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Nyitva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az október 23-ai
nemzeti ünnep körüli munkarendváltozás következtében a
Polgármesteri Hivatalban 2018. október 13-a (szombat) munkanap. Az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig tart.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A vértanúkra
emlékeztek

A Jabil október 8-án partnerei jelenlétében nyitotta meg ünnepélyesen új logisztikai raktár- és irodaépületét a Tiszaújvárosi Ipari Parkban. A Tiszaújváros-Invest Kft. tulajdonában lévő 16.700 m2-es épület, raktár- és irodaterületet biztosít a Jabilnek, és további 2500 m2-rel növelhető a jövőben. Cikkünk a 3. oldalon.

Emlékkoncert, koszorúzás

Énekkar-névadó Szilágybagoson

Szilágybagos önkormányzata és református egyházközsége meghívására szeptember 23-án néhai Birtalan József karnagy, zeneszerző halálának egyéves évfordulója tiszteletére
megemlékező istentiszteleten vett részt Bráz György polgármester és Dr. Varga István lelkipásztor. A program keretében
emlékkoncertet adott a Tiszaújvárosi Református Énekkar.
Az évforduló alkalmából a Szilágybagosi Református Ének-

A szilágybagosi Birtalan József Református Énekkar és a Tiszaújvárosi Református Énekkar Birtalan József kopjafájánál.

kar fölvette Birtalan József nevét, majd az istentiszteletet követően koszorúzási ünnepséget tartottak a karnagy, zeneszerző kopjafájánál. A szilágybagosi énekkar tagjai szeretettel fogadták a zeneszerző özvegye, Birtalan Judit kezdeményezésére Tiszaújváros önkormányzatának támogatásával megjelentetett „Ha folyóvíz volnék” című válogatás kötetet Birtalan József kórusműveiből.

Bráz György polgármester és dr. Varga István lelkipásztor
koszorút helyezett el Birtalan József szilágybagosi kopjafájánál.

Egy-egy szál virággal és mécsesekkel tisztelegtek a 13 aradi
vértanú emléke és a történelmi események előtt a Március 15-e
parkban október 5-én. A Petőfi szobornál tartott néma megemlékezésen a képviselő-testület tagjai, az intézmények, cégek vezetői, civilszervezetek és a pártok képviselői tették tiszteletüket. Október hatodikát a Kormány 2001-ben a magyar nemzet
gyásznapjává nyilvánította. 169 évvel ezelőtt, 1849-ben ezen a
napon végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét.

Kilencven esztendő

Születésnapi köszöntés

Réti Endrénét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából a múlt héten Bráz György polgármester és
dr. Juhos Szabolcs jegyző az Ezüsthíd Gondozóházban.
Margit néni 1958-tól él családjával Tiszaújvárosban. Férje, Réti Endre akkoriban munkát kapott a régi erőműben és a munkahely miatt költöztek ide. Két gyermeke született, egy fiú és egy
lány. Az ünnepelt egy élelmiszerboltban dolgozott, majd ahogy
a gyerekek iskolás korúak lettek, háztartásbeli lett, hogy többet
tudjon foglalkozni velük. Később a Gyár- és Gépszerelő Vállalatnál helyezkedett el és onnan ment nyugdíjba.

Sokféle

2. oldal

Melegen ajánlott a hideg

Poloskainvázió, katicahad, díszbogársereg

Az ősz beköszöntével hívatlan vendégek
érkeznek lakásunkba. Már évek óta sokan panaszkodnak, hogy különböző bogarak tömegesen telepednek be otthonukba. Idén a forró nyár miatt - amely kedvezett az Észak-Afrikából származó zöld
vándorpoloska elszaporodásának - invázióra számíthatunk.
A vándorpoloska ősszel tömegesen a lakásokba vonul telelni. Közterületen nem
lehet hatékonyan védekezni ellene, mivel nagy tömegben vándorol, és igen jól
repül, így pár napon belül újra benépesül. A lakások védelmére a legcélszerűbb
eszköz a szúnyogháló felszerelése, a betelepült poloskák összegyűjtésére pedig
jó eszköz a porszívó. A kifejlett bogár
7 0C-ig mozgásképes, csak 10C alatt dermed meg, bevándorlását csak a tartós hideg állíthatja meg.
Másik hívatlan vendégünk a harlekin katicabogár. Ez a bogárfaj nagy tömegben
szaporodik. Biológiai fegyverként próbálták hasznosítani, mivel kiválóan írtja a
pajzstetveket, levélbolhákat, atkákat. Így
jutott el Észak-Amerikába és Európába.
A harlekin katica eredetileg távol-keleti,
szibériai elterjedésű katicafaj, ezért télire
meleg helyet keres, így kerül lakásunkba.
A bogarak, ha veszélyben érzik magukat kellemetlen, csípős szagú, sárgás, illékony váladékot bocsátanak ki védekezésként a ragadozók ellen (reflexvérzés),
amely allergiás panaszokat okozhat.
Tavaly ősszel 12 gömb kőrist ültettünk a
tiszaszederkényi református temetőbe, a

A poloskák is élvezik az indián nyarat.
fák rendben megfogantak és szépen fejlődtek a gondos ápolás mellett, ősszel viszont azt tapasztaltuk, hogy 10 fa elkezdett száradni. A fák törzsein apró lyukakat
észleltünk, melyek a változékony, karcsú díszbogár jelenlétére utalt. A fémesen csillogó, alig fél centiméteres bogarak változékony, zöldes, bronzos, aranyló
színűek, a meleg, napos helyet kedvelik,
déli napsütéses időben a legaktívabbak.
Májustól augusztus végéig repülnek. Lárváik a lombos fák fás részein, a kéreg alatt
lapos járatokat készítenek, majd ott bebábozódnak. Károsításuk miatt a fák nem
tudnak tápanyaghoz, vízhez jutni, így elpusztulnak. A károsító előnyben részesí-

Egyházi hírek

Római katolikus

Csütörtökön, pénteken és szerdán fél 9-kor, kedden és szombaton 18 órakor, vasárnap, templomunk búcsúján 16:00 órakor
lesz az ünnepi szentmise templomunkban.
Októberben a hétköznapi szentmisék előtt fél órával elimádkozzuk a rózsafüzért.
Szeretettel és tisztelettel hívunk és várunk mindenkit október
13-án és 14-én templomunk felszentelésének 25. évfordulója
alkalmából tartandó kétnapos ünnepségünkre.

Református
Tiszaújváros

Erős
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik októberi sorozatunk. A megfejtéseket a hónap végén egyben várjuk e-mailben a
kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai
úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István
út 16. címre.

Egy, a díszbogár tíz áldozata közül.
ti az újonnan ültetett fákat, amelyek az intenzív faiskolai ápolás után extenzív körülmények közé kerülnek. A karcsú díszbogár elleni védekezés még nem megoldott felszívódó rovarölő szerekkel. Beöntözéssel, törzsinjektálással védekezhetünk ellene. A karcsú díszbogarak családjába tartozó fajok komoly károkat okozhatnak a parkokban, erdőkben. Tavaly jelentős fapusztulást okozott az örökzöldeken a boróka tarka díszbogár. A díszbogarak imádják a napot, napfényes órákban
intenzíven repülnek, a felmelegedő időjárás okozhatta elszaporodásukat.
Kerékgyártó István
növényvédő szakmérnök

2018. október 11-én, csütörtökön 17.00 órakor bibliaóra lesz
2018. október 14-én, vasárnap 11 órakor kezdődik az istentisztelet. Az alkalommal párhuzamosan gyermek-istentiszteletet
tartunk az imateremben.
2018. október 14-én, vasárnap 15.00 órától konfirmációi előkészítő lesz.
Tiszaszederkény
2018. október 14-én, vasárnap 10 órakor istentisztelet kezdődik.

Görögkatolikus

Pénteken 17.00 vecsernye, utána akathisztosz. Szombaton 8.00
Szent Liturgia, 17.00 vecsernye, utána utrenye. Vasárnap 11.00
Szent Liturgia. Hétfőn és szerdán 17.00 vecsernye utána paraklisz.
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot október 14-ig (vasárnapig) a
Tisza Gyógyszertár (Örösi út 1/A., tel.: 20/400-1952), majd
október 15-től (hétfőtől) a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340-052) 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
8-12
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755, + 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu
Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy

Tábori Andrásné

életének 87. évében 2018. 10. 05-én örökre itt hagyott
minket. Temetése 2018. 10. 12-én (péntek) 14 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
Nem simogatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk ragyogó szemed,
Marad a csend a fájdalom,
drága Mama mindent köszönünk Neked.”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Czaga Imre

2018. október 02-án 72 éves korában elhunyt.
Temetése szűk családi körben lesz.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Tóth Zoltán
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Takács István
temetésén megjelentek, virággal, koszorúval emlékeztek,
és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Molnár Lászlóné
(szül: Orosz Anna)
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

TAR LÁSZLÓ
1952-2009
„Volt egyszer egy mese,
nem mondták el végig,
Nem jutottak tovább, csak a közepéig,
Beleszólt a végzet ebbe a mesébe,
Mikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe.”
Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk Rád:
Feleséged és nevelt lányod, Klaudia
Tiszaújvárosi Krónika l Főszerkesztő: Radácsi Zsuzsa l Olvasószerkesztő: Ferenczi László l Szerkesztőség: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. l
Telefon: 49/341-844, 341-755 l Fax: 49/341-852 l E-mail: kronika@tiszatv.hu l Kiadó: Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala l Hirdetésfelvétel: Tiszaújvárosi Krónika szerkesztősége l Terjesztés: Inform Média Lapkiadó Kft. Helyi elosztó: 70/341-89-22 l Felelős kiadó: dr. Juhos Szabolcs jegyző l Nyomdai munkák: Inform Média Lapkiadó Kft. Debrecen l Felelős vezető: Dubóczki Tibor l ISSN 1417-8133
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Van jövőkép

Közmeghallgatás
a Tisza partján
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Növelte kapacitását a Jabil

Új logisztikai központ az ipari parkban

Az egész városrész 30 km-es zóna besorolást kapott.
Két köszönet és egy kérdés, kérés. Ez a Tisza-parti városrészben október 9-én tartott közmeghallgatás gyorsmérlege.
A rendezvény - melyre ezúttal kevesen látogattak el - a szokásosnak megfelelően Bráz György polgármester tájékoztatójával kezdődött. A városvezető egyebek mellett szólt arról, hogy
a legutóbbi közmeghallgatáson elhangzottak nyomán október
1-jétől változott a forgalmi rend. Megszűnt a lakó-pihenő övezet, ugyanakkor az egész városrész 30 km-es zóna besorolást
kapott, azaz ennyi a legnagyobb megengedett sebesség. Az intézkedést megköszönték a lakók, de ahogy Tóth Zoltán fogalmazott, a korlátozást be is kellene tartani. (Ott jártunkkor megtapasztaltuk, hogy jogos a szkepticizmus, az autósok többsége
fittyet hányt a sebességkorlátozásra.)
A városrészt illetően a polgármester kitért arra is, hogy az önkormányzat szerződéses járattal pótolja egy megszüntetett autóbuszjárat hiányát. Ez egymillió forintba kerül, de a „a városrész
számíthat ránk” - fogalmazott Bráz György.
Sokat nem haladtunk - összegzett a polgármester -, de a korábbi
évek felújításainak köszönhetően komfortossá vált a lakótelep,
ahová kellemes érzés „kijönni”.
A városrész egyik rákfenéje azonban még orvoslásra vár. A bekötőút állapota változatlanul siralmas. Ennek felújítása továbbra is szerepel az önkormányzat tervei között, de az állami elvonások, s főleg az 1,7 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás
miatt számos felújítást, beruházást át kellett ütemezni, el kellett
halasztani.
A bekötőút és a Verebély utca, valamint a korábbi szolgáltatóház környezetének felújítása - ez a városrész jövőképe, mondta
a polgármester.
A szolgáltatóház felújítása is
megkezdődött, egy konténernyi
törmelék össze is gyűlt, a munkálatok azonban leálltak - jegyezte meg Dobár Dénesné, aki
azt kérte, hogy az önkormányzat járjon közbe annak érdekében, hogy felgyorsuljon a rekonstrukció. Az önkormányzat kiadta az építési engedélyt
- 4 lakást alakítanak ki az épületben -, de a felújítás folyamatába nem tud beleavatkozni, reagált a felvetésre Bráz György. Dobár Dénesné
Ahogy abba sem, hogy a magas
bérleti díj miatt bezárt a Szent István úti SPAR áruház - tette
hozzá a polgármester, kinek tudomása szerint egy kínai vállalkozás az új bérlő.
Az őszi közmeghallgatás-sorozat szerdán a Városházán folytatódott, s ma zárul Tiszaszederkényben.
Ferenczi László

Az egykori szolgáltatóházból lakóház lesz. Kérdés, hogy
mikor?

A szalagátvágók balról jobbra: Székely Ádám, Bruno Sober, Koncz Ferenc, Bráz György és Győri Péter.
A Jabil október 8-án partnerei jelenlétében nyitotta meg
ünnepélyesen új logisztikai
raktár- és irodaépületét a Tiszaújvárosi Ipari Parkban. A
Tiszaújváros-Invest Kft. tulajdonában lévő 16700 m2-es
épület, raktár- és irodaterületet biztosít a Jabilnek, és további 2500 m2-rel növelhető a
jövőben. Az új épülettel a korábbi 15 km-ről 200 méterre csökken a távolság a tiszaújvárosi gyár és a logisztikai
központ között.
Látványos tempóban, 11 hónap alatt épült
fel a csarnok a Tiszaújvárosi Ipari Parkban. Az alapkő- letétel után elkezdődtek
a munkálatok, a nyáron pedig már működött is az elosztó központ. Az ünnepélyes
megnyitót most tartották, melyet egy bemutató csarnoklátogatással kötöttek egybe.
A logisztikai központ átadásán részt vett
Bruno Soler, a Jabil Európáért felelős
ügyvezető alelnöke, Győri Péter, a Jabil tiszaújvárosi gyárigazgatója, Székely
Ádám, a Tiszaújváros-Invest Kft. ügyvezetője, Bráz György, Tiszaújváros polgármestere és Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő, akik köszöntőik és felszólalásaik után közösen vágták át az üzem indítását is jelképező szalagot.
- A fejlesztéssel a Jabil jelentősen növeli kapacitását, mellyel fenntarthatja növekedését Kelet-Európában, különös tekintettel a tiszaújvárosi, ungvári és tveri
üzemekre, amelyek többek között az autóipar, a telekommunikáció, az orvosi és

Csaknem 17 ezer négyzetméteres az impozáns épület.
ipari elektronika, a számítástechnika és
adattárolás területén tevékenykednek nyilatkozta Győri Péter, a Jabil tiszaújvárosi gyárigazgatója. - Az új logisztikai központ mindezen felül fontos csatornaként szolgál majd a keleti térségek felé, és alkalmazza a Jabil legfejlettebb ellátási-lánc technológiáit, mint például a
járművek valós idejű követése, a raktármenedzsment és az intelligens ütemezés,
amely valós idejű adatokat szolgáltat a
vásárlók részére, miközben növeli a hatékonyságot. A Jabil tiszaújvárosi gyára az
elmúlt 18 év során a világ vezető márkáinak bizalmát nyerte el, hogy számos piacon hatékony megoldásokat szállítson, a
technológiai és mérnöki képességek páratlan eszköztárával. Új logisztikai köz-

A logisztikai központban több mint százan dolgoznak.

pontunk mai átadásával ezeket a képességeket még inkább kiterjesztjük, biztosítva
azt, hogy továbbra is piacvezető megoldásokat tudjunk nyújtani vásárlóinknak.
Tiszaújváros stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően meglévő és új vásárlóink számára egyaránt megbízható partnerek leszünk a raktározás és a logisztika terén is - mondta az igazgató.
Bráz György polgármester a beruházás
előzményeiről, valamint a város és a cég
jó kapcsolatáról szólt beszédében.
- Nekem megadatott az, hogy minden
nap figyelemmel követhettem a gyár építését és csak ámultam azon a szervezettségen, ahogy ez megépült. Nem csak kívül, belül is impozáns épület. Annak idején, amikor a Jabil megkeresett minket a
terveivel, gyorsan kellett döntenünk, hiszen ezért a területért több cég versenyzett. Tiszaújváros önkormányzata úgy
döntött, hogy a város ipari zászlóshajójának kell biztosítani ezt a területet, és így
is történt. A Jabilben nagyon jó partnerre találtunk immár két évtizede, de e beruházás kapcsán ugyanezt mondhatom, a
Tiszaújváros-Invest Kft.-ről is - mondta
Bráz György.
A tiszaújvárosi Jabil a magyarországi
elektronikai gyártás vezető szereplője, és
Észak-Magyarország legnagyobb foglalkoztatója. Több mint 54000 m2-es gyártóterületével és több mint 3400 dolgozójával a tiszaújvárosi üzem a Jabil legnagyobb európai gyáregysége. Az új logisztikai- és elosztó központban több mint
100 munkavállalót foglalkoztatnak.
berta

Mindenes
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Ne parancsszóra, hanem örömmel jöjjenek…

Gyermekmise havonta

A vasárnapi szentmisén az áltagostól több gyermek ült a
padokban a római katolikus
templomban. Előttük táskáik
és kedvenc könyveik, melyeket azért hoztak el, hogy azokat Pascal atya megszentelje.
Első alkalommal tartott úgymond gyermekmisét Pásztor Pascal, de terve szerint a jövőben minden hónap első vasárnapján ilyen formában lesz a szentmise.
A legtöbb gyermek a Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános Iskola tanulójaként érkezett, számukra nem ismeretlen
a templomba járás.
- Amikor mamával jövünk, akkor nem
ide szoktunk jönni, hanem a miskolciba
- mondta Varga-Homa Tekla. - Akkor ott
letérdepelünk, és sok imát elmondunk.
A gyerekekkel együtt a szülők is a padokba ültek. Sokan nem csak ilyenkor járnak
vagy jártak templomba.
- Én magam is jártam fiatalabb koromban templomban, és ma is eljárok néha
- mondta Pázmándi Zita, majd azt is elmondta, miért tartja jó dolognak, hogy a
gyermeke templomba jár. - Ha még most
nem is érzi, de majd felnőtt korában jól

Átadták a harmadikat

Sportpálya
az óvodásoknak

Bemelegítéssel kezdődött az ünnepélyes pályaavató.
Minden hónap első vasárnapján gyermekmisét tartanak.
fog jönni neki, hogy lesz valami, amibe
nehezebb helyzetbe kapaszkodhat.
- A kislány most másodikos - mondja Saláta Tamás - és most jönni kellett a vasárnapi misére. De nincs ezzel semmi gond,
szívesen eljövünk.
Mikrofonnal a kezében a padok között

Pascal atya megszentelte a gyerekek iskolatáskáit, tankönyveit.

Vár a mentőállomás
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könnyed stílusban magyarázta az evangélium tanítását Pascal atya. Pedig a téma
nem volt könnyed, hiszen a házasságról
olvasott fel.
- A felnőtteknek soha nem volt olyan felelősségük, mint ebben a korban, amikor
a gyermekeknek elkezdünk beszélni arról, hogy vannak lányok és vannak fiúk mondta prédikációjában. - A fiúknak valahogy mindig érdekesebbek a lányok, a
lányoknak pedig a fiúk.
Mostantól, minden hónap első vasárnapján a gyermekek számára is érthetően
fogja tartani az evangélium utáni elmélkedést Pascal atya, aki szeretné, ha ezek a
misék a zenéről is szólnának.
- A fiatalok, gyermekek között nyilván van sok tehetséges, aki tud hegedülni vagy egyéb más hangszeren játszani
- mondta. - Ezzel egy kicsit színesebbé
tennénk számukra a szentmisét, hogy ne
csak parancsszóra, hanem örömmel jöjjenek a szentmisére.
A mise végén Pascal atya megszentelte a
gyerekek tankönyveit, iskolatáskáit, hogy
minél jobb eredményt érjenek el tanulmányaikban.
Borza

Az újraélesztés napja
Hazánkban átlagosan 25 percenként hal meg valaki hirtelen
szívhalál következtében. Becslések szerint kétharmaduk élete
megmenthető lenne, ha az észlelést követő 3-5 percben a jelenlévő laikusok megkezdenék az újraélesztést. Ehhez egy telefonos applikációt is fejlesztettek, a Szív City alkalmazást. A
virtuális közösség tagjai riasztást kapnak, ha a közelükben valakinek megáll a szíve, így a mentők kiérkezéséig meg tudják
kezdeni az újraélesztést. Az újraélesztés alapjait most bárki
megtanulhatja október 16-án, az újraélesztés napján az ország
több mentőállomásán. A tiszaújvárosi mentőállomáson ezen a
napon 8 és 14 óra között várják az érdeklődőket.
9.30-kor és 11.00-kor azt is bemutatják, hogy zajlik egy tapasztalt szakember által telefonon vezetett újraélesztés, bemutatják a laikusoknak, hogy egy ilyen stresszes beavatkozás alkalmával sem maradnak egyedül, hisz a mentésirányítási központból segítséget kapnak.

Nagy volt a nyüzsgés csütörtök délelőtt a Tündérkert óvoda udvarán, sportpálya-avatásra gyűlt
össze az intézmény apraja-nagyja. Ez már a harmadik ovisport pálya a városban, ahol ugyanúgy
lehet focizni, mint kosarazni, röplabdázni vagy
épp sorversenyeket játszani.
Táncos műsorral készültek a gyerekek, pörögtek-forogtak, jól
bemelegedtek. Néhányan már az avatás előtt kipróbálták az új
pályát.
- Már játszottunk - mondta Bóna Kincső -, lehet itt focizni, kosárlabdázni, meg ilyeneket. Mozogni azért is jó, mert így nem
fázunk, és a csontjaink is megerősödnek.
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány célja, hogy minél több
óvodás gyerek mozogjon.
- Ez már a 303. pálya az országban - mondta Bokros Csilla, az
alapítvány képviseletében -, nem sportolókat szeretnénk nevelni, hanem Buzánszky Jenő álmát szeretnénk megvalósítani,
hogy a gyerekek sportoljanak már ilyen kis korban is.
Tiszaújvárosban már van tapasztalat, hiszen ez a harmadik ilyen
pálya. 2017 tavaszán adták át a Bóbita óvoda udvarán, idén nyáron pedig a Sportcentrumban is épült egy.
- A pályához kaptunk kiegészítő eszközöket és mezeket is mondta Micskiné Bodó Erzsébet, a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda vezetője -, ez a pálya rengeteg szabadidős mozgásra nyújt lehetőséget, szinte minden nap használják a kollégáim, akár testnevelés foglalkozás levezetésére, akár a szabad játék idején bármilyen más mozgásformára.
Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a költségek hetven százalékát biztosította, míg a pályázó, Tiszaújváros önkormányzata a
30 %-os önrészt, ami mintegy négymillió forint volt.
- Ez a jövő útja - mondta dr. Fülöp György alpolgármester -,
hogy közösen, folyamatosan meg tudjuk újítani az óvodák udvarát. Így a 21. századi kihívásoknak megfelelő környezetben tudnak a gyerekek egészségesen nevelkedni.
Fodor Petra

A szalagátvágás pillanata.

Védelmi gyakorlat
A Polgármesteri Hivatal és Tiszaújváros Polgári Védelmi Parancsnoksága tájékoztatja a lakosságot, hogy 2018. október
12-én (pénteken) 8 óra 30 perctől 12 óra 30 percig Tiszaújváros területén a MOL Petrolkémia Zrt. közreműködésével a
Katasztrófavédelem irányításával Külső Védelmi Terv gyakorlat lesz.
A cél, hogy gyakorolják azon szervek, szervezetek összehangolt tevékenységét, melyek egy váratlanul bekövetkező súlyos ipari baleset esetén a lakosság védelmét biztosítják. Ilyen
esetben fontos feladat a lakosság tájékoztatása.
A lakosságnak a gyakorlattal kapcsolatban semmilyen teendője nincs.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Rengeteg mozgásformára nyújt lehetőséget a pálya.
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Mustkóstoló, pálinkamustra

Szüreti mulatság Tiszaszederkényben

Idén ötödik alkalommal rendezték
meg a szüreti mulatságot Tiszaszederkényben. A Villa Scederkyn Tájház udvarán a népi hagyományoknak megfelelően igazi őszi hangulatot teremtettek a szervezők.
Idén nem csak a szőlőé és a boré volt a főszerep, pálinkamustrát is tartottak.
- Öröm számomra, hogy sikerül megőriznünk
a szüret hagyományát - mondta köszöntőjében
Jézsó Gábor önkormányzati képviselő. - Ma
azért vagyunk itt, hogy felelevenítsük ezt a régi, jó szokást és úgy mint régen, a családok, a
barátok egy kellemes must, egy pohár bor, vagy
a mai nap különlegességeként egy finom pálinka mellett el tudjunk beszélgetni.
A színpadon egymást követték a szüreti mulatságot felelevenítő zenés, táncos műsorok, közben a környező sátrakban folyamatosan ment a
munka. Az egyikben ebédet főztek, a másikban
őszi dísztárgyakat varrtak, a harmadikban szőlőt daráltak, préseltek. A mézédes mustot Tokaji Marcell kínálgatta a vendégeknek.
- Évek óta itt vagyok és segítek - mondta Marcell. - Préselek, a kész mustot kancsókba töltöm. Van itt egy kicsi prés, akinek van kedve,
kipróbálhatja, hogyan kell mustot készíteni.
Abban is tudok segíteni.
- Idejében legyen rá eső, meg napsütés, ős�szel ne kapja meg a peronoszpórát. Ezeken múlik minden - magyarázta Tokaji Imre, hogy mi
kell ahhoz, hogy jó legyen a szőlőtermés. - Először ledaráljuk a szőlőt, aztán préseljük. Utána
szűrjük, hordóba töltjük a mustot, majd hagyjuk forrni. Sok múlik azon, milyen a pince hőfoka, ha sikerül jól eltalálni, akkor körülbelül
három hónap múlva, azaz karácsonyra asztalra
kerülhet az újbor.
Ebédidőre megtelt a levegő a frissen készült
székelykáposzta illatával.
- Szüretkor régen mindig valamilyen húsos
ételt készítettek - tudtuk meg Füredi Zsuzsanna népi játék- és kismesterség oktatótól. - Ez
lehetett gulyás vagy bármilyen káposztás étel.
Ezen kívül mindig sütöttek erre az alkalomra
kelt tésztát is, ami többnyire kalács volt. Mi is
készítettünk szüreti kalácsot, amit ebéd után,
uzsonnára fogunk kínálni a vendégeknek. Na-

Sokan látogattak el a Villa Scederkyn Tájház udvarára.
gyon fontosnak tartom, hogy a hagyományo- sekig, mindenkinek megvolt a maga feladata.
kat ne engedjük elveszni, hiszen régen nagyon Ebéd után összeült a háromtagú zsűri, hogy
nagy jelentősége volt a szüretnek. Tudni kell, a tizenegy benevezett pálinka közül eldöntse,
hogy a régi időkben a családoknak elengedhe- melyik nyeri el a legjobbnak járó díjat. Bráz
tetlen volt, hogy legyen boruk, ez nagyon fon- György polgármester, Jézsó Gábor és Molnár
tos volt a számukra, hiszen minden ünnepen István képviselők vizsgálták a benevezett gyüelővették és a vendégeiket ezzel a borral tud- mölcspárlatokat.
ták megkínálni. Boltban akkor még nem lehe- - Leginkább a tisztaságát, ízét és illatát nézzük tett kapni, ezért nagy kincsnek számított. A jó magyarázta a szempontokat Molnár István.- Nem
bor presztízs kérdése volt. Sokra tartották azt minden nap bíznak az emberre ilyen feladatot, ezért
a gazdát, akinek tele voltak jó borral a hor- utána is néztem, hogy milyen feltételeknek kell
dói. Úgy tartották itt Szederkényben, hogy na- megfelelniük a párlatoknak. Nekünk könnyebb a
gyon-nagyon szegény volt az, akinek nem volt dolgunk, mert a listán meg van jelölve, hogy miegy kicsi szőlője sem, hogy bort készítsen belő- lyen gyümölcsből készültek a pálinkák. Azonban
le. A bor fontosságát az is mutatta, hogy a szü- van közöttük olyan, amibe elég csak beleszagolretelésben a család apraja-nagyja részt vett, mi- ni, tisztán érezni, hogy miből főzték. Olvastam az
vel ahhoz, hogy időben be tudják a termést ta- úgynevezett száraz vizsgálatról is, ami azt jelenti,
karítani össze kellett fogni. A gyerektől az idő- hogy amikor a pohárból elfogyasztjuk a pálinkát és

Nincs szüreti mulatság tánc nélkül.

Présgyakorlaton.

Elkészült a szüreti kalács.

„Munkában” a pálinkamustra zsűrije.

A pálinkamustra eredménye
1. Mátyás Zoltán - sárgabarack pálinka
2. Berkes Bálint - vegyes pálinka
(alma, körte, birs)
3. Mátyás Zoltán - szőlő pálinka
Különdíjasok: Bátori Imre - szilva pálinka és
Dr. Heiszmann Géza - naspolya pálinka
utána 5-10 perc múlva is érezni és felismerni az illatát, akkor valószínűleg tényleg igazi gyümölcsből készült. Mindenkinek van kedvence, természetesen nekem is. Azonban azt vettem észre, hogy
idővel az ízlésem valamiért megváltozott. Régebben nagyon szerettem a barackpálinkát, mostanában túl aromás nekem. Most inkább a fanyarabb
ízeket kedvelem, mint a birs vagy a szilva.
ema

Gyermeki
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A magyar népmese napja

Egy éjszaka az iskolában

A finn iskolarendszerben bevett szokás, hogy néha pizsamapartit tartanak az iskolában. Ilyenkor moziznak, közösen játszanak, vacsoráznak, és ami a legfontosabb, sokáig
ébren maradhatnak a gyerekek.
Bár a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusait nem a skandináv iskolarendszer ihlette, mégis a péntek esti ottalvós buli egy lépés afelé, hogy lazuljon a kötelék gyerek és tanár, család és iskola között. Belépve az iskolába minden a magyar népmesékről szólt. Gyerekek rajzai a paravánokon, az aulában berende-

zett színpad. Erre az estére a tanár nénik, tanár
bácsik is átváltoztak királylánnyá, boszorkán�nyá vagy éppen szerencsét próbáló legkisebb
királyfivá. Ezzel a különleges estével Benedek
Elek születésnapját ünnepelték, ami egyben a
magyar népmese napja is.
- Nagyon vártam már ezt a napot - mondta izgatottan Ládi Zsófia. - Annyit tudok, hogy sok
programot csinálnak a tanárok és utána itt fogunk aludni az iskolában. Én még soha nem
voltam ilyen buliban, a barátnőm is itt fog aludni. Nagyon izgulok, biztosan jó lesz.
Mindenki matraccal, ágyneművel, hálózsákkal
érkezett, hiszen a mesés programok után az isTömegszállás lett az aulából.

Meglepetés pótvacsora tanárok által tálalva.

kola tantermeiben és az aulában aludt a közel
130 gyerek és az őket vigyázó 20 pedagógus.
A különleges esti program színházi előadással
kezdődött. A Budapesti Magyar Népmese Színház Mirkó királyfi előadása varázsolta el a Hunyadi iskola alsósait.
- Az előadás után a gyerekek egy hétpróbás, játékos versenyen vesznek részt - mondta Czár Judit
Bianka, az egyik főszervező. - A feladatokba belecsempésztünk egy kis népi hagyományt, például kukoricát kell morzsolni vagy lencsét válogatni, valamint mesés elemek is színesítik a játékos
próbatételeket. Évek óta gondolkodunk, hogyan
tudnánk a magyar népmese napját méltóképpen
megünnepelni. Azt gondolom, ha ez a mai este jól
sikerül, akár hagyományt teremthetünk belőle.
ema

Jó helyet találtak!

kicsikkel, mi is nagyon élveztük. Elnéztük volna reggelig is a meséket, olyan jó volt a hangulat. Tizenegy óra után a kicsik már lefeküdtek, de sokan fenn voltak még éjfélkor is. Mi,
a nagyobbak meg még tovább, volt miről mesélni nekünk is egymásnak. Közben figyeltük
a kicsiket. Olyan cukik voltak, ahogy aludtak!
Ki lábast a másikkal, ki fogva a barátja kezét,
ki lecsúszott fejjel a kispárnáról, éppen úgy,
ahogy elérte őket az álom.
Reggel népzenés ébresztőt kaptunk, és reg-

geli után pakolni kellett, mert jöttek értünk a
szülők kilencre. Nem szívesen indultunk haza,
olyan jó volt a suliban lenni. Mindenki csak arról beszélt, hogy de jó volt a tegnap éjszaka.
És tényleg nagyon jó volt minden! Köszönjük
Pásztorné Csontos Márti és Czár Judit Bianka
néniknek, hogy megszervezték ezt az éjszakát
nekünk. Egy újabb szép élménnyel gyarapodtunk, melyet százhúsz társunk nevében büszkén mondhatunk.
Borjus Virág 7.a , Lengyel Laura 6.a

Mesés éjszaka, ahogy mi éltük át
Október 5-én, pénteken, „bentalvós” programmal ünnepelték a hunyadis alsós gyerekek a
magyar népmese napját.
Este 6 órakor újra megtelt gyereksereggel az iskola, sorra érkeztek az éjszakai alvós felszereléssel, matracokkal, kispárnákkal, hálózsákokkal a nebulók. Nagyon várták már ezt a napot,
és mi is, ez volt az első bentalvós buli a suliban. Nagy volt a meglepetés, mert a gyerekeket az alsós pedagógusok mesejelmezekbe öltözve fogadták. Szuperül állt a tanár néniken a
tündér, a királylány, a huszár, a varázsló, a tücsök, a róka, a nyúl, a leopárd és a többi ötletes jelmez. Becuccolás után Bianka néni megnyitotta a rendezvényt, emlékezve a nagy mesemondóra, Benedek Elekre, majd a Mirkó királyfi című népmesét élvezhettük. Szuper volt a
darab, mindannyian szájtátva néztük, ahogyan
megküzdött Mirkó királyfi az ördögkatonákkal,
a Vasorrú banyával, sőt a Kutyafejűvel is. Igazi
népzenei kíséret volt a színjátszás alatt.
A színházas program után kezdődtek a hétpróbás feladatok, ahol néhányan a hatodik és hetedik évfolyamról segítőként végre munkába
állhattunk. Nekünk kellett a csapatokat a me-

kronika@tiszatv.hu
A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola hetedikes tanulóival a Felvidéken kirándultunk szeptember végén. A Határtalanul!
pályázat keretében a projekt megvalósítására 3.600.000 Ft pályázati forrás állt rendelkezésünkre. A program címe: II. Rákóczi Ferenc
nyomában a Felvidéken.
Az ötnapos tanulmányi kiránduláson felkerestük a Felvidék magyar emlékhelyeit, különös
tekintettel a II. Rákóczi Ferenc életéhez kapcsolódó helyszínekre. Meglátogattunk egy magyar iskolát Füleken, a diákok kölcsönösen bemutatták egymás települését és annak történelmét. Megismerkedtünk Palócföld, Gömör, Szepesség természeti és épített értékeivel. Az emlékhelyek kapcsán megemlékeztünk a magyar
történelem hősi alakjairól és irodalmunk neves alkotóiról. A felkeresett települések: Mikszáthfalva, Fülek, Ajnácskő, Jánosfalva, Serke,
Pelsőc, Gombaszög, Rozsnyó, Krasznahorkaváralja, Szádelő, Kassa, Eperjes, Tamásfalva,
Szepesváralja, Lőcse, Kézsmárk, Murány.
Élményekben gazdag, vidám napokat töltöt-

seországokba: Bergengóciába, Óperenciába,
Sárkányföldre, Tündérországba, Álomországba, Manóországba és a Mézeskalácsházba elvezetni, ahol érdekes játékos és ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk. Csak csodáltuk,
milyen ügyesen válogatták a gyerekek a lencsét, talán Hamupipőke sem lehetett ügyesebb.
De jól ment a kukoricafosztás, a mesekvíz és
a számtalan meséhez kapcsolódó feladat is. Mi
segítőként is nagyon élveztük a játékokat. A
hétpróba teljesítése után kihirdették az eredményeket, majd következett az a meglepetés, amire csukott szemmel kellett várnunk. Mesetorta volt a meglepi, gyertyákkal és tűzijátékkal.
Mikor kinyithattuk a szemünket akkorra már a
dobogón tartották a kezükben a tortákat a tanár nénik, és örömünkben hatalmas visításba
kezdtünk. Ez persze tetszett a tanár néniknek,
ők is örültek, hogy mi örülünk. Ez volt az igazi
pótvacsi, a vajas kenyérre már gondolni se bírtunk. Nagyon jól belaktunk a finom gesztenyetortából. Néhány népdal eléneklése után a közös mesenézéshez készülődtünk, mely hatalmas kivetítőn indult az aulában. Legalább öt
magyar népmesét megnéztünk, „összebújva” a

Határtalanul a Széchenyiben

tünk együtt túrákkal, városnéző sétákkal, múzeumlátogatásokkal színesítve. A csoportot
Kurucz Gábor, Kassainé Kovács Anett, Dózsa
Imre, Makrai Marianna és Körhegyi István pedagógusok kísérték.
Körhegyi István
intézményvezető-helyettes, projektvezető

A Felvidék magyar emlékhelyeit keresték fel.

Őszidő

2018. október 11.

7. oldal

Együtt örülni egymás örömének

Hittel, türelemmel, szeretettel

Két házaspár erősítette meg újra fogadalmát a házasságkötő teremben az Idősek hetén rendezett
Aranylakodalom hivatalos ceremóniáján. Régi hagyomány már ez, a
Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete így köszönti azokat a kerek
évfordulós házaspárokat, akik évtizedeken át jóban-rosszban kitartottak egymás mellett szerelemmel,
hittel, türelemmel és szeretettel.
Unokáikkal, felnőtt gyermekeikkel, régi és új
barátokkal, nyugdíjas társakkal együtt élték át
azt, amit ötven évvel ezelőtt, valahol egy másik város, másik házasságkötő termében, másik falu, másik templomában. Bár nem habos
fehér ruhában, fátyolban és szmokingban, de
ugyanolyan hittel és elérzékenyülve vonultak
be a párok a nászindulóra. Újraélhették a múltat, hiszen ahogy anno, most is anyakönyvvezető elé álltak, karikagyűrűt húztak egymás ujjára, együtt mondták újra egymásnak tett fogadalmukat, és ha nem is forró hitvesi csókkal, de
szeretettel teli nagy puszival köszöntötték egymást a jubiláló feleségek és férjek.
Kiss József egy bálban elsőként kérte táncra Virág Ilonát, akkor, amikor még senki sem volt
a parketten. Az első tánc után egy évig leveleztek, de a távolság elválasztotta őket. Később újra egymás útjába sodorta őket az élet,
és egy véletlen találkozás folytán újra fellángoltak az érzelmek kettőjük között. 1968. március 13-án Debrecenben egybekeltek. Házasságukból négy gyermek született és öt unoka veszi őket körül.

- 1966. május elsején történt, jól emlékeszem
- kezdi Ilona a visszaemlékezést. - Én Miskolcon éltem és részt vettem egy május elsejei felvonuláson, amikor eleredt az eső. Készültünk
a délutánt is ott tölteni a barátaimmal, csak az
eső miatt eltörölték a szabadtéri rendezvényeket, hát úgy döntöttünk, hogy hazajövünk a mi
kis szülőfalunkba, Oszlárra. Itt is készülődtek a
délutáni eseményekre és az esti bálra, ahol a zenét a mezőcsáti katonazenekar szolgáltatta. Az
én párom akkor ott volt katona és ő kísérte a zenekart, mint parancsnok. Mi díszítettük a termet, segítettem a barátnőimnek, és elszórtam
egy gyöngyvirágot, mire ő odaugrott, fölvette,
átadta és azt mondta: -Na, ebbe fogok én belepusztulni! Ez egy jó vicc volt, de annyiban maradt, hisz amint megszólalt a zene, mi már bent
voltunk a teremben - pedig nem volt még a bálnak itt az ideje-, egyszer csak ott termett és felkért táncolni. Bál még sehol se, csak mi ketten
táncoltunk a parketten. Este édesanyám volt a
gardedámom, de a bál végén mégis hazakísért
és anyai felügyelet mellett lopott egy puszit és
megígértette velem, hogy írok neki levelet. Ezután Szécsi Pál dala lett a kedvenc dalunk, a
„Csak egy tánc volt” című - mondta Ilona, majd
József idézi az emlékeket.
- Emlékszem loptam neki orgonát. Mutatom,
hogy innen loptam. Azt mondja, tudom, ott lakunk. Úgyhogy ez volt az első igazi esemény és
ez egy éltre szóló, úgy látszik. Az elmúlt 50 évben volt minden, azért maradtunk meg egymás
mellett, mert hol neki, hol nekem volt több türelmem. Ez sajnos a mai fiataloknál már nincs
meg, azért van ennyi válás. Nagy tanulság az,

Népes násznép előtt tettek újra fogadalmat.

Idősek hete

A Kiss (balra) és az Antalóczy házaspár.
hogy türelemmel kell lenni egymás iránt, meg
kell érteni, segíteni egymást. Van négy gyerekünk és öt gyönyörű unokánk, széjjel van a család, de a fontosabb eseményekre össze szoktunk jönni. Drága kisfiam azt mondta nekem
valamikor, hogy ne váljatok el soha. Sose legyen annyi pénzetek, hogy el tudjatok válni.
Hát neki lett igaza.
A másik aranylakodalmas házaspár Antalóczi
György és Varga Valéria története Tiszatardoson kezdődött. Mindketten ugyanabban a faluban látták meg a napvilágot és gyermekkoruk óta ismerték egymást. Az iskola elvégzése után mindkettőjüket másfelé sodorta az élet.
György Budapestre, Valéria Balassagyarmatra
került. Útjaik egyszer csak keresztezték egymást. György 1967-ben udvarolni kezdett Valériának, együtt jártak táncmulatságokra, élték
az akkori fiatalok mindennapi gondtalan életét.
A lánykérés 1968-ban volt, még aznap közösen levélben kérték a lány szüleinek áldását, és
még abban az évben össze is házasodtak, 1968.
május 18-án Tiszatardoson, abban a templomban, ahová gyermekként is jártak. Házasságukból két lánygyermek és két lányunoka született.
50 évvel ezelőtti fogadalmukat ők is a násznép
és az anyakönyvvezető előtt erősítették meg.
- Egy hirtelen jött dolog volt a kezdet, véletlenül találkoztunk, de ekkor már, amikor egymás szemébe néztünk, láttunk benne valami
vonzót. Aztán ez az érzés kezdett fokozódni és
egy fél év után szerelmesek lettünk egymásba.
Így kezdődött a közös életünk, majd házasság
lett belőle. Volt, amikor el kellett hagynom a
családot, mivel külföldre mentem dolgozni, de
jó dolog volt újra hazajönni. Végig a kapcsolatunk során igyekeztünk egymás szemébe nézni
és egymást tisztelni, egymás gondolataiban ol-

vasni, és amit lehet, amit tudunk megadni egymásnak - mondja György meghatottan, miközben többször is sokat sejtetően felesége szemébe néz.
- A lánykérés az érdekes volt- csatlakozik a beszélgetésbe Valéria. - Nem volt bátorságunk
elmondani a szülőknek, hogy mit tervezünk,
ezért levélben írtuk meg nekik, de ők áldásukat adták a kapcsolatunkra. Visszaidézve az elmúlt évtizedeket, mondhatom, hogy nem volt
semmi olyan az életünkben, ami rossz irányba
vitte volna a kapcsolatunkat, nagyon jó összhangban vagyunk, szeretetre, tiszteletre neveltük a gyermekeinket is. Ugyanúgy éljük a mindennapjainkat, mint a kapcsolatunk kezdetén,
igaz korunknál fogva egy kicsit visszafogottabban. Nyugdíjasként is aktívak vagyunk, a kerti
munkában leljük örömünket, ami kikapcsol és
felfrissít testileg, lelkileg.
A hivatalos ceremónia után az „ifjú házasok”
a dalos kedvű násznép kíséretében átsétáltak a
házasságkötő teremből a Kazinczy Közösségi
Házba, ahol családjaikkal, barátaikkal, a város
nyugdíjasaival együtt ülték meg lakodalmukat.
berta

Köszönet

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tiszaújváros önkormányzatának, Bráz György
polgármester úrnak, a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének, és mindenkinek, aki lehetővé tette és segítette az 50. házassági évfordulónk megünneplését.
Nagyon boldogok és hálásak vagyunk, hogy
ilyen széppé tették számunkra ezt a napot!
Antalóczy György és felesége

Vigyázat, csalók!

Időseknek szóló bűnmegelőzési
programot szerveztek a Derkovist Művelődési Központ színháztermében. Amíg a fiatalok figyelmét az alkohol- és a drogfogyasztás veszélyeire kell felhívni, addig
az időseket a házalóktól és a csalóktól kell megvédeni.
- Pont a napokban történt meg velem, hogy három
markos fiatalember szólított meg az utcán - mesélte Kaló H. Tibor.- A piacnál láttam őket verekedni, majd utánam eredtek, szólongattak és jöttek a nyomomban. Nem vettem róluk tudomást,
igyekeztem lehagyni őket, bár nyolcvanéves elmúltam, nem vagyok már nagyon fürge. Szerencsére egy idő után lemaradtak. Viszont én nagyon
megijedtem. Szombat délután üresek voltak az
utcák, ha tovább fajul a dolog, segítséget sem tudtam volna kérni senkitől. Félelmetes volt.
A szépkorúak sokszor vannak egyedül, ezért
oda kell figyelni az őket körülvevő, biztonságukat szolgáló berendezésekre is.
- Mozgásérzékelős lámpáink vannak mindenhol, ez is sokszor elriasztja a hívatlan vendéget - mondta Lukács Gyuláné.- Kutyám ugyan
nincs, de az utcában szinte mindenkinek van, és
ha járkál valaki a házak előtt, azok rögtön jeleznek. Ilyenkor én is kikukucskálok, hogy miért
ugatnak. Tőlem még soha nem loptak el semmit, és nem is csaptak be, mert nem hagyom

magam. Nagyon oda kell figyelni. Egyébként
akár telefonon, akár az utcán megszólítanak, és
kiderül, hogy gyűjt valakinek, vagy el akar adni valamit, én rögtön elutasító leszek, ellenállok. Van rossz élményem is ezzel kapcsolatban.
Édesanyámhoz már próbálkoztak betörni nem
is egyszer. A házba próbáltak meg bejutni, de
mivel nem sikerült, az udvaron lévő kis ház ajtaját feszítették fel.
Az időseket fizikai és mentális állapotuk miatt
könnyen kihasználják a csalók. Ezért folyamatosan fel kell hívni a figyelmet az őket leggyakrabban fenyegető veszélyekre.
- Programokon, előadásokon hívjuk fel a figyelmet, tanácsokat adunk, és ha ezeket megfogadják, már sokkal nagyobb biztonságban érezhetik magukat - mondta köszöntőjében Dr. Kalapos István, a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
vezetője. - Nem csak rendezvényeken vagyunk
jelen, hanem „A rendőrség házhoz megy” kezdeményezésünk révén olyan idős emberekhez
is eljutunk, akik nem tudnak már eljönni, például az ilyen programokra.
Sokszor az emberek jóhiszeműsége sodorja
őket bajba. A csalók kihasználják segítőkészségüket. A rendezvényen Dr. Semsei Imre gerontológus, az öregedés tudományával foglalkozó
szakember tartott előadást, választ keresve arra
a kérdésre, hogy miért veszélyeztetettebbek az
idősek a fiataloknál.

Az abszurd jelenetek is abban segítettek, hogy az idősek felismerjék a csalókat.
- Az ember idő közben érik, megváltozik és
a változást is figyelembe kell venni - mondta a szakember. - Egyrészt megváltozik biológiailag. A test, az agy szerkezete megváltozik, így vele együtt átalakul a gondolkodás is.
Esetenként romlik ez az állapot. Nem véletlenül mondják, hogy idős korban az ember
második gyermekkorát éli, és mint tudjuk, a
gyermekek is sokszor gyanútlanok. Azt gondolják az idősek, hogy már szinte végigélték
az életüket, sokat tapasztaltak, őket már nem

lehet becsapni. Van egy rossz hírem, de igen.
Ugyanis nem figyel arra, hogy ő maga is megváltozik, kicsit érzékenyebb lesz, és ez pont
elég, hogy megtörténjen az, aminek nem kellene.
A bűnmegelőzési program a Vigyázat, csalók!
című előadással ért véget. A Verebes István tollából származó abszurd jelenetek is abban segítettek, hogy a nyugdíjasok, minél hamarabb ismerjék fel a rosszakarókat.
ema
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Könyves vasárnap

Könyvtártúra

Elismerés az olvasónak és a könyvtárosnak
2006 óta tartják minden év
októberében az Országos
Könyvtári Napokat. A programsorozathoz idén is csatlakozott a Hamvas Béla Városi
Könyvtár, hogy október első
hetében számtalan hagyományos és rendhagyó programmal ünnepeljék a könyvtárba
járó közönséget és egy kicsit
önmagukat is. A rendezvény
záró attrakciója a Könyves
vasárnap volt, melyen számos
érdekes program várta az érdeklődőket.
Volt, aki a programok, volt, aki a lehetőségek miatt érkezett a Könyves vasárnapra. Ilyenkor ugyanis amellett, hogy a
megbocsátás hetében büntetlenül vissza
lehet hozni a kölcsönzésből kint maradt
könyveket, a záró napon egy évre ingyenesen lehetett beiratkozni a könyvtárba.
- Nagyon kedvező lehetőség, hogy ingyenesen be lehet iratkozni - mondta Balla
Julianna, aki épp a beiratkozáshoz szükséges adatokat írta fel a nyomtatványra.
- Nagyon szeretek könyvtárba járni, szeretek olvasni, és ezt a lehetőséget ki kell
használni. Én mindenfélét olvasok. Szakkönyveket, társadalomtudományi könyveket, művészettel kapcsolatos könyveket, néha-néha regényeket is, tehát nagyon tág a repertoárom.
Persze voltak olyanok is, akik nem a beiratkozás miatt érkeztek, hanem mert
rendszeres könyvtárba járók.
- Legalább háromhetente jövök a könyvtárba, mert annyi a kölcsönzési idő mondta Turi Bertalan. - Szeretem az irodalmi műveket. Kedvenc íróm Móricz
Zsigmond. Megjegyzem, én is művelem
az írást, megjelent már egy novellás kötetem is.
Hagyományosan a Könyves vasárnapon
adják át az Örökös könyvtári tag címet
is. Oroszné Mester Bellát meglepte, hogy
idén ő kapott ilyen elismerést.
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Játék és felfedezés

Négyen jelentkeztek a túrára.

Oroszné Mester Bellát meglepte az Örökös könyvtári tag elismerés.

A Vanyorek család is Örökös könyvtári tag címet kapott.
- Úgy gondolom, hogy az, amit az ember
szeret, azért nem jár elismerés - mondta. Engem az olvasás kikapcsol, szórakoztat,
és azt gondolom, aki olvas, az soha nem
unatkozik.
Idén a családok éve is van, ezért gondolta

Pro Bibliotheca
Kazincbarcikán tartották október elsején a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok szakmai találkozóját. A rendezvényen Tompáné Mészáros Hedvig, a Hamvas Béla Városi Könyvtár vezetőjét Pro Bibliotheca díjjal tüntették ki. Méltatásában elhangzott, szakmai vezetése alatt az intézmény 2017-ben - a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral
egyszerre - a megye első, nem miskolci könyvtáraként elnyerte a Minősített Könyvtár címet.

A Hamvas vándorserleg idei birtokosa Sándorné Szabó Katalin lett.

úgy a könyvtár vezetése, hogy nem csak
egy személyt, hanem egy családot is megjutalmaznak az elismeréssel.
- A kisfiam nyolcéves és hat éve tag, a
kislányom pedig négyéves, ő is már közel három éve tag - mondta Vanyorekné
Dr. Kósa Teodóra, aki már 25 éve tagja
a könyvtárnak. - Az élmény, amikor kinyitsz egy könyvet, vagy azt látod, hogy
leül a saját gyereked az ágyra, elkezdi lapozgatni a könyveket, azt nem tudja vis�szaadni semmi. Meg amikor kinyitsz egy
könyvet és forgatod. Érzed a könyv súlyát, látod, hogy haladsz a könyvben, azt
nem tudja a digitális világ pótolni.
Sőt azt az élményt sem, amikor egy kellemes őszi estén gőzölgő tea mellett egy
kényelmes fotelben ülve a kedvenc könyvünket olvassuk. Ezeknek az őszi teáknak
a mibenlétéről tartott kóstolóval egybekötött előadást Luczai Gabriella.
- Szerintem nagyon kellemes dolog olvasni és közben teázni - mondta. - Én nagyon
örülök neki, hogy ebben a mai világban a
gyerekeim szeretnek olvasni. Ha közben
teázunk - és most kicsit a spiritualitás felé viszem a gondolatot -, ez a jelen pillanatban történik, tehát a tudatom ott van a
jelen pillanatában, és ha amit olvasok az
egy jó dolog, akkor az beépül a tudatalattimba. Tehát tulajdonképpen megisszuk a
szavakat a teával együtt.
Nem csak a hűséges olvasókat ismerik el
egy ideje. Három éve életre hívták a Hamvas vándorserleget, melyet minden évben
az a könyvtáros vehet át, akire a legtöbb
szavazatot adják kollégái. Idén Sándorné
Szabó Katalin kapta a vándorserleget.
- Nagyon örülök neki - mondta -, főleg,
hogy a kollégáktól kaptam bizalmat. Nagyon szeretek itt dolgozni, nagyon szeretem a munkámat, a könyveket, az embereket, úgyhogy én mindezt szívesen teszem.
Az Országos Könyvtári Napokat a Könyves vasárnapon Török Tamás és Nagy
Fruzsina musical estje zárta.
Borza

A Hamvas Béla Városi Könyvtár java része nyitott a látogatók előtt, a háttérmunka helyszínei
azonban láthatatlanok. Ezeket mutatták most be a
könyvtártúrán, ahol könyves-könyvtáras játékok
is vártak a túrázókra.
A szombat délelőtt a folyóirat olvasóban indult, innen, mint egy
igazi kalandtúrán, egy feladvány helyes megfejtése vitte tovább
a csapatot. Sajnos kevesen, mindössze négyen éltek ezzel a lehetőséggel, pedig nem mindennapi élmények vártak a játékos
kedvűekre. A ruhatár után a szolgálati helyiségek, az irodák, és
a raktár is nyitott ajtókkal várta látogatóit, és mindenhol egyegy játékos feladvány, amit elmutogattak, eljátszottak, lerajzoltak a túrázók.
- Szuper jó itt - mondta Török Adrienn -, érdekes ez a túra. Azért
jöttem el, mert szeretek olvasni és már a neve alapján is kalandosnak ígérkezett a mai délelőtt. Csapatban játszunk, sok érdekes feladat van, nagyon tetszik. Korábban sokat jártam könyvtárba, ma már egyre ritkábban, inkább megveszem a könyveket,
vagy cserélek a barátnőimmel. Régen voltam már itt, de ezekről
a helyiségekről, ahová most mentünk, nem is tudtam.
Horváthné Márton Klára is rendszeresen olvas és szeret részt
venni a kulturális programokon.
- Nagyon élvezem ezt a napot - mondta -, mindenféle játékban
részt veszek, ami szokott lenni itt a városban, vagy a szederkényi könyvtárban. Ezzel töltöm az időmet, már huszonöt éve
nyugdíjban vagyok, nem akarok otthon eltunyulni. Ezek a mi
napjaink, olyan helyeket látok most, ahol korábban még nem
voltam. Egyébként majdnem minden héten itt vagyok a könyvtárban. Hozzuk a kitöltött feladatlapokat, visszük az újat, könyveket, segédanyagokat keresünk, sokszor vagyunk a helytörténeti gyűjteményben is, és többször nyertem is már itt díjakat.
A könyvtár épülete sok-sok izgalmat rejt, az olvasók ezekkel a
mindennapokban nem találkozik.
- Nagyon kevés olyan helyszín van, amit nem láthatnak az olvasók - mondta Kitka Zsuzsanna könyvtáros -, a háttérben zajló munkafolyamatok nagyon sok ember számára ismeretlenek,
ezeket szeretnénk most megmutatni játékos feladatokon keresztül. Ami a háttérben látható, az a gyűjteményszervezés, a könyvek beszerzése és feldolgozása, illetve a szolgálati részek. Valamint a raktár, hiszen lent, a polcos részen nem fér el a könyvtár
teljes állománya, így rengeteg könyv van a raktárban, amelyek
ugyanúgy kölcsönözhetőek, kereshetőek.
Fodor Petra

A könyvtár kulisszatitkaival is megismerkedtek a résztvevők.

Mindenhol egy-egy feladvány várt a csapatra.
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Tiszaszederkényi Művelődési Ház
Óvárosi KULT Galéria
Szilágyi Józsefné Böbe - A quilling világa SM betegként
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. november 24-ig.

Városi Kiállítóterem
Varga Éva szobrász és Seres László festőművész
EGYIDŐBEN című kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2018. október 26-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár
Városunk közlekedése - kamarakiállítás
A kiállítás november 19-ig látható.

Koszorúzás

Tisztelt Tiszaújvárosi Polgárok!
Az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából városunk ünnepséget rendez. Kérjük azokat a pártokat, polgári és
civil szervezeteket, melyek a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni 2018. október 22-én (hétfő) 11.00
órától az ’56-os emlékhelynél, hogy az ünnep méltó előkészítése érdekében jelezzék részvételi szándékukat írásban október 15-én 12.00 óráig a Derkovits Művelődési Központ igazgatójánál.
A koszorúkat az ’56-os emlékhelynél 2018. október 22-én
10.00 órától lehet leadni. A koszorúzás sorrendjét az intézmény a protokoll szabályai szerint állítja össze.
Mátyás Zoltán igazgató

Egyidőben

9. oldal

Színek, tájak, technikák

Festmény- és szoborkiállítás
nyílt a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Városi Kiállítótermében. Varga
Éva szobrász és Seres László
festő hozt el nem mindennapi
alkotásait. A két művész más
ágát képviseli a képzőművészetnek, más stílusban alkot,
két dolog azonban biztosan
összeköti őket. A tér és az idő.
- Szomszédok vagyunk a miskolci művésztelepen - mesélte Varga Éva. - Így
ezek az alkotások mondhatjuk, hogy egy
helyen és ugyanakkor készültek.
A művészeket és a kiállítás megnyitójára
érkezőket Zemlényi Attila költő, a Műút
művészeti folyóirat főszerkesztője köszöntötte.
- Beléptem és megláttam ezeket a képeket, megmondom őszintén kicsit hátra
hőköltem - mondta. - Azt gondolom ilyen
élménnyel nem találkozunk minden nap.
Évának a finom kézmunkája, László képeinek lendületes, hullámzó színei engem
teljesen magával ragadtak.
Varga Éva szobrászathoz fűződő kapcsolata gyermekkorában kezdődött. Szobrait általában bronzból és kőből készíti, erre
a kiállításra azonban egy fából készült alkotását hozta el.

Varga Éva és Seres László.
- Ez egy csónak, pontosabban egy ladik,
ami a Holt-Körös partján állt ki a vízből
- mutatja művét Éva. - Le volt fordítva,
mint ahogy ősszel szokták tárolni, és ott
érte a végzet, ott kezdett elkorhadni, befeketedni. Évről-évre visszajártam és mindig néztem, hogy az idő hogyan dolgozik
rajta. Egyre jobban tetszett, mert benne
volt már az előző néhány év története is,
és ahogy az idő telt, egyre többet kezdtem
belelátni. Körvonalazódott bennem, hogy

Fagott koncert
A Tiszaújvárosi Vándor Sándor Zeneiskola meghív minden
kedves érdeklődőt 2018. október 25-én 17.00 órától Lakatos György fagottművész hangversenyére. A Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas Lakatos György a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, számos hazai és nemzetközi verseny győztese. Európa szinte minden országában koncertezett vagy tanított, de turnézott Amerikában és Kanadában is.
A belépés díjtalan. Helyjegyek igényelhetők a zeneiskolában.
Hok Csaba
intézményvezető

„Ilyen élménnyel nem találkozunk minden nap. Évának a finom kézmunkája,
László képeinek lendületes, hullámzó színei engem teljesen magával ragadtak”
- mondta Zemlényi Attila a megnyitón.

tájakat szeretnék megformázni a csónak darabjaiból. A legnagyobb részéről a
szántóföldek ritmusa, hangulata, csíkjai,
azok enyhe mozgása jutottak az eszembe.
Maga az Alföld, amit úgy szeretek.
Seres László művészcsaládban született.
Az édesapja is festő volt, de inkább a művésztelepen élő alkotóktól tanult.
- Születésemtől kezdve művészek vettek körül - emlékezett vissza Seres
László. - Az, hogy én festő lettem, nem
a választott szakmám. Egészen egyszerűen beleszülettem. Ha úgy tetszik, nem
volt más választásom. Abban az időben a miskolci művésztelepen élt Lenkey Zoltán, sokat járt oda Kondor Béla,
Csuhányi Kálmán is, és én sokat voltam velük, többet, mint apámmal. Hallgattam, hogy miről beszélnek, egyszer-egyszer belepillanthattam abba is,
hogyan dolgoznak. Egyszerűen magával ragadott a környezet, ez volt a természetes. A képeimnek általában nincsenek mondanivalóik, nem az érzéseim kerülnek a vászonra, hanem amikor leteszek egy ecsetvonást vagy egy
színt, akkor azt figyelem, hogy jó helyen van-e ott, kell-e valamit változtatni, hogy mozgása legyen a képnek. Az
érzelmeim helyett inkább a festéstechnikai szempontokat figyelem.
ema

Étkek és táncok

Ízkavalkád
Ízkavalkád, azaz főzőnap volt Tisza-part városrészben
október 4-én a Tisza-parti Szabadidőház udvarán. Az
Idősek hete alkalmából rendezett eseményen a főzés,
evés-ivás mellett táncolhattak is a szépkorúak. A talpalávalót az Agyagbanda zenekar húzta.

A Tisza TV műsora

Október 11., csütörtök
9:00 Héthatár: Közmeghallgatások - Átadták a logisztikai
központot - Vértanúk napja - Sportpálya a Tündérkertben Mesés éjszaka a Hunyadiban - Könyvtártúra - Mise gyerekeknek - Előadás az időseknek
9:15 Hétről-Hétre: Szüreti mulatság - Könyves vasárnap Aranylakodalom - Közelmúlt
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
Október 15., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Putnok labdarúgó mérkőzés közvetítése felvételről
Október 17., szerda
18:00 Héthatár: Gyalogló-nap - Rózsaszínben a világot - Ősz
a szigeten - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Állatok világnapja - Újra a Spartathlonon - Színház határok nélkül - Közelmúlt - Sport

A BEG nyitott

Jubileumi koncert

Sok rendezvényt tart ebben a tanévben a fennállásának
50. évfordulóját ünneplő Vándor Sándor Zeneiskola. Az
első koncertet október 4-én rendezték a zeneiskola hangversenytermében, ahol a Balázs Elemér Group (BEG) lépett fel.
A BEG az egyik legnépszerűbb jazz zenekar Magyarországon. Alapítója a nemzetközileg is széles körben elismert jazzdobos, Balázs Elemér. A zenekar, amelynek tagjai a magyar jazz élvonalához tartoznak, megalakulása óta jelentős hazai eredményeket ért el, és nagy sikerrel szerepelt több tekintélyes európai jazzfesztiválon is.
A zenekar magja, zeneszerzője Balázs Elemér dobos és
testvére, Balázs József zongorista. Most Komjáti Áron
gitáros, Lakatos Pecek Krisztián bőgős, Czibere József
ütőhangszeres és két énekes, Szakonyi Milán és Kiss Flóra szerepelt még a formációban.

Hirdetmények

10. oldal

Árverési hirdetmény
VOLKSWAGEN TRANSPORTER ÉS IVECO MAGIRUS TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰVEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre meghirdeti
a Tiszaújváros Város Önkormányzata tulajdonát képező alábbi gépjárműveket.
1. A gépjármű adatai:
• Volkswagen Transporter személygépkocsi
• gépjármű kora: 25 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 333.487 km
• extra felszereltség: vonóhorog
• üzemképes, teljes felújítása szükséges
• műszaki vizsga: 2018. 01. 13-ig		
2. A gépjármű adatai:
• Iveco Magirus tehergépjármű
• gépjármű kora: 11 év
• típusa: diesel
• futás teljesítmény: 72.362 km, 14.992 üzemóra
• extra felszereltség: vonóhorog
• üzemképes, részleges felújítása szükséges
• műszaki vizsga: 2017. 10. 11-ig
A gépjárműveket árverésen értékesítjük a kihirdetett alapárról
induló szabad licitálással.
Az árverésen való részvétel feltételei:
• határidőben beadott jelentkezési lap,
• az árverésen való személyes részvétel, vagy a pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte,
• kaució befizetésének igazolása (az összeg postai csekken
vagy átutalással fizetendő az OTP Bank Nyrt-nél vezetett
11734114-15350064-00000000 számlaszámra).
Jelentkezési lapok

Kaució, árverési alapár, licitlépcső:
Gépjármű típusa
Kaució Árveré- licitlépcső
(Ft)
si alapár (Ft)
( b r u t t ó ) vagy annak
(Ft)
egész számú
többszöröse
Volkswagen
10.000
100.000
1.000,
Transporter
Iveco Magirus
130.000 1.300.000 10.000,
• Átvehetők ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. számú irodában.
• Beadási határideje: 2018. október 25-én 12.00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 213. számú irodában.
Árverés ideje, helye:
2018. október 26-án 09.00 óra, Tiszaújvárosi Polgármesteri
Hivatal, 206. számú irodában.
Érdeklődni: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal, 213. számú
irodában, Magyar Ágnes munkatársnál, tel.: 49/548-042, email: magyar.agnes@tujvaros.hu
Megtekintés helye, ideje:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. telephelyén (3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C.)
• 2018. október 19-én 12.00 - 14.00-ig
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Felhívjuk a település állattartóinak figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási
Hivatal hatósági főállatorvosának rendelkezése alapján Tiszaújváros közigazgatási területére a rókák és más vadonélő ragadozók veszettség elleni orális immunizálásának időszakára
2018. szeptember 30-tól - október 21-ig
terjedő időszakra legeltetési tilalom és
ebzárlat lépett életbe.
Az ebzárlat időtartama alatt:
- a kutyákat és a macskákat tartási helyükön elzárva, illetve a kutyákat megkötve
úgy kell tartani, hogy azok más állattal,
vagy emberrel ne érintkezhessenek,
- zárt udvarban a kutyák elzárását vagy
megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan nem szökhetnek ki,
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni,
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát és csak a

hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével szabad
kivinni,
- Érvényes veszettség elleni védőoltással
rendelkező
a.) vadászebek,
b.) fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,
c.) katasztrófa-mentő ebek,
d.) segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek
rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.
- Az ebzárlat alatt befogott húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az
ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági
megfigyelése az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni
oltottsága nem állapítható meg és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az ál-

latot a járási főállatorvos határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi
előírások magtartásával le kell ölni.
- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény - a veszettség elleni összevezetéses oltás kivételével
- nem tartható.
A legeltetési tilalom időtartama alatt:
- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000 méteren belül kell megszervezni,
- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos!
- az állandóan legelőn tartott húshasznú
szarvasmarha-állományok legeltetését –
az állomány nagyságától függően – 10-20
hektáros területre kell korlátozni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

A téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
nem részesült háztartások részére
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány
1364/2018. (VII. 27.) határozata értelmében a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
A természetbeni támogatás a fűtőanyagra 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 támogatás igénylése érdekében háztartásonként egy igénybejelentő nyilatkozatot
kell kitölteni. Háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartá-

sa korábban téli rezsicsökkentésben nem
részesült.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását
segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban
részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentő nyilatkozat beszerezhető:
• Polgármesteri Hivatal Intézményfel-

ügyeleti, Szociális és Sport Osztálya
(Tiszaújváros, Bethlen G. út I. em. 111.
iroda)
• Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató 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 mellékelni kell az igénylő lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtási
határideje: 2018. október 15.
Felhívjuk szíves figyelmüket a benyújtási határidő betartására. A határidő lejártát
követően igénylés nem nyújtható be.
Az igénybejelentő nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I. em.
111. iroda) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2018. október 11.

Üveghulladék begyűjtése
Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy Tiszaújváros családi házas övezeteiben (Kertváros, Tiszaszederkény,
Tisza-part városrész) az üveghulladékok házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2018. október 15-én (hétfőn) végzi el.
Az üveghulladék a gyűjtés napján 7 óráig bármilyen egyéb
átlátszó hulladékgyűjtő zsákban is kihelyezhető. A gyűjtőzsákban az ép, egész sörös-, boros-, pezsgős-, befőttes-, és
egyéb öblösüveget lehet gyűjteni.
A zsákban nem helyezhető el
- nem csomagolási üveghulladék - síküveg,
- ablaküveg,
- szélvédőüveg,
- zuhanykabin üveg,
- törött öblösüveg,
mert a szolgáltató ezeket a hulladékokat nem szállítja el!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Szelektív begyűjtés

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a házhoz menő begyűjtéssel érintett városrészekben (Kertváros,
Tiszaszederkény, Tisza-part városrész) szelektíven gyűjtött
hulladékok (papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok) házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató
a 42. héten, 2018. október 18-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal
Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet szakrendeléseinek aktuális rendelési idejét az alábbi
internetes elérhetőségen tekinthetik meg:
http://www.rendelointezet.tiszaujvaros.hu/ index.php/
szakrendelesek
Nagyné Kántor Judit főigazgató

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

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

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a közterületeken történt, azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli események bejelentésére szolgáló telefonszámot működtet. A
49/540-508-as „Közterületi SOS” hívószámra beérkező hívásokat, amennyiben a diszpécser hibaelhárítást végez,
üzenetrögzítő rögzíti.

Zöld szám

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságothogy a 06-80/200-839-es telefonszámon lehetőség van közérdekű problémák bejelentésére. A hívás ingyenes. A telefon üzenetrögzítős, a nap 24 órájában hívható. A rögzített bejelentések alapján a Polgármesteri Hivatal megteszi a
szükséges intézkedéseket.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Balla Gergő

kompenzációs listán mandátumot
szerzett képviselő
2018. október 17-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. október 11.

Rágcsálómentesítés
Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái
2018. szeptember 19. - október 19. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze., Kertváros, Örösi
úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész)
a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
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 város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban, a próbakockák kihelyezését követően az
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2018. október 19-én lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Tisza úti vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Tisza úti vásár
következő időpontja 2018. október 12. (péntek)
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
		

üzemeltető

Fenyőfák
kerestetnek

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 2018. évi adventi rendezvények színvonalas lebonyolításához keres kivágásra szánt, jelenleg szabad térállásban álló, formás, egyenletes habitusú lucfenyőket és ezüstfenyőket, 3,5-12 méter között a városi közintézmények, Tiszaújváros közterein történő
felállítása, feldíszítése céljából.
Felajánlásaikat a következő elérhetőségeinken tehetik meg:
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft., Központ: 49/540636; 70/457-2499; e-mail: varosgazda@tujvaros.hu
A bejelentések alapján a fákat megtekintjük, és amennyiben
a méretük, formájuk megfelelő és kivágásuk biztonsággal elvégezhető, úgy a fakitermelést elvégezzük.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Ortopédia máskor

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2018. október
22-én (munkaszüneti nap miatt) az ortopédia szakrendelés elmarad, helyette 2018. október 12-én 14.00-17.00 óráig lesz
rendelés.
Megértésüket köszönjük!
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Melegvíz-mérők
leolvasása

Tájékoztatjuk Tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a TiszaSzolg
2004 Kft. kollégái október 19-től október 28-ig végzik a melegvíz-mérők leolvasását.
A leolvasás pontos időpontjáról tájékoztatót helyezünk ki az
épületek lépcsőházi bejáratán.
Amennyiben a kijelölt időpont nem megfelelő a mérőóra személyesen történő leolvasására, az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is lehetőség van telefonon, e-mailen, illetve a lakásbejárati ajtókra kiírt üzenetben történő vízmérőállás közlésére.
- telefonos bejelentés: 06-49/544-323 vagy 06-49/341-627
- e-mail-es bejelentés: ugyfelszolgalat@tszolg.hu
Kérjük Tisztelt Fogyasztóink együttműködését a vízórák leolvasásában, továbbá hogy használják a fentebb leírt lehetőségeket a vízmérő óra állásának bejelentésére, ezzel is segítve a fogyasztás pontos elszámolását és a reklamációk elkerülését.
Köszönjük együttműködésüket és segítőkészségüket.
			
TiszaSzolg 2004 Kft.

11. oldal

Felhívás

Gyermekes családok év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 27. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri támogatásban részesíthetők azok a kiskorú gyermeket nevelő családok, ahol az
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (71.250 Ftot), és a kérelem benyújtását megelőzően
legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi
lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek. A tá-

Felhívás

mogatás mértéke egy kiskorú gyermeket
nevelő család esetén 15.000 Ft, két kiskorú 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 igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2018. október 1. - 2018. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatása és az egyszeri év végi támogatás együttesen nem állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-

tó helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (111. iroda) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros,
Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszaújváros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a
alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri év végi támogatásban részesülhetnek azok a szociálisan
rászorult személyek, akik a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- 62. életévüket tárgyév október 31. napjáig 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 személyek, akik munkaviszonyból származó
jövedelemmel rendelkeznek.
Egyszeri év végi támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 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 kérelmezhető. Az egyszeri év végi támogatás és a
gyermekes családok év végi támogatása
együttesen nem állapítható meg.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2018. október 1. - 2018. október 31.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége ( Tiszaújváros, Bethlen G. út
7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ( Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda)
és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Bráz György
polgármester

Nem csak a húszéveseké a világ!
A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értesíti a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező lakosságot, hogy 2018. november
23-24. között Budapesten a BOK Csarnokban (volt SYMA Konferencia- és
Rendezvényközpont, Budapest, Dózsa
György út 1.) Tiszaújváros önkormányzata támogatásának köszönhetően ingyenesen látogatható a X. Seniorplus Expo ren-

dezvény. Az érdeklődőknek az ingyenes
belépéshez személyi igazolványukat kell
felmutatniuk a jegypénztárnál.
A Seniorplus Expon a látogatók megismerkedhetnek több száz szolgáltatóval
és termékkel, melyek az egészségmegőrzést, az életminőség megtartását szolgálják. Kedvezményes üdülési és programajánlatok között válogathatnak, és szám-

Búcsú és vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2018. október
14-én lesz városunkban a hagyományos római katolikus
búcsú és kirakodóvásár.
A vásár helyszíne:
- Kazinczy út (Tisza út - Bartók Béla út szakasz)
- Széchenyi út (Kazinczy út - Béke út szakasz)
- Ifjúsági park (Bartók Béla úti garázssor mögötti terület)
Kérjük, hogy 2018. október 13-án az esti óráktól ezeken az útszakaszokon ne parkoljanak. Továbbá értesítjük az utazókat,
hogy október 14-én az autóbusz-közlekedés az alábbiak szerint történik.
A rendezvény időtartama alatt a Tiszaújváros, Művelődési ház
és a Kazinczy u. elnevezésű megállóhelyeket a járatok nem
érintik, az alábbi kerülő útvonalakon közlekednek.
Helyközi járatok:
Mezőcsát - Polgár irányába, illetve irányából:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Szederkényi úti körforgalom
útvonalon közlekednek. A járatok a Tiszaújváros, Művelődési
ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
MOL autóbusz-váróterem irányába, és irányából:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Tűzoltó utca útvonalon köz-

talan ötletet találnak a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. A rendezvényen kiemelt
szerep jut az idősbarát szállodák, gyógyfürdők, vendégváró helyek bemutatására. A rendezők a hideg téli napokra hangulatos színházi estéket és egyéb remek
programokat kínálnak. Az expo jó hangulatáról a meglepetésvendégek produkciói
gondoskodnak.

lekednek. A járatok a Tiszaújváros, Művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
Helyi járatok:
1-es és 1A jelzésű járatok oda-és visszafelé irányban:
Autóbusz-állomás - Bartók B. út - Bethlen G. út - Rózsa út Szederkényi út - Tiszaszederkény útvonalon közlekednek.
Az autóbuszjáratok visszafelé irányban a Kazinczy u. elnevezésű megállóhelyet nem érintik, helyette a Bethlen G. úti megállóhellyel szemben, az ideiglenesen kiépített megállóhelyen
történik a le és felszállás.
2-es jelzésű járatok oda-és visszafelé irányban:
Autóbusz-állomás - 35. sz. főút - Szederkényi úti körforgalom
útvonalon közlekednek.
A járatok a Tiszaújváros, Művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
3-as jelzésű járatok oda-és visszafelé irányban:
Autóbusz-állomás - 35.számú főút - Béke út - Tisza út - Jabil
útvonalon közlekednek.
A járatok a Tiszaújváros, Művelődési ház elnevezésű megállóhelyet nem érintik.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
					

Rendezőség

Hirdetmények
Felhívás a Bursa Hungarica felsőoktatási
önkormányzati ösztöndíjpályázat benyújtására

12. oldal

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve a 2019. évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév
második, és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali munkarend) alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2018 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2019 őszén már nem áll fenn,
úgy a 2019/2020. tanév első félévére eső
ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be
azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jog-viszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az

ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a
2018/2019. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendég-hallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév második, illetve a
2019/2020. tanév első féléve.
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszer-

be. Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati
űrlapot minden évben újra ki kell tölteni!
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően:
- a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva,
- a pályázat benyújtásához szükséges
adatlappal együtt a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályánál (I. em.
114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
A pályázók a döntésről 2018. december
10. napjáig írásban értesülnek.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban
bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019-re kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési
önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi
feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendég-hallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2019/2020.
tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév és
a 2021/2022. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a
2019/2020. tanév első féléve.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói
regiszt-ráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették,
az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a
belépést követően lehetséges a pályáza-

ti adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.
A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően:
- a pályázati űrlapot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva és aláírva,
- a pályázat benyújtásához szükséges
adatlappal együtt
a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályánál (I. em. 114. iroda) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2018. november 6.
A pályázók a döntésről 2018. december
10. napjáig írásban értesülnek.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban
bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a
www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
Bráz György
polgármester

Mecénás pályázat

Felsőoktatási ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány
pályázatot hirdet a 2018/2019-es tanév
első félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi
hallgatók tanulásának támogatására.
Pályázati célok:
Egyetemi, főiskolai és PhD hallgatók számára a 2018/2019-es tanév első félévére
tanulmányi ösztöndíj biztosítása a pályázati feltételekben közölt tanulmányi eredménytől függően.
Pályázati feltételek:
• tiszaújvárosi állandó lakóhely,
• első diploma megszerzésére irányuló
alapképzésben (BA, BSc), vagy mesterképzésben (MA, MSc), vagy doktori képzésben, vagy osztatlan képzésben résztvevő állami, vagy államilag elismert nappali rendszerű egyetemi, főiskolai, illetve

6 féléves alapképzésben való részvétel,
• a hallgató legalább 4,2-es átlagot ért el
a 2017/2018-as tanév második félévében,
melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt.
Egy hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.
A közalapítvány kuratóriuma a pályázati
adatlapon lévő, a felsőoktatási intézmény
által hivatalosan igazolt átlagokat tudja
elfogadni. Nem vehető figyelembe olyan
adat, amely több félév eredményét foglalja magába (pl.: kumulált, görgetett, halmozott, összesített eredmények).
A pályázat beadási, beérkezési határideje és helye:
Határideje: 2018. november 12. (hétfő)
Helye: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató vagy ügyfélfogadási időben az I.
emelet 110-es szoba

Kötelezően beadandó mellékletek:
• pályázati adatlap (beszerezhető: Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató, vagy
letölthető a www.mecenas.tiszaujvaros.
hu; vagy a www.varoshaza.tiszaujvaros.
hu; weboldalak pályázatok menüpontjából,
• a főiskola, egyetem által kiállított, hivatalosan lezárt 2017/2018-as tanév második félévi leckekönyv/ elektronikus leckekönyv másolata, melyet a felsőoktatási intézmény hivatalosan igazolt,
• 2018/2019-es tanév első félévére szóló
hallgatói jogviszonyról igazolás.
A pályázókat a kuratórium írásban értesíti döntéséről, a támogatás mértékéről és
módjáról.
a Tiszaújvárosi Mecénás
Közalapítvány kuratóriuma
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Első lakáshoz jutók
pénzügyi támogatása
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról szóló 17/2015.
(VI.01.) önkormányzati rendelete alapján a 4. bírálati időszakban (2018. augusztus 1. - 2018. szeptember 30.) az alábbi kérelmezők részesültek első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásában
Szám

Név

A
vis�szatérítendő támogatás összege
E Ft

A
vissza
nem térítendő támogatás összege
E Ft

Vásárolt ingatlan címe

1.

Szász
Szimonetta

300

150

3580 Tiszaújváros, Örösi út
32. 3/3.

2.

Halas-Juhász 600
Kitti

350

3580 Tiszaújváros, Bólyai J.
köz 11. Fsz. 3.

3.

Ádám
Levente

400

3580 Tiszaújváros, Rózsa út
4. 2/3.

650

A
kérelmezőnek 1 550
megállapított összeg

900

Maradvány
sen

12 750

össze- 11 350

				

Bráz György
polgármester

Óvodapedagógus
munkakör
A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű,
2018. 11. 05- 2019. 08. 31-ig tartó jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• Munkaköri feladatait az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épített Helyi Pedagógiai Program, valamint az óvoda
éves Munkaterve alapján, az óvodavezető útmutatásai szerint,
önállóan és felelősséggel végzi.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv., valamint a 326/2013. (VIII.
30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus.
• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.
• Büntetlen előélet.
• Cselekvőképesség.
• Egészségügyi alkalmasság.
A munkakör legkorábban 2018. november 05. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 25.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni
a pályázat azonosítószámát (417-2/2018.), valamint a munkakör
megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.
vagy
• elektronikus úton Micskiné Bodó Erzsébet részére a szivarvany@tujvaros.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz.
• Motivációs levél.
• Iskolai végzettséget és egyéb képzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél másolatok.
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány.
• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a szivarvany@tujvaros.
hu e-mail címen lehet.
Micskiné Bodó Erzsébet
		
óvodavezető

Hirdetés
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Eladó egy 3 részes
ülőgarnitúra (1 db
2 személyes rekamié
és két darab fotel),
1 db négyrészes
(egyedi gyártású)
cipőtároló szekrény.
Érd.:
06-30/990-56-50
Garázs eladó
a Juhar közi
garázssoron.
Érd.:
06-70/514-9392
A Tiszaújvárosi
Krónikában
is megjelenik lakossági apróhirdetése, amennyiben azt a Tisza TV
Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft)
legkésőbb kedden
12 óráig feladja.

Egy nap, amikor rózsaszínben
látjuk a világot

A Rákbetegek Országos Szervezetének tiszaújvárosi Remény Klubja 2018. október 11én 16 órakor figyelemfelhívó, mellrák elleni sétát szervez. A Városháztéren gyülekezünk
rózsaszín kitűzővel, lufival, sállal. Rövid torna után elsétálunk a hídig.
Várjuk mindazokat, akik együtt éreznek az érintettekkel, s jelenlétükkel kiállnak a szűrés fontossága mellett.

Hegesztői állás azonnali kezdéssel

Gáz- és olajipari technológiai csővezetékekhez és távvezetékekhez keresünk
hegesztő szakembert. Hegesztési 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.

13. oldal

Sport plusz

14. oldal

Asztalitenisz

Diáksport

Felemás bajnoki rajt

Négy tiszaújvárosi asztalitenisz csapat
is vitézkedik a különböző osztályú bajnokságokban. A TSC idén egy harmadik
csapatot is indított, és mint ahogy arról a
múlt héten már beszámoltunk, döntetlennel kezdték a bajnokságot. Eggyel magasabb osztályban szerepel a TSC II. és a
Brassai-Fitt DE csapata, melyek egy há-

zi viadallal kezdték a bajnoki idényt, melyen magabiztos játékkal a „vendégcsapat” győzedelmeskedett.
TSC II. - Brass-Fitt DE 6-12
A győzelmeket szerezték, TSC: Mag 2,
Hajdu 2, Fóti 1 és a Mag Dubáczi páros.
Brass-Fitt: Gyuricsko 1, Jakab 2, Zoltán
4, Koncsik 4 és a Koncsik-Zoltán páros.

Az NB III B csoportjában játszó TSC I.
csapata idegenben kezdett. Az alakulat
nem tudta bevenni Eger várát, a házigazdák mindössze három győzelmet „engedélyeztek” városunk legjobbjainak.
EVSI-Pálosi II. - TSC I. 15-3
A győzelmeket szerezték: Temesvári László 1, Vécsei Péter 2.

Tömegsport

Bajnokok Pesten
A hétvégén tartották a Spar Budapest Maraton versenyt. Az indulási csúcsot hozó idei futó fieszta több mint 33 ezer nevezője
között volt több tiszaújvárosi is. Az „Achilleusz van még valaki?!” fantázianevű csapat tagjaként Kánai Roland is rajthoz állt,
és a 2 fős alakulatok 691 váltója közül 2 óra 44 perc 01 másodperces eredménnyel a legjobbnak bizonyultak.

Kajak-Kenu

Érmes szezonzáró maratoni
Az UTE és a BKKSZ közös rendezésű évadzáró népszerűsítő maratoni versenyével lezárult a 2018-as év kajak-kenu versenyeinek szezonja. A versenyen, melyen a közelmúltban elhunyt Fábián Lászlóról, a sportág első magyar olimpiai bajnokáról is megemlékeztek, a TKKSE versenyzői is részt vettek. Eredményeik:
K-1 U-14 lány 1. Horváth Maja; MK-1 U-11 lány 1. Horváth Kata, 2. Nagy Luca, 4. Horváth Hanna, 8. Czakó Petra.

A dobogó tetején Horváth Maja.

Nagy Luca és Horváth Kata érmeikkel.

Fuss, hogy mások is túlélhessék!

Mellkas kompressziós gép és ultrahang beszerzésének támogatása
A rendezvény időpontja: 2018.10. 28. vasárnap
Helyszín: Miskolci repülőtér.
Rajtszám átvétel:
Miskolcon a verseny hetében - a helyszín egyeztetés alatt.
A verseny napján a helyszínen, 7:30-tól.
Rajt időpontok és távok:
9:00 Családi séta / 200 méteres táv a borított útfelületen
9:30 „Fuss, hogy mások is túlélhessék” / 3 km
és az 5 km-es táv rajtja
10:30 „Fuss, hogy mások is túlélhessék” / 12 km-es táv rajta
(korhatár: 14 év felett!)
Frissítés:
A távokon 2 helyen lesz frissítőállomás ( víz), valamint a célban.
A ruhatár, WC, öltöző a repülőtér főépületében, valamint annak közelében lesz.
A ruhatárban értékmegőrzést nem vállalunk!
A nevezés 2018. 09. 12-én indult el és 2018. 10. 21-én zárul.
Későbbi nevezésre is lehetőség van, de befutóérmét és pólót
már nem tudunk biztosítani.
Korhatár:
A 12 km-es távnál egyéni versenyben 14 évesnél idősebbek indulhatnak.
A többi távra nincs korhatár.
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Nevezés:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCvDCZhgorW6_LvUSyAlEHq66gbPRYnHF1ZQfBnyQR0PpJyQ/
viewform
A helyszínen nevezésre nincs lehetőség!
Facebook esemény:
https://www.facebook.com/events/245236319450079/
Várunk mindenkit szeretettel!

Futóverseny
a parkban

Tiszaújváros Diáksport Bizottsága jó hangulatú sporteseményre invitálta a körzet alsó tagozatos diákjait. Október
3-án a kellemes időjárási viszonyoknak is köszönhetően városunk négy általános iskolájának
diákjai futóversenyben mérték
össze tudásukat a felújított Ifjúsági park területén. Az első és
második osztályosok 800 métert teljesítettek, a harmadikosok és negyedikesek 1000 méteren vetélkedtek. A legjobb
egyéni versenyzők és az iskolai csapatverseny öt legjobb helyezést elért tanulója éremdíjazásban részesült.
Egyéni helyezések
2010-ben és később született lány korcsoport - 51 résztvevő
1. Hajdú Gréta Emma (Széchenyi)
2. Bella Angéla (Hunyadi)
3. Tóth Bajusz Luca (Széchenyi)
2010-ben és később született fiúk - 55 résztvevő
1. Izsák Csaba (Széchenyi)
2. Csanálosi Balázs (Széchenyi)
3. Lukács István (Kazinczy)
2008-2009-ben született lányok - 60 résztvevő
1. Bán Petra (Széchenyi)
2. Katona Csenge (Széchenyi)
3. Kotány Kinga Lina
2008-2009-ben született fiúk - 64 résztvevő
1. Varga Richárd (Kazinczy)
2. Ágoston Máté (Kazinczy)
3. Juhász Dominik (Kazinczy)
Csapat helyezések
2010-ben és később született lány korcsoport
1. Széchenyi
2. Hunyadi
3. Kazinczy
4. Szt. István
2010-ben és később született fiúk
1. Széchenyi
2. Kazinczy
3. Hunyadi
4. Szt. István
2008-2009-ben született lányok
1. Széchenyi
2. Kazinczy
3. Szt. István
4. Hunyadi
2008-2009-ben született fiúk
1. Kazinczy
2. Hunyadi
3. Széchenyi
4. Szt. István
Demblovszky Gábor
DSB elnök

Sport
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Kosárlabda

Hátrányban Tarjánban

Labdarúgóinkkal ellentétben a Phoenix kosarasai
vereséggel tértek haza salgótarjáni vendégszereplésükről.
Salgótarján - Tiszaújváros 101-88
(17-20, 34-29, 25-15, 25-24)
Salgótarjáni Városi Sportcsarnok, 150 néző, vezette: Minár, Lővei, Szilágyi.
Salgótarján: Dániel P. (6/6), Herendic (28), Cubela (18/6), Joó
(15/3), Nárai (9). Csere: Zábó (15/12), Piukovics P. (7/3), Kovács M. (3).
Tiszaújváros: Kiss B. (14/3), Molnár B. (5/3), Kovács Z. (6),
Pöstényi (11), Gáspár B. (17/6). Csere: Pongrácz (15/6), Szabó
N. (18/6), Szilasi (2), Szabó D.(-), Katlan (-).
Egy félidőig volt nyitott a mérkőzés az idegenbeli találkozón.
Az első negyedben még a Phoenix vezetett, ám ezután a hazaiak előbb átvették a vezetést, majd az utolsó két játékrészben egy
magabiztos 10 pont körüli különbséget alakítottak ki. Hiába dobott annyi pontot a Pheonix ami más mérkőzéseken magabiztos
győzelmet jelentene, most ez nem volt elég mert a Tarján Herendic vezérletével száz pont fölé jutott.
Ughy Albert: Direkt készültünk arra, hogy minél kevesebb támadó lepattanót és közeli kosarat engedjünk ellenfelünknek,
ám ezt mégsem sikerült jól megoldanunk. Ettől is nagyobb hiba volt, hogy az első húsz percben egyáltalán nem volt meg bennünk az a tűz, amely a Vásárhely elleni találkozó nagy részében
jellemezte a társaságot. Összességében nem játszottunk különösebben jó meccset, ám olyan szempontból mégis hasznos volt,
hogy ismét láthattuk, miben kell még javulnunk. A győzelemnek
persze örülök, és ezért természetesen jár a gratuláció a fiúknak!
Szendrey Zsombor: Először is gratulálok a Salgótarján győzelméhez, a hazaiak két igen jó képességű horvát származású játékosa nagyon megnehezítette a dolgunkat. Három fő statisztikai
kategóriában, gondolok itt az eladott labdákra, a támadó lepattanókra és a büntetőkre, közel azonosan teljesített a két csapat,
mégis mi voltunk a pontatlanabbak, ami végül vereséget eredményezett. Mindemellett csak gratulálni tudok játékosaimnak
is, akik küzdeni tudásból ma is jelesre vizsgáztak.

Itt is tizenhárom közte
U20-as csapatunk hasonlóan kemény csatát vívott a salgótarjáni fiatalokkal, és nekik sem sikerült kicsikarniuk a győzelmet.
A tiszaújvárosi fiúk közül Molnár Bence teljesített a legjobban
25 ponttal, és szintén erős játékot mutatott Eremiás Kristóf 16
ponttal.
Salgótarján - Phoenix KK 97-84
(29-16, 30-24, 19-20, 19-24)

Kosárlabda

A legkisebbek is
pályára léptek

A Phoenix U12-es csapata és edzőjük, Fejes Anita.
A Phoenix KK berkein belül játszó U12-es csapat számára is elkezdődött a bajnokság. A bajnoki rendszerer esetükben eltér a hagyományostól,
mert területi csoportokban - ahová 3-4 csapat tartozik - egynapos tornák sorozatában mérkőznek.
Az elsők magasabb csoportba, míg az utolsók alsóbb csoportba kerülnek és 4 forduló után így alakul ki a bajnokság alsó- és
felső háza.
A tiszaújvárosi alakulat - mely 5 széchenyis, 4 hunyadis, 2 kazinczys, és két „légiós” sajószögedi és hejőkeresztúri általános
iskolásból áll -, egy 18 csapatot felölelő rendszerben mérkőzik.
Első bajnoki napjuk sajnos nem alakult a legjobban.
A szombati tornán az első mérkőzésen a DVTK-ÉLKSK Tiszaújváros ellen nagy csatában hosszabbítás után 65-60-ra nyertek,
míg a második mérkőzésen a Salgó Basket Szécsény csapata ellen 82-50-es vereséget szenvedtek.
Miután a harmadik találkozón a DVTK megverte a Szécsény
csapatát, így körbeverés alakult ki, a számolgatás után pedig kiderült, sajnos a Phoenix lett a harmadik ezen a napon, így a C
csoportból a D-be került.

Labdarúgás

15. oldal

Gólültetvény Kertész-módra

Az újonc Sajóbábony elleni
mérkőzés után sem fogyott ki
a TFCT gólzsákja, így bőven
tudott találatot osztani és kiütéses győzelmet aratott Salgótarjánban a 9. fordulóban.
Salgótarján - Tiszaújváros 0-6 (0-5)
Salgótarján, 300 néző. Vezette: Tamási
(Kovács, Szarvas)
SBTC: Megyeri - Nyéki, Czutor, Boros
(Tóth M.), Batta, Tarlósi (Ribarcs), Magosi, Benkő-Bíró, Tóth O., Tarlósi, Híves
(Szandai)
TFCT: Tóth - Burics (Hussein), Nagy D.,
Bussy, Lippai, Nagy P., Orosz, Illés (Pap),
Papp, Kertész (Faggyas), Molnár
4. perc: A jobb oldalon futott el Molnár,
majd középre passzolt Orosznak, aki
mintegy 7 méterről a hálóba lőtt. (0-1)
11. perc: A bal oldalon Nagy D. futott el
és az első gól előtti jelenetet lemásolva
középre lőtte a labdát, ahol Molnár csapott le rá és lőtt a hálóba. (0-2)
13. perc: Nagy D. lépett ki a védők között, lövését a hazai hálóőr még hárította,
de a kipattanóra érkező Kertész hét méterről már a kapuba lőtt. (0-3)
21. perc: Kertészt buktatták a 16-oson
belül. A megítélt bűntetőt Nagy P. vállalta magára és magabiztosan lőtt a kapu bal
oldalába. (0-4)
25. perc: Kertész kapott jó indítást és a
védők között kilépve a kapus mellett ellőtte a labdát. (0-5)
50. perc: Bal oldali akció végén Nagy D.
kapott passzt a 16-oson belül. Kapuba tartó lövésébe a védők még bele tudtak érni, a kipattanó azonban Kertész elé került,
aki nem hibázott és belőtte harmadik gólját is. (0-6)
Az első félidőben 15 perc alatt 6 helyzetből 3-at kihasználtak a fiúk, így hamar

eldőlt a mérkőzés. Jórészt egy csapat volt
a pályán, a hazaiak „úton voltak”, és picit még jobb koncentráció mellett akár további 3-4 gólt is szerezhettek volna már
az első félidőben.
A második játékrészben kicsit leengedett
a csapat, így a helyzetek bár megvoltak,
de azok egy kivételével kimaradtak. A 6
lőtt gól a 6. helyre repítette a tabellán a
csapatot.
Szabó Gábor: Mélyen tudásunk alatt játszottunk, érthetetlen számunkra a mai
délután, de ez semmit nem von le az ellenfelünk érdeméből.
Gerliczki Máté: Az eltelt 9 mérkőzés alatt
sokszor játszottunk már ilyen jól, viszont
most a 25 perc gólfesztiváljával teljesen
megtörtük az ellenfelet. A második félidőnek a fő célja az volt, hogy kapott gól
nélkül hozzuk le a mérkőzést. Mivel ez is

teljesült, elégedettek lehetünk.
További mérkőzések:
Tállya - Sényő 1-1
Cigánd - Gyöngyös 2-2
ESMTK - Füzesgyarmat 1-0
DVTK II. - Eger 3-2
Szolnok - Debrecen 5-1
Sajóbábony - Nyírbátor 3-0
Jászberény - Putnok 4-0
Következik a 10. forduló
2018. október 14., vasárnap 14:30
Szolnok - Jászberény
DEAC - DVTK II.
Eger - ESMTK
Füzesgyarmat - Cigánd
Gyöngyös - Tállya
Sényő - Sajóbábony
Nyírbátor - SBTC
Tiszaújváros - Putnok

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
1
0

2
2
1
1
3
2
2
2
1
1
0
3
1
1
2
4

1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
6
4
6
6
6
5

18-9
11-7
25-13
22-10
16-11
22-13
14-12
11-9
16-14
13-12
12-23
15-17
10-19
12-22
9-21
9-23

20
20
19
19
15
14
14
14
13
13
9
9
7
7
5
4
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A rendezőké lett a kupa
Harmadik alkalommal rendezték meg a Szent István
kispályás labdarúgó kupát.
A névadó általános iskola által szervezett
tornára - melynek a Sportcentrum műfüves pályája adott otthont - a tiszaújvárosi általános iskolák kapnak meghívást évről-évre. Idén nem volt teljes a mezőny,
csak három csapat tudott részt venni a
megmérettetésen: a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola,
valamint a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola.
A kupán körmérkőzéses rendszerben dőlt
el, hogy ki a legjobb. Az első találkozót a
Széchenyi játszotta a Szent István iskolával, mely az utóbbi 6-3-as sikerével zárult. A második találkozón a Széchenyi
lépett pályára a Hunyadi ellen és győzött
6-4-re, a harmadik találkozón a Hunyadi
csapott össze a Szent Istvánnal, mely ezúttal 3-0-ra bizonyult jobbnak. I. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános
Iskola

Minden szem a labdán.
II. Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola
III. Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola
A sporteseményen egyéni elismerések is

gazdára találtak. A torna legjobb kapusa Tóth Attila (Széchenyi), legjobb játékosa: Tóth Bence (Hunyadi), a gólkirály pedig 8 góllal Oláh Attila (Szent István) lett.

A Sportcentrum eseményei
Október 13. (szombat)
Labdarúgás
13.30 FCT - Karcagi SE U14 bajnoki mérkőzés		
		
Füves pálya
15.30 FCT - Karcagi SE U15 bajnoki mérkőzés		
		
Füves pálya
Október 14. (vasárnap)
Labdarúgás
10.00 Bozsik torna U7, U9 csapatok részvételével		
			
Füves pálya, műfüves pálya
14.30 FCT - Putnok FC bajnoki mérkőzés			
			
Centerpálya

16. oldal

Rendezvények

2018. október 11.

