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Fogadóóra
A Tisza Televízió folytatja sorozatát, melyben Bráz György 
polgármester válaszol a nézők közérdekű kérdéseire. Októ-
ber 3-án, szerdán 18.45 órai kezdettel válaszol Tiszaújvá-
ros polgármestere a lakossági kérdésekre. Ezeket előzetesen 
is fel lehet tenni a fogadoora@tiszatv.hu e-mail címen októ-
ber 3-án 18 óráig, vagy levélben, 3580, Tiszaújváros, Szent 
István út 16., Tisza Televízió, telefonon pedig a 49/341-844, 
341-755-ös számon. 
Tájékoztatjuk nézőinket, hogy telefonos kérdéseiket adásunk 
első negyedórájában tudják feltenni, telefonálónként 2 perc-
ben mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket. 
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Lecsaptak a nyomozók

Elindult a távhőszolgáltatás

Hűtés után itt a fűtés
A TiszaSzolg 2004 Kft., mint 
távhőszolgáltató az időjárás 
és a várható átlaghőmérsék-
letek miatt szeptember 24-
én, hétfőn Tiszaújváros táv-
hőszolgáltatással ellátott te-
rületén elindította a lakossá-
gi és intézményi fűtésszolgál-
tatást.

A cég üzletszabályzata értelmében a táv-
fűtési szezon szeptember 15-étől május 
15-éig tart, ezen időszakban a szolgálta-
tónak készen kell állnia a szolgáltatás biz-
tosítására.
Ugyancsak az üzletszabályzatban rögzí-
tették, hogy el kell indítani a fűtést, ha 
három egymást követő napon 12 fok alá 
csökken a napi átlaghőmérséklet, vagy ha 
a mért adatok, illetve az előrejelzés alap-
ján 10 fok alatti a napi átlaghőmérséklet. 
A felhasználó azonban írásban másként is 
rendelkezhet.
A fűtés befejezése ugyancsak a fenti át-
laghőmérsékletek függvénye, csak érte-

lemszerűen ellenkező kritériumokkal. A 
felhasználónak itt is írásban kell rendel-
keznie, ha másként szeretné a kikapcso-
lást.

A „rendkívüli” elindítás, illetve leállítás 
szeptember 15 - október 14. és április 16 - 
május 15. között egy alkalommal díjmen-
tes.

Koszorúzás
Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából váro-
sunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári és 
civil szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszo-
rúit szeretnék elhelyezni 2018. október 23-án (kedd) 11.00 
órától az ’56-os emlékhelynél, hogy az ünnep méltó előkészí-
tése érdekében jelezzék részvételi szándékukat írásban októ-
ber 15-én 12.00 óráig a Derkovits Művelődési Központ igaz-
gatójánál.
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2018. október 23-án 
10.00 órától lehet leadni.
A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai 
szerint állítja össze.

Mátyás Zoltán
     igazgató

Tűz a parkolóban

Rövidzárlat, 
rövid oltás

Kigyulladt egy személygépkocsi péntek este a Pajtás köz egyik 
parkolójában. 
- A tüzet valószínűleg elektromos meghibásodás, rövidzárlat 
okozta - tudtuk meg Macz Jánostól, a Tiszaújvárosi Katasztrófa-
védelemi Kirendeltség vezetőjétől. - A katasztrófavédelem tűz-
oltói egy percen belül a helyszínre értek és megkezdték az ol-
tást. A tüzet másodpercek alatt sikerült eloltani, azonban a nagy 
hő hatására a szomszédos gépjárműben is keletkezett kár. Sze-
mélyi sérülés nem történt. 

Ovikezdet

Stagnáló gyermeklétszám
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Az óvodásoknak is megkezdődtek a „dolgos” hétköznapok szeptember 1-jén. Az elmúlt időszak arról szólt, hogy minél 
könnyebb legyen az óvodába szokás. Nem csak a legkisebbeknek nehéz ugyanis az elválás, olykor bizony a szülőket is 
megviselik az első napok, valamint ott vannak az új pedagógusok is, akiknek szintén meg kell szokni, be kell illeszkedni az 
új környezetbe. Cikkünk a 3. oldalon.

Egy hete még a légkondit, most a fűtőtestet szabályozzuk. 
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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.

Református

Tiszaújváros
Szeptember 27-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz.
Szeptember 30-án, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisz-
telet. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentiszteletet 
tartunk az imateremben. 
Tiszaszederkény
Szeptember 30-án, vasárnap 10 órakor istentisztelet kezdődik.
Sajószögeden 2018. szeptember 30-án, vasárnap 9.00 órakor 
lesz istentisztelet.
Október 1-jétől Tiszaújváros, Sajószöged és Sajóörös óvodái-
ban elkezdődik a hitoktatás. Bővebb információ az óvodákban 
kihelyezett jelentkezési lapokon olvasható.

Görögkatolikus

Csütörtökön és pénteken 17.00 vecsernye. Szombaton 8.00 
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 reggeli isten-
tisztelet, 11.00 Szent Liturgia, 18.00 vecsernye. Hétfőn az Is-
tenszülő Szűz Mária oltalmát ünnepeljük. 7.00 reggeli isten-
tisztelet, 17.30 Szent Liturgia. Kedden 17.30 paraklisz. Szer-
dán 8.00 Szent Liturgia, 17.30 paraklisz.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt 
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári 
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 30-ig (vasárnapig) 
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-
050), majd október 1-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszer-
tár (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

Kopjafa-
koszorúzás

A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete ne-
vében tájékoztatom a város nyugdíjasait, 
hogy az Idősek Hete alkalmából kopjafa-ko-
szorúzás lesz, amelyre tisztelettel hívunk 
mindenkit.
A koszorúzás ideje: 2018. október 1. 14.00 
óra.
Helye: Tiszaújvárosi Nyugdíjas Park

Tisztelettel: Varjas Lászlóné elnök

Huszonhárom emelet boldogság

Pauska az országos bajnok
Immár tizenhetedik alkalommal rendez-
ték meg a Lépcsőfutó Országos Bajnok-
ságot a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Elméleti Tömb Nagyvárad téri 
épületében. Az egyéni abszolút kategóri-
át Pauska Krisztián, a tiszaújvárosi FER 
Tűzoltóság tűzoltója nyerte 2 perc 29 má-
sodperces időeredménnyel. A párosok ab-
szolút versenyében Pandur Csaba és Mol-
nár Máté, a pécsi hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokság tűzoltói bizonyultak a legy-
gyorsabbnak, 3 perc 6 másodperces ered-
ménnyel.
Az először 2000-ben, fővárosi szervezés-
sel megrendezett, 2006 óta pedig a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tósággal közös szervezésű, immár orszá-
gos viadalon a résztvevők teljes védőfel-
szerelésben, acélpalackos légzőkészülék-
ben futnak fel a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Nagyvárad téri épületé-
nek huszonharmadik emeletére. Ez nem 
akármilyen fizikai megterhelést jelent, 
ugyanis a védőfelszerelés összsúlya meg-
közelíti a harminc kilogrammot. A ver-
senyzők férfi és női kategóriában, korcso-
port szerinti osztásban, egyénileg és pár-
ban is indulhatnak. Utóbbi esetben a pá-
ros tagjai legfeljebb egy lépcsőforduló-
nyi távolságra távolodhatnak el egymás-
tól. Az országos versenyre ebben az év-
ben kétszázkilencen neveztek, minden 
katasztrófavédelmi igazgatóság, illetve 

számos önkormányzati, létesítményi tűz-
oltóság és önkéntes tűzoltó egyesület kül-
dött versenyzőt.
A helyszín és a feladat évek óta válto-
zatlan, az idén azonban „extra indulók” 
is színesítették a megmérettetést. Műkö-
dő lift híján több olimpikon is lépcsőzni 
kényszerült: Hufnágel Tibor, Ceiner Ben-
jámin és Kugler Attila riói olimpikon ka-
jakosok, valamint Molnár Péter világbaj-
nok kajakos is nekivágott a távnak. Az 
abszolút legjobb idővel Pauska Kriszti-
án (FER Tűzoltóság) léphetett a dobo-

gó legfelső fokára, míg a páros verseny-
ben Pandur Csaba és Molnár Máté tűzol-
tók (Pécs HTP) nyakába került az aranyé-
rem. Az abszolút rekord szintidőt egyéb-
ként dr. Kanyó Ferenc tűzoltó ezredes, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tűzoltósági főfelügyelője tartja, 2002-ben 
2 perc 24 másodperccel bizonyult a leg-
jobbnak. A tavalyi abszolút győztes Paus-
ka Krisztián 2 perc 35 másodperccel lett 
a legjobb.
Idei ideje (2:29) alig maradt el a rekordtól.

    (Forrás: BM OKF)

Nem akármilyen megterhelés védőfelszerelésben felfutni a 23. emeletre. 

Idősek Hete 2018

Kavalkád és bűnmegelőzés
A nagy érdeklődésre való tekintettel megváltozott az Idősek Hete 2018 rendez-
vénysorozat őszi kulturális kavalkád elnevezésű programjának helyszíne. Ok-
tóber 2-án, kedden 14 órakor nem a Központi Étteremben, hanem a Derkovits 
Művelődési Központ színháztermében lesz a rendezvény. Október 8-án is lesz 
idősek heti program a művelődési központban. Délután 3 órától az időskorúak 
hiszékenységéről Prof. Dr. Semsei Imre gerontológus tart előadást, majd Vere-
bes István „Vigyázat csalók!” című szatíráját mutatja be a Zalaegerszegi Heve-
si Sándor Színház társulata. A rendezvényre az idősek klubjaiban és a nyugdí-
jas egyesület irodáján lehet ingyenes jegyet igényelni.  

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy édesanyánk, 

Hargitai Ferencné 
(szül.: Dorkó zsuzsanna)

 83 éves korában 2018. 09. 23-án elhunyt. Szeretett halot-
tunk hamvasztás utáni temetése 2018. 09. 28-án (péntek) 

15 órakor lesz a tiszapalkonyai temetőben. 
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik drága Édesanyánk

Pék györgyné

(Fótos Piroska)
temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak

és gyászunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, 

akik felejthetetlen halottunk 

Fábiánné gazDik Mónika 
temetésén megjelentek, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család 

2. oldal 2018. szeptember 27.Sokféle

Tehetség
Ezzel a rejtvénnyel véget ér szeptem-

beri sorozatunk. A megfejtéseket ok-

tóber 2-ig egyben várjuk e-mailben a 

kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai 

úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István 

út 16. címre.
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Stagnáló gyermeklétszám
Az óvodásoknak is megkez-
dődtek a „dolgos” hétközna-
pok szeptember 1-jén. Az el-
múlt időszak arról szólt, hogy 
minél könnyebb legyen az 
óvodába szokás. 

Nem csak a legkisebbeknek nehéz ugyan-
is az elválás, olykor bizony a szülőket is 
megviselik az első napok, valamint ott 
vannak az új pedagógusok is, akiknek 
szintén meg kell szokni, be kell illeszked-
ni az új környezetbe.
 A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvo-
dába négy új óvodapedagógus érkezett. 
Az egyik közülük Pásztor Andrea, aki 
Görbeházáról jár a tiszaújvárosi óvoda 
Bóbita épületébe.
- A kollégák és a gyerekek is nagyon köz-
vetlenek, ez nagyon megkönnyítette az 
első napokat - meséli Andrea. - Eddig 
Újszentmargitán dolgoztam, ahol homo-
gén csoportom volt, ami azt jelenti, hogy 
közel hasonló korú gyerekek járnak egy 
csoportba. Ami itt újdonság számomra, 
hogy olyan csoporttal dolgozom, ahová 
vegyes korosztályú gyerekek járnak, há-
romtól hatéves korig.  
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 
minden épületében időben befejeződtek a 

felújítások, így  rendezett, tiszta csoport-
szobák, óvodai helyiségek és jól felszerelt 
udvarok várták a gyerekeket.  
- Szerencsére a szakember-ellátottságunk 
is megoldódott, az óvodapedagógusok, a 
gyógypedagógusok és a fejlesztőpedagó-
gusok tekintetében is - mondta Micskiné 
Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napkö-
zi Otthonos Óvoda óvodavezetője. - Je-
lenleg 24 óvodai csoportba összesen 538 
gyermek van beíratva, közülük 138-an 

újak. Ez a létszám évek óta nem változik. 
Természetesen nem kezdte el minden be-
íratott gyerek szeptember elsején az óvo-
dát, hiszen  egész éven át fogadjuk őket, 
attól függően, ki, mikor tölti be a harma-
dik életévét. Az óvodai nevelésen kívül 
intézményünk nagy hangsúlyt fektet a te-
hetséggondozásra is. Mind a három tisza-
újvárosi épületünkben működik két-két 
tehetségműhely. Ezekre a foglalkozások-
ra várjuk azokat a gyerekek, akik valami-
lyen tehetségjegyet mutatnak. 
A Tiszaújvárosi Református Óvodában is 
zökkenőmentesen indult a nevelési év. A 
nyári felújítások, festések után tiszta, ba-
rátságos környezet várta itt is az ovisokat.   
- Több éves tapasztalatom, hogy az év ele-
ji óvodai beszokás elég nehéz időszak min-
denkinek - vezet minket csoportszobáról 
csoportszobára Halász Zoltánné óvodave-
zető. - Nálunk három vegyes csoport van, 
ahol az óvónénik mellett a nagyobbak is se-
gítettek a kicsik vigasztalásában reggelente. 
- meséli a vezető mosolyogva. - Elmondhat-
juk, hogy idén nagyon nyugodt kezdésünk 
volt. Kevés volt a sírás és csak az első egy-
két napra volt jellemző. Összesen 75 gyer-
mek jár ide, ebből 18 hároméves kezdte ná-
lunk a kiscsoportot, ami azt jelenti, hogy az 
óvodánk telt házzal működik.

ema

Egy hét leállás

A római katolikusok és a város ünnepe

Fürdőkarbantartás

Templomjubileum

A strandszezon végeztével az összes medencében leengedték a 
vizet a Tiszaújvárosi Gyógy -és Strandfürdőben. Bár a strand 
teljes területe májusig zárva tart, a melegvizes részleg csak egy 
hétre állt le. Megkezdődtek ugyanis a szokásos őszi karbantar-
tási munkálatok. 
- A fürdőkarbantartás szeptember 24-től szeptember 30-ig tart. 
Ez idő alatt végezzük el azokat a munkálatokat, amit a fürdő 
üzemelése közben nem tudunk megcsinálni. Ez magába foglal-
ja a vízgépészeti javításokat, épületkarbantartásokat, ide érten-
dők a burkolatjavítások és a tisztasági festések, valamint a villa-
moshálózat ellenőrzését és esetleges javítását is mostanra időzí-
tettük. A munkák végeztével egy általános nagytakarítással zá-
runk - tudtuk meg Szénégető Istvántól, a Tiszaújvárosi Gyógy- 
és Strandfürdő üzemvezetőjétől.     
A felújítás a gyógyfürdő területét érinti, ami október 1-jétől újra 
kinyit és várja kikapcsolódni vágyó vendégeit. 
  ema

Október 13-án jubileumot ünnepel városunk, im-
már 25 esztendeje várja a híveket a Mária Magya-
rok Nagyasszonya római katolikus templom. Eb-
ből az alkalomból kerestük meg az egyházközség 
új plébánosát, Pásztor Pascal atyát, hogy mondja 
el, hogyan ünneplik az évfordulót.

- Nagy örömömre szolgál, hogy én fogadhatom templomunk-
ban az ünneplő híveket október 13-án 10 órakor, ekkor kezdő-
dik ugyanis egész napos lelki napunk szentségimádással. 17 órá-
tól Pehm Gilbert Antal, miskolc-vasgyári plébános teológiai ta-
nár a „Mária tisztelet napjainkban”címmel tart előadást. Ezt kö-
vetően 18 órától előesti szentmisére várjuk a híveket. Ha az idő-
járás is kegyes lesz hozzánk, 19 órától fáklyás körmenetet tar-
tunk a templom körül. Ugyanezen a napon 15 órától szentgyó-
nási lehetőség is lesz. Vasárnap, október 14-én, 11 órától meg-
ismerkedhetnek a hívek az egyházközség és a templom építésé-
nek történetével Szrogh Károly katekéta, építőmérnök előadásá-
ban. Háromnegyed tizenkettőtől Forgács Linda karnagy koncer-
tezik. 16 órától ünnepi szentmise lesz templomunkban, melyet 
Dr. Ternyák Csaba egri érsek úr mutat be. Ezt követően várjuk a 
híveket a templom előtt tartandó agapéra. Természetesen nem-
csak a híveket, hanem minden tiszaújvárosit szeretettel várunk 
templomunk évfordulós eseményeire. 
                                                                                       R. Zs.

Nyit a Jabil 

Gyárlátogatáson a Pro Urbe Klub
Nem csak pályaorientáci-
ós célból nyit a lakosság fe-
lé a Jabil Magyarország Kft. 
tiszaújvárosi gyára, egyéb 
megkeresésekre is nyitott. Így 
volt ez a hét elején is, amikor 
a tiszaújvárosi Pro Urbe Dí-
jasok Klubjának tagjait fo-
gadták a gyárban. 

A Pro Urbe Díjasok évente két-három al-
kalommal találkoznak, baráti beszélge-
téseiket hasznos időtöltéssel kötik össze, 
hiszen nyugdíjasként is nyitott szemmel 
járnak, a városi közösség aktív, tevékeny 
tagjaiként élik mindennapjaikat. Őszi 
„klubfoglalkozásukat” a Jabil Magyar-
ország Kft. tiszaújvárosi gyárában töltöt-
ték, ahol egy előadást hallhattak a cég te-
vékenységéről, működéséről, majd egy 
gyárlátogatáson vettek részt a Jabilben. 
Az érdeklődő vendégeknek Ispán János 
gyárigazgató helyettes először tartott ma-
gyar nyelven előadást tiszaújvárosiaknak 
tiszaújvárosiként az árufogadástól a ki-
szállításig minden mozzanatot elmesélve. 
A prezentáció után az üzemcsarnokban 
nézték meg a gyártás folyamatát . 
- Az én ötletem volt, hogy eljöjjünk a Ja-
bilba, amit a korábbi sikeres MOL láto-
gatás után kezdeményeztünk, és örömmel 
fogadtak is bennünket. Közülünk ket-
ten-hárman, ha voltak ebben a gyárban 
valaha, egyikünk sem dolgozott is soha, 
keveset tudunk a cégről, és a jövő is érde-
kel minket. Fontos azt hallani a vezetőség 
részéről, hogy a legnagyobb foglalkozta-
tónál, hogy fog alakulni a jövő, remélhe-
tőleg itt is kitekintést kapunk akár 2030-

ig is, mint ahogy azt kaptunk a MOL-nál 
- mondta Hegedüs György, a Pro Urbe 
Klub vezetője.
Négy kontinensen 101 gyárral működik 
a cég, Európában 12 országban van je-
len, három magyar városban, a 10. legna-
gyobb gyár a tiszaújvárosi. Nem csak a 
gyártásban és szakmai berkekben, hanem 
a társadalmi felelősségvállalásban is élen 
jár a Jabil, erről is hallhattak a vendégek. 
- Nagyon nagy lehetőség számunkra, 
hogy picikét nyissunk a külvilág felé, és 
jobban megismertessük a környezetünk-
kel a Jabil világát. Többször nyílt már er-
re lehetőségünk, ahogy most is ezen az 
eseményen, amikor a Pro Urbe Klub tag-
jait tudjuk vendégül látni, de hasonló ese-
tekben iskolásokkal is nagyszerű rendez-

vényeket tudtunk lebonyolítani, ahol ők 
is megismertek minket és mi is lehetősé-
get adtunk nekik, hogy picit többet tud-
hassanak az elektronika iparról. A mi cé-
günk nem egy branding-gel rendelkező 
vállalat, ahol nagyon könnyű egyfajta ter-
méket reklámcélul használni, viszont az 
a technológia, amit használunk, az a vi-
lág vezető gyáraiban jelenlévő technoló-
gia, és nem csak Magyarországon, hanem 
Európában is ritkán láthatók olyan gépek, 
gépsorok, melyek nálunk üzemelnek. Ez 
mindenképpen egy vonzerő, amit szíve-
sen mutatunk meg - nyilatkozta lapunk-
nak Győri Péter, a Jabil Magyarország 
Kft. tiszaújvárosi gyárának igazgatója. 

     berta
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A klubtagok közül sokan most jártak először a gyárban. 

A református óvodába 75 gyermek jár. 

Pásztor Andrea hamar beilleszkedett, és a gyerekek is megkedvelték őt. 



A miskolci Spartan-hétvégére készülnek 

Szerelem első futásra
Szögesdrót alatt a sárban 
kúszni, homokzsákot cipel-
ni - ilyen feladatok is vár-
nak a versenyzőkre egy-egy 
akadályfutó versenyen. Egy-
re népszerűbbek ezek a meg-
mérettetések, városunkban is 
több tucatnyian indulnak el a 
versenyeken. 

A Sportcentrum szabadtéri kondiparkjá-
nál találkozom a Spartan Race tiszaúj-
városi edzőcsoportjának tagjaival. A csa-
pat már az október 13-14-i miskolci Spar-
tan-hétvégére készül. A bemelegítés után 
húzódzkodás, fekvőtámasz, futás, sétáló 
kitörés és négyütemű fekvőtámasz a „me-
nü”, több körben. A csoport tavaly no-
vemberben alakult mintegy harminc tag-
gal, azóta edzenek együtt, készülnek a 
versenyekre. Barátok, családtagok, szü-
lők, gyerekek. Hetente többször edzenek, 
nem csak itt, hiszen futnak és magas in-
tenzitású edzőtermi edzést is tartanak. 
- Már az első nyilvános edzésen is itt vol-
tunk - mondja Szűcs Szilvia, aki lányával, 
Flórával rendszeresen részt vesz az edzé-
seken és versenyekre is járnak. - Nagyon 
tetszenek a versenyek, leginkább a sáros, 
vizes feladatok. Ilyenkor az embernek el-
sősorban önmagát kell legyőznie, ez ben-
ne a legnagyobb pozitívum. 
Városunkban nagyon sokan mozognak, 
sportolnak rendszeresen, esténként meg-
telik az Ifjúsági park kocogókkal, futók-
kal. Orsi is itt kezdte, mára már a 13. 
Spartan-versenyén is túl van. 
- Három évvel ezelőtt több mint száz ki-
ló voltam - mondja Orsi -, és akkor eldön-
töttem, hogy változtatni akarok az élete-
men. Akkor egyetlenegy kört bírtam le-
futni az Ifjúsági parkban, így kezdtem, s 

folyamatosan tűztem ki magam elé egy-
re nagyobb célokat. Nagy segítségem-
re volt ebben a Spartan csoport, segítjük 
egymást lélekben és fizikailag is motivá-
ló. Ha valaki szeretne változtatni az éle-
tén, javaslom, hogy csatlakozzon egy csa-
pathoz, vagy egy társhoz, aki tudja moti-
válni. Magunkat ajánlom - mondja nevet-
ve -, ez egy nagyon jó csapat, nyitottak 
vagyunk és barátságosak. 
A Spartan Race Training Group Tiszaúj-
város 2017. november 22-én alakult meg. 
A cél az volt, hogy közösséggé formál-
ják a tiszaújvárosi akadályfutókat. Együtt 
edzenek, utaznak a versenyekre és nép-
szerűsítik a spártai szellemiséget. 
- Alapvetően négy jelmondat határozza 
meg ezt a szellemiséget - mondja Vavrek 
László, az edzőcsoport vezetője. - A kül-
detést helyezem előtérbe, soha nem adom 
fel, soha nem hagyok hátra egy elesett 
bajtársat, és soha nem fogadom el a ve-
reséget. Ez a legyőzhetetlenség-érzés az 
egésznek a lényege. 
- Miért ilyen népszerűek az akadályfutó 
versenyek? 
- Van egy-két tagunk, akik már komo-
lyabban versenyeznek és jobb eredmé-
nyeket is fel tudnak mutatni, de összes-
ségében az a lényeg, hogy célba érjünk 
a végén. Aki eljön, jól érzi magát, élve-

zi a versenyt, és a nyakába kerül az érem. 
Alapvetően ez egy futóverseny, de a fu-
tás nagyon sok embernek unalmassá vá-
lik. A Spartan Race és az összes többi 
akadályfutó verseny ezt az unalmasságot 
töri meg. Minden kilométeren, vagy at-
tól rövidebb távon is van valamilyen aka-
dály, ami megtöri a futás monotonitását. 
A másik pedig, hogy a sárban kúszás, da-
gonyázás miatt olyan, mintha újra gyerek 
lenne az ember, mindenféle szankció nél-
kül lehet gyereknek lenni, sárosnak len-
ni, vizesnek lenni. Ez az önfeledt szóra-
kozás az, ami még pozitívum a versenye-
ken. És sportági szempontból is egyre fel-
törekvőbb ez a dolog. Nem titkolt terve 
a Spartannak, hogy olimpiai számot csi-
náljanak az akadályfutásból. Tehát emiatt 
elég komolyan propagálják is a sportolók 
között, az elit mezőnyben ennek fényében 

nagyon komoly sportolók is vannak. 
- Emlékszel az első versenyedre, és hogy 
miért neveztél be rá? 
- Az első versenyem tavaly volt Veszp-
rémben. Amikor én elkezdtem sportolni, 
olyan célom volt, mint sokaknak, aki el-
kezdik. Én fogyni szerettem volna. 30 ki-
lótól szabadultam meg, nagyjából öt éve 
kezdtem. Egy nagyon jó barátom és kol-
légám, Földi István akkor már spartano-

zott egy pár éve, és feltöltött egy videót a 
krynica-i versenyről, akkor én pont ilyen 
útkeresésben voltam, aktívan sportoltam 
három éve és kicsit céltalanná vált a do-
log. Amikor megláttam az ő fejkamerás 
videóját, akkor tudtam, hogy ez az, amit 
én is akarok. Ez az, amiért érdemes le-
menni minden nap a terembe, és elmen-
ni futni. Akkor döntöttem el, hogy elkez-
dek spartanozni. A kollégákkal csapatépí-
tő jelleggel be is neveztünk a veszprémi 
versenyre. Fantasztikus volt a hangulat, 
majd’ nyolcezren futottak neki a verseny-
nek, nagyon jól éreztük magunkat. Szere-
lem volt első futásra. 
- Hamarosan Miskolcon is kipróbálhatja 
magát bárki, már erre készültök? 
- Gőzerővel. Elkezdtünk egy olyan prog-
resszív tréninget, ahol fokozatosan nö-
velve a terhelést, felkészülünk arra, hogy 
ott majd az akadályokat le tudjuk küzde-
ni. Miskolcon lesz beast és sprint pálya 
is, tehát a klasszikus Spartan távokból a 
legrövidebb és a leghosszabb is. A régebb 
óta versenyzők a nagyobb távon indul-
nak, a sprinten pedig lesznek „elsőbálo-
zóink” is. Mentálisan is igyekszünk segít-
séget nyújtani a srácoknak, de igazából, 
akik még nem tapasztalták, nem igazán 
tudják, hogy miről is szól ez az egész. Aki 
hosszabb távokat fut, vagy bármilyen ál-
lóképességi sportban kipróbálta már ma-
gát, az tudja, hogy 20-25 km után elkez-
dődik a harc fejben is. Erre tudatosan ké-
szülni kell. De igazából úgyis akkor dől 
el minden, amikor már ott van az ember. 
Az benne a jó, hogy igen komoly sport-
teljesítmény, fel kell rá készülni, de bár-
ki képes megcsinálni, aki akarja. Óriási 
élmény azért is, mert ez nem egy klasz-
szikus verseny, ahol a dobogóra állni az 
elismerés, hanem az, ha célba érsz. Min-
denki megkapja a befutóérmet, utána pe-
dig már elmondhatja magáról, hogy Spar-
tan. És ez azért nem rossz érzés. A Spar-
tan Race egyik jelmondata is az, hogy 
majd a célvonalon megtudod... Mert aki 
célba ér egy ilyen versenyen, az átértékeli 
a saját teljesítményét és úgy általában vé-
ve az életét. 

                       Fodor Petra

Labdarúgás

A legkisebb nagypályások
A nagypályás utánpótlás csapatok legfiatalabb 
korosztályainak is elkezdődött a bajnokság. Az el-
ső két fordulóban ugyan mindkét alakulat veresé-
get szenvedett Miskolcon és idehaza a Balmazúj-
város ellen, ám ez nem szegte kedvüket, hiszen a 
fiatalok játéka biztató. 

- Az apukám és a tesóm is focizik - mondta Bartal Ákos, az U14-
es csapat középhátvédje. -  Amikor a tesóm elkezdte, akkor na-
gyon megtetszett, hogy barátokat szerzett, és hogy milyen jó a 
hangulat, így elkezdtem és beleszerettem.
A 14 éves korosztályban 12. és 13. évüket betöltött fiatalok 
fociznak, az idősebbek már két szezonon is túl vannak, így mint 
„öregek” segítik az újakat.
- Ez egy baráti csapat - tudom meg György Kristóftól, aki ko-
ra alapján a kiscsapat kapusa, de tudása okán az U15-ös csapat 
hálóőri posztját is ellátja. - Nincs olyan, hogy valakit nem sze-
retünk, nyilván nem lehet mindenki mindenkivel jóban, de nem 
utálunk senkit.
A két korosztály nem csak együtt edz. A kisebbektől sokan „fel-
játszanak” a nagyokhoz. Szeretik a futballt, de nem csak mű-
velni. Példaképeik is vannak, mint a legtöbb kamasznak, legin-
kább focisták. 
- Ha példaképet kellene mondanom Magyarországon belül, ak-
kor Korhutot mondanám - mondja az U15-ös csapat védője, 
Papp Máté. - Tiszaújvárosból sikerült neki elkerülnie, a játéka is 
nagyon tetszik, és amit nyújtott az tényleg átlagon felüli.
Korhut Mihály tiszaújvárosi gyökereitől, a helyi klubtól egészen 
a válogatottig és az EB szereplésig jutott. Valahol erre vágyik 
minden ifjonc focista.
- A magyar válogatottság az azért jó lenne, annak nagyon örül-
nék - mondja Jancsó Bálint, aki a középpályát erősíti az U15-
ben, majd arra a kérdésre, hogy ő ott lesz-e valaha a címeres 
mezben, sokat sejtető mosollyal mondja: - Hát, remélem.
A fiúkban megvan az akarat, és legtöbbjüknél a szorgalom sem 
hiányzik. Kell még egy edző, aki inspirál és motivál. 
- Az U 14-eseknek fél év kell, hogy megszokják az egész pályát - 
mondja Császár Zoltán, aki mindkét alakulat edzője. - Ami még na-
gyon fontos náluk, hogy kialakítsuk a csapategységet. Úgy gondo-
lom, hogy ebben a korosztályban nem csak edzőre, hanem pedagó-
gusra is szükségük van, mert nagy segítséget nyújt abban, hogy a 
gyerekek csapatként tudjanak funkcionálni. Az U15-ösök már egy 
másik „tészta”, ők már egy évet játszottak nagypályán, sőt van, aki 
kettőt, a lényegi dolgot tudják, náluk már el lehet kezdeni a taktikai 
elemek gyakorlását, mélyebben, és még jobban.
Amit tanulnak, azt a bajnokságban mutathatják meg. Ahogy edző-
jük mondja, az eredmény még másodlagos ugyan ennél a korosz-
tálynál, de nem elhanyagolható, hiszen mindenki nyerni akar.

                                                      Borza

Triatlon

Mátyus bronz 
Alanyából

A törökországi Alanyában két korosztály részére 
rendeztek triatlon Európa-kupa futamot az elmúlt 
hétvégén. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub verseny-
zői közül Mátyus Lili bronzérmet nyert a junior 
lányoknál, Lehmann Bence pedig a Top 10-ben, a 
9. helyen zárt az elit férfiak között. 

- Mátyus Lili jól kezdte a ver-
senyt, a 750 méteres úszás 
után a 2. helyen indulhatott 
a depóba -  tudtuk meg Leh-
mann Tibortól, a Tiszaújváro-
si Triatlon Klub elnök-vezető-
edzőjétől. - A 20 kilométeres 
kerékpározás első felében Li-
li és két társa üldözte a magá-
nyos német szökevény lányt. 
A második váltásig nem jártak 
sikerrel, sőt pár másodperc 
előnnyel tették le a bringákat a 
nagyobb létszámú üldöző cso-
port előtt. Az 5 kilométeres futás során versenyzőnk a rendkívü-
li melegben is kiválóan teljesített, melynek jutalma a bronzérem 
volt. Ezzel a sikerrel igazán jól zárta a szezont, mely motivációt 
jelenthet számára a folytatásra.
Az elit kategóriás férfiak már olimpiai távon (1500 m úszás, 40 
km kerékpározás, 10 km futás)  mérték össze tudásukat. 
- A 30 C fokos vízben nem lehetett nagy úszást produkálni, így 
a kerékpározást egy 25 fős boly kezdte meg elsőként, melyben 
ott volt nagyobbik fiam, Bence is - folytatta Lehmann Tibor. - 
A váltás előtti utolsó körben még 6-an,7-en csatlakoztak a cso-
porthoz. Bencének jól sikerült a depózás, az erejét is remekül 
be tudta osztani a kánikulában, végig a 8-12. hely között haladt, 
miközben folyamatosan morzsolódtak le emberek, köztük riói 
olimpikonunk, a végül a 15. helyen zárt Tóth Tamás is. Fiam ön-
bizalmának kifejezetten jót tett a hajrában megszerzett 9. hely. 
Reméljük, hogy az október 20-21-én, az izraeli Eilat-ban meg-
rendezendő, várhatóan hasonlóan nagy meleggel kísért U23-as 
Európa-bajnokságon ott folytatja, ahol most abbahagyta. 

SZIS

„Ez az, amiért érdemes lemenni minden nap a terembe, és elmenni futni.” - vall-
ja Vavrek László. 
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Nem csak a teremben, a terepen is együtt a csapat. 

Bemelegítés a Sportcentrumban. 
  A legjobbak. 



Talán az idei nyár utolsó meleg 
napja volt múlt pénteken, nap-
sütés, tiszta égbolt, kellemes hő-
mérséklet. Sokan választották 
a sétát ezen a napon, de ugyan-
úgy sokan pattantak nyereg-

be is az autómentes napon. A városház-
téri programok mellett a MOL Petrolké-
mia Zrt. is csatlakozott az európai mobi-
litási héthez.
Európa-szerte szeptember 16. és 22. között 
tartották az európai mobilitási hét programja-
it, melynek záróakkordja az autómentes nap. 
A városháztéri színpadon Pap Zsolt önkor-
mányzati képviselő köszöntötte a gyereke-
ket és elevenítette fel az autómentes nap tör-
ténetét. 
- 1997-ben egy francia városban már 
megrendezték az autómentes napot - 
mondta -, majd 1998-ban egész Francia-
ország csatlakozott ehhez. 2000-ben az 
Európai Unió 13 tagállama írt alá egyez-
ményt az autómentes napról, melyhez 
2001-ben Magyarország is csatlakozott. 
A programok közös sétával kezdődtek, 
sokan vették elő rollerjüket, ez is egy kör-
nyezetbarát közlekedési forma. 
- Edzésre szoktam járni rollerrel - mond-
ta Emődi Kende -, de egyébként is sokat 
használom. Azért jó, mert nem károsítja 
a környezetet, nem kerül káros füst a le-
vegőbe. 
Ergométeres evezés, spinning, kerékpá-
ros ügyességi bemutató is várta a gyere-
keket. 
- Szerintem sokkal sportosabb és jobb, ha 
biciklivel járunk és nem kocsival - mond-

ta Varga Eszter -, és így nem szennyez-
zük a levegőt. 
- Szerintem biciklivel van úgy, hogy ha-
marabb odaérünk valahova, mint kocsival 
- tette hozzá Kacsa Ramóna. 
Vannak olyanok, akik nem tudnak au-
tó nélkül dolgozni, például a mentők, a 
rendőrök és a tűzoltók sem. Az ő munká-
jukba is betekinthettek a gyerekek, gya-
korolhatták az újraélesztést, felülhettek a 
tűzoltóautóra és be a rendőrautóba. Egy 
traffipaxot is elhelyeztek a rend őrei, erre 
is sokan kíváncsiak voltak. 
- Ezzel mérik az autók sebességét - magya-
rázta Nyikus Máté -, én az út mellett már 
láttam ilyet. Civil autóból is szokták mér-
ni, ez voltaképp egy automata kamera. 

Nem csak itt, a MOL Petrolkémia Zrt.-nél 
is programok várták a dolgozókat az au-
tómentes napon. Sokan jöttek biciklivel 
dolgozni, de ez mindennapos a cégnél. 
- 1980 óta dolgozom itt - mondta Tóth 
Péter -, és kerékpárral járok, voltak ki-
sebb-nagyobb kihagyások ugyan. De 
most már a kerékpárt választom té-
len-nyáron, ennyi mozgás azért kell. 
Az autómentes napon biciklivel érkezők 
egy ajándékcsomagot kaptak a cégtől, de 
több programot is szerveztek az európai 
mobilitási héten. 
- Olyan programokkal készültünk, ami a 
munkavállalókat meg tudja szólítani, és 
arra buzdítja, hogy hagyják otthon autó-
ikat - mondta Ládi András, a MOL Pet-
rolkémia Zrt. EBK vezetője - Ez egy kis 
lépés ahhoz, hogy csökkentsük a válla-
lat környezeti lábnyomát. Megszervez-
tük ma a Tour de Tisza Site kerékpáros 
versenyt, több helyszínt kijelöltünk egy 
vaktérképen, ezeket kellett megtalálni-
uk a kerékpáros versenyzőknek. Aki tel-
jesítette, részt vesz majd egy sorsoláson, 
aminek a fődíja egy kerékpár, a sorso-
lást a szombati EBK családi napon tart-
juk majd. Ezen kívül ajándékot kaptak 
azok, akik ma kerékpárral jöttek dolgoz-
ni és létrehoztunk egy mobil kerékpáros 
szervizt, ahová bárki elvihette a kerék-
párját az alap-karbantartást elvégeztetni. 
A MOL Petrolkémia Zrt. elhelyezkedése 
szerencsés, hiszen közel van a városhoz, 
adott a kerékpáros elérhetősége egy vé-
dett, biztonságos útvonalon, sokan élnek 
is ezzel a mindennapokban is. 

         Fodor Petra

Autómentesen 

Értékséta

A környezetért, apró lépésekkel

Nyitott szemmel a városban
Kikapcsolódás és ismeret-
szerzés egyben. Értéksétára 
invitálta a városlakókat a Ti-
szaújvárosi Települési Érték-
tár új kezdeményezése. Az el-
ső közös kirándulás a hétvé-
gén zajlott, a túrán az épített 
és természeti értékeket vették 
górcső alá.

- Én ’76-ban kerültem ide, de amit a Sze-
derkényi úton mondott a Zsuzsa, azokat 
például nem tudtam - mondta Czigányné 
Nagy Zsuzsanna. - Vagy volt közte olyan, 
amit nem tudtam.
A város ikonikus épületeiről is sok érde-
kes információt kaptak a túrázók
- A víztoronyról például, hogy mikor ké-
szült, hogy milyen kapacitású, ezeket én 
nem tudtam - mesélte Takács Lajosné. - A 
Lordok házáról sem tudtam, hogy mikor 
készült és ki építette, ezeket most tudtam 
meg, hiába itt lakom a környéken.
Nem csak az épületek, a természet is na-
gyon sok értéket rejt, ezek is nagy hang-
súlyt kaptak az Értéksétán.
- A tiszaszederkényi morotva, illetve a 
morotva erdő, helyi védettségű - mondta 
el a túrán résztvevőknek Soós Gábor tú-
ravezető. - Mindenképpen óvni kell a ter-
mészeti értékeit, vannak fészkelő telepek, 

szürke gémek fészkelnek itt, illetve bar-
na kánya is. Ezek fokozottan védett fajok.
A vonuló madarak közül is sok ezt a te-
rületet használja pihenőhelyként, így más 
érdekes madárfajok is fel-fel tűnnek idő-
szakonként.
- Tavaly került az értéktárba a morotva és 
az ártéri erdő -  mondta Kitka Zsuzsanna, 
a Tiszaújvárosi Települési Értéktár titká-
ra. - Úgy gondoltuk, hogy érdemes len-
ne a városlakókat megismertetni az itte-

ni élővilággal. A túrát a TSC természet-
járó szakosztályával közösen szerveztük.
A város lakóinak helyismeretét játékos 
formában is teszteli a Tiszaújvárosi Ér-
téktár Testület. Akik részt akarnak venni 
a megmérettetésen, azok egy feladatlapot 
kell, hogy kitöltsenek, melynek során egy-
úttal a várost is bejárják. A pályázatról bő-
vebb felvilágosítást a Hamvas Béla Váro-
si Könyvtárban kaphatnak az érdeklődők.

                                            borza

kronika@tiszatv.hu

Pályaorientációs nap

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjai Hol-
lókőn jártak, Magyarország egyetlen olyan falujában, amely 
szerepel az UNESCO világörökség listáján. A pályaorientáci-
ós napot ebben a Cserhát-hegységben megbúvó faluban töltöt-
te az egész közösség. Igaz a mondás, Hollókő élő falu, a hely-
béliek ma is őrzik a hagyományokat és gyakorolják a hagyomá-
nyos mesterségeket, melyekkel nagy kíváncsisággal ismerked-
tek az Ófaluban az alsó tagozatos diákok. Kipróbálhatták milyen 
könyvet nyomtatni, örömmel ismerkedtek meg a fazekasság rej-
telmeivel, azzal, hogy hogyan készítsenek kukoricacsuhéból ba-
bát, a bőrművesnél karkötőt. A sok új gyakorlati ismeret után be-
vásároltak a szatócsboltban. Az általuk készített, ajándékba ka-
pott kézműves termékek később is eszükbe fogják juttatni, hogy 
milyen sok érdekeset tanultak.
 A felső tagozatosokat a szülők avatták be egy-egy foglalkozás 
rejtelmeibe, olykor nehézségeibe. Tinédzsereink hiteles, bemu-
tatóval élvezetessé tett előadást hallottak arról, hogy milyen az 
orvos, a börtönőr, a könyvelő, a tanár, a fotós, az építész, a vil-
lanyszerelő munkája. Többen talán most kaptak ötletet ahhoz, 
hogy merre is induljanak, amikor pályát választanak.  A gyönyö-
rű napfényes időben jutott idő a vár meglátogatására és a Ker-
tek-alja Tanösvényen való sétára is. Méltó búcsúztatója volt ez 
a nap a nyárnak, az egész iskola apraja-nagyja jól érezte magát 
ezen a csodálatos, élményekkel teli őszi napon.

Makkainé Chmara Marianna
 igazgató

kronika@tiszatv.hu

Első utam 
a nyugdíjasok egyesületével
Második éve tagja vagyok az egyesületnek, de - a bridzsen kí-
vül - még nem vettem részt programjaikon. A szeptember 20-ra 
meghirdetett Szentendre-Visegrád kirándulásra azonban jelent-
keztem. Bevallom, voltak fenntartásaim, hogy hogyan fog zajla-
ni: párok lesznek, esetleg klikkesedés? Szerencsére az aggodal-
mam teljesen feleslegesnek bizonyult. 
Találkoztam olyan emberekkel, akikkel már rég nem láttuk egy-
mást, (pl. gyermekeink egy osztályba jártak), illetve olyanokkal 
is, akiket korábban nem ismertem (bár kicsi a város). Ilyen volt, 
akivel együtt ültem a buszon. Megosztottuk egymással a bána-
tunkat és örömteli dolgainkat. Jót beszélgettünk, jó útitárs volt.
Az első program Szentendrén a skanzen meglátogatása volt, 
amely az ország legnagyobb szabadtéri múzeuma. Nyolc tá-
jegységre osztva mutatja be a 100-200 évvel ezelőtti vidéket, 
építészetet, életmódot. A portákon, lakóházakban ( mézeskalács 
készítés),  műhelyekben ( gyertyaöntő, szabó-varró, fodrászat), 
pajtákban ( házi állatok) megelevenednek a hétköznapok. Mi bi-
zony az a korosztály vagyunk, akiket a látvány visszacsöppen-
tett a gyermekkorba, ifjúságunkba. Megjelentek az  emlékek, az 
átélt események. Lenyűgözött a malom látványa. Sajnos idő hi-
ányában nem láthattunk mindent, mert következett idegenveze-
tő kalauzolásával a város nevezetességeinek megtekintése, tör-
ténetének megismerése.
A Szentendre nevét adó templom meglátogatása után felsétál-
tunk a Szamár-hegyi kilátóig, ahonnan letekintve a  kanyargó 
Duna panorámája tárult elénk. A mediterrán jellegű, szűk utcá-
kon haladva meglátogattuk a Bormúzeumot, majd eljutottunk a 
Főtérre.
Aztán megnéztük a Kovács Margit Kerámiamúzeumban kiállí-
tott kompozíciókat. Bizony a verőfényes őszben az idő rohant. 
A nap utolsó állomása Visegrádon a királyi palota, mely bete-
kintést nyújt a XV. századba a Magyar Királyság fénykorába. 
Ma is felemelő látvány a reneszánsz díszudvar a közepén elhe-
lyezett Herkules kúttal.
Az uralkodók stílusjegyeit tükröző kiállítótermek, az eredeti vö-
rös márvány dombormű a kápolnában, valamint a függőkertként 
kialakított terasz, melyen a középkorban is használt fűszer- és 
gyógynövények találhatók.
Kellemesen elfáradva, élményekkel gazdagodva, a Duna parttól 
fotózással elbúcsúzva indultunk haza.
Gratulálok a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete vezetőségé-
nek, szervezőinek !
Remélem még sok hasonló programon vehetünk részt együtt!
Köszönettel:

 Konczné Bocz Katalin
                                              TNYE tag
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A rossz idő ellenére jó volt a hangulat. 

Sokan járnak kerékpáron dolgozni az MPK-ba. 

Mindenki másképp csinálja...



Furcsa párbeszéd az őszi napsütésben

Már tudom a választ
- Itt vagy még? 
- Persze, hogy itt. Hol kellene lennem?
- Nem tudom. Olyan furcsa. Egyre csak fogyunk. Én 
sem érzem igazán jól magam.
- Emlékszel, amikor először megismertük egymást? 
- Hogyne emlékeznék!  Hogy mi volt előtte, az nekem 
ködös egy kicsit. Mintha akkor is sokan eltávoztak vol-
na, csak mi maradtunk. Mi is, mintha aludtunk volna. 
Hideg napok jöttek, talán még hó is esett. Csak később 
kezdtem eszmélni. Az első melegebb napokra már jól 
emlékszem.
- Arra én is. Vidáman köszöntöttük egymást az ébre-
dő hajnalokon, élveztük a lágy szellő simogatását, rá-
csodálkoztunk a világra. Mennyit táncoltunk a tavaszi 
szélben! Aztán tettük, amit tennünk kell. 
- Így volt. Gondot viseltünk a virágokra, és amennyire 
tudtuk, óvtuk, tápláltuk őket, hogy kibonthassák szín-
pompás menyasszonyi ruhájukat.
- Gyönyörűek voltak, de nem tartott sokáig. Miköz-
ben terméssé értek, nekünk a kártevőkkel és betegsé-
gekkel kellett felvenni a harcot. Nem mindig sikerült. 
Ezt a sötétebb foltot rajtam például egy gombafertőzés 
okozta. Már nem fog eltűnni.
- Emlékszel a kis rigókra? A mindennapok egyhan-
gúságának üde pillanata volt, amikor szüleik megszó-
laltak. Csak a fészekben voltak csendben. Nem akar-
ták, hogy felfedezzék a kicsinyeiket. Emlékszel, ami-
kor vergődő, beteg madarat játszva igyekeztek maguk-
ra terelni a macskák figyelmét? 
- Így volt, de eljött a pillanat, amikor a kis rigóknak el 
kellett hagyniuk a fészküket. Repülni még nem tudtak, 
ezért a bokrok között rejtőzve várták a szülőket, hogy 
táplálják őket. Nem mind élte túl ezt az időszakot. A 
ragadozóknak könnyű zsákmányai voltak.
- Elmúlt ez is. A madarak egyre ritkábban énekelnek. 
Mintha ők is kevesebben lennének. Kevesebb a fény 
is, azt is gyakran árnyékolják be sötétlő fellegek. Az 
esőnek sem tudunk már úgy örülni. Talán már éle-
tünkre sincs olyan kedvező hatással. Mi lesz velünk? 
Elhagyjuk mi is az otthonunkat, mint egyre többen a 
szomszédok közül?
- Azt mondtad, hogy nem érzed jól magad. Én például, 
mintha gyengébb lennék. A szelet is nehezen viselem. 

Korábban ellen tudtam állni neki, most meg csak szé-
delgek minden fuvallatra. Még a színem is megválto-
zott. Te is ezt érzed?
- Pontosan ezt. Azt figyeltem meg, hogy ha valamelyi-
künk sárgulni kezd, néhány nap múlva elveszítjük. Te 
gondolkoztál már azon, hogy mi lett velük?
- Igen, bár nem értek még mindent. Egy biztos. Ha be-
sárgulunk, ránk is ez vár. Azt látom, hogy aki itt ha-
gyott minket, nem tér már vissza többé. Szerinted ott is 
folytatódik az életünk tovább, ahová kerülünk?
- Nem tudom. Abba sem gondoltam még bele, hogy az 
élet a végéhez érhet-e egyáltalán. Különben mi értelme 
lenne az egésznek? Világra jövünk, tesszük a dolgun-
kat nap, mint nap, és egyszer csak vége? Ennyi lenne 
az egész? Hallod, amit mondok? Te hogy látod mind-
ezt? Hol vagy? Hová lettél?
- Itt vagyok! Már a választ is tudom. Része vagyok 
egy nagy egésznek. Besárgult testem ide-oda libbenve 
száll a levegőben. Elmosódott halványszürke sziluett-
jét még követni tudom. A szél pajkosan játszik vele és 
vidáman röpteti időnként a magasba. Mi volt az értel-
me az egésznek? Úgysem értenéd. Hamarosan te is 
megtudod.

  Szrogh Károly

kronika@tiszatv.hu

 Szeretemváros
avagy Tiszaújváros egy kívülálló szemével

Nem élek innen messze, mégis valahogy ez a környék kimaradt, ismeretlen „fehér 
folt” volt számomra.
Valahogy úgy alakult, hogy eddigi életemben kb. kétszer jártam a városban, ak-
kor is rövid ideig tartózkodtam itt, lehetőségem sem volt körülnézni. Aztán ta-
valy hosszú idő után megtört a jég (igaz nyár volt).  Egyre gyakrabban látogathat-
tam el ide.
Első alkalommal vicces látványt nyújthattam, mert „önkéntes” idegenvezetőmmel 
körüljárván a várost, tátott szájjal és szememben szinte gyermeki csodálkozással 
néztem körül. Rácsodálkoztam mindenre.  Öt perc után arra jutottam: Itt sokan bi-
cajoznak. Tíz perc után: Itt nagyon sokan bicajoznak. Húsz perc után: Jézusom, itt 
mindenki bicajozik!  Imádok kerekezni, ezért is tűnt fel a dolog. 
Aztán a következő meglepetés: Egy TÓ!  - nem pocsolya, nem kacsaúsztató, ha-
nem egy igazi, nagy tó a város közepén, tele vízi növénnyel, hallal, teknőssel és 
persze vízzel. Köröskörül sétálóutak, fák, bokrok, padok, és TISZTASÁG minde-
nütt. 
Született falusi gyerek vagyok, számomra ezek egy városban szokatlan dolgok. 
Tele panelházakkal, mégis csendes, kellemesen megnyugtató és otthonos hely be-
nyomását keltette bennem. Gyalogosan is hamar bejártuk a várost - minden elér-
hető közelségben van.
Egyre gyakrabban, egyre több időt töltöttem, illetve töltök itt. Lassan másfél éve, 
szinte  minden hétvégén ide utazom.
Hallottam mendemondákat arról (természetesen nem tiszaújvárosi emberektől), 
hogy itt milyen rossz a levegő, a TVK mennyire szennyezi a várost, sok a beteg, 
stb., stb.
Hát, nem is tudom? Már elsőre is feltűnt, hogy itt mosolyognak az emberek az ut-
cán - szokatlanul kevés, máshol megszokott savanyú arcot látni. A beteg emberek 
biztosan nem lennének vidámak, felszabadultak, mert én annak láttam őket.
Nem hiszem, hogy a levegőben lenne valami, amitől a füle felé kanyarodna az itte-
ni polgárok szája. Nekem, amikor elhagyom a várost, akkor is napokig jó kedvem 
van, ilyen erős vegyszer meg csak nincs...
Feltűnt, hogy rengeteg program van a hétvégéken a városban, mindig történik vala-
mi. Ez nem egy álmos, szürke hely, ebben már az elején biztos voltam. 
Szeretek ide járni, ahogy egy ismerősöm mondaná: Engem meggyőzött, „megvet-
tem”!
 Végül, de nem utolsó sorban, sőt elsősorban:  A Kedvesem is ebben a városban la-
kik, ez még inkább olaj a tűzre -  ezért is Szeretemváros ez a hely nekem. Emiatt is 
elfogultnak tűnik ez az írás, mert az, nem tagadom. Idegenként is elfogult vagyok, 
és remélem, egyszer talán elmondhatom majd magamról: tiszaújvárosi vagyok!  

                                                                                                              Zsury
                                                                                      (Név a szerkesztőségben)
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A Tisza TV műsora
 Szeptember 27., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Utána: A testületi ülés ismétlése

 Október 1., hétfő
18:00 Sporthétfő : A Tiszaújváros - Sajóbábony labdarúgó 
mérkőzés közvetítése felvételről, a Tiszaújvárosi Termálfür-
dő Phenix KK - SMAFC kosárlabda mérkőzés közvetítése 
felvételről 

 Október 3., szerda
18:00 Héthatár: Testületi ülés után - Kazáncsere - Idősek he-
te start - Borsos árú albérletek, ingatlanok - Zeneiskola évin-
dító - 20 éves az Ezüsthíd gondozóház - Őszi nyavalyák - Pat-
kányirtás
18:15 Hétről-hétre: Országos könyvtári napok - Soma mama-
gésa - Tiszaújvárosi Református Énekkar koncert - Tóth Ve-
ra trió - Közelmúlt
18:45 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

Október 4., csütörtök
9:00 A szerdai adás ismétlése

Tiszaújvárosi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Derkovits Művelődési Központ
Derkó MiniGaléria 
„Textilből készült alkotások” - Galambosi Gabriella kép-
zőművészeti kiállítása
Helyszín: aula és félemelet
Látogatható: szeptember 28-ig.
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria
Szilágyi Józsefné Böbe - A quilling világa SM betegként
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. november 24-ig.
Hamvas Béla Városi Könyvtár
Városunk közlekedése - kamarakiállítás
A kiállítás november 19-ig látható.
Október 3. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Helyszín: a könyvtár előadóterme

Vasárnap is nyitva
Az Országos Könyvtári Napok keretében a Hamvas Béla Vá-
rosi Könyvtár október 7-én, vasárnap is nyitva tart 13-tól 20 
óráig. A könyvtári szolgáltatások ezen a napon 13 – 17.30 
óráig vehetőek igénybe.

Pöttyözőknek
A tavasszal indított Pöttyözzön! pontgyűjtő játékunk a végé-
hez közeledik. Szeptemberben van még lehetőség az utolsó 
pöttyök összegyűjtésére. Azok az olvasóink, akik kölcsönzé-
seik révén legalább TÍZ PÖTTYÖT megszereztek, 2018. ok-
tóber 7-én, a Könyves Vasárnapon sorsoláson vesznek részt. 
Ehhez feltétlenül szükséges, hogy pontozó lapjaikat szeptem-
ber 30-ig leadják a könyvtárban!
Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár
Október 5. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután 
Nyelvi játékok, fejtörők, rejtvények, szókeresők,
stratégiai játékok, kártyajátékok tanulása felnőtteknek.

Pálinkamustra
A mustra célja: A házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párlatok 
megmérettetése, a minőségi pálinka, mint hungarikum nép-
szerűsítése.
Nevezési feltételek:
- ½ l minta lezárt üvegben
- Egy személy maximum 3 mintával nevezhet
- Nevezési lap kitöltése mintánként (Nevezési lap tartalma: 
nevező neve, pálinka/párlat gyümölcs fajtája, főzés éve, al-
kohol fok, érlelési mód (hordós, ágyazott- friss gyümölcsre 
vagy aszalványra)
- A minta minden jogszabálynak megfelel! (Esetleges elle-
nőrzés esetén a nevezőnek kell igazolnia a pálinkafőzés kö-
rülményeit.)
- Nevezési díj nincs!
A minta leadási határideje: 2018. október 5. (péntek) 12.00 
óra
A minta leadási helyszíne: Tiszaszederkényi Művelődési Ház 
– Mátyás Edina művelődésszervezőnél.
A pálinkák versenyeztetése a Szüreti mulatság rendezvényen 
zajlik 2018. október 7-én (vasárnap) 12.30 órai kezdéssel.
Eredményhirdetés: 2018. október 7. 15.30 óra

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

Várostörténeti séta
Érdekli Önt, hogy milyen lett volna a város a korábbi rende-
zési tervek alapján?  Szeretné megtudni, hogy hová tervez-

tek amfiteátrumot vagy toronyházat? Ha a válasz igen, akkor 
szeretettel várjuk várostörténeti sétánkra, 

amely október 7-én vasárnap 13 órakor indul 
a Hamvas Béla Városi Könyvtárból.

Jelentkezni október 2-ig lehet Urbán Anettnél személyesen a 
Hamvas Béla Városi Könyvtárban 

vagy a 49/542-011-es telefonszámon.

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

Facebook játék
A Nobel-díjas Szent Györgyi Albert című kamarakiállítá-
sunkhoz kapcsolódva játékot hirdetünk Facebook oldalunkon 
(www.facebook.com/hamvasbelakonyvtar). 5 kérdést kell 
helyesen megválaszolni ahhoz, hogy három szerencsés játé-
kos 1-1 könyvvel gazdagabban térjen haza a Könyves Vasár-
napról.
Keressék fel Facebook oldalunkat, játsszanak velünk!

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 
Hamvas Béla Városi Könyvtár

FELHÍVÁSA

„Olyan, mint az internet, 
csak fából”

 játékos könyvtártúra

Szeret játszani? Ismerje meg a könyvtár rejtett titkait!

Várjuk a játékos kedvű városlakókat 
vidám könyvespolctúránkra! 

Kalandozzunk együtt a könyvek birodalmában!

A túra teljesítéséhez csak jókedvre, játékosságra 
van szükség!

A túra 2018. október 6-án 9 órakor és 11 órakor indul.

Előzetes jelentkezés Kitka Zsuzsánál 2018. október 2-ig sze-
mélyesen a Hamvas Béla Városi Könyvtárban a Széchenyi 

u. 37. sz. alatt, vagy a 49/542-006-os telefonszámon.

A Vándor Sándor Zeneiskola szeretettel vár 
minden érdeklődőt 

2018. 10. 04-én 17.00 órától 
a zeneiskola hangversenytermében 

a Balázs Elemér Group koncertjére. 
A Balázs Elemér Group az egyik legnépszerűbb jazz zenekar 
Magyarországon. Sokszínű, egyéni, ritmikus, dallamos zené-
jét mindazok lelkesen hallgatják, akik most ismerkednek a 
jazz zenével, mind a jazzrajongók. A BEG-et a nemzetközileg 
is széles körben elismert jazzdobos, Balázs Elemér alapítot-
ta. A zenekar, amelynek tagjai a magyar jazz élvonalához tar-
toznak, megalakulása óta jelentős hazai eredményeket ért el, 
továbbá nagy sikerrel szerepelt több tekintélyes európai jazz-
fesztiválon is. A zenekar magja, zeneszerzője Balázs Elemér 
dobos és testvére, Balázs József zongorista. Jelenleg Komjáti 
Áron gitáros, Lakatos Pecek Krisztián bőgős, Czibere József 
ütőhangszeres és két énekes, Szakonyi Milán és Kiss Flóra 
szerepel a formációban. 
A koncertre a belépés ingyenes, de előzetes helyfoglalás szük-
séges. A jegyek személyesen. a zeneiskolában igényelhetők

    Hok Csaba intézményvezető

Manézs

Fesztivál az amatőr színjátszásért
Ötödik alkalommal rendez-
ték meg a Manézs Színházi 
Szemlét a Derkovits Művelő-
dési Központban. A régióból 
és határon túlról is érkeztek 
társulatok, hogy megmutas-
sák színpadi tudásukat a kö-
zönségnek és a szakmai zsű-
rinek. 

Pálóczi Zoltán, társulatával, a Van Gogh 
Füle Alternatív Színházi Műhellyel rög-
tönzött stílusgyakorlatokat hozott. Nem 
először hódítják meg a tiszaújvárosi pó-
diumot. 
- Minden alkalmat megragadunk, hogy 
színpadra léphessünk - mondta Zoltán. 
- Persze sikerélményünk is van, ami na-
gyon fontos, hiszen tavaly itt megkaptuk 
a Manézs-díjat, illetve több fesztiválon is 
aranyminősítést kaptunk.
Idén ismét hazavihették a Manézs Feszti-
vál díjat, illetve előadásuk aranyminősí-
tést kapott.
A Bőcsi Színjátszó Társulat most először 
tette próbára magát a szemlén.
- Három éve alakult a kis csapatunk - 
mondta Zselinszki Nóra, a társulat ve-
zetője. - Igyekszünk mindenkit bevenni 
a társulatba, aki úgy érzi, hogy szeretne 
színjátszással foglalkozni. Ez látszik is az 
előadáson, hiszen úgy alakítjuk a forga-
tókönyvet, hogy a gyerekektől a felnőtte-
kig mindenkinek jusson szerep. Eddig fő-
leg gyerekeknek szóló előadásokat készí-
tettünk, illetve augusztus 20-án az István, 
a királyt vittük színpadra. Ide egy görög 
történetet, a Paris almáját hoztuk. A szín-
házteremben volt az előadásunk, ami egy 
kis zavart okozott, mert nem játszottunk 
még ilyen nagy színpadon.     
A színházi szemlét a Montázs Drámape-
dagógiai és Közművelődési Egyesület 
szervezte. A kitalálója, főszervezője Izsó 
Angelika.
- Amikor öt évvel ezelőtt a fesztiválnak 
helyet kerestünk, Miskolcról ide sodród-
tunk Tiszaújvárosba, itt otthonra leltünk 
- nyilatkozta lapunknak Angelika.- Na-
gyon fontosnak tartjuk, hogy az amatőr 

színjátszásnak biztosítunk teret, lehetősé-
get. Emellett egy szakmai zsűri is értékeli 
produkciókat, hasznos tanácsokat adnak, 
és azokat betartva tovább tudnak lépni, 
fejlődni a csoportok.
Három helyszínen cserélődtek a produk-
ciók. A kéttagú zsűri pedig szakértő szem-
mel figyelte azokat. Az előadások között 
több alkalommal is szakmai beszélgetést 
tartottak, ahol az előadók és a zsűritagok 
kötetlen beszélgetésen mondhatták el ta-
pasztalataikat, véleményeiket. 
- Nagyon jónak tartom, hogy többször is 
összeültünk a nap folyamán és a még friss 
élményünket meg tudtuk beszélni, kisebb 
hibákat ki tudtuk javítani -  mondta Náda-
si Erika, a Miskolci Nemzeti Színház színé-
sze, a zsűri tagja . - Nem szeretem azt a szót, 
hogy amatőr, nekem ez nem mond semmit. 
Attól, hogy valaki nem profiként űzi a szí-
nészmesterséget, lehet nagyon tehetséges, 
lehet nagyon jó, amit előad, lehet nagyon jó 
gondolat mögötte. Ráadásul mi nem is azt 
nézzük, hogy milyenek az előadók, hanem 
hogy közvetít-e nekem valamit, hogy lá-
tok-e mögötte gondolatot, látok-e üzenetet. 
Előfordult már, hogy láttam egy csapatot, 
akiknél érzékelhető volt, hogy tényleg csak 
önmaguk szórakoztatására játszanak, de ezt 
olyan szenvedéllyel tették, hogy a belőlük 

áradó jókedv, közösségi élmény engem is 
magával ragadott, nekem is jó kedvem lett 
tőle, és azt gondolom, hogy ez az, ami iga-
zán fontos egy nem profi csapatnál. A má-
sik dolog, ami fontos lehet, hogy feltétele-
zem, nagyon sok időt töltenek együtt a ta-
gok, ezért aztán hatással vannak egymásra, 
fejlődnek az emberi kapcsolatok. Viszont, 
ha szabad ilyet mondani, ezeknek a csopor-
toknak az a „betegségük”, hogy a tagok na-
gyon gyorsan változnak. Tehát hiába mon-
dom el a tavalyi csoportnak, hogy milyen 
jó lett volna, ha ezt vagy azt így csinálják. 
Valószínűleg a következő évben egy másik 
előadást hoznak, más szereplőkkel és talán 
más lesz a rendező is. A fejlődés érdekében  
szerencsésebb lenne, ha egy csoport éve-
kig együtt tudna dolgozni, erre is van pél-
da, de kevesebb. Valamint jó lenne ugyan-
azt az előadást megnézni, mondjuk néhány 
hónap múlva, hogy hogyan sikerült megfo-
gadni és megvalósítani a tanácsokat, Azon-
ban számomra az is kérdés, hogy van-e 
szükség előrelépésre. Jobban belegondol-
va nem is tudom, hiszen nem az a cél, hogy 
profi színészek profi előadást játszanak, ha-
nem mondjunk egymásnak valami érdeke-
set, ami megfog, ami bennünk marad.

Ema

7. oldal2018. szeptember 27. Kultúra

A zsűri és a színjátszók többször is összeültek a nap folyamán, hogy megbeszél-
jék friss élményeiket. 



Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Hok Csaba

a 7. sz. választókerület képviselője
2018. október 3-án (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. választókerület 

képviselője
2018. október 01-jén (hétfő) 

16.00 órától 
Tiszaszederkényben,

(Tiszaszederkényi  Szolgáltatóház )
2018. október 02-án (kedd) 

16.00 órától 
a Tisza-parti városrészben

                       (Tisza-parti Szabadidőház, Neumann J. út 1.)
                                  fogadóórát tart.

              Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
Dr. Juhos Szabolcs jegyző

2018. október 3-án (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

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600

B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi 
Járási Hivatal (49) 795-026

B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(49) 341-244. (49) 341-168

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. 

Szünidei gyermekétkeztetés

Október 1-jétől változik a forgalmi rend

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisz-
telt Szülők/Törvényes képviselők figyel-
mét, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
21/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 
gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek 
életvitelszerűen a bejelentett tartózkodá-
si helyén lakik, a tartózkodási helye sze-
rinti települési önkormányzat a szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, tör-
vényes képviselő kérelmére a déli meleg 
főétkezést a hátrányos, halmozottan hát-
rányos gyermek részére ingyenesen biz-
tosítja.
A fentieken túl, az önkormányzat a gyer-
mekvédelmi és gyermekjóléti ellátások-
ról, azok igénybevételéről és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 1/2016. (I.28.) ön-
kormányzati rendeletének 9. § (1) bekez-
dése alapján, természetbeni ellátásként 
a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban foglalt gyermekeken kívül a szüni-
dei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lő, törvényes képviselő kérelmére a dé-
li meleg főétkezést ingyenesen biztosít-
ja azon alap- vagy középfokú köznevelé-
si intézménnyel tanulói jogviszonyban ál-
ló, rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő kiskorú gyermek ré-
szére, aki Tiszaújvárosban lakóhellyel, 
vagy bejelentett tartózkodási hellyel ren-
delkezik, és életvitelszerűen bejelentett 
tartózkodási helyén él.
Az ingyenes szünidei étkezés az őszi szü-

netben valamennyi, azaz 3 munkanapon 
(2018. október 29., 30., 31.), a téli szü-
netben valamennyi, azaz 3 munkanapon 
(2018. december 27., 28., 2019. január 
2.), a tavaszi szünetben valamennyi, azaz 
2 munkanapon (2019. április 18., 23.) ke-
resztül a Központi Étteremben (3580 Ti-
szaújváros, Kazinczy út 3.), valamint a 
Tiszaszederkény városrészben élők ese-
tében az Esély Napközi Otthonban (3580 
Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető 
igénybe.
A szünidei gyermekétkeztetés keretében 
a déli meleg ebédet helyben lehet elfo-
gyasztani. Amennyiben az étel helyben 
történő elfogyasztását a gyermek előre 
nem látható hiányzása, betegsége vagy 
indokolt és igazolt távolléte akadályozza, 
a részére biztosított étel elvitelét a szülő-
je, más törvényes képviselője vagy a szü-
lő, törvényes képviselő által megbízott 
személy számára lehetővé kell tenni. 
Felhívjuk a Tisztelt Szülők/Törvényes 
képviselők figyelmét, hogy a gyermek 
előre nem látható hiányzása, betegsé-
ge vagy indokolt és igazolt távolléte ese-
tén az étel, ételhordóban történő elvitelé-
hez igazolás benyújtása szükséges, illet-
ve a szülő, más törvényes képviselő ál-
tal meg-bízott személy számára az elvi-
tel csak írásbeli meghatalmazás alapján 
lehetséges. 
A szünidei gyermekétkeztetés forma-
nyomtatványon igényelhető, melynek be-
nyújtási határideje az őszi szünetre vonat-

kozóan 2018. október 26., a téli szünetre 
vonatkozóan 2018. december 21., a tava-
szi szünetre vonatkozóan 2019. április 17.
A formanyomtatvány beszerezhető:
- Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 
Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tisza-
újváros, Bethlen G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580 
Tiszaújváros, Bocskai u. 33., kedden és 
csütörtökön 9.00-13.00 óráig),
- a nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevé-
teléhez szükséges nyilatkozat benyújtása 
személyesen ügyfélfogadási időben a Ti-
szaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti, Szociális és Sport Osz-
tályán (I. em. 114. iroda), valamint pos-
tai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7.) lehetséges. 
A nem hátrányos helyzetű, 16. életévét 
betöltött gyermek esetén a nyilatkozat-
hoz iskolalátogatási igazolás becsatolása 
szükséges. 
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyer-
mek számára a szünidei gyermekétkezte-
tést nem kívánja igénybe venni, a nyilat-
kozatot nem kell kitölteni és benyújtani!

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

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelő-
intézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi 
internetes elérhetőségen tekinthetik meg: 

http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek 

Nagyné Kántor Judit  főigazgató

Tiszaújváros önkormányzatá-
nak képviselő-testülete 2018. 
szeptember 27-én, csütörtökön 
10 órától ülést tart a Városhá-
za III. emeleti tanácskozóter-
mében. 

Az ülés napirendi pontjai: 
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományo-
zásának kezdeményezésére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért 
Díj” adományozására 
3. Javaslat háziorvosi praxisjog elidege-
nítéséből adódó feladatok végrehajtására
4.Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel kap-
csolatos tulajdonosi döntés meghozatalára

Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 4/2018. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a város közművelődési és köz-
gyűjteményi feladatairól és ellátásának 
feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására
3. Javaslat a közterületek használatának 
rendjéről és a településtisztaságról szó-
ló önkormányzati rendelet megalkotására
4. Javaslat a Miskolci Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lással kapcsolatos döntésekre
5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-

zat 2019. évi fordulójához történő csatla-
kozásra, valamint a pályázatok elbírálási 
szempontrendszerének módosítására
6. Javaslat a Tiszaújváros Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő szociális bér-
lakásokkal és szolgálati jellegű lakások-
kal kapcsolatos döntések meghozatalára
7. Javaslat energiatakarékossági és gé-
pészeti, illetve egyéb beruházásokra, fel-
újításokra benyújtott pályázatok elbírá-
lására
8. Javaslat a képviselő-testület mellett 
működő Oktatási, Művelődési, Egészség-
ügyi, Szociális és Sport Bizottság tagjá-
nak megválasztására
Kérdések

Tiszaújváros önkormányzata - mint Tisza-
újváros közútjainak kezelője - felülvizs-
gálta a Kertváros és a Tisza-part városré-
szek lakó-pihenő övezeteiben kialakított, 
valamint a 35. sz. főút - Örösi út keresz-
teződésében a kerékpárosok elsőbbségét 
biztosító jelenlegi forgalom rendet és az 
alábbi változtatásokról döntött.
A Kertváros Bethlen Gábor, Lévay Jó-
zsef, Örösi, Szent István utcák, Mar-
git sétány által határolt területén, mivel 
rendszeres ügyfélforgalommal rendelke-
ző közintézmények találhatók, valamint 
az utcák jelenlegi alá-fölérendeltségének 
megtartása célszerű, a terület lakó-pihenő 
övezeti jellege megszűnik. 
Intézkedés történik a Margit sétányon és 
a Szent László utcán a lakó-pihenő öve-
zet megszüntetésére, mivel mindkét olda-
lon járda van. A Zita, Izabella, Krisztina, 
Sarolta utcákban és az Erzsébet téren a la-
kó-pihenő övezet megszűnik és járda hi-
ányában 30 km/h-ás sebességkorlátozott 
zóna lesz kijelölve.

A Bethlen Gábor, Babits Mihály, Lévay 
és Sajó utcák által határolt övezeten be-
lül nincs szükség változtatásra. A lakó-pi-
henő övezet fenntartása a terület kizáróla-
gos lakójellege miatt indokolt. A Bethlen 
Gábor és a Vörösmarty utcák nem tartoz-
nak a lakó-pihenő övezetbe, teljes hossz-
ban 30 km/h-ás sebességkorlátozás van 
érvényben.
Tisza-part városrészben a Verebély Lász-
ló utcán jelenleg 30 km/h-ás sebességkor-
látozás van érvényben, a többi terület la-
kó-pihenő övezet kijelölésű. Az utcák je-
lenlegi alá-fölérendeltségének megtartá-
sa célszerű, így a lakó-pihenő övezet jel-
leg megszűnik és a városrész egységesen 
30 km/h-ás sebességkorlátozott zóna lesz.
Az Örösi út kereszteződésében a 35. sz. 

főúttal párhuzamosan haladó kerékpárút - 
a jelenlegi forgalmi rend szerint - „Állj! 
Elsőbbségadás kötelező” táblával vé-
dett a közúti forgalommal szemben. Ez a 
forgalmi rend a főútról az Örösi útra be-
forduló járművek kötelező megállásá-
val nagymértékben zavarja a főút forgal-
mát. Mivel a kerékpárút városi szakaszá-
nak további három csomópontjánál sincs 
a kerékpárosoknak elsőbbségük, ezért in-
dokolt e csomópont esetében is a forgalmi 
rend megváltoztatása, vagyis a kerékpá-
rosok elsőbbségének megszüntetése.
Kérjük a közlekedés minden résztvevő-
jét, hogy a változtatások figyelembevéte-
lével közlekedjenek óvatosan és baleset-
mentesen.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ülésezik az önkormányzat 

A Kertvárosban sok helyen megszűnik a lakó-pihenő övezet, és 30 km/h-ás se-
bességkorlátozás lesz. 
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Veszélyes hulladékok 
gyűjtése

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

Fax: +36 49 341-852
E-mail:  kronika@tiszatv.hu

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az 
ECOMISSIO Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük 
a lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtését. A 
gyűjtőpontokon az alábbi, a környezetre veszélyes hulladékfélesé-
gek adhatók át: 
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek 
csomagolóanyagai,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulla-
dékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és azok maradékai, csoma-
golóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja: 2018. október 1. és október 4. 
között.
Helyszínek: 
1.nap – október 1. (hétfő) 
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont a Sajó út és a Lévay út cso-
mópontjában
2.nap – október 2. (kedd) 
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont az Örösi út 42-44. és 46-
48. épületek közötti parkolóban
3.nap – október 3. (szerda) 
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont az ál-
talános iskola udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – október 4. (csütörtök) 
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont  a  Neu-
mann J. utca, a szabadidőházzal szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben felsorolt hulladékokat az 
1.-3. gyűjtési napokon 9.00 órától 18.00 óráig a 4. gyűjtési napon 
9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem! A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok csak 
a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. október

OKTÓBER Helye Ideje Kinek a részére
01. hétfő Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
02. kedd Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
03. szerda Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező
09. kedd Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja 7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30 Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés
10. szerda Őszirózsa Idősek Klubja 7.30 - 8.00 „Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Kazinczy Ház I. em. 73/1. 7.00 - 16.30 Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyer-

mek és alkalmazott befizetés

11. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszavirág Idősek Klubja 9.00 - 12.00 Szociális étkezők

15. hétfő Széchenyi iskola 7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30 Gyerek és alkalmazott befizetés
Tiszaparti Szabadidőház 11.00 - 12.00 Szociális étkezők

16. kedd Tiszaszederkény Idősek Klub 10.30 - 12.00 Szociális étkezők
17. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők

Központi Étterem 9.00- 12.00 Szociális étkezők
18. csütörtök Hunyadi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Központi Étterem 10.00 - 12.00 Szociális étkezők
24. szerda Széchenyi iskola 7.30 - 11.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

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

25. csütörtök Tiszavirág Idősek Klubja 7.30  - 12.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
Gimnázium 7.30 - 14.00 Minden étkező

26. péntek Gimnázium 7.30 - 11.30 Minden étkező
29. hétfő Központi étterem 12.00 - 13.00 Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés
31. szerda Gondozóház 10.00 - 11.00 Szociális étkezők
Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait -  OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsé-
bet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái 
2018. szeptember 19. - október 19. közötti időszakban zajla-
nak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze., Kertváros, Örösi 
úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész) 
a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterüle-
teken. 
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szert, VARAT 
paraffinos kockát helyeznek ki.
Hatóanyag: Brodifacoum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, 
III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer.
A VARAT antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2018. szeptember 19-én reggel kezdődtek el a vá-
ros 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyama-
tosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a vissza-
ellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően az 
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgá-
lata 2018. október 19-én lesz.

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Felhívás

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a szociális rászorultságtól füg-
gő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter-
mészetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
delet 27. §-a alapján eseti jelleggel a ka-
rácsonyi ünnepeket megelőzően egysze-
ri támogatásban részesíthetők azok a kis-
korú gyermeket nevelő családok, ahol az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének a 250%-át (71.250 Ft-
ot), és a kérelem benyújtását megelőzően 
legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi 
lakóhellyel rendelkeznek és életvitelsze-
rűen jelenleg is lakóhelyükön élnek. A tá-

mogatás mértéke egy kiskorú gyermeket 
nevelő család esetén 15.000 Ft, két kisko-
rú gyermeket nevelő család esetén 22.000 
Ft, három vagy több kiskorú gyermeket 
nevelő család esetén 29.000 Ft. 
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2018. október 1. - 2018. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatá-
sa és az egyszeri év végi támogatás együt-
tesen nem állapítható meg. 
A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-

tó helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Ti-
szaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, va-
lamint postai úton (3580 Tiszaújváros, 
Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

  Bráz György
 polgármester

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli el-
látásokról, valamint a természetben nyúj-
tott szociális ellátásokról szóló 5/2015. 
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a 
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünne-
peket megelőzően egyszeri év végi támo-
gatásban részesülhetnek azok a szociálisan 
rászorult személyek, akik a kérelem be-
nyújtását megelőzően legalább egy év fo-
lyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendel-
keznek és életvitelszerűen jelenleg is lakó-
helyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. nap-
jáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a sze-
mélyek, akik munkaviszonyból származó 
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a sze-
mélynek állapítható meg, akinek a csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének a 
450%-át (128.250 Ft), egyedül élők vagy 
egyedülállók esetén az 550%-át (156.750 
Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén 
jogosultanként 15.000 Ft/fő, egyedül élők 
vagy egyedülállók esetén 18.000 Ft. 
Házastársak és élettársak esetén az ellátás 
csak egy formanyomtatványon kérelmez-
hető. Az egyszeri év végi támogatás és a 
gyermekes családok év végi támogatása 
együttesen nem állapítható meg. 
A támogatás megállapításához csatolni 
szükséges a kérelemben megjelölt igazo-
lásokat.
A kérelem benyújtásának határideje: 
2018. október 1. - 2018. október 31.

A szükséges formanyomtatvány beszerez-
hető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-
tó helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út 
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Köz-
pont ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tisza-
újváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros 
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási hatá-
ridő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügy-
félfogadási időben a Polgármesteri Hi-
vatal Intézményfelügyeleti, Szociális és 
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda) 
és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán, valamint postai úton (3580 Tiszaúj-
város, Bethlen G. út 7.) lehetséges. 

                              Bráz György 
polgármester 

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 40. héten, 2018. október 4-én (csütörtökön) végzi el.

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár 

következő időpontja 2018. október 12. (péntek)

Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

  üzemeltető
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Hegesztői állás azonnali kezdéssel
gáz- és olajipari technológiai csővezetékekhez 

és távvezetékekhez keresünk hegesztő szakembert. Hegesz-
tési eljárásaink: Avi (141), Bázikus (111), cellulóz (111). A 
munkavégzés Magyarország területén történik, az utazást, 

szállást a cég biztosítja. A munkarend heti öt nap, ritkábban 
dekád rendszerben történik. 

Jelentkezés a 0620/479-9542-es telefonszámon. 

Az Inno-Comp Kft. cég keres

A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működ-
tetése a termelési programban meghatározott termékek előállí-
tása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előké-
szítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek el-
végzése.

Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség

Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány vezető állásos, vezető üléses és 
gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte

Ajánlatunk: 
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés

Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az 
elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a kö-
vetkező postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu

Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 
+36(49)542-084/121 mellék

Jelentkezési határidő: 2018. október 05.

rendszerkezelő munkatársat

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 

a TISZAÚJVÁROSI HULLADÉKUDVAR 

2018. október 1-től hétfőnként zárva tart.

A jelzett naptól a Tiszaújváros, Perényi Péter utca 1144/39 

hrsz. alatt található hulladékudvar az alábbi nyitvatartási 

rend szerint áll ügyfeleink rendelkezésére:

 kedd  10:00 – 18:00

 szerda  10:00 – 18:00

 csütörtök 10:00 – 18:00

 péntek  10:00 – 18:00

 szombat 08:00 – 16:00

Megértésüket köszönjük!

BMH Nonprofit Kft. 

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Főnix Hotel 

Ideje: 
Október 3. szerda 11.00-18.00
Október 4. csütörtök 9.00-17.00
A rendezvényen több mint 200 db olajfestményből 
lehet vásárolni. 

100.000 Ft feletti vásárlás esetén 
30 % kedvezményt

100.000 Ft alatti vásárlás esetén 
40% kedvezményt adunk. 

100.000 Ft feletti vásárlás esetén minden vásárló-
nak ajándék festményt adunk ajándékba. 

www.apluszbgaleria.hu
Tel.: 70/614-2041

Haltelepítés
A Zabos Géza HE 2018. szeptember 28-án (pénteken) 2.500 kg pontyot 
telepít az alábbiak szerint:

Csécsi tó:    800 kg
Erdészeti tó:    700 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 meny-
nyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.

A változtatás jogát fenntartjuk.
Horgászni 2018. szeptember 29-én (szombaton) reggel 06.00 órától le-
het.

                                                           Balázs Tibor
                                                         horgászmester 

Eladó egy kitűnő álla-
potban lévő, 2004-es év-
járatú, 76.000 km-t fu-

tott, 2019. 03. hóig érvé-
nyes műszakival, garázs-

ban tartott, ezüstszínű 
1,6-os benzines 

VW Bora. 
Érd.: 06-70/514-9392

Sajószögeden eladó 
1340 nm telken 40 nm-
es szigetelt összközmű-
ves újszerű állapotú la-

kás. A telek további épít-
kezésre is alkalmas.

Érd.: 06-20/392-7251
06-70/367-4715
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Asztalitenisz

Éremgyűjtő Zsófia
Szeptember 15-16-án Nyír-
bátor adott otthont Kelet-Ma-
gyarország 2018. évi területi 
ranglistaversenyének, melyen 
a Duna vonalától keletre eső 
egyesületek versenyzői vettek 
részt.
A TSC részéről ezúttal Fó-
nagy-Árva Zsófiának jött ki 
legjobban a lépés, az újonc 
mezőnyben az U11-es korosz-
tályban második helyen vég-
zett, az U13-asoknál pedig 
bronzérmet szerzett.  Zsófia 
ezt követően a serdülő me-
zőnyben (U15) is asztalhoz 
állt, és kellemes meglepetésre 
a páros versenyt megnyerték 
alkalmi társával, a NAC Nyír-
egyháza színeiben játszó Ha-
nustyák Fannival.
A serdülő fiúk mezőnyében a Fónagy-Árva Péter - Köllő Ábel 
páros bronzérmet szerzett.

Bowling

Tenisz

Csoportelsőség

Páratlan párosok

Egy nap alatt két bajnoki mérkőzést játszott a Civis Bowling 
Team csapata. A két találkozó előtt már tudható volt, amennyi-
ben mindkettőt megnyerik, akkor az utolsó fordulótól függetle-
nül a tabella élén végeznek.
Szombat délelőtt a Hungarocontrol csapatát fogadták és 3 : 5-ről 
fordítva végül 16 : 8-ra hozták a találkozót.
A második találkozón késő délután a Székely Bowling Csapat 
volt az ellenfél. Míg a hazaiakat a délelőtti mérkőzés, addig a 
vendégeket a hosszú utazás fárasztotta a találkozó előtt, így eb-
ben nem volt különbség a két csapat között, ám ami délelőtt nem 
ment a Cívisnél az délután már igen, így magabiztos, 19: 5 ará-
nyú győzelmet arattak.
A Cívis Bowling Team megnyerte csoportját, hiszen 7 mérkő-
zésből 7 győzelemmel áll, így bajnoki elődöntőt játszhat.

A Rudabánya ellen lépett pályára itthon a Tiszaújvárosi Tenisz 
Club a múlt héten megrendezett bajnoki fordulóban. Bár az 
egyesek után még 4-re a vendégek vezettek, a páros mérkőzése-
ket mind behúzták a hazaiak, így végül 5-4-es győzelmet szerez-
tek. Ezzel a mérkőzéssel véget ért a bajnokság, és bár még a hi-
vatalos eredmény nem ismert, várhatóan a második helyen vég-
zett a TTC a harmadosztály H csoportjában.
Tiszaújvárosi TC - Rudabánya 5-4
A győzelmeket szerezték: Gyuris Norbert, Nemes Nándor, vala-
mint a Nemes-Kórik, a Gyuris-Prókai és a Kiss-Szentandrassy 
párosok.

Labdarúgás

Kajak-Kenu

Tisza-parti győztes parti

Emlékezetes emlékverseny

Míg néhány évvel ezelőtt Esz-
tergályos Cecília művésznő 
egy véletlen folytán a mi Ti-
sza-szigetünk helyett a Sze-
ged melletti Tiszaszigetre 
utazott a Halászléfőző feszti-
vál idején, addig most focistá-
inkat egyáltalán nem a vélet-
len, hanem a sorsolás vezette 
a déli határszélre. És ha már 
ott voltak, be is gyűjtötték a 
továbbjutást jelentő győzel-
met a Magyar Kupában.

Tiszasziget -Tiszaújváros 1-3 (1-1)
Tiszasziget 250 néző. Vezette: Katona 
(Flinta, Belicza)
Tiszasziget SE: Czirják - Rádi, Papp, Ru-
tai, Drágity (Bernáth), Fodor, Deák (Skri-
bek), Bálint, Bánóczki (Juhász) Kökény.
TFCT: Hercegh - Pap (Hussein), Nagy 
D., Lipusz (Burics), Bussy, Lippai, Nagy 
P., Orosz, Kertész, Papp, Molnár.
17. perc: A 16-oson belül gurították visz-
sza Kertész elé a játékszert, aki a jobb al-
sóba gurított. (0-1)

33. perc: A bal szélről mintegy 17 méter-
ről bődületes lövést eresztett meg Rutai  
a hosszú felsőbe. (1-1)
72. perc: Bal oldalról érkezett ívelés a ha-
zai kapu előterébe, ahol Kertész mintegy 
5 méterről bólintott a kapu jobb oldalá-
ba. (1-2) 
92. perc: A 16-oson belülre felívelt lab-
dát Nagy Dávid tálalta Molnár elé, aki 
egy csel után a jobb oldalra helyezett lö-
vésével állította be a végeredményt. (1-3)
Az első félidőben széllel szemben, ki-
csit önbizalom-hiányosan és védeke-
zésben nagyon mélyen játszottunk a 
szerény képességű, de a versenyfutá-
sokat rendre megnyerő ellenfelünkkel 
szemben. A második félidőben egy fel-
ső kapufán csattanó lövés okozhatott 
volna fejfájást, viszont Kertész máso-
dik gólja eldöntötte a mérkőzést, Mol-
nár hosszabbításban szerzett gólja pe-
dig hab lett a tortán.
Az újabb kupaforduló október végén lesz, 
az ellenfél még ismeretlen.

Következik a 8. bajnoki forduló:

2018. szeptember 30., vasárnap 15:30
DEAC - Jászberény

Eger - Szolnok
Füzesgyarmat - DVTK II.

Gyöngyös - ESMTK
Sényő - Cigánd

Nyírbátor - Tállya
Tiszaújváros - Sajóbábony

Putnok - SBTC

Ismét ovifoci

A Termálfürdő FC Tiszaújváros felnőtt 
csapatának játékosa, Bussy Dávid irányí-
tásával a héten megtartotta első edzéseit 
az ovifoci csapat is. Idén már heti két al-
kalommal tartanak foglalkozást, melye-
ken lányok is részt vehetnek. Keddenként 
a Széchenyi iskola tornatermében, pénte-
kenként a Sportcentrumban lévő ovifo-
ci pályán 15 óra 45 perctől van gyüleke-
ző, a sportra ráhangoló edzések 16 órától 
16.30-ig tartanak.
A foglalkozások ingyenesen látogathatók.

A Tiszaújvárosi Kajak - Ke-
nu és Sárkányhajó Egyesület 
és a Tiszaújvárosi Vízi Sport 
Egyesület versenyzői a hétvé-
gén Szolnokon, a Nagy Zol-
tán emlékversenyen vettek 
részt a következő eredmé-
nyekkel.

TKKSE
2000 m- MK-2 U-11 1. Makó Petra-Nagy 
Luca. MK-1 U-11 1. Horváth Kata, 7. 
Czakó Petra, K-1 U-13 1. Tóth Nóra, 
MK-1 U-10 2. Rácz Máté, MK-1 U-10 
2. Horváth Hanna, MK-2 U-11 2. Sko-
kán Máté-Balogh Martin, K-1 U-13 2. 
Kórik Ákos, K-1 U-15 3. Horváth Ma-
ja, K-1 U-14 7. Murvai Lúcia,K-1 U-15-
16 13. Pribelszki Máté, 200m-es eredmé-
nyek. K-1 U-13 1. Tóth Nóra, K-2 U-13-
14 1. Tóth Nóra-Császár Dávid (TVSE), 
K-1 U-14 4. Horváth Maja. PC-2 U10-12 
2. Fekete Nóra - Máté Milán MC-1 U10-
12 1. Czakó Bálint 10. Szabó Ádám 13. 
Széll Kristóf C-1 U13 1. Macz Benedek 

2. Szegi Zsombor 3. Szabó Ákos 4. Má-
té Botond NC-1 U15 1. Erős Kinga NK-
1 U15 7. Kanyó Viktória C-1 U15 3. Kő-
szegi Ákos NC-1 U16 2. Mannheim Me-
litta NC-1 U17-18 3. Meczkó Viktória 
C-1 U17-18 3. Máté Kristóf 200 m C-1 
U13 1. Macz Benedek 2. Szegi Zsombor 
3. Máté Botond 4. Szabó Ákos NK-1 U15 
6. Kanyó Viktória C-1 U15 3. Kősze-
gi Ákos NC-1 U15 1. Erős Kinga NC-1 
U16 4. Mannheim Melitta NC-1 U17-18 
1. Meczkó Viktória C-1 U17-18 3. Má-
té Kristóf
MK-1 fiú U10 2000 m: 5. Aczél Márton, 
K-1 fiú U13 2000 m: 7. Szűcs Milán 19. 
Szarka Dániel, MK-1 fiú U9 2000 m: 7. 
Juhász Dominik, MK-1 fiú U13 2000 m: 
6. Polonkai Tamás MK-1 fiú U11 2000 m: 
10. Barna Csaba, MK-1 leány U11 2000 
m: 13. Tarcsai Sára, MK-2 fiú U12 2000 
m: 2. Kanyó Máté-Munkácsi János 5. 
Zsíros Zsombor-Csatlós Olivér 12. Sánta 
Csanád-Bodri Bánk, MK-1 fiú U12 2000 
m: 4. Juhász Ádám 6. Tamási Ádám Be-

nedek 10. Császár Milán, MK-2 leány 
U12 2000 m:, 1. Kőhalmi Virág-Kovács 
Fanni, MK-1 leány U9 2000 m: 3. Ma-
csó Lili
TVSE
Mk-1 U-9 fiú 2000 m. Molnár Bend-
egúz 22.hely.Mk-1 U-13 fiú 2000 m. Me-
zei Balázs 4. hely,.Csikós Bálint 13. hely. 
Mk-1 U-11 fiú 2000 m. Tagliatti Péter 
19.hely.Tóth Márton 25. hely. Mk-1 U- 
11 leány 2000 m. Tóth Petra 8. hely.Papp 
Lara 17. hely. K-1 U-16 fiú 2000 m. Kraj-
nyák Bálint 17. hely. Mk-1 U-12 fiú 2000 
m. Andrássy Dénes 7. hely. K-1 U-17-18 
fiú 2000 m.Pásztor Dániel 24. hely. Varga 
Béla 27. hely. Mk-1 U-9 leány 2000 m. 
Tóth Anna 6. hely. Kohári Dóra 13. hely. 
Mk-1 U -8 leány 2000 m. Tóth Luca 1. 
hely. Andrássy Lujza 2. hely. K-1 U- 15 
leány 2000 m. Vitos Zsófia 26. hely. Mol-
nár Bernadett 30. hely. K-2 U-13-14 ve-
gyes 200 m. Tóth Nóra / TKKSE/-Csá-
szár Dávid /TVSE/ 1. hely.

Kosárlabda

Vereség a bajnokin, győzelem a kupában
Lejátszotta második bajno-
kiját is a 2018-19-es bajno-
ki szezonba a Phoenix az NB 
I/B-s bajnokságban. A vendég 
Vásárhelyi Kosársuli volt a 
mérkőzés esélyese, de ez csak 
a félidő után igazolódott be.

Phoenix KK - Vásárhelyi Kosársuli
 69-86 (21-19, 17-15, 18-28, 13-24)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Papp, Len-
gyel, Sentényi.
Phoenix KK: Gáspár B. (22/6), Katlan (-), 
Pongrácz (18/6), Kiss B. (3), Kovács Z. 
(6).
Csere: Pöstényi (15/9), Szilasi (-), Sza-
bó N. (-), Szabó D. (2), Molnár B. (3/3). 
Edző: Szendrey Zsombor.
Vásárhelyi Kosársuli: Molnár (26/6), 
Béres (19/3), Varga (3), Bálint (4), Vas 
(10/3).
Csere: Perák (-), Pavlovic (8), Kelemen 
(12/3), Börcsök (2), Gajic (2).
Két nyert és két vesztett negyed volt a 
mérlege a Szendrey Zsombor vezette ala-
kulatnak a második bajnokin, ennek ered-
ményeként a félidőben négypontos előny-
nyel mehettek pihenni. A lendület és az 
erő azonban vagy elfogyott, vagy a ven-
dégek rázták meg magukat, mert a má-
sodik két játékrészben előbb 10, majd 11 
ponttal bizonyultak jobbnak, s ezzel telje-
sen megérdemelten nyerték a találkozót.
Szendrey Zsombor: Nagyon jó első fé-

lidőt játszottunk. A nagyszünet után elfá-
radtunk.
Tóth Tamás: Az első félidőben túl sok te-
ret hagytunk a jól dobó hazaiaknak. A má-
sodik félidőben sikerült a védekezésünket 
stabilabbá tenni, amihez eredményes tá-
madójáték is párosult. Egymás után két-
szer tudtunk idegenben hetven pont alatt 
tartani a hazai csapatot, ami nagy szó! Is-
mét jól szálltak be a padról a cserék, így 
újabb roppant értékes győzelmet arattunk. 
Gratulálok a játékosaimnak, és sok sikert 
kívánok Szendrey Zsombor barátomnak!

Henger a Hepp kupában

A sikerre nem sokáig kellett várni, közel 
negyvenpontos, magabiztos győzelmet 
aratott a Phoenix KK a Hepp kupa első 
fordulójában. Az ellenfél EKE Eger ez al-
kalommal nem okozott komoly nehézsé-
get a tiszaújvárosi fiúknak.
Ami nem sikerült eddig a bajnokságban, 
az maximálisan összejött a kupában. A 
végére gyakorlatilag gálameccsé válto-
zott az összecsapás. Míg az Eger játéko-
sai sorra kipontozódtak, addig a Tiszaúj-
város mind védekezésben, mind támadás-
ban parádésat alkotott.

Phoenix KK – EKE Eger 
99-60 (23-16, 22-18, 23-13, 31-13)

Tiszaújváros 50 néző. 

Szendrey Zsombor: Túl elégedett nem le-
hetek, hiszen az ellenfél nagy ellenállást 
nem tanúsított, ez ránk is ráragadt. Azt 
szerettem volna, hogy nagyobb tűzzel, 
nagyobb elánnal menjünk neki az ellen-
félnek, hogy tényleg tegyük oda magun-
kat, de végül is győztünk, és ezt nem kell 
megmagyarázni.
Dr. Váczi Péter: Nem tudtunk partnerek 
lenni. Még keressük az okokat, mert gya-
korlatilag egy jó felkészülési időszak után 
eddigi olyan mérkőzéseinken, melyek tét-
mérkőzések voltak, nem nyújtottunk jó 
teljesítményt. Megpróbáljuk kijavítani a 
hibáinkat, mert ennél többet tudunk.
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Fónagy-Árva Zsófia díjaival.

Ellenfele fölé nőtt a Phoenix a ku-
pameccsen.

A Sportcentrum eseményei   
 Szeptember 27. (csütörtök)

Labdarúgás
12.00 X. Dr. Alaitner István labdarúgó emléktorna  
   Műfüves pálya

 Szeptember 29. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT - BTE Felsőzsolca U19 bajnoki mérkőzés  
   Füves pálya
12.00 FCT - BTE Felsőzsolca U17 bajnoki mérkőzés  
   Füves pálya

Szeptember 30. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U7, U9 csapatok részvételével  
   Füves pálya
   Műfüves pálya
15.30 FCT - Sajóbábony VSE bajnoki mérkőzés  
   Centerpálya
Kosárlabda
14.30 Phoenix KK- SMAFC U20 bajnoki mérkőzés  
   Játékcsarnok
17.00 Phoenix KK- SMAFC bajnoki mérkőzés  
   Játékcsarnok

 Október 2. (kedd)
Kosárlabda
18.0 Phoenix KK- MEAFC edzőmérkőzés   
   Játékcsarnok
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