá-
sa. A fiatalok közül nagyon kevesen vál-
lalják fel az érintettségüket. Így megpró-
bálunk nyitni feléjük. Olyan klubokat szer-
vezünk, ahol kimondottan a fiatalok prob-
lémáira keressük a megoldást, illetve fa-
cebook-csoportokon keresztül próbáljuk 
őket elérni - mondta az országos elnök. 
Az előadásokat követően Bráz György 
polgármester Stevanyik András A hatvan-
hatodik város című könyvének egy-egy 
példányát és emléklapot adott át a klub-
tagoknak, míg Szabó János emléklappal 
köszöntötte az ünneplőket, Szabó And-
rásné klubvezető pedig a támogatók se-
gítségét köszönte meg egy-egy emléklap-
pal. Az elmúlt tíz év kreatív munkáiból 
egy kis kiállítás is nyílt, a klubtagok pe-
dig húsmentes ételeket is készítettek az 
ünnepi alkalomra. 

                                   Fodor Petra

Zöldülő Tiszaújváros 

Faültetés Szederkényben
186 szilfát ültet el a Tiszaúj-
városi Városgazda Nonprofit 
Kft. Tiszaszederkény határá-
ban, a Vasvári Pál úton. Ilyen 
erdősávot az út túloldalán 
már ültettek tíz évvel ezelőtt. 
A „Zöldülő Tiszaújváros” 
program keretében most egy 
újabb erdősávot telepítenek.

 - Ez a puszta szil Ázsiából jött, jól bír-
ja a szárazságot, a rossz levegőt. Földlab-
dás, túlkoros, háromszor iskolázott fák, 
melyeket már megmetszettünk és a héten 
valamennyit el is ültetjük a kijelölt hely-
re - mutatja be az új „jövevényeket” Ke-
rékgyártó István, a Városgazda Kft. ügy-
vezetője. - Nem ez az első és nem is az 
utolsó faültetési akciónk az idén, hiszen 
a terv szerint összesen 408 fát ültettünk 
el ebben az esztendőben. A Jabilnél a cég 
támogatásával 51-et, a Dísztónál a MAN 

segítségével 15 fát ültettünk el, további 
20 került a város parkjaiba, kettő a haj-
léktalan szállóhoz, 53 a kempingbe. Most 

itt 186 szil kerül földbe, az Ifjúsági park-
ban pedig hamarosan 81 darab. 

                                 berta

Jobbra az átmeneti szállás, balra a nappali melegedő. 

Teakonyha is van a nappali melegedőben. 
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A klub tagjai egymást segítve próbálják reménytelibbé tenni a hétköznapokat. A 
kép előterében a Miskolcról és Kazincbarcikáról érkezett vendégek. 

Kézműves munkáikból kiállítást is rendeztek a jubileumra. 

A szilfa jól tűri a szárazságot, a rossz levegőt.



Liszt, glutén, búza, tojás, tej 

Az ételallergiáról mindenkinek 
Korunk egyik népbetegsége 
az allergia. Míg jó néhány éve 
leginkább a légutakat érintő 
allergiákról hallottunk, ma 
egyre többet foglalkozik a vi-
lág a különféle ételallergiák-
kal. Nem egyéni probléma, 
hanem társadalmi, hiszen 
egyre több az érintett. 

Sok helyen, - köztük Tiszaújvárosban is 
- már a közétkeztetésben is gondoskod-
nak az allergiások étrendjéről. A diétás ét-
keztetés miatt a Tiszaújvárosi Intézmény-
működtető Központ közel 20 féle menüt 
főz egy nap, így az egyénre szabott dié-
ta megoldott, legyen szó tej, tojás, glutén, 
laktóz, fruktóz vagy mogyoróérzékeny-
ségről. 

Allergia-orgia

Riczu Anikó természetes gyógymód ta-
nácsadó évekkel ezelőtt kezdett el foglal-
kozni a különféle ételallergiákkal és a he-
lyes táplálkozás fontosságával.
 - Nem volt érintett a családomban, de ér-
dekelt a téma, hiszen a helytelen táplál-
kozás betegséget is okozhat, a megfelelő 
táplálkozás pedig gyógyíthat. Napjaink-
ban ötvenezer adalékanyag létezik, éppen 
ezért nehéz jó élelmiszert találni a boltok 
polcain. Nagy százalékban találunk ben-
nük tartósítószereket és sajnos ezekre az 
„E” számokra is lehetünk allergiásak - 
kezdi Anikó. 
 - Az ételallergia velünk születik vagy ki-
alakul?
- A gének is hordozhatják, ilyen példá-
ul a cöliákia, de persze ez nem azt jelen-
ti, hogy mindenképpen kialakul ez az al-
lergia fajta, hiszen a környezeti tényezők 
is befolyásolják. A klasszikus ételallergia 
az, amikor bizonyos allergén táplálékok-
ra a szervezetünk elkezd ellenanyagot ter-
melni. A tej és tojás a leggyakoribb cse-
csemőkori allergia, de ezen kívül renge-
tegféle van még, szója, halak, olajos mag-
vak, földi mogyoró, paradicsom, narancs.  
Az ételallergiák országspecifikusak is, itt-
hon a tej, tojás okoz leggyakrabban gon-
dot, Japánban a szója, Amerikában a föl-
dimogyoró, Ázsiában a rizs, a csicseri 
borsó, az északi országokban a halak. Tu-
lajdonképpen az alapélelmiszerek váltják 
ki, mert sokat eszünk ezekből. Gondol-
junk csak magunkra és a gluténre. Regge-
lire vajas kenyeret eszünk, délben tésztát, 
este pizzát, és ezzel már jól le is terhel-
tük a szervezetünket egyféle táplálékkal. 
Ezért is fontos a változatos étrend. 
- Kinőhetők ezek az allergiák?

- A klasszikus ételallergia kinőhető. Nem 
csak a tápszeres babák lehetnek allergiá-
sok, az anyatejen cseperedők is, hiszen ha 
az anya tejet, vagy tejterméket fogyaszt, 
az szoptatáskor az anyatejjel átmegy a 
baba szervezetébe, eljut a baba emésztő-
rendszeréhez, ami bőr és emésztőszervi 
tüneteket okoz. Aki gyermekkorában al-

lergiás a tejre, tojásra - ami kinőhető - na-
gyobb valószínűséggel lesz később aszt-
más, de egyéb más allergia is nagyobb 
százalékban alakulhat ki nála. 
- Keresztallergia létezik ételek esetén?
- Igen, például aki tejérzékeny az szója-
tejet sem ihat. Érdekes ez, megfigyelték, 
hogy 1948 és 1979 között negyvensze-
resére emelkedett a tejallergiások száma 
a tápszerek térhódítása révén. A ’70-es, 
’80-as években a gyerekek kapták a fe-
les tejet, a higított tejet, három hónapo-

san pedig már a tejbegrízt, azért van az, 
hogy a mai 30-as, 40-es korosztály eny-
nyire allergiás.

Feltűnő tünetek

- Milyen árulkodó tünetek vannak?
- Vegyük megint a leggyakoribbat, a tejal-
lergiát. Ez esetben bőrtünet, ekcéma, csa-
lánkiütés, duzzanat árulkodik a betegség-
ről, a végbélnyílás kipirosodhat, de az is 
ráutaló jel, ha sokat bukik a baba. Ha egy 
gyereknél nagyon gyakoriak a felső lég-
úti megbetegedések, ha refluxos, ha véres 
a széklet, ha gyakori a hasmenés, hányás, 
akkor gondolni kell mindenképpen ételal-
lergiára és mielőbb ki kell vizsgáltatni. A 
klasszikus lisztérzékenység, a cöliákia egy 
autoimmunbetegség, amikor az immun-
rendszer túlműködik, olyan ellenanya-
got termel a szervezet, ami megtámadja 
a bélbolyhokat, ezáltal nem lesz teljes ér-
tékű a felszívódás. Érdekes, hogy a lakos-
ság másfél százaléka cöliákiás, de gene-
tikailag 3 millióan hordozzuk ezt a gént, 
mégis nem feltétlenül alakul ki a betegség, 
de valami mégis beindítja ezt a dolgot. A 
lisztérzékenység egy életen át végigkísé-
ri az embert, éppen ezért folyamatosan di-
éta szerint kell élnie annak, akinél ez ki-
alakult. Nem rég jöttek rá a szakemberek, 
hogy vannak, akik megeszik a glutént és 
tünetük lesz, de nem mutatható ki az el-
lenanyagtermelődés és a bélbolyhok sem 
károsodnak. Van olyan is, hogy egy an-
tibiotikumos kúra, vagy fertőzés után át-
eresztővé válik a bél, ez okozza az időle-
ges gluténérzékenységet. A magyar lakos-
sága 6%-a ebben szenved, ez kezelhető 
gluténmentes diétával, ami körülbelül fél-
egy év alatt megszünteti a gyulladást. 

berta 

Könnyű sérültek

Óvónők szakmai délutánja

Tengelysúlyt mérnek

Elátkozott elágazás

Néphagyományok

Mérleg az útban

Kisteherautóval karambolozott egy személyautó Tiszaújváros és 
az M3-as autópálya között, az oszlári elágazásnál november 14-
én. (Ugyanott, ahol egy hete hasonló baleset volt.) A műszaki 
mentést a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók végezték, áramtala-
nítottak, a beavatkozás idejére félpályán lezárták az utat. A ba-
lesetnek könnyű sérültjei voltak.

Kisasszony napjától hamvazószerdáig elevenítették fel a ma-
gyar néphagyományokat az óvónők szakmai délutánján. Dr. Ka-
rácsony-Molnár Erika néprajzkutató előadását Fábián Éva me-
semondó színesítette az adott ünnephez kapcsolódó mesével. 

Január elsejétől a 35-ös főút Tisza-híd előtti sza-
kaszán is méri majd a Nemzeti Útdíjfizetési Szol-
gáltató Zrt. az áthaladó gépkocsik súlyát, ez alap-
ján a túlsúlyos teherautók bírságra is számíthat-
nak, igaz, csak 2017 júliusától.

Az elmúlt hetekben sok autós bosszankodott, nem értve, hogy 
miért kell felmarni, újraaszfaltozni az egyébként jó állapotban 
lévő szakaszt. Azért, hogy jó állapotban legyen később is, csak-
úgy, mint az egész út. Az útburkolatba ugyanis a tengelysúly 
mérésére alkalmas érzékelőket építettek be. Az áthaladó jármű-
vek képe, valamint rendszáma alapján a rendszer képes megál-
lapítani, mennyi az adott gépkocsi megengedett súlya, majd ezt 
összeveti a mért adattal. Minderre azért van szükség, mert a túl-
súlyos járművek arányának csupán néhány százalékos csökke-
nése is 15-30%-kal mérsékelhetné az útfelület rongálódását, to-
vábbá megelőzhető az olyan baleset, melyet a túlterhelt jármű 
hosszabb fékútja okoz.
A rendszer országos telepítése az év végéig megtörténik, a 89 
mérőpont tesztüzeme 2017. január 1-jén kezdődik, de élesíteni 
csak július 1-jétől fogják.

kronika@tiszatv.hu

Hagyományőrzés a Hunyadiban
„Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már en-
nél szebbet?” /Takáts Gyula/
Akár a mottója is lehetne a fenti idézet a 
Hunyadi Mátyás Iskola őszidéző szüreti 
műsorának. A hagyományok átadásával 
nemcsak elődeink tiszteletére nevelünk, 
hanem a régi szokások közösségteremtő 
erejét is megismertetjük gyermekeinkkel.
Hiszen akkoriban a szüretelés kemény 
munkája az egész község együttes tevé-
kenysége volt. A lányok, asszonyok vol-
tak a szedők, ők kiabáltak aztán a put-
tonyos legényeknek, akik az érett fürtö-
ket összegyűjtötték. A szemeket préselés 
előtt még összezúzták, ezután indult a tu-
lajdonképpeni borkészítés.
Iskolánk 3/1. és 3/2. osztályos tanulói 
nagy izgalommal és lelkesedéssel készül-
tek november 11-én a régi idők szüreti 
vígságának megidézésére. Műsorukban 
felelevenítették e jeles nap főbb esemé-
nyeit, verseltek, énekeltek, régi gyermek-
játékokkal és tánccal kedveskedtek az ér-
deklődő közönségnek.  A vidám hangula-
tú múltidézés zárásaként - jó házigazdá-

hoz méltóan -, a gyerekek pogácsával kí-
nálták a vendégeket.  A délutánt az osztá-
lyok játékos vetélkedővel folytatták, s a 
nap végét, ha nem is borral, de finom sző-
lőlé fogyasztásával koronázták meg. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szü-

lők és a diákönkormányzat támogatását, 
mellyel hozzájárultak rendezvényünk si-
keréhez. 
A szervezők nevében:

 Bakosné Kovács Katalin 
tanítónő
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Látszólag nem különösebben veszélyes az elágazás, mégis, 
rövid időn belül két baleset is történt itt. 

Felülről figyelnek, alulról mérnek. 

Verseltek, énekeltek, gyermekjátékokkal és tánccal kedveskedtek a harmadiko-
sok a közönségnek. 

A Babusgató programsorozat legutóbbi előadásán a gyermekek ételallergiájá-
ról volt szó. 

Riczu Anikó



Gyermeksarok, polcok, szőnyegek

Megújult 
az örösi könyvtár

Új polcokon sorakozik a sajóörösi könyvtár mint-
egy négyezer kötetből álló állománya. Új szőnye-
geket is vásároltak és kialakítottak egy gyereksar-
kot is. A megújult könyvtárat az elmúlt hétvégén 
adták át. 

- Nem csupán papíron közösségi tér a művelődési ház - mondta 
köszöntő beszédében Szabó Gábor, a település polgármestere -, 
hiszen itt működik a nyugdíjas klub, itt zajlik a jóga és az aero-
bic, itt tartják a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat foglalko-
zásait és kézimunkakör is alakult. Könyvtárunk nem csak kiné-
zetében újult meg, hiszen a nyitvatartási táblán is látszik, a heti 
8 óra helyett már heti 47 órában folyik itt a munka - tette hozzá. 
Az ünnepségen részt vett Török Dezső, a megyei közgyűlés el-
nöke is. 
- A számítógépek és az internet korában sokan féltik a könyve-
ket és az olvasást - mondta. - Nem biztos, hogy félteni kell, csak 
meg kell találni a megfelelő csatornát az emberekhez. 
Az egyik ilyen csatorna a könyvtár, ami most megújult Sajóö-
rösön. 
- Van egy törzsközönség - mondta Posánszki Mihályné könyv-
táros -, amikor rendezvények vannak, nagyobb az érdeklődés. 
Szeretném, ha többen járnának ide. 
A környezet a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
közreműködésével újult meg. 
- Mindig nagy öröm számunkra, ha felújítanak egy-egy könyv-
tárat - mondta Bokrosné Stramszki Piroska, a megyei könyvtár 
ellátásért felelős igazgatóhelyettese -, hiszen ebben a mi mun-
kánk is benne van, és nagy öröm, ha egy település vezetése fon-
tosnak tartja a kultúrát, a könyvtárat. Ez már a 30. könyvtár a 
sorban, ami megújul a megyében. 2013-tól a megyei könyvtárak 
feladatkörébe rendelte az állam a kistelepülési könyvtári ellá-
tást. Megyénkben 300 település ellátását végzi a megyei könyv-
tár, ez sok ahhoz, hogy közvetlenül tudjuk tartani a kapcsolatot, 
ezért a városi könyvtárakat is bevontuk ebbe a feladatba, így itt a 
Hamvas Béla Városi Könyvtár kapcsolódott be a munkába - tet-
te hozzá az igazgatóhelyettes. 

                                                  Fodor Petra Illem, protokoll

Illemszabályok a hétköznapokban
Protokollcikkek a Krónikában. Egyre 
többen olvassák, és egyre többen szólíta-
nak meg ezzel kapcsolatban. A minap egy 
olyan huszonéves férfival beszélgettem 
erről, aki kicsit kételkedve fogadta a pro-
tokoll, az illemszabályok létjogosultságát 
a mai korban. 
Győzködtük egymást saját igazunkról. Iz-
galmas vita volt. A kulcskérdés az: „Mi-
ért udvariaskodjunk, amikor a másik ezt 
gyengeségnek érzi és átgázol rajtunk?” 
Megdöbbentem a kijelentésen és rögtön 
tudtam, hogy egy érzékeny lelkű fiatal-
emberrel állok szemben. Persze ez ab-
ból is kiderült, hogy az egész beszélgetés 
alatt udvariasan válaszolt, megvárta, míg 
befejezem az érvelésemet és nem hang-
erővel próbált meggyőzni.
Ez elgondolkodtatott: valóban gyenge-
ség, ha valaki udvarias? Sok minden, ami 
mostanában történik, a vitapartnerem ál-
láspontját támasztja alá - az amerikai el-
nökválasztás, a magyar politikai elit vi-
selkedése, a boltban elénk tolakodók fel-
háborodása, a nagyhangú, türelmetlen 
emberek a boltban, a rendelőben, és még 
számtalan példát sorolhatnánk.
Hogyan érzékeltessem, hogy az illem, a 
protokoll nélkül nem létezhetünk? Vé-
gül a magyarázatomat elfogadta és csak 
remélni tudom, hogy alkalmazza is majd.

Vannak olyan periódusok az ember életé-
ben, amikor nyomorultnak, jelentéktelen-
nek, született vesztesnek érzi magát. Le-
het, hogy ott van körülötte a család, a ba-
rátok, mégsem tud szabadulni attól, hogy 
mindenki más boldog, csak neki nem ada-
tik meg ez az érzés. És ha ez azzal páro-
sul, hogy nem is tud beszélni róla, akkor 
egy őrült mókuskerékben találja magát.
Ekkor kell elővenni a tarsolyból a jól 

megtanult illemszabályokat, a társada-
lomban elfogadott normákat és segítsé-
gükkel kihúzni magunkat a mocsárból, 
ahogyan azt Münchausen báró tette.
Amikor reggel felébredünk, a jó meg-
jelenés szabályai szerint kell felöltözni. 
Az iskolában, a munkahelyen illedelme-
sen, mosolyogva válaszolni a társaknak, 
a kollégáknak. Napközben a munkánkra 
összpontosítani, nem a keservekre. Azt is 
mondhatjuk, hogy robot üzemmódba kell 
váltani ezeken a napokon. Ám ekkor az 
egyik kolléga megjegyzi: „Nagyon tet-
szik ez a nadrágod!” vagy „Olyan jó lát-
ni, hogy mindig mosolyogsz! Nincs ked-
ved beülni egy kávéra?” 
A kávé mellett már elindul a beszélgetés, 
a vita, a poénkodás, talán még a nevetés 
is. Lehet, hogy először semleges a téma, 
de a tény, hogy ki kell mozdulni a csiga-
házból, kapcsolatot kell teremteni az em-
berekkel, és már az első lépésen túl is van 
az ember. Innen már mindig könnyebb és 
könnyebb lesz.
Kedves Fiatalember! Kérlek, kelj fel, 
nézz a tükörbe, öltözz fel és menj embe-
rek közé! A visszajelzést, hogy mennyire 
értékes vagy, csak tőlük fogod megkapni. 
Csak kérlek, higgy is nekik!

Medina

Bemutatóóra a Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola  

emelt szintű angol nyelvet tanuló 
4/2. és 2/2. osztályában.

A 4./2-ben tanít: Kántor Bence. 
Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 24-es terem. 

Időpont: 2016. november 23. 9.00.
A 2./2-ben tanít: Szabóné Gubányi Éva. 

Helyszín: Tiszaújváros, Alkotmány köz 2., 18-as terem. 
Időpont: 2016. november 25. 9.00. 

Bejelentkezés szükséges az 544-520-as telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!                                  

Hok Csaba
     intézményvezető

Triatlon

Nemzetközi edzőképzés városunkban
A Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) 
múlt heti ötnapos tiszaújvárosi képzésén 
12 ország, 19 edzője vett részt. A Level2 
szintű oktatás trénereit, az oktatást irányí-
tó neves szakembereket a 2009-ben, a vi-
lágon elsőként hivatalosan akkreditált tri-
atlonos edzőközpont látta vendégül.
- Az edzőképzés megreformálását szerve-
zetünkön belül elődöm, a kanadai Libby 
Burrel kezdte el, mi kollégáimmal együtt, 
2013-tól az ő munkáját visszük tovább – 
mondta Csovelyák Zita, az ITU sportágfej-
lesztési vezetője. - Mivel ez a téma úgyis 
napirenden volt, az tűnt a legegyszerűbb-
nek, hogy mindezt már digitalizált formá-
ban folytassuk. Különböző nemzeti szö-
vetségektől (spanyol. mexikói, brit) kér-
tünk szakmai tanácsot, míg végül a világ-
szinten elismert oktatási programmal ren-
delkező britekkel kötöttünk szerződést sa-
ját digitális oktatási központunk kialakí-
tásához. Az edzőképzés megreformálását 
úgy valósítottuk meg, hogy közben átve-
zettük mindezt a digitalizált világba. Ez a 
2013 után újra megrendezett, mostani Le-
vel2 képzés esetében már azt jelenti, hogy 
az edzőknek Tiszaújvárosba érkezésük 
előtt és majd távozásuk után is sok-sok in-
ternetes feladatot meg kell csinálniuk. A 
Sportcentrumban eltöltött öt nap során 
mindhárom sportág elméleti és gyakorlati 

feladatait oldották meg közösen, folyama-
tosan változó összetételű csapatokat alkot-
va a zömében olyan nemzetek edzői, ahol 
jelenleg még nincs hivatalos triatlonedző 
képzés. A foglalkozásokat a képzést meg-
alkotók, a brit Tony Jolly, a Vanessa Fer-
nandez személyében világbajnokot, olim-
piai ezüstérmest felkészítő portugál Sérgio 
Santos és a világ- és Európa-bajnok Ivan 
Rana korábbi mestere, a spanyol Andreu 
Alfonso irányította. A horvát Zeljko Bi-
juk az Európai Triatlon Szövetség (ETU) 

sportágfejlesztési koordinátoraként, míg 
a szlovén Milos Petlin az ITU hivatalos 
megfigyelőjeként volt jelen Tiszaújváros-
ban. Az edzőképzésen túl ezt a rendszert 
szeretnénk alkalmazni az ITU számára 
szintén fontos csoportoknál is, mint példá-
ul a versenybírók, az adminisztráció, és a 
versenyrendezők. A Level1 szintű vizsgá-
val rendelkező versenybírók a közeljövő-
ben már ebben a rendszerben hosszabbít-
hatják meg működési engedélyüket.

Szűcs István 

Mezei futóverseny

Eötvös aranycsapatok
Október 20-án a Tiszaújvárosi Eötvös Jó-
zsef Gimnázium, Szakgimnázium és Kol-
légium diákjai a mezei futó diákolimpia 
megyei döntőjén vettek részt a miskolci 
repülőtéren.
A rendkívül népes mezőnyből az Eötvös 
diákjai kiemelkedtek elért sikereikkel.
V. korcsoport leány: Tóth Anna I. hely, 
Kelemen Dorottya II. hely.
V. korcsoport fiú: Berencsi Ádám III. 
hely. Csapatverseny (Mészáros Tamás, 
Kőszegi Milán, Berencsi Ádám, Berkes 
Viktor) I. hely.
VI. korcsoport leány: Putnóczki Dorka 
II. hely. Csapatverseny (Putnóczki Dor-
ka, Szegedi Sára, Jakab Ilka, Molnár Sá-
ra, Filep Zsanna) I. hely.
VI. korcsoport fiú: Lehmann Csongor II. 
hely. Csapatverseny (Lehmann Csongor, 
Béke Kornél, Óvári László, Mannheim 
Krisztián, Fróna Ákos) I. hely.

A kultúrházban lévő könyvtár állománya négyezer kötetet 
számlál. 

Az ünnepi műsorban Nemcsák Károly és Kurkó József lé-
pett fel. 

Ki kell mozdulni a csigaházból. 

Neves szakemberek irányították a foglalkozásokat. 

Az Eötvös diákjai négy aranyérmet szereztek, közte az V. korcsoportos fiú csa-
pat is. 
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Vers és zene

Ének és szó, egy korty teával 
Az Énekszó Baráti Kör új-
ra szeretné hallatni hangját. 
Most a vers és zene kapcso-
latát egy új nézőpontból meg-
vizsgálva: azt a mozzanatot 
megragadva, melynek során 
verbális élmény hatására ze-
ne születik a szerző lelkében. 

A Derkovits Kulturális Központtal össze-
fogva tervünket november 23-án 17:00 
órakor a Tükrös teremben egy hangulatos 
„Ötórai tea” keretében szeretnénk meg-
valósítani bízva abban, hogy a műsoraink 
iránt érdeklődő barátaink most is meg-
tisztelnek bennünket figyelmükkel.

A műsorban hangsúlyt kapnak a klasszi-
kus és modern szerzők kórusművekben 
megtestesült alkotásai, de természetesen 
a klasszikus vagy modern dal, zenés vers 
is helyet kap egy-egy zenei gondolatfüzér 
tagjaként. A nyomaték itt a zenén – an-
nak szépségén, kifejezőkészségén – van, 
az azt eredeztető forráshoz kötődő szigo-
rú szöveghűség követelménye nélkül. Te-
matikában, előadásmódban, gondolati-
ságban változatos műsort állítottunk ösz-
sze, remélhetőleg mindannyiunk örömé-
re.
Ez a műsorunk is elnyerte városunk kép-
viselő-testületének támogatását, és amint 

említettem, a Derkovits Kulturális Köz-
pont a felkészülésben és a megvalósítás-
ban velünk együtt lélegzik és dolgozik. 
Természetesen ez évi korábbi műsora-
ink és felkészülésünk során is folyamatos 
volt támogatásuk, mint ahogy sokat segí-
tett a Tiszaújvárosi Krónika és a Tisza TV 
médiatámogatása is az egészséges lendü-
let és lelkierő megőrzésében. Reméljük, 
hogy műsorunk méltó kifejezője lesz kö-
szönetünknek.

Vörös Béla
az Énekszó Baráti Kör

 Egyesület elnöke

Én vagyok Te

Mester és tanítványai
A tiszaújvárosi művésztanár, 
Orosz Csaba és diákjai mu-
tatkoznak be azon a tárla-
ton, amely a Városi Kiállító-
teremben nyílt meg. 

Rendhagyó tárlatmegnyitóra voltak hiva-
talosak azok, akik elfogadták a meghívást 
Orosz Csaba és tanítványai kiállítására. A 
falakon főként a közép- és főiskolás diá-
kok munkái láthatók, tanáruk csupán két 
alkotását hozta el a gyűjteménybe. A Der-
kovits Kulturális Központ főként helyi 
művészeknek ad bemutatkozási lehetősé-
get a város 50. jubileumi évében, így ke-
rült képbe Orosz Csaba, aki tanítványait 
„maga elé tolva” mutatkozik be, így már 
érhető a cím,  - Én vagyok Te, - amit kö-
zös gyűjteményüknek szánt a képzőmű-
vész. 
A kiállítást Bognár Imre, az intézmény 
igazgatóhelyettese nyitotta meg, majd 
Ferenczy Zsolt DLA festőművész aján-
lotta az érdeklődők figyelmébe, aki nem 
csak a művekről szólt, hanem a hazai ok-

tatást bírálva, arról a nyitott, diákközpon-
tú oktatásról is, ami nyugaton már elter-
jedt, hazánkban viszont nehezen tud a 
jelenlegi szabályozás miatt. Kiemelte 
Orosz Csaba tehetségét, érzékenységét, 
a diákokkal való nem mindennapi viszo-
nyát és méltatta azokat a művészi produk-
tumokat, amelyek ezáltal születtek. A fi-
atal művészek egy csoportjából alakult a 
„Hülye Közönség” Zajzenekar, ők is be-
mutatkoztak, különleges zenei aláfestést 
adva saját novellájuknak. 
 - Három részre osztható a tárlat, - mond-
ta Orosz Csaba - egyrészt bemutatkozik 
a főmunkahelyem a Nyíregyházi Egye-
tem Vizuális Nevelés Laborja, másrészt 
a hajdúnánási Ifjúsági Művésztelep egye-
temistái, akikkel három éve foglalkozom, 
harmadrészt a második munkahelyem, a 
Fazola Henrik Művészeti Szakképző Is-
kola, ahol hátrányos helyzetű grafikus 
tanulókat tanítok. Tulajdonképpen a ki-
állításunk címében is benne van, hogy 
miről szól az itt látható gyűjtemény, ar-
ról, ahogy én a pedagógiáról gondolko-

dom. Egy mellérendelt viszonyként gon-
dolom ezt, ahol én facilitátori szerepben 
megpróbálom megteremteni azt a szituá-
ciót, ahol a diákokban kialakul a rádöb-
benés. Önmaguk tanulnak meg dolgokat, 

nem tőlem, ami egy mai, modern peda-
gógiai elv is. Tulajdonképpen arról szól, 
hogy a különböző oktatási szituációk-
ban, hogyan bontakozik ki az én kreati-

vitásom is az ő segítésükben és ebből mi-
lyen munkák születnek. Van egy szanszk-
rit mondás, kifejezés, Tat Tvam Asi, ami 
arra utal, hogy egyformák vagyunk, min-
den tudat egy. Ez egy nagyon fontos se-
gítőelem egy tanár-diák viszonyban, ami-
kor nem azt gondolom, hogy én vagyok 
a tudás birtokosa, hanem együtt fedezzük 
fel a világot párhuzamosan. A finn okta-
tási rendszerben nagyon sok ilyen elem 
van, ami nem a tekintélyelvűségre épít.
Orosz Csaba egyik ígéretes tanítványa 
Péter Richárd. A roma származású, hát-
rányos helyzetű fiatal tehetség nála tanul-
ja a mesterséget. 
 - Ez nekem hobbi és életforma, én ez 
akarok lenni, ami itt van belőlem - mond-
ta. - Azt akarom, hogy mutassak vala-
mit a világnak, hogy az én érzékenysé-
gemet megértse mindenki. Gyermekko-
rom óta bennem van ez, édesapámtól so-
kat örököltem, nyolc évesen kezdtem. Lá-
tom magam ebben a világban, a jövőben. 
Most itt tartok, embereket, nőket sze-
retek rajzolni, inkább lelkeket rajzolok, 
mint emberi testeket, de szeretek virágo-
kat, csendéleteket is festeni. Mások látják 
bennem a tehetséget, én magam még nem 
ilyen mélységben, de ezen dolgozom, 
ezért csinálom.  

    berta

Szederkényi Ősz

Háztáji mindenkinek

A szederkényi művelődési házban működő csopor-
tok és az ott helyet kapó foglalkozások mutatkoz-
tak be a Szederkényi Ősz elnevezésű programon 
az elmúlt hétvégén. 

Délelőtt a gyerekeket és szüleiket célozták meg a rendezvény-
nyel. Volt számukra baba-mama klub- foglalkozás, játszóház és 
bábszínház is.
- Mi Sajószögeden lakunk, de szoktunk ide járni - mondta kis-
lányával a karján Erdős Ágnes. -  A Pöttöm Baba-Mama Klub-
ba, ha nem is rendszeresen, egy párszor voltunk már, és a jövő-
ben is fogunk járni.
A gyerekeknek kakaós csigával kedveskedtek a szervezők, hogy 
aztán a fiatalok átadják a helyüket a felnőtteknek. A délután első 
programján a társasjátékklub mutatkozott be. 
- A felnőttek számára is élvezetesek ezek a stratégiai játékok – 
tudtam meg egy partit követően Borsósné Doktor Évától, aki 
a foglalkozást vezette. -  Szerintem a karácsonyt is meg tudja 
szépíteni a közös játék a családban. Van olyan társasjáték, ami 
két óráig tart, tehát szó szerint hasznos, játékos időtöltés.
Csillagászklub, jógabemutató, irodalmi teázó és kiállítás is várta 
a látogatókat. Sőt, egy színdarab is melyet a művelődési házban 
működő Kulissza Játékszín mutatott be. „Csörgess meg!” cím-
mel a mobiltelefon-használat elé görbe tükröt tartó darab nagy 
sikert aratott.
- Hónapok óta próbálunk, és nagyon sok segítséget kaptunk ah-
hoz, hogy megvalósuljon ez az előadás – mondta Mátyás Edi-
na művelődésszervező, a Kulissza Játékszín rendezője. – Elég, 
ha csak annyit mondok, hogy Tiszaújváros önkormányzata és a 
Derkovits Kulturális Központ mellett a meghívóért a Reproprint 
Kft.-nek, a fényképezésért Tokaji Bettinának, a díszletért pedig 
a Miskolci Nemzeti Színháznak tartozunk köszönettel. És ak-
kor a jelmezekről még nem is beszéltünk, amiről mindenki ma-
ga gondoskodott.
A tervek szerint a darabot a közeljövőben több alkalommal is 
bemutatják majd. Többek között az iskolás korosztály számá-
ra. Pontos időpont még nincs, érdeklődés azonban már van a vi-
dám, de elgondolkodtató produkció iránt.

 borza

Eötvös szalagavató

Hat osztály 135 diákjára tűzték fel a szalagot múlt pénteken. 
A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium végzősei szokásosan keringővel és vidám műsorok-
kal készültek a szalagavatójukra. Az ünnepség jelzi, hogy a vég-
zősöknek ez az utolsó középiskolás évük, hónapok múlva lezá-
rul életük egy szakasza. Májusban elballagnak, majd érettségiz-
nek, addig viselik a szalagot, amit most tűztek ki rájuk.

A gyerekeket kakaós csigával kínálták. 

A Csörgess meg! című darabot még többször bemutatják. 
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A mester és tanítványai.

Az Én vagyok Te című kiállítás november 24-ig látogatható. 

Egy, a sok érdekes alkotás közül.



A Derkovits Kulturális 
Központ programja

Derkovits Kulturális Központ

Városi Kiállítóterem: Én vagyok Te – Orosz Csaba kiállítása.
Látogatható november 24-ig.
Derko Minigaléria: A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
da óvodatörténeti kiállítása.
Helyszín: aula és félemelet. Látogatható november 25-ig.
„Kelemen László és kora” A Színház Határok Nélkül 2016 
kiállítása. Helyszín: aula.
Látogatható november 21-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Ismerjük meg helyi értékeinket! A 40 éves Helytörténeti 
Gyűjtemény. A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiál-
lítása. A kiállítás 2017. január 18-ig tekinthető meg.
Helyszín: a könyvtár földszintje.
November 17. (csütörtök) 17.00 óra: HAMVAS MOZAI-
KOK. A bor filozófiája.
Előadó: Dr. Thiel Katalin Hamvas-kutató. Helyszín: a könyv-
tár előadóterme.
November 18. (péntek) 17.00 óra: Természetjárók „Nyári-
déző” sorozata. Korzika.
Előadó: Dudás Gabriella. Helyszín: a könyvtár előadóterme.

Tiszaszederkényi Fiókkönyvár
November 22. (kedd) 16.00 óra: „Társas” délután. Nyelvi 
játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők, stratégiai játékok, 
kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

A Tisza TV műsora
November 17., csütörtök

9:00 Héthatár: Faültetés - Téli gépszemle- Könyvtárátadás 

Sajóörösön - Szederkényi ősz - Szalagavató - Triatlonos 

edzőképzés 

9:15 Hétről-hétre: 40 éves a Helytörténeti Gyűjtemény -10 

éves a Remény klub - Offroad - Félmúlt

November 21., hétfő

18:00 Sporthétfő: a Termálfürdő FC Tiszaújváros - Kazinc-

barcika NB III-as labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről 

November 23., szerda

18:00 Héthatár: Napraforgó bál - Színház Határok Nélkül - 

Chess in the City

18:15 Hétről-Hétre: magazinműsor

Manapság, amikor 100 napokban, naptári években 
és választási ciklusokban gondolkodnak a politi-
kusok, érdekes visszatekinteni azokra az évekre, 
amikor még az 5 éves terv volt ami meghatározta 
a mindennapokat.
Az első ötéves terv 1950-ben született, ezt követte 
a többi, így 1971-ben a negyedik ötéves terv kez-
dődött, mely mindenkire –  a TVK-ra is – fontos 
feladatokat rótt. Erről írt a Borsodi Vegyész 1971. 
november 18-i száma.
„A negyedik ötéves terv időszakában tehát meg-
változik a Tiszai Vegyikombinát arculata, ugrás-
szerűen megnő jelentősége a népgazdaságban. A 
nagy olefinprogram megvalósulása, az olefin-mű 
üzembe helyezése elsősorban azt jelenti: színvo-
nalas, korszerű termékek kerülnek hazai- és nem-
zetközi piacra a Tisza-parti gyárból.”
És valóban, akik akkor már itt éltek, s főleg ha 
a TVK-ban dolgoztak, elmesélhetik, a gyár nap-
ról napra épült az emberek szeme előtt. Éppen 
ezért egykori kollégámnak sem volt egyszerű dol-
ga, amikor le akarta írni milyen fejlesztések várha-
tóak még az elkövetkező 5 évben.
„Ismét hangsúlyozom: lehetetlen a teljesség igé-
nyével bemutatni a TVK ötéves tervét. De talán az 
eddigi fejlesztésekből is kitűnt, valóban óriási mé-
retű, és a magyar vegyipar jövőjét munkáló tervről 
van szó, amelyet a sajtó és a rádió rendszeresen is-
mertetett és ismertet. (…) Valamennyi terv, fela-
dat megvalósulása lehetővé teszi, hogy 1975-ben 

az 1970. évi termelési érték 250 százalékos szintre 
fejlődjön, öt év alatt a TVK közel 20 milliárd fo-
rint értékű teljes termelési értéket produkáljon.”
Ezek még ma is imponáló számok.
A jövő héten 1970. 47. hetéből szemlézgetünk.

borza

Ötéves terv
Hétről hétre évről évre

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.

Negyvenéves a Helytörténeti Gyűjtemény

 Közkinccsé tett értékeink
Kiállítássorozatot indított a 
Tiszaújváros Települési Ér-
téktár Testület, Ismerjük 
meg helyi értékeinket cím-
mel. Céljuk, hogy a jelenleg 
az értéktárban lévő tíz érté-
ket megmutassák az érdek-
lődőknek. Elsőként az idén 
40 éves Helytörténeti Gyűj-
teményre esett a választás, 
amely a Hamvas Béla Váro-
si Könyvtárban tekinthető 
meg.

Fotók, régi telefonok, utcanév táblák. 
Megelevenedik a múlt azok számára, akik 
belépnek a helytörténeti kiállításra.
- Annak idején a televízióban láttam egy 
képet az akkori május elsejei felvonulás-
ról és most a kiállításon ugyanaz a kép tá-
rult a szemem elé. Meglepődtem, de jó ér-
zés volt - meséli Csató Viktorné, aki sza-
badidejében fényképeket készít. - Húsz 
évvel ezelőtt egy repülőgép egy sávot hú-
zott el a város felett, Tiszaújváros 30 éves 
felirattal. Sikerült lencsevégre kapnom. 
Ezt a fényképet szeretném a gyűjtemény-
nek felajánlani.
A Helytörténeti Gyűjtemény anyagának 
összegyűjtése Kiss Sándor tiszaszederké-
nyi népművelő nevéhez fűződik, amely a 
`70-es években kezdődött. 1976-ra gyűjt 
össze annyi anyag, hogy intézménnyé 
szervezték és 1976. november 5-én a Má-
jus 1. út 5. szám alatt nyílt meg a Helytör-
téneti Gyűjtemény első állandó kiállítása, 
amely 1998 óta a könyvtárban működik.
- Az állandó kiállítás állományát 5-10 

évente frissíteni kell - mondta Kitka Zsu-
zsa, a Tiszaújváros Települési Értéktár 
Testület titkára. - A mi tárlatunk is meg-
újult ebben az évben, részben a helyi ön-
kormányzat, részben a Kubinyi Ágoston 
Program segítségével. Interaktív lett a ki-
állítás. Infoboxon múzeumi játékokat le-
het kipróbálni, tudásfalat, hangponto-
kat építettek ki. A régi telefonok kagyló-
it, ha leemeljük, különböző várostörténe-
ti információkat hallhatunk. Enteriőrök is 
találhatók az állandó kiállításon, melyek 
az életmódváltást mutatják be a város-
ban. Egészen a tisztaszobától kezdődően, 
a ’60-as évekbeli lakásbelsőig. Helyet ka-
pott egy úgynevezett Hamvas- barakk is a 
város építőinek emléket állítva, mivel ba-

rakkokban helyezték el a várost építő ra-
bokat és munkásokat, akik között ott volt 
könyvtárunk névadója, Hamvas Béla is. 
- Feladatunk, hogy Tiszaújváros tárgyi és 
szellemi örökségét megőrizzük, ezért el-
engedhetetlen, hogy ezeket az értékeket 
számba vegyük, nyilvántartsuk, s a nagy-
közönséggel is megismertessük -nyilat-
kozta lapunknak Mátyás Zoltán, a Tisza-
újváros Települési Értéktár Testület elnö-
ke. - A helyi értéktár kincsei közül első-
ként a Helytörténeti Gyűjteményt mutat-
juk meg, mert a város egyetlen olyan nagy 
kaliberű értékeket felvonultató gyűjtemé-
nye, ami föltárja és bemutatja városunk 
múltját, jelenét és kicsit a jövőjét is. 

ema
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A gyűjtemény feltárja településünk múltját, jelenét és kicsit a jövőjét is. 

A Tiszaújvárosi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola
Vándor Sándor Zeneiskolája

értesíti a szülőket és a zenekedvelő közönséget, 
hogy

2016. november 22-én, kedden 16.30 órától
növendékhangversenyt rendez 

a zeneiskola hangversenytermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak 

a zeneiskola fellépő növendékei 
és felkészítő tanárai.



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4.sz. választókerület képviselője
2016. november 23-án (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői szoba.

              Polgármesteri Hivatal

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. 

Zöld növényi
hulladék begyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld nö-
vényi hulladékok (őszi lomb, kévébe kötött gallyak, stb.) ház-
hoz menő begyűjtését a közszolgáltató az idén utolsó alka-
lommal 2016. november 23-án (szerdán) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.

Eladó az apartmanház
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant:
Bogács, Dózsa Gy. út 16/A szám alatt lévő Villa Sederkyn Apartmanház. 
Az ingatlant árverésen értékesítjük a legmagasabb ajánlati árról induló szabad licitálással. Ajánlatot csak az alapárral egyező 
vagy azt meghaladó összegben lehet tenni.
Az ingatlan alapvételára 196.000.000 Ft + Áfa.
A vételi ajánlat benyújtási határideje: 
2017. év 01. hó 31. nap 10 óra.
A pályázati kiírás anyaga papír alapon ingyenesen, az alábbi címen 
vehető át:
TiszaSzolg 2004 Kft.  
3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén az értékesítési kiírás anya-
gát elektronikus úton is megküldjük.
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-544-
322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címen.
Az árverés időpontja és helye: 2017. év 02. hó 15. nap 10 óra
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Eladó ingatlanok
A TiszaSzolg 2004 Kft. szálloda építése és üzemeltetése céljából,  értékesítésre meghirdeti az alábbi, tulajdonában lévő ingatlant.
Tiszaújváros, Teleki Blanka út 2. szám alatt lévő 1234/1 helyrajzi számú, 3607 m2 nagyságú (Hotel Termál és volt „MHSZ” épü-
let) ingatlan.
A pályázati kiírás anyaga papíralapon ingyenesen, az alábbi címen vehető át:

TiszaSzolg 2004 Kft. 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Elektronikus elérhetőség megadása esetén a pályázati anyagot 
elektronikus úton is megküldjük..
Érdeklődni lehet: a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetőjénél a 49-
544-322-es telefonszámon, illetve a tiszaszolg@tszolg.hu e-ma-
il címen.
A pályázat benyújtásának időpontja és helye:  2017. év 02. hó 28. 
nap 10 óra.
TiszaSzolg 2004 Kft., 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.
Az értékesítés az érvényes pályázatot beadók közül, az összessé-
gében legelőnyösebb vételi ajánlatot benyújtó pályázó részére tör-
ténik.
Az ingatlan telefonos időpontegyeztetés alapján megtekinthető.

TiszaSzolg 2004 Kft.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képvise-
lő-testülete 2016. november 24-én, csü-
törtökön 10.00 órakor ülést tart a Város-
háza III. emeleti tanácskozó termében.
Zárt ülés:
1. Javaslat a gazdasági társaságokkal kap-
csolatos fejlesztési elképzelésekre
2. Javaslat személyi kérdések megtárgya-
lására 
3. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2013. (VI.05.) önkormányzati rende-
let módosítására
2. Javaslat a temetőkről és a temetkezés-
ről szóló 38/2015.  (XII.23.) önkormány-
zati rendelet módosítására
3. Javaslat a szolidaritási hozzájárulás-
sal kapcsolatos döntések meghozatalára, 
valamint javaslat a helyi iparűzési adóról 
szóló 26/2012. (XI.30.) önkormányzati 

rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat Tiszaújváros 2017. évi rendez-
vénytervére
6. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hír-
nevét öregbítő tiszaújvárosi sportegyesü-
letekben sportolók 2016. évi nemzetközi 
versenyeken elért sportteljesítményének 
elismerésére
7. Javaslat a Derkovits Kulturális Köz-
pont Szervezeti és Működési Szabályza-
tának jóváhagyására
8. Javaslat a Tiszaújvárosi Városgazda 
Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
9. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ Hajléktalanok Átmeneti 
Szállása házirendjének és szakmai prog-
ramjának jóváhagyására
10. Javaslat a köznevelési intézmények 
működtetői feladatainak állami átvételé-
vel kapcsolatos döntések meghozatalára 
11. Javaslat az állami és egyházi fenntar-
tók számára köznevelési feladatok ellá-

tásához használatra átadott ingatlanban 
végzett tevékenységről szóló beszámolók 
elfogadására
12. Javaslat Tiszaújváros Forgalomtech-
nikai Tervének elfogadására
13. Javaslat a 2017. évi önkormányzati, 
intézményi felújításokra, beruházásokra, 
beszerzésekre vonatkozó döntések előké-
szítésére
14. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi 
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról
15. Beszámoló a Tiszaújváros Városi 
Rendelőintézet 2014-2015. évben végzett 
tevékenységéről
16. Tájékoztató a munkanélküliség és a 
munkaerő-piac alakulásáról Tiszaújvá-
rosban és térségében
17. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

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

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunk-
ban az ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten meg-
szervezzük a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok 
begyűjtését. Ennek keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a kör-
nyezetre veszélyes hulladékféleségek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és 
ezek csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hul-
ladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, cso-
magolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2016. november 28. és de-
cember 1. között.
Helyszínek: 1.nap – november 28. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont – a Sajó út és a Lévay 
út csomópontjában
2.nap – november 29. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek közötti parkolóban
3.nap – november 30. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
- a volt általános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – december 1. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont 
– Neumann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon naponta 9.00 órától 18.00 óráig a lakosság 
és az önkormányzat által működtetett intézmények a fentiekben 
felsorolt hulladékokat térítésmentesen adhatják át az akció ke-
retében.
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!

                                                Polgármesteri Hivatal

Veszélyes hulladék 
begyűjtése

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. 
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A Tiszaújvárosi Eötvös József 
Gimnázium, Szakgimnázium 
és Kollégium (OM: 029265)

módosított felvételi tájékoztatója a 
2017/2018. tanévre

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!
A beiskolázási tervünk kötelező lezárása (október 20.) után, 
jogszabályi változások (október 25.) következtében intézmé-
nyünk nem indíthat a 2017/2018-as tanévben szakgimnáziu-
mi, közgazdaság ágazati képzést.
A négy évfolyamos, általános tantervű gimnáziumból viszont 
két osztályt fogunk indítani. Ennek következtében felvételi 
tájékoztatónk az alábbiak szerint módosult:
Gimnázium 
1. Hat évfolyamos, 1 osztály, 30 fő.                 
Tagozatkód: 0001
A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi 
vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi tanul-
mányi eredmények átlaga alapján történik.
2. Négy évfolyamos, általános tantervű, 2 osztály, 60 fő. 
Tagozatkód: 0002 
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar 
nyelv és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye 
alapján történik. A felvételi pontszámba 50%-ban az 5., 6., 7. 
év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25%-
ban a két központi írásbeli eredménye számít.
3.  Négy évfolyamos, emelt matematika, 0,5 osztály, 15 fő. 
Tagozatkód: 0003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmá-
nyi eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írás-
beli eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt informatika, 0,5 osztály, 15 fő. 
Tagozatkód: 0004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika közpon-
ti írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pont-
számba 50%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmá-
nyi eredmények átlaga, 50%-ban a központi matematika írás-
beli eredménye számít.
5. 1+4 évfolyamos angol nyelvi előkészítő osztály, 1 osztály, 
30 fő.                 
Tagozatkód: 0005
Intézményünk a nyelvi előkészítő osztály esetében szóbe-
li vizsgát is szervez angol nyelvből. A felvétel a tanulmányi 
eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelv és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján tör-
ténik. A felvételi pontszámba 25%-ban az 5., 6., 7. év végi és 
a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25%-ban a szóbe-
li vizsga, 25-25%-ban a két központi írásbeli eredménye szá-
mít.
 
Tájékoztató a központi írásbeli vizsgáról

A tanuló 2016. december 9-ig nyújthatja be jelentkezési lap-
ját. A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthe-
tők intézményünk és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsga ideje: 2017. január 21. 10:00 óra. 
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimná-
zium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében intézmé-
nyünk nem szervez felvételi vizsgát. Az ide történő jelentke-
zés esetén a tanuló vagy a szülője a jelentkezést a központilag 
kiadott jelentkezési lapon közvetlenül is megküldheti intéz-
ményünknek. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetle-
nül kell megküldenie a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 
694.) 2017. február 15-ig.

Tájékoztató az angol szóbeli vizsgáról

A nyelvi előkészítő évfolyamra jelentkezők számára angol 
nyelvi szóbeli felvételit is tartunk. 
A szóbeli vizsga ideje: 2017. február 22. 15:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimná-
zium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.), I. 
emelet.
A szóbeli vizsga egy motivációs beszélgetésből áll, melynek 
témakörei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eot-
vos-tuj.sulinet.hu), a „Beiskolázás 2017/18” menüpont alatt.
          Erdélyi Lajos

  intézményvezető

kronika@tiszatv.hu

Szentírás és libázás
November 10-én a Tiszaújvárosi Szent 
István Katolikus Általános Iskolában má-
sodik alkalommal rendeztük meg a Szent-
írás-felolvasó versenyt.
Eredmények:
5-6. évfolyam: 1. Kiss Gábor Botond 
(Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola, felkészítő Andrási Viktória), 
2. Fülöp Kende (Tiszaújvárosi Széchenyi 
István Általános Iskola, felkészítő Réthi 
Zoltánné), 3. Gyibók Rozália Boglárka 
(Felsőzsolcai Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola, felkészítő Putzné Márk Ju-
dit).
7-8. évfolyam: 1. Gyivák Bálint ((Tisza-
újvárosi Széchenyi István Általános Isko-
la, felkészítő Réthi Zoltánné), 2. Baróczi 
Ódri (Diósgyőri Szent Ferenc Római Ka-
tolikus Általános Iskola, felkészítő Gyu-
ris Nikoletta), 3. Budai Lilla (Felsőzsol-
cai Szent István Katolikus Általános Is-
kola, felkészítő Putzné Márk Judit).

 

November 11-e, Szent Márton életének és 
legendájának felelevenítése, a megünnep-
lése évek óta hagyomány iskolánkban. A 
készülődés ebben az évben még izgal-
masabb volt, mivel a legifjabbak, az első 
osztályosok mutatkoztak be műsorukkal, 
ami nagy sikert aratott. Ismert gyermek-
versekkel, csúfolódó mondókákkal és „li-

bás” dalokkal, tánccal tették színesebbé 
a megemlékezést. „Ki Márton napján li-
bát nem eszik, egész évben éhezik” tartja 
a mondás. Ezt megfogadva az ebédlőben 
libazsíros kenyeret és lilahagymát ehetett 
mindenki. Köszönjük a szülői segítséget 
a gyermekek felkészítésében. 

Gál Benjáminné
 igazgató

Szerencsi Szakképzési Centrum
 Tiszaújvárosi Brassai Sámuel 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
3580 Tiszaújváros, Rózsa út 10.     

49/542-180      
 brassai-tiszaujvaros.hu

OM: 203055

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

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

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

Bukta Márta 
mb. igazgató

9. oldal2016. november 17. Iskolapéldák

A 7-8. osztályosok első három helye-
zettje.

Az 5-6. évfolyam dobogósai.



Eladó Polgáron 1100 nm-es tel-
ken, csendes utcában 85 nm-es (2 
szoba, konyha, fürdőszoba, nap-
pali) gázkonvektor fűtésű ház, az 
udvaron kúttal, dupla garázsbeál-
lóval, rendezett füvesített kerttel. 
Irányár: 9.700.000,- Ft. Érd.: 06-
30/325-8382

A Tiszaújvárosi Krónikában is 

megjelenik lakossági 

apróhirdetése, 

  amennyiben azt a Tisza TV 

Képújságában legalább 5 napra 

(2500 Ft), legkésőbb kedden 12 

óráig feladja.

A Tiszaújváros várossá nyilvánításának
50. évfordulója alkalmából megjelent

Stevanyik András: 
A hatvanhatodik város, valamint 

Kákóczki Balázs: 
A szederkényi uradalom történeti 

földrajza című kötetek 
megvásárolhatóak

a Hamvas Béla Városi Könyvtárban.
Áruk: 2.500,- Ft

10. oldal 2016. november 17.Hirdetés



A Sportcentrum 
eseményei

November 17- 20.
Chess in the City nemzetközi sakkverseny
	 	 	 Edzőterem

November 19. (szombat)
09.30 Triatlon felkészülési verseny    
	 	 	 Súlyemelő	versenyterem
	 	 	 Atlétikapálya
	 	 	 Uszoda
Labdarúgás
13.00	FCT-	Kazincbarcika	SC	FC	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 Centerpálya

November 20. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00	FCT-	Miskolc	Népkert	Volán	SE	U15	bajnoki	mérkő-
zés	 	 	 Füves	pálya
12.00	FCT-	Miskolc	Népkert	Volán	SE	U14	bajnoki	mérkő-
zés	 	 	 Füves	pálya
Asztalitenisz
15.30	TSC-	MVSC	bajnoki	mérkőzés	 	 	
	 	 	 Asztalitenisz-	csarnok

 November 22. (kedd)
Labdarúgás
11.00	FCT-	Cigándi	SE	U19	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 Füves	pálya
13.00	FCT-	Cigándi	SE	U17	bajnoki	mérkőzés	 	
	 	 	 Füves	pálya

Asztalitenisz

Kézilabda

Elmaradt
a Brassai-bravúr

Újabb győzelem

Idegenben	is	győzni	tudott	a	TSC	NB	III-as	asztalitenisz	csapa-
ta	a	Nyírbátor	ellen	a	bajnokság	legutóbbi	fordulójában.	A	me-
gyei	A	csoportban	ténykedő	Brassai	DSE	csapata	nem	volt	ilyen	
szerencsés,	mert	szoros	csatában	kikapott		a	vendégként	hozzá	
érkező	Boldvától.
Nyírbátor II. – Tiszaújváros 6 -12
A győzelmeket szerezték: Temesvári	4,	Gulyás	3,	Vécsei	2,	Ba-
lázs	2	és	a	Temesvári-Gulyás	páros.
Brassai DSE Tiszaújváros – Boldva KSE 8-10
A győzelmeket szerezték: Koncsik	3,	Jakab	3,	Tóth	2.

Az	utolsó	három	őszi	mérkőzését	idegenben	játssza	a	tiszaújvá-
rosi	női	kézilabda	csapat	a	megyei	bajnokságban.	Az	első	talál-
kozóra	Diósgyőrbe	látogattak,	ahol	jó	játékkal	3	gólos	győzel-
met	szereztek.
Diósgyőr-Tiszaújváros 15-18 (8-10). 
Az	őszi	szezon	hátralévő	két	mérkőzésén	a	Kazincbarcika	és	a	
Szerencs	ellen	lépnek	még	pályára	a	lányok.

Labdarúgás

Jól mentek idegenben
Egy pontban reménykedtek, 
három lett belőle. Bár több 
sebből is vérzett legutób-
bi bajnokiján a TFCT – elég 
csak azt említeni, hogy a fe-
gyelmi bizottság döntése ér-
telmében Gerliczki edző nem 
ülhetett a kispadon és még 
egy mérkőzésre szól eltiltá-
sa -, csapategységét bizonyít-
va, remek játékkal, idegen-
ben győzedelmeskedett a ri-
vális Rákosmente ellen.

Rákosmente - Tiszaújváros 1-2 (0-0)
Budapest:	50	néző.	V.:	
Rákosmente:	 Hmelyovszki	 –	 Simita,	 Fi-
tos,	Balaskó,	Vattai,	Farkas,	Dóczi,	Szala,	
Bárányos	(Bujbáczi),	Sóron,	Kokenszky
Tiszaújváros:	 Tóth	 Cs.	 –	 Fodor,	 Dajka,	
Molnár	 L.	 (Viscsák),	 Kerekes,	 Husse-
in,	Molnár	 F.,	 Fabu,	Horváth,	 Somogyi,	
Kristófi	(Kovács,	Papp)
68. perc: Bal	oldalról	Hussein	passzolta	a	

védők	mögé	a	labdát,	amit	a	keresztbe	fu-
tó	Somogyi	egyedül	vezethetett	a	kapus-
ra.	 Első	 próbálkozását	 még	 védte	 a	 há-

lóőr,	de	a	visszapattanó	játékszert	már	be-
lőtte.	0-1
69. perc:	A	bal	oldalon	betörtek	a	hazaiak	
a	16-oson	belülre,	az	alapvonalról	vissza-
gurított	labdát	Kokenszky	nyolc	méterre	
a	kaputól	átvette,	majd	a	bal	alsóba	bom-
bázott.	1-1
80. perc:	A	félpályáról	induló	Dajkára	rá-
csúszott	Szala,	akinek	mozdulatát	a	játék-
vezető	egyből	piros	lappal	„jutalmazta”.
88. perc: A	 felezővonalnál	 megszerzett	
labdát	Kerekes	röviden	vezette,	majd	25	
méterről	a	jobb	felsőbe	bombázta.	1-2
Végig	 esőben	 és	 szélben,	 nagyon	 jól	 és	
fegyelmezetten	játszott	csapatunk.	Az	el-
ső	félidőben	az	RKSK	járatta	a	labdát,	de	
helyzetig	nem	jutott.	A	második	félidőben	
kicsit	 nyíltabbá	vált	 a	 játék	 és	 az	 adódó	
lehetőségeket	 jobban	 tudtuk	kihasználni,	
így	megérdemelten	hoztuk	haza	a	három	
pontot.
Szűcs Lajos, szakmai igazgató: Irreális	ta-
lajon	az	ellenfél	két	kapura	lövéséből	gól	
született,	mellyel	megérdemelten	nyert.
Molnár Zoltán, kapusedző:	 Fantaszti-
kus	 csapatunk	 van,	 végig	 koncentráltan	
és	egymásért	küzdve	játszottunk,	így	egy	
nagyon	 jó	 csapat	 otthonában	 hatalmas	
győzelmet	arattunk.
További eredmények
DVTK	II.	-	MTK	II.	1-2
Tállya	-	Hajdúböszörmény	2-1
REAC		 -	DVSC-DEAC	II.	2-0
Nyírbátor	-	ESMTK	1-0
Hatvan	–	Putnok	1-0
Kazincbarcika	-	Jászberény	4-0
Monor	-	Újpest	II.	5-0
BKV	Előre	-	Salgótarján	0-5
Következik a 16. forduló
2016.11.19., szombat, 13.00
Tiszaújváros - Kazincbarcika
Jászberény	-	Hatvan
Putnok	-	Nyírbátor
Salgótarján	-	Monor
2016.11.20.,	vasárnap,	11.00
Újpest		II.	-	Rákosmente
2016.11.20.,	vasárnap,	13.00
BKV	Előre	-	DVTK	II.
ESMTK	-	REAC
DVSC-DEAC	II.	–	Tállya
Hajdúböszörmény	-	MTK	II.

Öregfiúk a dobogón 
Kolbuszova	városában	hatcsapatos	nemzetközi	old	boys	tornán	vett	részt	a	TFCT	
öregfiúk	csapata,	és	ha	már	ott	járt,	nem	is	adta	alább,	mint	hogy	a	dobogóra,	annak	
is	a	harmadik	fokára	álljanak	a	régi	idők	focistái.	

Kosárlabda

Egyszer hopp, másszor Hepp
Pénteken és hétfőn is a Deb-
receni EAC ellen lépett hazai 
pályára a Tiszaújvárosi Pho-
enix KK csapata. Éppen ezért 
komoly déjá vu érzése lehe-
tett azoknak, akik csak kívül-
ről szemlélték az eseménye-
ket. Míg pénteken a bajnok-
ságban, addig hétfőn a Hepp 
kupában mérkőztek felemás 
sikerrel. 

Kezdjük	a	bajnoksággal.
Tiszaújvárosi Phoenix KK – Debreceni 
EAC 63-57 (22-16, 6-16, 17-13, 18-12)
Tiszaújváros,	300	néző.	V.:	Szakáll,	Nagy	
V.,	Szilágyi.
Tiszaújvárosi Phoenix KK:	 Madár	
(23/15),	 Szabó	 N.	 (-),	 Debreceni	 (18),	
Papp	(2),	Osnach	(12).	Csere:	Kilyén	(-),	
Magyar	(5/3),	Benőcs	(-),	Kovács	Z.	(2),	
Pöstényi	(1).	
Debreceni EAC:	 Erdei	 (3),	Kósa	 (11/3),	
Savic	(7),	Farkas	(13/3),	Molnár	(9).	Cse-
re:	Varga	(3),	Lajsz	(3),	Opre	(3),	Kovács	
(5).	
Bár	a	Phoenix	szerezte	az	első	kosarat	a	
találkozón,	az	első	negyed	ötödik	percéig	
úgy	tűnt,	ennyi	öröm	jut	csak	a	mérkőzé-
sen	a	hazai	szurkolóknak,	mert	a	DEAC	
alaposan	 ellépett.	A	 játékrész	 folytatásá-
ban	 már	 feljavult	 a	 Tiszaújváros	 táma-
dójátéka,	és	mintha	egy	másik	mérkőzés	
lett	volna	-	legalábbis	a	pontok	alapján	-,	
mert		2	–	9-es	állást	követően		a	negyed	
végére	már	22-16-ra	 a	Phoenix	vezetett.	
A	második	negyedben	aztán	jött	a	mély-

pont.	10	perc	alatt	mindössze	6	pontig	ju-
tottak	a	Brunyánszky	fiúk,	igaz	az	ellen-
fél	sem	teljesített	sokkal	jobban,	ám	az	ál-
taluk	szerzett	16	pont	éppen	elég	volt	ah-
hoz,	hogy	két	kosárnyival	átvegyék	a	fé-
lidőre	a	vezetést.	A	szünet	jót	tett	a	hazai	
gárdának,		a	második	félidőt	már	nem	en-
gedte	 át	 a	Debrecennek,	 a	harmadik	ne-
gyedet	négy,		a	záró	játékrészt	hat	ponttal	
hozták,	így	az	összkép	alapján	megérde-
melten	nyerték	a	találkozót.	
Brunyánszky István, vezetőedző: Extra	
védekezést	nyújtottunk,	 főleg	a	második	

félidőben.	 Ekkor	 higgadtan	 és	 pontosan	
is	támadtunk,	megtaláltuk	jobbára	azt	az	
embert,	 aki	 	 pontot	 tudott	 szerezni.	 Iga-
zi	 csapatként	 működött	 a	 Phoenix-MA-
DÁR!	
Ferenczi Tamás, vezetőedző:	 Óriási	 lu-
xus,	hogy	ennyi	büntetőt	hagyunk	ki	,	és	
hogy	a	védőlepattanót	nem	mi	szedjük	le,	
és	abból	az	ellenfél	könnyű	pontokat	tud	
szerezni.	Sajnos	hiányoztak	ma	a	jó	egyé-
ni	teljesítmények.

*
A	Hepp	kupában	vehetett	revansot	a	baj-
nokin	 elszenvedett	 vereségéért	 a	 DEAC	
hétfőn	este.	És	vett	is.

Tiszaújvárosi Phoenix KK – 
Debreceni EAC 63-78 

	Ezen	az	estén	kicsit	enerváltan	játszott	a	
Phoenix,	ellenben	a	Debrecennek	minden	
sikerült.	Bár	több	alkalommal	is	erőre	ka-
pott	a	hazai	gárda,	fordítani	nem	sikerült,	
így	a	vendégek	jutottak	tovább.	
Brunyánszky István, vezetőedző:	Nem	tit-
kolt	szándékunk	volt,	hogy	a	négybe	ke-
rüljünk	 a	 Hepp	 kupában,	 ez	 most	 álom	
marad.
Ferenczi Tamás, vezetőedző:	 Csak	 egy	
kicsit	 elégtétel,	 hisz	 a	 bajnokság	 lega-
lább	olyan	fontos	nekünk	mint	a	kupa.	A	
győzelemnek	örülünk,	 különösen	 annak,	
hogy	 dobószázalékban	 rengeteget	 javul-
tunk	 a	 pénteki	 mérkőzéshez	 képest.	 Ha	
fele	 így	 dobunk,	 akkor	 úgy	 gondolom,	
hogy	szorosan,	de	pénteken	is	mérkőzést	
nyerhettünk	volna.

Erőemelés

Felhúzásból jeles
A	Tifit	sportolói	képviselték	városunkat	az	elmúlt	hétvégén	ren-
dezett	 V.	Atlas	 Sport	 nemzetközi	 nyílt	 felhúzó	 gálán,	 Balas-
sagyarmaton.	Firtelmeiszter Erika a	Masters	1.	kategória	72	ki-
logrammosok	mezőnyében	első	lett	110	kg-os	teljesítménnyel,	
míg	abszolút	kategóriában	harmadik.	
Nagy Róbert	a	Masters	1.	mezőnyben	a	120	kg-os	súlycsoport-
ban	és	az	abszolút	értékelésben	is	második	lett	275	kg-os	telje-
sítménnyel.

Természetjárás

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

Kerekes bombája 3 pontot hozott a 
konyhára. 

A bajnokin még a Debrecen fölé tud-
tunk kerekedni. 

11. oldal2016. november 17. Sport
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