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Lecsaptak a nyomozók

Becsengetnek

Tanévnyitók, 
tankönyvosztás

Idén néhány nappal hosszabb a nyári szünet, az ál-
talános- és középiskolákban csak szeptember 3-án 
csengetnek be. 

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanévnyitó is-
tentiszteletét a református templomban tartják szeptember 2-án, 
vasárnap 17 órától. A tankönyveket szeptember 3-án, az első ta-
nítási napon osztják ki. 
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskolában, a Tisza-
újvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában és az Éltes Má-
tyás iskolában szeptember 3-án, reggel 8 órakor köszöntik a diá-
kokat, a tankönyveket is ezen a napon vehetik át a tanulók. 
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola diákjai 
a hét elején már átvették tankönyveiket, a szentmise és a tanév-
nyitó szeptember 3-án  hétfőn fél 9-kor lesz a római katolikus 
templomban.  
Az Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium-
ban és a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai 
Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában az első ta-
nítási napon, szeptember 3-án 7 óra 45 perckor lesz a tanévvel 
kapcsolatos tájékoztatás. A brassaisok augusztus 27-től augusz-
tus 31-ig, a gimnazisták pedig augusztus 29-től augusztus 31-ig 
vehetik át a tankönyveket.    

Szirénapróba
A Polgármesteri Hivatal és a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség tájékoztatja a lakosságot, hogy 2018. szeptember 
03-án (hétfőn) 11.00 órakor Tiszaújváros, Tiszapalkonya, Osz-
lár településeken szirénapróba lesz. A szirénák megszólaltatásá-
val a veszélyes üzemek környezetében telepített Monitoring La-
kossági Riasztó (MoLaRi) rendszer üzemképességét tesztelik. 
A szirénapróba úgynevezett hangos üzemű (teljes körű) pró-
ba lesz, szöveges tájékoztatás mellett, amely során „Katasztró-
fariadó” jelzést (120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagas-
ságú, folyamatos szirénahang), valamint „Katasztrófariadó el-
múlt” jelzést (kétszer 30 másodpercig tartó, egyenletes hangma-
gasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünet-
tel) adnak ki.

       Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Csíkszeredai táborozók

Barcsay tér, első ütem

Hegyvidékről termálvízbe 

Nyolcvan parkolóhely lesz a Barcsay téren

Júliusban lengyel partner-
városunk Swietochlovice kö-
zépiskolás diákjait látta ven-
dégül Tiszaújváros, most pe-
dig a csíkszeredai gyerekek 
táboroznak nálunk. 

Pontosabban, Bogácson, hiszen ott van a 
szálláshelyük, de természetesen az itt töl-
tött idő alatt ellátogatnak a térség neveze-
tességeihez, látványosságaihoz, és felfe-
dezik Tiszaújváros értékeit, látnivalóit is.
A partnervárosi delegációt Bráz György 
polgármester és dr. Fülöp György alpol-
gármester fogadta, akik a vendéglátókat 
és a vendéglátó várost is bemutatták a fi-
ataloknak, de meséltek nekik a két tele-
pülés közti testvérvárosi kapcsolatról is. 
A látogatásról közös fotó is készült a 
Csíkszeredától kapott székely kapu alatt, 
majd a gyerekek a tiszaújvárosi strandon 
töltöttek el egy napot, ami nekik nagy él-
mény, hiszen a gyönyörű hegyvidékéről 
is híres Erdélyben leginkább túrázásra 
van lehetőségük a gyerekeknek. 
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Lesz miből tanulni. 

Az elmaradhatatlan csoportkép a Csíkszeredától kapott székely kapuban.

Július elején kezdődtek, és november végéig tartanak a Barcsay tér felújítási munkálatai. A tér teljes rekonstrukciója négy 
ütemben valósul majd meg, idén - az I. ütemben - a délkeleti területet újítják fel. Cikkünk a 3. oldalon. 
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Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtökön, pénteken és szerdán fél 9-kor, kedden és szom-
baton 18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templo-
munkban.
A Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola tanév-
nyitó miséje 2018. szeptember 3-án reggel fél 9-kor lesz a ró-
mai katolikus templomban.

Református
Tiszaújváros
2018. augusztus 30-án, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz
2018. szeptember 2-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az isten-
tisztelet. 17.00 órakor a Kazinczy Ferenc Református Általá-
nos Iskola tanévnyitó alkalma lesz.
Tiszaszederkény
2018. szeptember 2-án, vasárnap 10 órakor tartunk istentisz-
teletet.

Görögkatolikus
Pénteken és szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 esti isten-
tisztelet. Vasárnap 10.00 reggeli istentisztelet, 11.00 Szent 
Liturgia, 17.00 esti istentisztelet. Hétfőn, kedden és szerdán 
17.00 esti istentisztelet.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 2-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050),  majd szeptember 3-tól (hétfőtől) az Arany Sas Gyógy-
szertár (Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el. 
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó 
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.  
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között 
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket. 
Gyógyszertárak nyitvatartása: 
                                           Hétköznap             Szombat   Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17  - -
Remény Gyógyszertár 8-17  8-12 -
Tisza Gyógyszertár 8-20  8-20 8-15

Közterületi SOS hívószám
A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterülete-

ken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli ese-

mények bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A 

49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hí-

vásokat, 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 kö-

zérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes.  A te-

lefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzí-

tett bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a 

szükséges intézkedéseket. 

A vándor útra kelt
Hihetetlenül gazdag, tevékeny sportpá-
lyafutás ért véget. Hegedűs Csabától ter-
mészetjáróként búcsúzunk, de letette a 
névjegyét a fociban, teniszben, tollaslab-
dában is, kipróbálta a vívást, a súlyeme-
lést és az asztaliteniszt is. Igazi terepe 
azonban a természet volt, földön, vízen. 
Bár ezek adminisztrálása sosem volt iga-
zán fontos számára, kimondani is sok: 
2500 km az a táv, amit a hazai és külföl-
di vizeken evezett. Túravezetőként szám-
talan gyalogtúra, a szakosztályban meg-
honosított túramozgalom fűződik a nevé-
hez: Turista Triatlon, A Bükk 900-as csú-
csai.
Ő találta ki a „Nyáridéző” címmel ren-
dezett ismeretterjesztő-élménybeszámo-
ló programokat, de ő jut eszünkbe, ha azt 
halljuk: „csigatúra”. Túratársai derűsen 
állapították meg, hogy ezek néha kicsit 
megnyúltak mindenki örömére. Szívesen 

szervezett családi túrákat, bel-és külföldi 
kirándulásokat. 
A TSC Természetjáró Szakosztály mun-
káját 6 évig koordinálta szakosztályveze-
tőként, de a  B-A-Z Megyei Természet-
barát Szövetségben, 2009-től pedig az 
Észak-Magyarországi Regionális Termé-
szetbarát Szövetségben is tevékenyke-
dett. 
Egészsége megromlása után sem maradt 
tétlen, nagy kedvencének hódolva meg-
alapította a „Nyugdíjas Bridzs Akadémi-
át”.
Ez a hatalmas energia egyszer mégis el-
fogyott. A vándor megpihen, de őrzik em-
lékét a túrautak, az erdők, a vizek, a tú-
ratársak.
Nyugodj békében!
Természetbarát üdvözlettel búcsúznak a 
tiszaújvárosi természetjárók.

Búcsújárás

Kirándulás Máriapócsra
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. szep-
tember 16-án kirándulást szervez Máriapócsra, a Szent Kereszt 
felmagasztalásának a búcsúján való részvételre. Várja azok je-
lentkezését, akik részt szeretnének venni a búcsún. Jelentkez-
ni lehet 2018. augusztus 31-én, szeptember 7-én és szeptember 
10-én személyesen a Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. sz., illetve 
a Vasvári P. utca 35. sz. alatt, valamint telefonon a 70/398-1133-
as telefonszámon. 

Farkas Sándor 
elnök

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844

Fax: +36 49 341-852

E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Búcsú a nyártól 

Unokák, nagyszülők
közös napja

Unokák, nagyszülők együtt búcsúztatták a nyarat a Sportcent-
rum Brigádházában az elmúlt héten. Vidám, jókedvű volt ez a 
délután, megannyi játékkal, élménnyel. 
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete immár második alka-
lommal szervezte meg játékos-sportos napját a fiatal és az idő-
sebb korosztály számára. Ügyességi vetélkedőkkel, sorverse-
nyekkel, kézműves foglalkozással is várták a gyerekeket, akik 
érkeztek is szép számban. Ugyanúgy szólt ez a nap a játékról, 
versenyzésről, mint az együtt töltött nyár utolsó felvonásáról, 
hiszen hamarosan kezdődik az iskola, minden visszatér a régi 
kerékvágásba. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Lukács BéLáné 
(szüL.: kozár MagdoLna) 

életének 85. évében 2018. 08. 20-án elhunyt. Temetése 
2018. 08. 31-én (péntek) 12.30 órától lesz a sajószögedi 

Városi Temetőben.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik 

gaLuska LászLó 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család

2. oldal 2018. augusztus 30.Sokféle

Harag
Ezzel a rejtvénnyel véget ér augusztu-

si sorozatunk. A megfejtéseket szep-

tember 4-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.

Hegedűs Csaba (1944-2018)



Kamionok Sajószögeden

A demonstráció 
elhalasztva

A Sajószögeden élők régóta szenvednek a 35-ös út kamionfor-
galma miatt. Pedig 2015. őszén megtiltották a 20 tonnánál ne-
hezebb járművek áthaladását az úton, az autópálya használatára 
„kényszerítve” őket. Azonban nagyon sok a kivétel, ki a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. által kiadott behajtási engedéllyel, ki enge-
dély nélkül halad át a településen.
A sajószögediek pár hónapja demonstrációt szerveztek (képünkön) 
és petíciót fogalmaztak a szaktárcának, szeptember 4-ére pedig újabb 
forgalomlassító megmozdulást helyeztek kilátásba. Ez azonban el-
marad, mert megérkezett a válasz. Ebben elismerik a tarthatatlan 
helyzetet, de türelmet kérnek, közeli napokban ugyanis tárgyalásokat 
folytatnak az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében. 
A szögediek tehát egyelőre várnak, de egyre fogy a türelmük.

Iskolakezdés

Van is, meg nincs is pedagógushiány
Hétfőn minden általános és 
középiskolában megkezdődik 
a tanítás. A tiszaújvárosi ok-
tatási-nevelési intézmények 
is teljes gőzzel készülnek a 
szeptemberi iskolakezdésre. 

Szépülő osztálytermek, csoportszobák, 
kiosztásra váró tankönyvcsomagok vár-
ják a vakációról újra iskolapadba ülő gye-
rekeket. A nyár nem csak a pihenésé, a 
felújításoké volt, a pedagóguslétszámot is 
„helyre kellett tenni”, hogy zökkenőmen-
tesen indulhasson a tanév.
 A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
dában nyár elején még öt betöltetlen 
óvodapedagógusi állást hirdettek. 
- Ha egyszerűen és röviden szeretnék fo-
galmazni, akkor azt kell, hogy mondjam, 
jelenleg a Tiszaújvárosi Napközi Ottho-
nos Óvodában nincs betöltetlen pedagó-
gus álláshely - tudtuk meg Micskiné Bo-
dó Erzsébettől, az óvoda vezetőjétől. - Vi-
szont, ha egy kicsit mögé nézünk a dolog-
nak, akkor látnunk kell, hogy az országos 
tendencia itt is érzékelhető, hiszen addig, 
amíg három-négy éve meghirdettem egy 
álláshelyet, legalább nyolc-tíz óvodape-
dagógus jelentkezett rá. Most a meghir-
detett állásokra éppen öt pályázat érke-
zett, amiből egy nem felelt meg a felté-
teleknek, így négy új kolléganőt tudunk 
alkalmazni szeptember elsejétől. Az ötö-
dik üres álláshelyet úgy tudom betölte-
ni, hogy van egy kolléganőnk, aki eddig 
nem óvodapedagógus munkakörben dol-
gozott, de van óvodapedagógus végzett-
sége. Ha egy kicsit visszatekintünk az 
időben, azt is látnunk kell, hogy február-
ban volt egy álláshely betöltetlenül, meg-
hirdettem, de egyetlen pályázat sem érke-
zett. Egy nyugdíjas kolléganő visszafog-
lalkoztatásával tudtuk megoldani a prob-
lémát.
Az általános iskolákban is hasonló a 
helyzet. Egy-két álláshely üresedett meg, 
azonban többnyire sikerült betölteni. 
- A tanév úgy néz ki, akadálytalanul indul, 
csupán egy pedagógus hiányzik a tantes-
tületből - mondta Gál Benjáminné, a Ti-
szaújvárosi Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola igazgatója. - Meghirdettük 
az informatika szaktanári állást, de nem 
jelentkezett rá senki, viszont sikerül he-
lyettesítésekkel megoldani. Az elkövetke-
ző években is mindig lesz egy-egy kollé-
ga, kolléganő, aki elmegy nyugdíjba, de 
a beérkezett jelentkezések alapján én úgy 

gondolom, hogy mindig lesz olyan fiatal, 
aki szeretne munkába állni, szeretne pe-
dagógus lenni.
A  legtöbb városi iskolában 100%-os a sza-
kos ellátottság, ezt erősítette meg Bozsikné 
Víg Marianna, a KLIK vezetője is. Kérdé-
sünkre, miszerint a tiszaújvárosi intézmé-
nyeket érinti-e az országosan megjelenő 
pedagógushiány, az alábbi választ kaptuk: 
„ A témát érintően tájékoztatom, hogy a 
három tiszaújvárosi állami fenntartású in-
tézményünkben az - elsősorban nyugdíja-
zások következtében keletkező - üres ál-
láshelyeket a nyári szünet folyamán sike-
rült megfelelő szakos végzettségű pedagó-

gusokkal betölteni, ezekben az intézmé-
nyeinkben nem jellemző a pedagógus- hi-
ány, illetve a szakos ellátottság hiánya.”
A interneten több száz pedagógusi állást 
hirdetnek országosan, ebből több mint 10 
szaktanárt keresett a Szerencsi Szakkép-
zési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sá-
muel Szakgimnáziuma és Szakközép-
iskolája. Három nappal az iskolakezdés 
előtt szerettük volna megtudni az isko-
la igazgatójától, hogy sikerült-e pótolni a 
szaktanárokat. Jakab Dénes azonban vá-
lasz helyett az intézményben történt nyári 
felújításokat ajánlotta témának.
 ema

 

Kesznyéteni híd 

Marad a kerülő

Szeptember elsejéig biztosan nem változik a menetrend szerin-
ti autóbuszjáratok útvonala Tiszaújváros és Kesznyéten között. 
A kesznyéteni híd lezárása miatt a tömegközlekedőknek jókora 
kerülőt kell tenniük Sajólád felé. Ezt a több mint 40 km-t rövidí-
tené le a Volán. A korábbi hírek szerint a busz a körömi kompig 
közlekedne, ahol az utasok leszállnának, a komp átvinné őket a 
Sajó túloldalára, és egy másik busz szállítaná őket tovább. Ezt 
azonban a Volán nem erősítette meg. A változtatáson gondol-
kodnak, de hogy hogyan, és mikortól lépne életbe, arról még 
nincs pontos információ.    

Barcsay tér, első ütem

Nyolcvan parkolóhely lesz a Barcsay téren
Július elején kezdődtek, és novem-
ber végéig tartanak a Barcsay tér 
felújítási munkálatai. A tér teljes 
rekonstrukciója négy ütemben va-
lósul majd meg, idén - az I. ütem-
ben - a délkeleti területet újítják 
fel. 

- Nagyon ráfért már a felújítás - mondta Be-
senyei Jánosné, aki hat éve él itt -, ugye vá-
rosközpontban van, sokan megfordulnak erre. 
Mindenki mondta már, hogy nagyon csúnya a 
tér, így örülünk, hogy felújítják. 
Himer Zoltánné a közelben, a Bethlen Gábor 
úton lakik, ő is várta már a felújítást. 
- Örülök, hogy megszépül a városnak ez a ré-
sze is - mondta -, egy kicsit ugyan zavaró a zaj, 
de a munkálatok ezzel járnak, a lényeg, hogy 
szép lesz a tér. 
És nem csak szép. Hiszen új parkolók épülnek 
az első ütemben. Kellett ez már, hiszen folya-
matosan probléma volt a parkolással. 
- Itt parkoltak a piacosok, meg a vásárlók is - 
mondta Tóth Zoltánné -, de nekünk, akik itt la-
kunk, sokszor nem jutott már parkolóhely. Jó, 
hogy most ez a probléma megoldódik, fontos, 
hogy legyen hol parkolni, meg az is, hogy akik 
az ebédért mennek, ne az autók között, a po-
csolyákon át kelljen keresztül menniük az úton, 
hanem legyen egy járda, amin át el lehet menni 
a szemben lévő Központi Étterembe. 
A felújítási munkálatok július 9-én kezdődtek, 
a rekonstrukció négy ütemből áll, az első a tér 
délkeleti felét érinti. 
- Ebben az ütemben valósul meg az úgynevezett 
két gödör feltöltése - mondta lapunknak Vismeg 

Monika, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fej-
lesztési és Városüzemeltetési Osztályának osz-
tályvezető-helyettese. - Az egyik gödörben par-
kolókat alakítanak ki, a másik részen pedig a par-
kolókhoz vezető közlekedési utak újulnak meg. 

77 normál, és 3 mozgáskorlátozottak által igény-
be vehető parkolóállás épül. A beruházás összér-
téke meghaladja a 81 millió forintot, a kivitelezési 
munkálatok november végéig tartanak. 

                                          Fodor Petra
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Alaposan megváltozik a „déli gödör” képe. 

A felújítás zajjal jár, de megéri. 

Munkaértekezlet a Szent István iskolában. A pedagógusoknak már megkezdő-
dött a tanév. 

Még kihalt a folyosó, de hétfőn benépesül. 



Épül a kerékpárút Sajóörös és Tiszaújváros között

Két keréken biztonságban
Két hete jelentek meg az el-
ső munkagépek Tiszaújvá-
ros határában az Örösi út 
117. és 119. közötti társashá-
zaknál. Innen indul ugyanis 
a Sajóörös felé vezető kerék-
párút, pontosabban itt csatla-
kozik bele a városi bicikliút-
ba az új út.

Kerékpárosok jönnek-mennek Sajóörös 
és Tiszaújváros között, naponta akár szá-
zan is. A legtöbben munkába járnak, de 
sokan kerekeznek erre, sportolnak, fut-
nak, sőt elvétve görkorcsolyával is pró-
bálkoznak, bár ez utóbbi egyre nehezebb 
a toldozott-foldozott útszélen. Örös és Ti-
szaújváros között nagy a forgalom, sőt 
egyre nagyobb. Kis autók, nagy autók, 
még nagyobbak hajtanak el itt, sokszor 
a megengedettnél többel is. Nem túl biz-
tonságos, halálos baleset is volt már itt.
Egy Örösre vezető bicikliút megoldás le-
het. A két település önkormányzata is így 
gondolta. Megvolt a nyomvonal, meg-
voltak a közös tervek, ami aztán egyszer 
csak huss….megváltozott. Új tollal írtak, 
új lapra.
Lett egy új nyomvonal, egy egészen má-
sik úton, ami már csak Sajóörös terve és 
pályázata. Pedig a lakossági fórumokon a 
többség az eredetit és egyben az olcsób-
bat támogatta, mégis a háromszor any-
nyiba kerülő és a kevésbé logikus nyom-
vonalon haladó második, örösi terv lett a 
végleges. Állítja egy nevét nem vállaló 
kerékpáros. Két héttel ezelőtt el is kezd-
ték építeni.
Mi is kimentünk a helyszínre. A bicikliút 
valóban épül, a kukoricáson keresztül ha-
lad, azzal a földúttal párhuzamosan, amin 
korábban is sokan jártak a faluba, kikerül-
ve a nagy forgalmat. Két arra sétáló tisza-
újvárosi nyugdíjassal futunk össze, tőlük 
is érdeklődünk, vajon tudják-e mi épül itt. 
- Mi épül itt? Nem is láttuk még! Ja, hogy 
kerékpárút? Igen, tényleg olvastuk az új-
ságban. Régen egy olyan útról beszéltek, 
ami a temető felé visz majd ki, de akkor 
ez nem az. De hová vezet ez az út, hogy 
ér be a faluba - lamentálgat kérdésünk-
re a két asszony, mi pedig búcsúzunk és 

Örös felé vesszük az irányt autóval. Ke-
rülgetjük a bicikliseket, legalább ötöt, az 
alatt a két perc alatt, amíg kiérünk a fa-
luba, majd kiszállunk és leintünk néhány 
kerékpárost. 
- Én heti rendszerességgel biciklizek erre, 
ahogy időm engedi, de rajtam kívül még 
nagyon sokan. Igen, hallottunk a beruhá-
zásról, elkezdődött az építése úgy tudom. 
Szerintem örülnek az emberek, leginkább 
a kerékpárosok. A város felé jól csatlako-
zik be, bár a 35-ös út felé vezető leága-
zást nem értem - mondja Ivánka Tóth At-
tila sajóörösi lakos. 
Továbbgurulunk a Zrinyi, Széchenyi és 
Határ út kereszteződésébe, innen indul 
ugyanis a kerékpárút. Munkagépek sora-
koznak a nyomvonal mellett, a munka áll, 
hisz már délután öt óra van. Az egyik kö-
zeli házból biciklizni indul a Stefán há-
zaspár, őket is feltartóztatjuk kérdéseink-

kel néhány percre. Fékeznek, leszállnak, 
készségesek. 
 - Nagyon örülünk, hogy lesz bicikli-
út, éppen ideje, mert már nagyon régen 
ígérik, állítólag jövő tavasszal kész lesz. 
Szoktuk nézni, hogy hol tart az építkezés, 
amíg nincs kész, addig a főúton közleke-
dünk Tiszaújvárosba, ahogy eddig tettük - 
mondja Stefán László, majd csatlakozik a 
beszélgetéshez a felesége is. -16 éve ígér-
getik ezt az utat. Én most mentem nyug-
díjba, sokat jártam biciklivel a városba, 
örültem volna, ha hamarabb építik, hisz 
munkába is sokan járnak két keréken.  Jö-
vő márciust hallottuk, hogy elkészül, elég 
sokára, de biztos megvan az oka, hogy 
miért - mondja Stefán Lászlóné. 
A sajóörösi önkormányzat pályázati 
pénzből építteti a bicikliutat, ezt a beru-
házást propagáló hatalmas tábla is hirdeti 
a falu közepén, az épülő út örösi becsatla-
kozásánál. Egyelőre ez a leghivatalosabb 
információforrásunk, mivel Sajóörös pol-
gármestere, Szabó Gábor többszöri meg-
keresésünkre sem reagált. Telefonon sem 
tudtam elérni, igaz felvették, de a kere-
sett személyig egyszer sem jutottam el. 
Nem volt ott, megbeszélésen volt, voltak 
nála, házon kívül volt. Visszahívást ígér-

tek, nem kaptam, így nyolcadszor is új-
ratárcsáztam. Lapzártánk előtt végül rea-
gált, a titkárnőjével küldött telefonos üze-
netben, miszerint nem kíván nyilatkozni 
sem magánemberként, sem hivatalos sze-
mélyként. Megmondom őszintén, csalód-
tam. Csalódtam, hiszen jobboldali vagy 
baloldali, vagy magát függetlennek mon-
dó, de lelkében erre-arra elkötelezett ve-
zetővel is csináltam már riportot, nekik 
kedves, jó ügyről, és olyanról is, amiről 
szívesebben hallgattak volna, de megszó-
laltak. Szóltak, ha másért nem kötelesség-
ből, mert ez volt a dolguk, mert vezető-
ként ezt is vállalták, a tájékoztatást. A bi-
cikliút ügyében viszont maradt a hallga-
tás, pedig jó ügyért mentünk, jó szívvel, 
jó hírt széjjelkürtölni.
A részletekről így hát csak a lakosságot 
kérdeztem, laikusként helyszíni szem-
léztem, de a település honlapját is átbön-
gésztem, amin összeg, ütemezés, időhatá-
rok, kilométerek, szelvények, szakaszok, 
szóval minden hivatalos ott van.
1800 méter, 245 milliós támogatás, Sajó-
szöged felé egy leágazás, jövő márciusra 
készül el a Sajóörös-Tiszaújváros közöt-
ti kerékpárút. 
További hivatalos részleteket a falu hon-
lapján olvashatnak.  

         berta

Esélyegyenlőségi konferencia

Központi kérdés

Új szolgáltatás
 a gyermekvédelemben

Vezetésre pályáznak

2018. szeptember elsejétől új szolgáltatással bővül 
a szociális és gyermekvédelmi tevékenység ország-
szerte, így városunkban is.

 Ősztől óvodai, iskolai szociális munkatársak fogják segíteni a 
nevelő-oktató munkát az intézményekben. Erről az új feladatról, 
kiépülő rendszerről tartott előadást Poropatich Péter, a Tisza-
újvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője az au-
gusztus 28-ai esélyegyenlőségi konferencián. 
- Akik közel vannak az oktatási-nevelési, illetve köznevelési in-
tézményekhez, valamint a gyermekvédelmi ellátórendszerben 
dolgoznak, azok tudják, hogy egyre több a hátrányos helyze-
tű, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő és iskolaelha-
gyó gyermek - nyilatkozta Poropatich Péter. -  Ezért az Embe-
ri Erőforrás Minisztériuma úgy döntött, hogy a gyermekvédel-
mi tevékenységet kiterjeszti a köznevelési intézményekre is és 
új szolgáltatást vezetett be, miszerint gyermekvédelmi szakem-
berek fogják segíteni a tanulási, magatartási problémával küz-
dő gyerekeket. Ezer gyerekre egy szakember jut, ez azt jelenti, 
hogy a Tiszaújvárosi Járásba öt gyermekvédelmi munkatárs lát-
ja majd el a feladatot.       

ema

Két önkormányzati intézmény vezetői megbízá-
sáról is határoz mai ülésén Tiszaújváros képvise-
lő-testülete. 

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központot irányító Poropa-
tich Péter intézményvezetői megbízása szeptember 30-án jár le. 
A képviselő-testület áprilisban döntött a vezetői pályázat kiírá-
sáról, melyre a június 28-ai határidőig egy személy, Poropatich 
Péter nyújtott be pályázatot, aki 2004 óta áll a humánszolgáltató 
központ élén. Ezt megelőzően családgondozóként, majd a Pol-
gármesteri Hivatal családvédelmi csoportvezetőjeként, 1996-tól 
2004-ig az önkormányzat Szociális és Egészségügyi Irodájának 
vezetőjeként dolgozott a szociális ágazatban. 
Pályázatát júliusban bírálta el egy szakértői bizottság, és úgy 
ítélte meg, alkalmas az intézményvezetői feladatok ellátására. 
Hasonló a helyzet a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Köz-
pont igazgatói posztján is. A jelenlegi igazgató, Kósa-Tóth Zol-
tán mandátuma október 14-én jár le, s a szintén áprilisban kiírt 
álláspályázatra egyedül ő nyújtott be pályázatot, melyet ugyan-
csak szakértői bizottság véleményezett, megállapítva, hogy Kó-
sa-Tóth Zoltán alkalmas az igazgatói feladatok ellátására. 
A testületi ülésre készült előterjesztések mindkét esetben arra 
tesznek javaslatot, hogy a jelenlegi vezetők kapjanak újabb 5 
évre megbízást. 

                                                                                     f.l.
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Ezer gyerekre jut egy szakember. 

Borítékolható, hogy a testület bizalmat szavaz Poropatich 
Péternek és Kósa-Tóth Zoltánnak, így újabb öt évig ők ve-
zethetik a humánszolgáltató-, illetve az intézményműköd-
tető központot. 

A Zrínyi, Széchenyi és Határ út kereszteződésétől indul a bicikliút. 

A tiszaújvárosi leágazás. 

A Stefán házaspár nagyon örül a kerékpárútnak. 

Nagy a kerékpárforgalom a kesznyé-
teni úton. 



Gondolatok az ősz kezdetén

Az ember megéli kicsinységét is
Kövér termését meghozta, majd sötét-
szürke felhőkkel eltakarva a napot, mo-
noton, csendes esővel elköszönt a nyár. 
Pedig alig egy héttel ezelőtt még kánikula 
volt, de a természetet nem lehet becsap-
ni. Az ősz közeledtét óramű pontossággal 
jelzi minden évben a nemrég még szűk-
nek bizonyult gólyafészkek kiüresedé-
se. Lakói Szent István államalapító kirá-
lyunk ünnepe után több hullámban is el-
indultak a Boszporuszon át Afrikába, té-
li tartózkodási helyük irányába.  Vannak 
közülük, amelyek a Fokföldet választják, 
de többségük a kelet-afrikai szavannákon 
telel. Legközelebb március végén, április 
elején látjuk viszont a kétéves vagy idő-
sebb példányaikat. Az egyévesek a gyű-
rűzési eredmények ismeretében ugyanis 
még nem térnek vissza, ezek a nyarat a 
Közel-Keleten töltik.
Visszatekintve az itt töltött idejükre, ha 
felületesen nézem, nem történt semmi 
rendkívüli ez idő alatt. Megkeresték, és 
rendbe tették fészkeiket, kiköltötték és 
rövid idő alatt felnevelték fiókáikat, majd 
amikor eljött az idő, útra keltek. Nekik 
ugyanis két hazát adott a végzetük, ahogy 
azt Tompa Mihály írta A Gólyához című 
versében. A természetben is minden élő-
lény tette a dolgát, ahogy minden nyáron, 
egyensúlyra törekedve és küzdve a fenn-
maradásért az evolúció törvényei szerint. 
Ha jobban belegondolunk, mégsem eny-
nyire egyszerű ez. Annyira nem, hogy sok 
kérdés merül fel és vár megválaszolásra, 
mióta gondolkodó ember él a földön.
Az egyik ilyen például, hogy honnan tud-
ják a gólyák, hogy mikor kell indulniuk, 
és merre kell menniük? Vannak persze ta-
pogatózó válaszok: a nap járásából, az 
időjárás változás érzékeléséből, éjszaka a 
csillagok állásából vagy, hogy genetikai-
lag kódolt számukra hogy mikor és merre 
kell elindulniuk. Valójában nem tudjuk. 
Mint ahogy csak csodálni tudjuk, de utá-
nozni nem, hogy a földbe gyökerező virá-
gok miként alkotják meg zöld leveleiket 

és színpompás virágaikat abból a vízből 
és talajból, amit az ember megfelelő tech-
nikai háttér és technológiai ismeret birto-
kában legfeljebb elemeire tud bontani, de 
növénnyé változtatni csak a virágmagok 
képesek. 
Igen, ismerem a választ, a genetika itt is 
a főszereplő. Eddig már eljutott a tudo-
mány, és ez nem is akármilyen teljesít-
mény. Válaszra vár azonban még mindig, 
hogy a sejt a benne lévő génállomány-
nyal hogyan is jön létre. Leegyszerűsít-
ve a kérdést: az első egysejtű élőlény ho-
gyan születet? Negyven évvel ezelőtt azt 
tanították az akkori idők anyagelvű szem-
lélete szerint, hogy a Föld őskorában, a 
magasabb légköri nyomás és hőmérsék-
let valamint az őstengerbe csapódó villá-
mok hatására spontán jött létre. Laborató-
riumi körülmények között a hőmérséklet, 
a nyomás, és a tengervízbe csapódó villá-
mok előállíthatók, mégsem sikerült még 
egyetlen sejtet sem az embernek létrehoz-
nia. Nem is baj, mert egy ismeretlen egy-
sejtű megjelenése felboríthatná a termé-
szet egyensúlyát. 
Ugyancsak nyitott kérdés az is, hogy ho-
gyan emelkedett ki az ember az állatvi-

lágból? Az egyik elmélet szerint az erdők 
visszaszorulása és a magas füvű szavan-
nák terjedése miatt ősünk kénytelen volt 
lemászni a fáról, és hogy lássa a környe-
zetét két lábra kellett állnia. Ennek hatá-
sára felszabadult a két mellső végtagja 
eszközhasználatra, ami egyre fejlettebb 
gondolkodásra késztette. Csakhogy a go-
rillák is a földön élnek, csak alvás céljára 
építenek ideiglenes fészkeket a fák lomb-
koronájában. Eszközöket is használnak, 
kommunikálnak is egymással, mégsem 
emelkedtek ki az állatvilágból úgy, mint 
az ember, aki uralma alá vonta az egész 
földet. 
Létezik egy másik elmélet is, amely ter-
mészetfölötti létét tételezi fel a terem-
tésben. A természettudományos kutatás 
módszereivel ez sem bizonyítható, még-
sem kizárható. Megértése és indoklása el-
vont filozófiai gondolkodást igényel. 
Ha ezt az utat követjük, akkor is csodálat-
ra méltónak fogjuk látni a gólyák vonu-
lását és a virágok színpompáját annyira, 
hogy az ember, aki magát nagynak kép-
zelve uralma alá vonta a földet, ilyenkor 
megérzi kicsinységét is. 

Szrogh Károly 

„Ez volt a kötelességem…”

Búcsúzik az építkező pap
Négy éve, augusztusban érke-
zett városunkba dr. Mata Ist-
ván esperes plébános. Most 
útjai más merre vezetnek, he-
lyét szeptember 1-jétől Pász-
tor Pascal veszi át. 

István atya már gyermekkorától pap sze-
retett volna lenni, az általános iskola után 
Esztergomban, a ferences gimnáziumban 
végzett, a katonaság után Egerben kezd-
te meg, majd a Budapesti Hittudományi 
Akadémián végezte papi tanulmányait. 
Sátoraljaújhelyen, majd Mérán volt plé-
bános, ezt követően Rómába, a Pápai Ma-
gyar Intézetbe került. Útja innen Szikszó-
ra vezetett, ahol 22 évet töltött el. Egé-
szen 2014-ig, akkor az érsek új feladat elé 
állította, itt Tiszaújvárosban. 
- Négy év után én is tiszaújvárosinak ér-
zem magam - mondta István atya -, na-
gyon szép, fejlődő ez a város, és nem csak 
kulturális, hanem egyházi szempontból is 
nagyon sokat fejlődött. Gondolok itt az 

iskolai életre és a szentmisékre is, úgy lá-
tom, hogy nagyon szép, virágzó egyházi 
közösség van ebben a városban. 
- Büszkén tekint vissza az elmúlt négy évre? 
- Az, hogy büszke vagyok, talán kicsit túl-
zás. Mondhatom azt, hogy ez volt a kö-
telességem, és amit tudtam, igyekeztem 
megtenni a képességeimhez mérten. Én 
világéletemben egy építkező pap voltam, 
Szikszón is templomot építettünk és itt 
is elsősorban az építkezésekben, felújí-
tásokban igyekeztem hasznosítani ma-
gamat. Kívülről most is épp a templo-
mot festik, belülről is felújítottuk a temp-
lomot, altemplomot, plébániát. Nagyon 
nagy volt a fejlődés, de úgy gondolom, 
hogy a kötelességemet végeztem. 
- Fejlődött a hitélet is? 
- Nagyon aktívak a tiszaújvárosi hívek, ez 
látszik a vasárnapi szentmiséken is, van-
nak imacsoportok, karitász csoport, öröm 
látni, hogy mennyien tevékenykednek és 

akarnak dolgozni az egyházban. 
- Merre vezet most az útja? 
- A betegségem miatt megyek el, talán 
már köztudott, hogy a torkommal, han-
gommal van probléma. Ez nagyon las-
san gyógyul, és most egy év betegszabad-
ságot engedélyezett számomra az érsek-
atya, amit Miskolcon, az ottani családi 
házunkban fogok tölteni. Nem szeretnék 
elszakadni Tiszaújvárostól, ha egészsé-
gi állapotom javul, akkor szeretnék gyak-
rabban visszalátogatni ide. 
- Van már utódja? 
- Igen, szeptember elsejével Pásztor Pas-
cal atyát nevezte ki érsek úr az utódom-
nak. Ő Egerből, a Fájdalmas Anya plébá-
niáról érkezik. Paptársak vagyunk, sok-
szor találkoztunk már, és bízom benne, 
hogy őt is meg fogják szeretni a hívek, 
ő pedig jó pásztor módjára viseli majd 
gondját az egyházközségnek. 

                            Fodor Petra

10 év, 11 tábor.  Július végén a Tiszaújvárosi Eöt-
vös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégi-
um volt és jelenlegi diákjai 5 napra újra felköltöz-
tek a Bükkbe, hogy együtt fedezzék fel az informa-
tika rejtelmeit.

Senki sem gondolta, hogy a diákok ötletéből hagyomány terem-
tődik. 2008-ban az érettségiző diákjaink álltak elő azzal a ké-
réssel, hogy együtt szeretnének felkészülni az előrehozott érett-
ségi vizsgájuk szóbelijére. Így 3 tartalmas napot töltöttünk kö-
zös tanulással Füzesgyarmaton. Egyetlen észrevételt fogalmaz-
tak meg a diákok a hazaérkezés után: nagyon rövidnek találták 
az együtt töltött időt. Így született meg a kockatábor ötlete.
Volt tábor Rókafarmon és Bánkúton is. A tapasztalatok és a di-
ákok véleménye alapján 2012-től a Bükkszentkereszti Ifjúsági 
Tábor lett a tábor állandó helye, ahol ezen a nyáron is örömmel 
fogadtak minket.
A tábor munkájában ma is aktívan részt vesznek volt diákjaink. 
Foglakozásokat tartanak, akadályversenyt, sportos sorversenyt 
és csapatépítő játékokat szerveznek. Mesélnek az egyetemi élet-
ről, a tanulmányaikról (ELTE, BME, Debreceni, illetve Miskol-
ci Egyetem), a munkájukról, a karrierlehetőségekről. Jó látni, 
ahogy a tábortűz körül együtt beszélgetnek a gimisek a szoft-
verfejlesztővel, villamosmérnökkel, vállalati IKT tanácsadóval, 
az adatelemzővel, a gazdasági és mérnök informatikussal vagy 
a hadmérnökkel.
Az évek alatt kialakultak hagyományaink. Kis létszámú csopor-
tokban programozás, alkalmazások, matematika és elektronika 
foglakozások zajlanak. A szabadidőben túrázunk, kosár- vagy 
röplabda csatákat vívunk, versengünk logikai és ügyességi fel-
adatokban és szám- vagy színháborúban igyekszünk legyőzni a 
másik csapatot.  
A 10 éves jubileumra a Castello Cukrászdától ajándékba kap-
tunk egy nagy csokoládétortát, amit ezúton is szeretnénk meg-
köszönni. 
Reméljük, hogy jövőre is öt fantasztikus nap vár ránk.

Ferenczyné Szabó Zsuzsanna táborvezető

kronika@tiszatv.hu

Kultúra, 
gasztronómia

1011. Nyári 
Koczkatábor

Hajdúk a szigeten

Hajdúnánás, Hajdúdorog és Polgár városa is erő-
síti majd a tiszaújvárosiakat a Hajdúk a szigeten 
fesztiválon. 

A kulturális és gasztronómiai eseményen színpadi produkciók-
kal mutatkoznak be a résztvevő települések, de az Erős testvérek 
produkcióját, és a Bohemian Betyars élő koncertjét is láthatja a 
közönség. Lesz népi játszótér, íjászat, solymászat, kézművesek 
utcája, és különböző szórakoztató felnőtt versenyek, mint a tök-
hajítás, zsákban futás, asszonytalicskázás. 
 A helyi ízek is bemutatkoznak, minden résztvevő település kós-
tolóval egybekötött főzést szervez szeptember 15-én.

5. oldal2018. augusztus 30. Mozaik

Tizenegyedik alkalommal táboroztak az ifjú informatikusok.

A Bohemian Betyars lesz a sztárfellépő a Tisza-szigeten 
szeptember 15-én. 

Gólyák a Boszporusz felett. 

Dr. Mata István az első tiszaújvárosi 
miséjén. 

A templom felújított lépcsőjét István atya szentelte fel. 



Bowling

Verseny, kártya, Nyugati

Nagyot gurítottak a nők

Sorra fogták a pontyokat

Véget ért a Cívis Kupa 
bowling bajnokság. A Deb-
recenben és Tiszaújvárosban 
megrendezett 4 forduló után 
a legjobbak Tiszaújvárosban 
gyülekeztek, hogy eldöntsék 
ki lesz a bajnok idén.

Válogatott szintű játékosok is megméret-
ték magukat a versenyen, köztük Dosz-
tály Sarolta, aki a jelenkor legeredménye-
sebb magyar női versenyzője.
- Nagyon pozitív a hangulat itt a környé-
ken - mondta a döntőt megelőzően.  - Na-
gyon élvezem itt a játékot, megtapsolják, 
ha valakii egy jó sort dob, úgyhogy na-
gyon jó itt játszani.
A kupán idén mintegy hatvanan indul-
tak, a legtöbben aktív igazolt játékosok, 
akik nem először vettek részt a Cívis ver-
senyén.
- Negyedik éve vagyok itt - mondta Hor-
váth István, a csepeli Ellipszis Sport Klub 
versenyzője. - Szerintem itt nagyon sok 
olyan sportember gyűlik össze, aki való-
ban a sport élményéért jönnek el, és min-
dent megtesznek, hogy az adott forma 
döntsön. 
Az elmúlt négy évben egyre többen fe-
dezték fel a Cívis Kupát a sportolók, már 
nem csak a keleti országrészből, hanem 
az ország egész területéről érkeztek ver-
senyzők és bizony okoztak meglepetést a 
szervezők számára is.
- Van meglepetés a döntőbe jutottakat 
illetően, abból a szempontból, hogy 
olyanok nem jutottak be, akiket oda 
vártunk - mondta a versenyt szervező 

egyesület elnöke, Tolnai Tibor. – Igaz, 
a két világkupás résztvevő közül Dosz-
tály Sarolta bejutott és ő esélyes a vég-
ső győzelemre is.
A negyedik Cívis Kupa egyéni versenyé-
ben azonban nem a papírforma érvénye-
sült. Dosztály Saroltát ugyanis ezen a na-
pon Fontana Vera felülmúlta, így övé lett 
a diadal, és hogy a koedukált versenyben 
teljes legyen a nőuralom, a dobogó har-
madik fokára is egy hölgy állhatott, Sza-
bó Ilona személyében. A legjobb férfi a 
negyedik helyen végzett Kemény Sán-
dor lett. A csapatversenyben hazai győze-
lem született itt, az elsőséget az erre az al-
kalomra Dosztály Saroltával felálló Cívis 
Egyesület szerezte meg.

A szombati tiszaújvárosi verseny beme-
legítés volt a másnapi országos bajnok-
ságra. A vasárnapi budapesti megméret-
tetésen is jutott dicsőség a Cívis sporto-
lóinak. Szabó Ilona az elit „A” kategóri-
ában a 4., míg a „B” kategóriában a má-

sodik helyezést érte el úgy, hogy mögötte 
az egykori „cívises” Béres Éva végzett. 

A férfiak mezőnyében a „B” kategóriában 
a Cívis színeiben Tolnai Tibor a legjobb-
nak bizonyult, ráadásul a különítmény 
„söfőrje”, Harsányi Sándor is a dobogóra 
állhatott, bronzéremmel a nyakában.
Az egyéni országos bajnoki címet Dosz-
tály Sarolta nyerte.

borza

Csendes, de párás, napos idő 
fogadta a 60 év feletti horgá-
szokat a Zabos Géza Horgász 
Egyesület számukra meghir-
detett versenyén szombaton 
az Erdészeti tó partján. Az 
előző éjszakai vihar otthagy-
ta nyomait a tó partján, de 
ugyanúgy felkavarodott a víz 
is, megmozgatva a halakat. 

Sorra fogták a pontyokat a horgászok, 
Bacsó József éppen a tizenegyediket szá-
kolta ott jártunkkor, tehát nem unatkozott 
délelőtt. 
- Szerintem a hely miatt van - mondja -, 
egyértelmű, hogy itt álltak meg a halak, 
azért fogok ennyit. Meg olyan csalit hasz-
nálok, amit szeretnek. Elég sokat szok-
tam horgászni, a leggyakrabban a csécsi 
tavon. 
A túlparton már kevésbé szerencsések a 
versenyzők, de itt-ott akad egy-két hal. 
Filip László két termetes pontyot is fo-
gott. 
- Régen horgászok már, az ötvenes évek-
től, - mondja - most vagyok nyolcvan 
éves. Egy versenyt sem hagytam még 
ki, az egyesületnek 21 éve vagyok tagja. 
Szeretek horgászni, kikapcsolódást jelent, 

végül is ez számomra szórakozás. 
A versenyre 45-en neveztek, általában 
ennyien vannak.
- Sokan fognak ma halat - mondja Ma-
kó Zoltán versenyfelelős -, köszönhető ez 
az időjárásnak is. Biztos vagyok benne, 
hogy a tegnapi felhőszakadás felfrissítet-
te a vizet, megmozdította a halakat. 
Most először a versenyzők között volt az 
egyesület elnöke, Kiss Béla is. Úgy tűnik, 
neki is mi hoztunk szerencsét, egy mére-
tes ponty akadt a horgára. Az aktualitá-
sok is szóba kerültek, változások voltak 
és lesznek is az egyesület életében. 
- Teljesen új struktúra alakul ki a Magyar 
Országos Horgász Szövetségben (MO-
HOSZ) - mondja az elnök -, szeptember 
elsejétől lehet regisztrálni a horgászkár-
tyára. A kollégáim erre már ki vannak ké-
pezve, az egyesület irodáján is lehet majd 
igényelni a kártyát. Ez azért fontos, mert 
plasztikkártya váltja fel a jelenlegi rend-
szert, amiben állami jegyet csak az kap-
hat, akinek van ilyen QR-kóddal ellátott 
kártyája. Mi azt szeretnénk, ha az egye-
sületi tagok intenzíven regisztrálnának az 
egyesületnél, és így február 1-jétől gond 
nélkül tudnának engedélyt váltani. 
- Változást hozott a nyár az egyesület éle-

tében, mi lett, mi lesz a Nyugati főcsator-
nával? 
- Fájdalmas az egyesület számára, hogy 
ez állami víz lett, a MOHOSZ nincs ki-
jelölve kezelőnek, nem tudja haszonbér-
letbe adni. Az államhoz került vissza, de 
a minisztériumi átszervezések, az új mi-
nisztérium megalakulása miatt ez még 
nem kristályosodott ki. Szívfájdalom, 
hogy mi eddig óvtuk a csatornát, nem en-
gedtünk rá csónakot, most pedig csóna-
kázni, pecázni is korlátok nélkül lehet, az 
őshonos halak kivételével a többit haza 
lehet vinni. Én kértem a környező kapi-
tányságok, rendőrőrsök vezetőit, hogy se-
gítsenek abban - a mi közreműködésünk-
kel - hogy ne rablógazdálkodás folyjon 
ezen az idézőjelben gazdátlan vízen. Sok 
ilyen van egyébként most az országban. 
Én abban bízom, hogy rájönnek az illeté-
kesek, hogy egy egyesület jó gazda mód-
jára tud ezekkel a vizekkel gazdálkodni. 
A végeredmény: I. Bacsó József 19.180 
g, II. Czene András 13.720 g, III. Czaga 
Tibor 11.660 g. Legnagyobb hal: Báncs 
Miklós 4.740 g.

                 Fodor Petra

Évadzáró horgászverseny
A Zabos Géza Horgász Egyesület 2018. szeptember 15-én 
(szombaton) évadzáró horgászversenyt szervez a sajószöge-
di Erdészeti tavon.
Program:
Gyülekezés: 7.00-tól
Sorsolás: 7.30-tól
Verseny: 8.00-11.00-ig 
Eredményhirdetés, tombola: 11.30-tól
Nevezési díj: 1.000,- Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

                             Makó Zoltán
                           versenyfelelős

Haltelepítés
A Zabos Géza Horgász Egyesület  2018. augusztus 31-én 
(pénteken) 2.500 kg pontyot telepít az alábbiak szerint:

Csécsi tó:  750 kg 
Erdészeti tó:  750 kg 
Tolnai tó:  400 kg 
Örösi tó:  300 kg 

Amennyiben az időjárás lehetővé teszi 
a Kürti tó megközelítését akkor:

Kürti tó: 300 kg - ha nem, akkor ezt a mennyiséget a Csécsi 
és az Erdészeti tóba telepítjük.

A telepítést követően horgászni 2018. szeptember 01-jén 
(szombat) reggel 06.00 órától lehet.

A változtatás jogát fenntartjuk.
              Balázs Tibor

     horgászmester 

Baseball

Japánok a parkban

Már több alkalommal beszámoltunk arról, hogy a 
felújított Ifjúsági parkban egyre többen találnak 
kikapcsolódási lehetőséget. Egy Japánból érkezett 
4 fős társaság például rendszeresen baseballozik.

A Magyarországon kevésbé ismert és kedvelt játék Japánban 
nemzeti sport. 1872 óta játsszák a szigetországban, és mára gya-
korlatilag az ország teljes lakossága játssza vagy nézi.
- Az általános iskola óta mindannyian baseballozunk - mondja 
Tomo Hiro. -  Kisebb vagy nagyobb csapatokban játszottunk, de 
Japánban szinte mindenki űzi ezt a sportot.
Ez olyannyira igaz, hogy a professzionális szinttől egészen a 
középiskolás bajnokságig mind-mind tömegeket mozgat meg a 
sport. Ez utóbbi döntőjét - mely minden bizonnyal a hazai diá-
kolimpiai döntőnek felel meg - több ezres közönség előtt játsz-
szák, országos médiafigyelem mellett.
- Mi itt egy speciális változatát játsszuk a baseballnak - magya-
rázza Yamamoto Isao. - Két részre vagyunk osztva, támadókra 
és védőkre. Ha a támadó háromszor elüti a labdát, akkor cseré-
lünk. Először az én csapatom üt, tehát mi vagyunk a támadók. A 
dobó játékos pedig a védő. Aztán cserélünk.
A baseball szabályrendszere persze jóval összetettebb. A pályán 
látható bázisokat kell elfoglalni, hogy végül a kiinduló - az ütő 
helyén lévő - bázispontra beérkezve, úgynevezett hazafutással 
érjenek el pontot.
- A baseballütőket és minden mást is Japánból hoztuk - mond-
ja Tomo Hiro. - Az ütőink műanyagból vannak, ilyet nagyon ne-
héz itt találni.
A többi sporteszközt is elég nehézkes beszerezni Magyarorszá-
gon. Éppen ezért, aki ki szeretné próbálni az nincs könnyű hely-
zetben. A városunkban dolgozó japán különítmény azonban se-
gít, a fiúk mindenkinek szívesen megmutatják ezt a sportot.
 Így hát baseballra fel!  

borza
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Japánban nemzeti sportnak számít a baseball. 

Nagyüzem volt az Angyalban. 

Bacsó József csaknem 20 kg halat fogott. 

Oda a Nyugati...



A Tisza TV műsora
 Augusztus 30., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: Héthatár: Épül az örösi kerékpárút - Tanárhiány - 

Buszjáratok Kesznyétenbe - Esélyegyenlőségi konferencia 
- Barcsay tér - Táborozók Csíkszeredából - Idősek horgász-

versenye - Sport
 Hétről-Hétre: Sajgó Mátyás kémia diákolimpikon - Lekö-
szönő főügyész - Japán baseball az Ifjúsági parkban - Hogy 

tetszik? - Közelmúlt: szállodatűz - Sport 
 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel (A műsor a szerdai 

adás ismétlése)
Utána: A testületi ülés ismétlése

Szeptember 5. szerda

18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Patikanap - 
Vége a strandszezonnak - Évnyitók - Sport 

18:15 Hétről-Hétre: A katolikusok új plébánosa - Közelmúlt: 
kesznyéteni út - Sport

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Derkovits Művelődési Központ

Kertstílusok - kamarakiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
A kiállítás szeptember 7-ig látható.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Szeptember 5. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Szeptember 7. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

Kívánságturmix – 2018
2018-ban megújult formában folytatjuk immár harmadik 
éve tartó vetélkedőnket. A témák kiválasztásánál figyelem-
be vesszük az előző évben a játékosaink részéről felmerült 
kéréseket!
Szeptemberi témák:
- Robert Capa (1913-1954)
- Tudomány – Művészet
A feladatok elérhetők minden hónap 10-ig, leadhatók min-
den hónap utolsó munkanapjáig személyesen a Tiszaszeder-
kényi Fiókkönyvtárban (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.), és a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széche-
nyi u. 37.), valamint elektronikusan a Hamvas Béla Városi 
Könyvtár honlapján (www.dkk.tiszaujvaros.hu) és Facebook 
oldalán (www.facebook.com/hamvas.konyvtar ). A résztve-
vő játékosok havonta tájékozódhatnak a beküldött feladata-
ik eredményéről az alábbi elérhetőségeken: kekine@tujvaros.
hu és borsosne.doktor.eva@tujvaros.hu email címeken, vagy 
az 544-552-es telefonszámon.

Az   Armenia Magna Egyesület
Tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2018. szeptember 09. (vasárnap) 16 órakor kezdődő
 „II. Zenés Est” rendezvényére.

Helyszín: Derkovits Művelődési Központ színházterme.
Fellépnek:
- 162 éves arany fokozatú „Mezőkeresztesi Férfikórus”
- Audrey-M énekesnő
- Molnár András és barátai.

A rendezvényre a belépés díjtalan, térítésmentes jegyek 
2018. 08. 13-ától igényelhetők a 

Derkovits Művelődési Központ jegypénztárában, 
nyitvatartási időben.

Rendezvény fő támogatója: 
Tiszaújváros Város Önkormányzata.

További támogatók: Derkovits Művelődési Központ 
és a The New Brand Phoenix Kft.

kronika@tiszatv.hu

A Magyar Dal Napja közeleg
Az idén ötödik alkalommal 
ünnepeljük meg Tiszaújvá-
rosban is szeptember máso-
dik vasárnapján a Magyar 
Dal Napját. 

Szent István királyunk szobra előtt már 
kezd határozott arculatot kapni és hagyo-
mánnyá nemesedni ez az ünneplés. Az 
Énekszó Baráti Kör, mint szervező, saját 
fellépésével keretet ad a rendezvénynek, 
de valójában arra törekszik, hogy minél 
színesebb, hitelesebb és átfogóbb tükrévé 
fejlődjön történetiségében ez a sorozat, az 
énekelt magyar zene helyi művészek által 
megformált lenyomatának.
Az Énekszó Baráti Kör az elmúlt hétvé-
gét felkészítő táborozással töltötte Ti-
szafüreden, ahol egy kellemes Tisza-ta-
vi hajókirándulásból is ihletet merített a 
kemény próbákhoz, melyek eredménye-
képpen könnyedén szárnyaló dallamok-
kal fogja megörvendeztetni és helyen-
ként dalra is fakasztani a közönséget. A 
műsor - hála a fellépők sokszínűségének 
- a szólóénekléstől a kórusmuzsikán vagy 
a hangszeres együttesen át felöleli a nép-
dalt, neves szerzők kórusművét, kedvelt 
együttesek és énekes-szerzők műveit és 
helyi szerzők alkotásait is, így színes, vál-

tozatos, élvezetes, ugyanakkor lélekeme-
lő élmény reményét sugallja.
A szervezők - a januári Újévi koncertjük 
és a májusi miskolci részvételük (XXIX. 
Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesz-
tivál) sikerén fellelkesülve - igyekez-
tek mindent megtenni, hogy egy újabb 
gyöngyszem kerüljön városunk kulturá-
lis kincsestárába. Ha ez sikerül, az első-

sorban annak a tartós erkölcsi és anyagi 
támogatásnak köszönhető, ami városunk 
zenekedvelő lakói és városunk vezetése 
részéről mindig is tapasztalható volt.
Szeretettel várunk mindenkit a magyar 
kultúra e zenés ünnepén. Bővebb tájékoz-
tatás hirdetményeinkben található.

   Vörös Béla
  az Énekszó Baráti Kör egyesületi elnöke

 Közművelődési 
szakember munkakör

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot 
hirdet 1 fő közművelődési szakember munkakör betöltésére, 3 
hónap próbaidő kikötéssel, 8 órás teljes munkaidőben 1 havi 
munkaidőkeretben, határozatlan időre szóló kinevezéssel. 
Munkaköri feladatok: Művelődésszervezői feladatok ellátása. 
Az intézmény szakmai és pénzügyi feladatellátásához kapcsoló-
dó döntések, határozatok, utasítások határidős kezelése.
Pályázati feltételek:      
- felsőfokú közművelődési szakképzettség, vagy az Országos 
Képzési Jegyzékben meghatározott felsőfokú végzettségi szint-
re épülő közművelődési szakképesítés
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Office)
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 éves szakmai ta-
pasztalat
- társalgási szintű angol nyelvismeret
- művészetek terén szerzett jártasság
- PR anyagok tervezésében és kivitelezésében szerzett szakmai 
gyakorlat
- jó szervezőkészség
- jó kommunikációs képesség
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, szakképzettséget igazoló okirat másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 13.
Az állás 2018. szeptember 17. napjától tölthető be.
Érdeklődni a 49/542-004 –es telefonszámon lehet.
A pályázatot az alábbi címre kérjük benyújtani:
Derkovits Művelődési Központ 
Mátyás Zoltán igazgató
3580 Tiszaújváros, Széchenyi u. 2.
A borítékon kérjük a „Közművelődési szakember” munkakör 
megnevezést feltüntetni.

       Mátyás Zoltán 
igazgató

7. oldal2018. augusztus 30. Kultúra

Könnyedén szárnyaló dallamokat ígér az Énekszó Baráti Kör. 



Lakossági 
gombavizsgálat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a városközponti pi-
ac és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat újra 
igénybe vehető.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 - 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 - 20:00 óra

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
  üzemeltető

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Tokaji EdiT

a 4. sz. választókerület képviselője
2018. szeptember 5-én (szerdán) 

16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.

Helye: Polgármesteri Hivatal 
földszinti képviselői iroda.
              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Jézsó Gábor az 1. sz. választókerü-

let képviselője
2018. szeptember 03-án (hétfő) 16.00 

órától Tiszaszederkényben,
(Tiszaszederkényi Szolgáltató Ház )
2018. szeptember 04-én (kedd) 16.00 

órától a Tisza-parti városrészben
(Tisza-parti Szabadidőház, 

Neumann J. út 1.)
                                   fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Bráz György polgármester

2018. szeptember 3-án (hétfőn) 
13.00 órától 15.00 óráig

fogadóórát tart.
A fogadóóra helye: Polgármesteri Hi-

vatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, 

              negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-010-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2018. szeptember 5-én (szerdán) 
13.00 órától 15.00 óráig

ügyfélfogadást tart.
Az ügyfélfogadás helye: Polgármesteri 

Hivatal I. emeleti önkormányzati 
tárgyaló.

Figyelem! Az ügyfélfogadás előzetes 
bejelentés alapján történik, 

                negyedórás beosztással.
Az érdeklődők bejelentkezését 

az 548-014-es telefonszámra várjuk.
Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. szeptember

SZEPTEMBER Helye Ideje Kinek a részére
03. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
04. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
05. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
06. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
07. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
10. hétfő Tisza-parti Szabadidő Ház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők
12. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon
Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 

gyermek és alkalmazott befizetés

Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
13. csütörtök Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők
17. hétfő Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
18. kedd Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
19. szerda Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők
20. csütörtök Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
24. hétfő Tiszaszederkényi Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
25. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-

rendelés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

26. szerda Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés meg-
rendelés

Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák 
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Központi Étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott 

27. csütörtök Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
28. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Változott
az ügyfélfogadási rend

Tiszaújvárosi Járási Hivatal Kormányablak
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)

Ügyfélfogadás 2018. augusztus 6-ától 
Hétfő:  07:00 – 17:00
Kedd:  08:00 – 14:00
Szerda:   08:00 – 17.00
Csütörtök:  08:00 – 18:00
Péntek:  08:00 – 14:00

Felhívás

A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben 
nem részesült háztartások részére

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 
1364/2018. (VII. 27.) határozata értel-
mében a téli rezsicsökkentésben koráb-
ban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhaszná-
ló háztartások is egyszeri természetbe-
ni támogatásban részesülhetnek a fűté-
si költségek viselésével összefüggésben. 
A természetbeni támogatás a fűtőanyag-
ra vonatkozik, a támogatás nem fedezi 
az egyéb, például a szállítási, darabolási 
költségeket. 
A természetbeni támogatásra a gáz- vagy 
távhőszolgáltatási szerződéssel NEM 
rendelkező háztartások jogosultak. A tá-
mogatás igénylése érdekében háztartá-
sonként egy igénybejelentő nyilatkozatot 
kell kitölteni. Háztartás alatt az egy lakás-
ban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező sze-
mélyek közössége értendő.
Az igénybejelentés feltétele annak tudo-
másul vétele a bejelentő részéről, hogy az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartá-
sa korábban téli rezsicsökkentésben nem 
részesült. 
Nem felel meg a feltételeknek az a ház-
tartás, amely a téli rezsicsökkentés ko-
rábbi intézkedéseiben már részesült, az-
az az egyetemes szolgáltatást igénybe ve-
vő lakossági földgázfogyasztók részé-
re biztosított téli rezsicsökkentésről szó-
ló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet sze-
rinti fogyasztásnövekedés finanszírozását 
segítő juttatásban részesült lakossági fo-
gyasztó vagy fogyasztói közösség, illet-
ve a fűtési célú távhőszolgáltatást igény-
be vevő lakossági felhasználók részé-

re biztosított téli rezsicsökkentésről szó-
ló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet sze-
rinti, a téli fogyasztási időszakban bekö-
vetkező fogyasztásnövekedés finanszíro-
zását segítő árkompenzáció jóváírásban 
részesült, távhőszolgáltatást igénybe ve-
vő lakossági fogyasztó. A kizárólag elekt-
romos fűtési móddal rendelkező háztartá-
sok nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentő nyilatkozat beszerezhe-
tő:
• Polgármesteri Hivatal Intézményfel-
ügyeleti, Szociális és Sport Osztálya 
(Tiszaújváros, Bethlen G. út I. em. 111. 
iroda)
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház

( Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:  www.tiszaujvaros.hu
Az igénybejelentő nyilatkozathoz mellé-
kelni kell az igénylő lakcímét igazoló ha-
tósági igazolvány (lakcímkártya) másola-
tát. 
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtási 
határideje: 2018. október 15.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtá-
si határidő betartására. A határidő lejártát 
követően igénylés nem nyújtható be. 
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtá-
sa személyesen ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügye-
leti, Szociális és Sport Osztályán (I. em. 
111. iroda) lehetséges.
   Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a ház-
hoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros, 
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött 
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladé-

kok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 
a 36. héten, 2018. szeptember 6-án (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

8. oldal 2018. augusztus 30.Hirdetmények

A támogatásra a gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkezők jo-
gosultak. 



Tankönyvtámogatás

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente egy-
szeri alkalommal iskolakezdési támoga-
tásban részesülhet az a gyermek, illet-
ve 23. életévét be nem töltött nagykorú 
személy, aki alap- vagy középfokú köz-
nevelési intézmény nappali tagozatán ta-
nul, és családjában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek a 300%-át (85.500 Ft-ot), egyedülál-
lók esetén a 320%-át (91.200 Ft-ot), fel-
téve, hogy a nagykorú, illetve a gyermek 
és az egyik törvényes képviselője a ké-
relem benyújtását megelőzően legalább 
egy éve folyamatos tiszaújvárosi bejelen-
tett lakóhellyel rendelkezik, és a nagyko-

rú, illetve a gyermek és törvényes képvi-
selője életvitelszerűen a tiszaújvárosi lak-
címükön élnek.
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége
(Tiszaújváros, Bethlen G. út 7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont 
(Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)

• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 2018. 
szeptember 30. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111., 113. és 115. 
iroda), valamint postai úton (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

                       Bráz György 
                       polgármester

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Lakosság figyelmét, hogy évente 
egyszeri alkalommal tankönyvtámoga-
tásban részesülhet az a köznevelési in-
tézmény nappali tagozatán tanuló gyer-
mek, illetve 23. életévét be nem töltött 
nagykorú személy, aki a vonatkozó hatá-
lyos jogszabályok alapján normatív ked-
vezményben, vagy ingyenes tankönyvel-
látásban nem részesül, és családjában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400%-át (114.000 
Ft-ot), egyedülállók esetén az 500%-át 
(142.500 Ft-ot), feltéve, hogy a nagy-
korú, illetve a gyermek és az egyik tör-
vényes képviselője a kérelem benyújtá-
sát megelőzően legalább egy éve folya-
matos tiszaújvárosi bejelentett lakóhely-
lyel rendelkezik, és a nagykorú, illetve 
a gyermek és törvényes képviselője élet-
vitelszerűen a tiszaújvárosi lakcímükön 
élnek.
Nem jogosultak tankönyvtámogatásra 
azok a tanulók, akik normatív kedvez-
ményben (tartósan beteg; a szakértői bi-
zottság szakértői véleménye alapján moz-
gásszervi, érzékszervi, értelmi vagy be-
szédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozot-
tan fogyatékos, autizmus spektrum zavar-
ral vagy egyéb pszichés fejlődési zavar-
ral küzd; három vagy több kiskorú, illetve 
eltartott gyermeket nevelő családban él; 
nagykorú és saját jogán iskoláztatási tá-

mogatásra jogosult; rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben részesül, vagy a 
gyermekvédelmi gondoskodás keretében 
nevelésbe vett vagy utógondozói ellátás-
ban részesül), illetve ingyenes tanköny-
vellátásban (1-9. évfolyamos tanulók) ré-
szesülnek. 
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt iga-
zolásokat, valamint - annak megállapítá-
sa céljából, hogy a kérelmező tankönyv-
támogatásra jogosult - a tankönyvek árát 
igazoló dokumentumot. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége (Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint)
• Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-

pont (Tiszaújváros, Kazinczy F. út 3.)
• Tiszaszederkényi Szolgáltatóház
(Tiszaújváros, Bocskai utca 33., keddi és 
csütörtöki napokon)
• A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is: 
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtási határideje: 
2018. szeptember 30. 
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási 
határidő betartására.
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (I. em. 111. iroda), va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

Bráz György 
polgármester

Iskolakezdési támogatás

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
1 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése
Bérezés: az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról rendelkező 368/2011. ( XII.31) Korm. rendelet hatá-
rozza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítványmásolatot
• erkölcsi bizonyítványt (visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1148/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 08. 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 08. 27.
Az állás betölthető: 2018. 09. 01.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580. Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

A Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ pályázatot hirdet 
2 fő konyhalány munkakör betöltésére, 4 hónap próbaidő kikö-
téssel, határozatlan időre szóló kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
• általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság
• előnyt jelent a közétkeztetésben szerzett tapasztalat 
Feladatok: 
• a szakács útmutatásai szerint, annak ellenőrzésével végzi fel-
adatát
• a nyersanyagok szakszerű előkészítése
• a helyiségek takarítása (takarítási ütemterv alapján)
• mosogatás, fertőtlenítés
• a hulladék eltávolítása, összegyűjtése és tárolóba helyezése,
Bérezés az 1992. évi XXXIII. évi törvény a közalkalmazot-
tak jogállásáról, valamint annak végrehajtásáról szóló 77/1993. 
(V.12) Korm. rendelet; az államháztartásról szóló 2011. évi CX-
CV. törvény; valamint az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet ha-
tározza meg.
Munkaidő a napi 8 óra.
A pályázathoz csatolni kell:
• kísérőlevelet
• önéletrajzot
• bizonyítvány másolatot
• erkölcsi bizonyítványt,(visszaigazolás megléte)
• a borítékon fel kell tüntetni az 1148/2018. számot
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.08.20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.08.22.
Az állás betölthető: 2018.08.27.
Érdeklődni és a pályázatokat benyújtani a Tiszaújvárosi Intéz-
ményműködtető Központban lehet.
Cím: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor u. 7.
Telefon: 06-49/548-308

Kósa-Tóth Zoltán
igazgató

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Konyhalány 
munkakör

Konyhalány 
munkakörök

Tájékoztató

Erzsébet-utalványok átvétele
A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 20/A. §-a alapján a települési önkor-
mányzat jegyzője a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményhez, illetve a hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrányos helyzet 
fennállásához kapcsolódóan természet-
beni támogatást nyújt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására 
felhasználható Erzsébet-utalvány formá-
jában annak a gyermeknek, fiatal felnőtt-
nek, akinek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre, vagy a hátrányos/halmo-
zottan hátrányos helyzetre való jogosult-
sága 2018. augusztus 1-jén fennállt. 

Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Er-
zsébet-utalványokat személyesen az aláb-
bi időpontokban és helyszíneken vehetik át:
Tiszaszederkény városrészben:
Az átvétel helye: Szolgáltatóház ( Tiszaúj-
város, Bocskai István utca 33.)
Időpontja: 2018. szeptember 4. (kedd) 
9,00 órától 13,00 óráig
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal 
aulája ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
Időpontja: 2018. szeptember 3. (hétfő) 
13,00 órától 16,00 óráig 
2018. szeptember 5. (szerda) 8,00 órától 
12,00 óráig és 13,00 órától 18,00 óráig

2018. szeptember 7. (péntek) 8,00 órától 
12,00 óráig
Kérjük a törvényes képviselőket és a 
nagykorúvá vált gyermekeket, hogy az 
Erzsébet-utalványok átvételéhez érvé-
nyes személyi igazolványukat és lakcím-
kártyájukat hozzák magukkal. Tájékoz-
tatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben 
az utalványra jogosult szülő, törvényes 
képviselő, vagy fiatal felnőtt személye-
sen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utal-
vány átvételéhez írásos - személyazonosí-
tó adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával 
ellátott - meghatalmazás szükséges. 

 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Orvosi ügyelet
Az orvosi ügyelet hívószáma hétköznap délután 17 órától 

másnap reggel 8 óráig, illetve pénteken 17 órától 
hétfő reggel 8 óráig, valamint az ünnepek alatt: 

06-46/477-104.

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányza-
tának képviselő-testülete 2018.
augusztus 30-án, csütörtökön 
10:00 órakor ülést tart a Vá-
rosháza III. emeleti tanács-
kozó termében.

Napirendi javaslat
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel 
kapcsolatos tulajdonosi döntés meghoza-
talára
Nyilvános ülés:
1. Javaslat a Tiszaújvárosi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabály-

zatának elfogadására
2. Javaslat a víziközművek 15 éves gör-
dülő fejlesztési tervének elfogadására
3. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
4. Javaslat a Tiszaújvárosi Napközi Ott-
honos Óvoda 2018/2019. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének véleményezé-
sére
5. Javaslat a Tiszaújvárosi Humánszol-
gáltató Központ magasabb vezetői meg-
bízására vonatkozó pályázat elbírálására
6. Javaslat a Tiszaújvárosi Intézménymű-
ködtető Központ magasabb vezetői meg-
bízására vonatkozó pályázat elbírálására
7. Javaslat energiatakarékossági és gépé-
szeti, illetve egyéb beruházásokra, felújí-

tásokra benyújtott pályázatok elbírálására
8. Beszámoló a kiemelt sportágak, spor-
tegyesületek 2017. évi önkormányzati tá-
mogatásának felhasználásáról
9. Tájékoztató a tavaszi közmeghallga-
tásokon elhangzott közérdekű bejelenté-
sekre tett intézkedésekről
10. Tájékoztató az Állami Számvevőszék 
által a Tiszaújvárosi Városgazda Non-
profit Kft.-nél végzett ellenőrzés tapasz-
talatairól
11. Tájékoztató a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról, valamint a 
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések
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A Tiszaújvárosi Krónikában 
 is megjelenik lakossági apróhirdetése,  

amennyiben azt a Tisza TV 
Képújságában legalább 

5 napra (2500 Ft) 
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

Hegesztő, kőműves, nehézgépkezelő,
csőelőkészítő köszörűs szakmunka

 azonnali munkakezdéssel, 
versenyképes fizetéssel. 

Munkavégzés helye: Magyarország. 
(A szállást, utazást a cég állja.)

Jelentkezés: a 0620/479-9542-es telefon-
számon. 

Szerdán (08. 22-én) az Építők útja 4. 
szám alól eltűnt egy fehér, ivartalaní-
tott, nyolc éves, félős, lány cica! Neve 

Boo (Bú). Különleges ismertetőjele, hogy 
szürke a farka és a fején az egyik füle 

mögött szürke folt van. 
A becsületes megtalálónak 
50.000 forint jutalom jár!

Tel.: 06 30 860 0327

Eladó hétvégi ház Sajószöged üdülőö-
vezetében (Szegfű utca), tóparthoz kö-

zel, gondozott, szép környezetben. A ház 
közművesített telken található. Víz beve-
zetve, gázcsonk a kapuban. Érdeklődni: 
06/70/555-9325. Irányár: 7.500.000 fo-

rint.

Árverési hirdetmény

Önkormányzati tulajdonú 
építési telkek értékesítése

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételár-
ról induló szabad licitálással. Licitálni a bruttó vételárra lehet. 
Az építési előírásokról, a telkek műszaki jellemzőiről készített 
részletes tájékoztató és annak mellékletét képező lényeges szer-
ződési feltételek a Polgármesteri Hivatalban átvehetők. 
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása, 
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó megha-
talmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazo-
lása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magáno-
kiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik 
vehetnek részt.
Jelentkezési lap és a tájékoztató beszerezhető: Tiszaújvárosi 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemelte-
tési Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Megtekintés: egyénileg korlátlanul, a Polgármesteri Hivatal kép-
viselőjének jelenlétében a helyszínen szeptember 6-án és 11-én 
15:00-16:00 között biztosított.
Jelentkezési lapok benyújtási határideje: 
2018. szeptember 19-én 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármes-
teri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztá-
lyán Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. szeptember 20-án 10:00 órakor a Polgármesteri Hivatal-
ban.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ssz. HRSZ Terület 
(m2)

Árverési alapár Árve rés i 
biztosíték 
(Ft)

1 1493/5 1.400 12.600.000  Ft + Áfa 1.500.000
2 1493/34 700 7.000.000  Ft + Áfa 1.000.000
3 1493/33 700 7.000.000  Ft + Áfa 1.000.000
4 1493/3 711 7.110.000  Ft + Áfa 1.000.000
5 1493/2 879 8.500.000  Ft + Áfa 1.000.000

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesí-
tésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, Ti-
szaújváros, Vörösmarty Mihály úton található építési telkeket: 

Építési telkek adatai, javasolt árverési alapár 
és a fizetendő árverési biztosíték

A Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 
(3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.) pályáza-
tot hirdet 1 fő részére szociális, mentálhigié-
nés munkatárs munkakör betöltésére a Hajlék-
talanok Nappali Melegedőjébe (3580 Tiszaúj-
város, Huszár A. út 1/A.).

Feladatai: 
- bővebben: 1/2000. SZCSM rendelet alapján
A jogviszony időtartama: 
- 1 fő határozatlan idejű kinevezés 

Munkavégzés: állandó nappal, heti 40 óra

Szükséges iskolai végzettség: 
- felsőfokú képesítés - főiskola - előnyt jelent 
a szociális alapvégzettség
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkal-
mazások) ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, iga-
zolások:
- motivációs levél
- szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok 
másolata
- bejegyzésmentes, 3 hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte a Kjt. 
20. § (2) a) és (5) bekezdéseinek megfelelően 
-  hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag-
ban foglalt személyes adatok pályázati eljárás-
sal   összefüggésben szükséges kezeléséhez

Bérezés: 
- a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény szerint. 

A pályázatot a Tiszaújvárosi Humánszolgálta-
tó Központba, Poropatich Péter intézményve-
zetőhöz kell eljuttatni a Tiszaújváros, Kazin-
czy út 3. címre. Pályázni csak a pályázati felté-
telekben felsorolt valamennyi irat benyújtásá-
val lehet, ellenkező esetben a pályázat érvény-
telen. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zat azonosító számát: 2322/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: szociális, mentálhi-
giénés munkatárs. 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jo-
got, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
né nyilvánítsa.

A pályázatok beérkezésének határideje 2018. 
szeptember 17.

A pályázatok elbírálásának határideje 2018. 
szeptember 19.

A munkakör a pályázat elbírálását követően 
azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Poropa-
tich Péter intézményvezetőnél a 49/548-190-
ös telefonszámon lehet. A pályázati felhívás az 
NKI honlapján 2322/2018. azonosító számon 
2018. augusztus 31. napján jelenik meg.

Poropatich Péter
intézményvezető

Szociális, mentálhigiénés 
munkakör
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A Sportcentrum eseménye   
Augusztus 30. (csütörtök)

Labdarúgás
17.00 FCT - Borsod Volán U14 edzőmérkőzés  
    Füves pálya

Labdarúgás

Eső után gólzáporos győzelem
Hidegzuhannyal indult, de 
végül élményfürdőzés lett a 
TFCT negyedik bajnoki ta-
lálkozója. Nem az esőtől ala-
posan felázott talaj miatt, ha-
nem mert hátrányból fordí-
tott és győzött magabiztosan 
a csapat.

Tiszaújváros - DVTK II.
4-1 (1-1)

Tiszaújváros: 350 néző, Vezette: Rózsa-
völgyi (Kovács, Török)
TFCT: Tóth-Nagy D. (Faggyas), Bussy, 
Lippai, Nagy P., Kertész (Pap), Orosz, Il-
lés, Burics (Fodor), Papp, Molnár.
DVTK II.: Bukrán-Szűcs (Fenyőfalvi), 
Varga, Valkay, Géringer, Korbély, Farkas 
(Pető), Orosz, Zsiga, Erdősi (Juhos), Bu-
daházi.
7. perc: Orosz ugratta ki Korbélyt a bal 
oldalon, aki a védők mögé kerülve maga-
biztosan helyezte a labdát a hosszú alsó-
ba. (0-1)
15. perc: Bussy ívelte a leshatárra a lab-
dát Kertésznek, aki a kifutó Bukrán felett 
továbbpasszolt a kapu előterébe, az érke-
ző Nagy D. pedig magabiztosan lőtt az 
üres kapuba (1-1)
56. perc: Szöglethez jutott a Tiszaújvá-
ros. A beívelt labdára rosszul mozdult ki 
a vendégek hálóőre, a keze felett elsuha-
nó játékszerre Nagy D. csapott le és ma-
gabiztosan fejelt a kapuba. (2-1)
70. perc: A jobb oldalon vezetett táma-
dást a Tiszaújváros. Kertész az alapvonal-
hoz közelítve beadásra szánta el magát, a 
középen két védő között érkező Nagy D. 
felé. A kapu elé érkező játékszerhez sze-
rencsétlenül ért hozzá Pető, lábáról a ka-
pus felett a hálóba pördült a labda.(3-1)
90. perc: Egy vendégszabadrúgást kö-
vetően Tóth dobta ki a labdát az ellenfél 
térfelére. Pap gyűjtötte be azt, majd két 
védőt kicselezve befelé csalta a távolsá-
got és mintegy 20 méterről lövésre szán-
ta el magát. A labda védhetetlenül repült 
a hosszú felsőbe, megkoronázva a mérkő-
zést (4-1) 
Úgy tűnt a TFCT átok - azaz, hogy a csa-
pat helyzetet helyzetre halmoz, gólt azon-
ban az ellenfél szerez - ismét fog a csa-
paton. A hetedik percben jött hidegzuha-
nytól nem rogyott térdre a Tiszaújváros, 
hanem éppen ellenkezőleg. Nagy Dávid, 
és Pap találatai mellett (az öngólt most ne 
számoljuk) ismét számos helyzetez dol-
gozott ki a csapat, de szerencsére ez most 
elég volt a győzelemhez. 

Ezen a mérkőzésen - nem lebecsülve a 
nagyon szimpatikus diósgyőrieket - a leg-
nagyobb ellenfél a játékvezetői hármas 
volt, mert Rózsavölgyi ítéletei - mindkét 
oldalon - meglehetősen sokszor voltak ér-
telmezhetetlenek.
Gerliczki Máté: Megint ijesztő lehetett a 
0-1, de bíztunk magunkban és jó játékkal 
teljesen megérdemelten fordítottuk meg a 
mérkőzést. 
Vég Csongor: Jól kezdtük a mérkőzést, 
nagyon szép találattal sikerült megsze-
reznünk a vezetést. Utána azonban kicsú-
szott a kezünkből a mérkőzés, nem tud-
tuk kontroll alatt tartani a hazai támadá-
sokat. Nem tudtunk átmenni védekezés-
ből támadásba, mert nagyon korán elve-
szítettük a labdát. Megérdemelt hazai si-
ker született. Az eddigi meccseink na-

gyon kiélezettek voltak, ma viszont nem 
volt bennünk a győzelem. 

További eredmények
Füzesgyarmat - Jászberény 1-2

Gyöngyös - Eger 1-1
Nyírbátor - Szolnok 2-1
Putnok - ESMTK 1-2

Salgótarján - Cigánd 1-2
Sajóbábony - Tállya 2-0
Sényő - Debrecen 2-0

Következik az 5. forduló
2018. szeptember 2., vasárnap, 16:00

Szolnok - Sényő
Debrecen - Gyöngyös
Eger - Füzesgyarmat
Tállya - Salgótarján

Jászberény - Sajóbábony
ESMTK -  Tiszaújváros
DVTK II. - Nyírbátor

Triatlon

Mindenki tizenötödik lett
Döntött a Nemzetközi Tri-
atlon Szövetség (ITU) a jú-
lius 8-án félbeszakadt tisza-
újvárosi férfi világkupa fu-
tam eredményéről, pontja-
iról. E szerint a döntő mind 
a 30 versenyzőjét a 15. helyre 
rangsorolták, s ennek megfe-
lelően osztották ki a  ranglis-
tapontokat, illetve a pénzdí-
jat is.

Mint ismeretes, az úszást még rendben 
teljesítette a mezőny, de kerékpározás 
közben eleredt az eső. Villámlott, menny-
dörgött is, de a versenyzők többsége ki-
tartott, igaz, néhányan a verseny feladá-
sa mellett döntöttek. A nyolc körből he-
tet teljesített a 21 főre csökkent mezőny, 
amikor a szél bemozgatta a fémkordo-
nokat is. Ekkor döntöttek úgy a szerve-
zők, hogy beszüntetik a futamot. Tekin-
tettel arra, hogy a táv több mint felét telje-
sítették, az újraindításról nem lehetett szó 
az eső elállta után sem, és eredményhir-
detést sem tartottak.  Az ITU döntése né-
hány napja született meg.
- A nemzetközi szövetség úgy döntött, 
hogy a verseny világkupa pontjait egyen-
lően osztja el az indulók között, úgy te-
kint a rajthoz állt 30 fős mezőnyre, mint-

ha mindenki 15. helyezett lett volna, en-
nek eredményeként mindenki 167 pon-
tot kapott. A 30 ezer dolláros pénzdíjat is 
egyenlő arányban kell elosztani - nyilat-
kozta Lehmann Tibor, a verseny főrende-
zője, a Magyar Triatlon Szövetség szak-
mai alelnöke.
Emlékeztetőül a verseny állása a beszün-
tetéskor: 1. Matthew Sharpe (kanadai) 
36:19, 2. Samuel Dickinson (brit) 36:20, 
3. Aurelien Raphael (francia) 36:20, 4. 

Lehmann Csongor (magyar) 36:20, 5. 
Anthony Pujades (francia) 36:20, 6. Fal-
dum Gábor (magyar) 36:20, 7. Seth Rider 
(amerikai) 36:20, 8. Jorgen Gundersen 
(norvég) 36:20, 9. Igor Polyanskiy (orosz) 
36:20, 10. Maximilian Schwetz (német) 
36:20, 11. Sylvain Fridelance (svájci) 
36:21, 12. Vasco Vilaca (portugál) 36:21, 
13. Matthew Roberts(ausztrál) 36:21, 
14. Gianluca Pozzatti (olasz) 36:21, 15. 
Dmitry Polyanskiy (orosz) 36:21, 16. 
Tóth Tamás (magyar) 36:22, 17. Bicsák 
Bence (magyar) 36:22, 18. Francesco Go-
doy Contreras (spanyol) 36:22, 19. Bran-
don Copeland (ausztrál) 36:22, 20. Greg-
ory Barnaby (olasz) 36:56, 21. Christop-
her Perham (brit) 37:03.
Ki tudja mi lett volna a végső sorrend, 
mindenesetre ezen állás szerint a magya-
rok közül Tóth és Bicsák jól-, Lehmann 
és Faldum pórul járt.

*
Újabb megmérettetésen vannak túl a Ti-
szaújvárosi Triatlon Klub versenyzői. A 
hétvégén Székesfehérváron ETU Triat-
lon Európa Kupán szerepeltek, Lehmann 
Csongor a 11., Mátyus Lili (élete első elit 
versenyén) a 14., Lehmann Bence a 16., 
Putnóczki Dorka a 23. helyen végzett. 

Kosárlabda

Erős ellenfelek,
nagy vereségek

Nem kisebb falattal, mint a tavaly veretlenül baj-
nokságot nyert és ezzel az NB I/B Piros csoportjá-
ba jutó BKG-Prima SE-vel játszotta első edzőmér-
kőzését a Phoenix. 

Az eredmény egyelőre híven jelzi, nincs könnyű helyzetben az 
ismét átalakuló Tisza-parti alakulat. Ezt igazolta a második - 
szintén vereséggel végződött - felkészülési meccs is a DEAC 
ellen.

 Phoenix KK - BKG-Prima SE 
39-117

A mérkőzés folyamán végig a BKG irányított, a Phoenixnek né-
hány szép megmozduláson kívül inkább a gyengélkedő védeke-
zés és a pontatlan befejezések jutottak. 
Szendrey Zsombor vezetőedző: Még a felkészülésünk elején tar-
tunk, és két olyan játékosunk is van, aki még csak most állt csa-
tasorba, és akik a legeredményesebbek közé tartoztak ma. Ellen-
felünk a tavalyi formáját hozta már most is. Egyetlen új igazo-
lásuk van, tehát a már jól begyakorolt taktikát alkalmazhatták a 
pályán. Ehhez képest mi egyelőre csak formálódunk, még sokat 
kell gyakorolnunk a játékunkat. Lesz ez még jobb is!

Phoenix KK - DEAC U23 67-91
Szendrey Zsombor: Egy erős reggeli edzés után játszottuk le ezt 
a mérkőzést. Arra törekedtem, hogy minden játékos egyenlő já-
tékidőt kapjon. Egy gyors, pörgős ellenfél ellen játszottunk, erre 
számítunk tőlük a bajnokságban is. Még sok a hiba és sok a ta-
nulni való, de tovább gyakorolunk.

*
Bár néhány hete még arról szólt a fáma, hogy Pöstényi Zoltán 
abbahagyja NB I-es szinten a játékot, mégsem távozik a csapat-
tól, ráadásul egy éves kihagyás után Benőcs Dávid is visszatér 
a B csoportba.
Szendrey Zsombor vezetőedző elmondta, hogy Pöstényi Zol-
tán az előző szezon végén még a visszavonuláson gondolkodott, 
de szükség van tapasztalatára, rutinjára, így kompromisszumos 
megoldást kerestek további szereplése érdekében. A munkahe-
lyi leterheltség és a családfői kötelességek mellett „Pösi” ala-
csonyabb edzésszám mellett tudta vállalni a szezont.
Benőcs Dávid az előző szezonban egyéb feladatai okán csak a 
megyei csapatot erősíthette, visszatérését ugyancsak több éves 
tapasztalata tette szükségessé. A munkahelyi elfoglaltságok va-
lószínűleg az ő esetében is akadályozzák majd a rendszeres sze-
replést, de a csapat vezetése reméli, hogy sok mérkőzésen vál-
lal majd a játékot.
Idegenlégiós leigazolását is fontolgatták a vezetők, de a legfris-
sebb hír szerint, mégsem érkezik külföldi a csapathoz, így szep-
tember 14-én idegenben, a Baja ellen a jelenlegi keret kezdi meg 
a bajnoki menetelést.

Az NB III Keleti csoport állása
1. Jászberény    4  3  1  0  9-3  10  
2. Sényő    4  3  1  0  9-4  10  
3. ESMTK    4  3  1  0  8-4  10   
4. Nyírbátor    4  2  1  1  6-4  7  
5. Szolnok    4  2  1  1  6-4  7  
6. Eger    4  2  1  1  6-5  7  
7. Cigánd    4  2  0  2  8-8  6  
8. Sajóbábony    4  2  0  2  5-5  6    
9. Füzesgyarmat    4  1  2  1  5-5  5  
10. Tiszaújváros   4  1  1  2  8-8  4  
11. Putnok    4  1  1  2  5-6  4  
12. Tállya    4  1  1  2  6-8  4  
13. DVTK II.  4  1  0  3  4-7  3  
14. SBTC   4  0  2  2  3-6  2  
15. Debrecen    4  0  2  2  5-9  2  
16. Gyöngyös    4  0  1  3  3-10  1 

11. oldal2018. augusztus 30. Sport

A DEAC ellen egy erős reggeli edzés után állt ki a csapat, de 
meg kellett hajolnia a nagyobb tudás előtt. 

Benőcs Dávid újra magára öltötte a Phoenix mezét. 

Itt még tudott hárítani a vendégek kapusa. 

Szakadó esőben tekertek. 



Aranylakodalom 
Felhívjuk nyugdíjas társaink figyelmét, hogy a 2018. évi Idősek Hete programsorozat részeként 
ismét megszervezzük az 

ARANYLAKODALMAT. 
Szeretettel várjuk minden olyan házaspár jelentkezését, akik ebben az évben ünneplik 50., il-
letve 60. házassági évfordulójukat és szeretnék közösségünk előtt megerősíteni fogadalmukat.
Jelentkezni 2018. szeptember 11-ig lehet a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületében (Tiszaúj-
város, Kazinczy út 3.)  hétfői és keddi napokon 8-11 óráig.
Telefon: 49/440-660

                                                                                    Varjas Lászlóné
                                                                                           elnök

12. oldal 2018. augusztus 30.Rendezvények

Tisztelt Színházlátogatók!

A Sodrás Amatőr Színtársulat előadásában május 23-ára tervezett Egy bolond százat csinál 
előadásra kiadott azon jegyek, melyeket az elmaradt előadás után nem váltottak vissza, 2018. 
augusztus 30-áig - a jegyek bemutatása ellenében - a 2018. szeptember 18-ai előadásra bevált-
hatóak. 
A beváltás során a korábbi helyek biztosítása nem áll módunkban!

                                                                                    Derkovits Művelődési Központ
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