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Zárva a hivatal
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy munkanap-áthelyezés következtében 2018. november 2-án (péntek, pihenőnap) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Világvége a piacon

Rendhagyó módon idén nem október 23-án, hanem 22-én tartották városunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeket. A megemlékezések azonban a hagyományos helyszíneken, a tiszaszederkényi Hősi emlékműnél és az ’56-os emlékhelynél zajlottak. Ugyancsak a hagyományokat követve, egy történelemtanár és egy
történész volt az ünnepi szónok. Tudósításunk az ünnepségekről lapunk 3. oldalán.

Veszélyes hulladékok begyűjtése

Már jóval húsz tonna felett

Ebben az évben a legtöbb,
8,3 tonna veszélyes hulladék
gyűlt össze az önkormányzat
és az Ecomissio Kft. harmadik negyedévi akciója során.
A tíz hulladékféleség közül ezúttal is az
elektronikai berendezések állnak a lista élén 3.760 kilogrammal. Az autósok is
„beleerősítettek”, autógumiból 1.440 kg,
fáradt motorolajból 900 kg gyűlt össze a
négy nap alatt.
A negyedik helyen holtverseny alakult
ki, festékekből, azok göngyölegeiből és
elemből, akkumulátorból egyaránt 890
kg volt a termés. További két hulladékfajta haladta meg a mázsányi mennyiséget,
háztartási olajból, zsírból 210 kilogrammot, kozmetikumokból 110 kg-ot adott
le a lakosság. Háztartási vegyszerekből
és csomagolásaikból 80 kg, fénycsövekből 70 kg gyűlt össze. A veszélyes hulladékok sereghajtója ezúttal a növényvédő
szer és göngyölege volt 20 kilogrammal.
Az év végéhez közeledve érdemes egy

Ismét egy négynapos ünnepen vagyunk túl. Azaz dehogy ünnepen. Világvégén! Vagy inkább világégésen? Legalábbis a piacon és környékén ez a hangulat fogadott pénteken (csütörtökön még csak szolid tömeg hömpölygött a Tisza ABC körül).
Egy biztos: kicsi és nagy, öreg és fiatal tutira felkészült az ünnepre. A mennyiségeket látva talán a karácsonyira is így október derekán. A vásárlási roham egyedülálló a városban, ezt
higgyék el nekem, „gyüttmentnek”. Általában véve is, hiszen
már csütörtökön ádáz harc folyik a parkolóhelyekért, mert
mindenki vásárol. Akkor csak szimplán hétvégére. Na de
ilyenkor, négynapos ünnepkor pláne fel kell készülni! Hiszen
a boltok nem lesznek nyitva csak szombaton… meg vasárnap… no meg hétfőn. Hohó, álljon meg a menet, hiszen kedden, 23-án nem!
És akkor is enni kell valamit, nem?
Radácsi

Krónika szerdán

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, Partnereinket, hogy a Tiszaújvárosi Krónika 2018. 44. heti száma a szokásoktól eltérően nem csütörtökön (november 1-je), hanem szerdán (október 31-e) jelenik meg.
A lapzárta időpontja október 29-e, hétfő 10 óra. Kérjük hogy
hirdetéseiket, közleményeiket, megjelentetni kívánt írásaikat
eddig az időpontig juttassák el szerkesztőségünkbe.

Háromról kettőre

Vasárnap óraállítás

Október utolsó vasárnapján kezdődik a téli időszámítás. Ennek megfelelően október 28-án, vasárnap hajnali 3-kor 2 órára kell visszaállítani óráinkat. Talán utoljára, mert nemzetközi
szinten is egyre komolyabban foglalkoznak azzal, hogy szűnjön meg a téli, illetve nyári időszámítás.

Festékből 890 kilogramm gyűlt össze.
kis leltárt készíteni. Az eddigi három begyűjtés összmennyisége 21,3 tonna. Ennek több mint fele - 10,9 tonna - volt az
elektronikai berendezés. További három
hulladékféle haladta meg a tonnás nagy-

ságrendet, az autógumi (3,5 t), a festék és
göngyölege (3,4 t), valamint a fáradt motorolaj (1,2 t).
A negyedik negyedévi begyűjtés december elején lesz.

Sokféle
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Horgászok figyelem!
A Magyar Horgászkártya 2019. január 1-jét követően azonnal
kiváltja a jelenlegi papíralapú horgászigazolványt. A horgászkártya kiváltása mindenkinek kötelező,
- aki a Magyar Országos Horgász Szövetségnek már tagja,
vagy a tagja szeretne lenni,
- aki állami horgászjegyet szeretne kiváltani.
A Zabos Géza Horgász Egyesület Kiemelt regisztrációs pont,
ügyfélfogadási időben és hétvégeken külön megjelölt időpontban lehet regisztrálni!
Az igényléshez adókártya, személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges. A kártya regisztrációs díja 2.200.- Ft, amely 5
évig érvényes.
2019. január 1-jétől csak az a horgász kaphat állami horgászjegyet, akinek van érvényes Magyar Horgászkártyája.
2019. január 1-jétől a horgász a Magyar Horgászkártya kiváltásával az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Hor-

Köszönet
Ezúton is köszönjük mindazok támogatását, akik a 2017.
évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a Zabos Géza Horgász
Egyesület számára ajánlották fel. Az így összegyűlt 579.227
forintot az Alapszabály 3.§ (6) bekezdésének megfelelően a
természetes vizek ivadék-, előnevelt halállományának fenntartására, valamint rablóhal telepítésre fogjuk fordítani.
Köszönettel:
Zabos Géza Horgász Egyesület

Márton napi
vigasságok
Vetélkedő, vacsora és Újvári Mónika nótaműsora várja a
résztvevőket november 13-án a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ „Márton napi vigasságok” című rendezvényén.
A Központi Étteremben 16 órától kezdődő rendezvényre
1300 forintért vásárolható belépőjegy az idősek klubjaiban és
a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének irodájában.
Akik előzetesen extra produkcióval (libával, borral kapcsolatos vers, fal, mese) jelentkeznek, azokra jutalom vár a vigasságon.

Vidámság
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.

gász Balesetbiztosításának biztosítottjává válik.
A 2018. 09. 01. és 2018. 12. 04. között regisztrálók és a díjbefizetők nyereménysorsoláson vesznek részt, melynek főnyereménye egy Toyota RAV4 Hybrid személygépjármű, illetve egy
kétszemélyes floridai horgászüdülés.
További információ és a nyereményjáték szabályzata a www.
mohosz.hu oldalon érhető el.
Regisztráljon a Zabos Géza Horgász Egyesület
Tiszaújváros, Bartók Béla út 7. szám alatti irodájában!

kronika@tiszatv.hu

Kaffkás barangolás

2018. október 25.

Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári ügyeleti/készenléti szolgálatot október 28-ig (vasárnapig) a
Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050),
majd október 29-től (hétfőtől) az Arany Sas Gyógyszertár
(Bethlen G. út 17., tel.: 49/540-688) látja el.
A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó
gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8
óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül.
Ünnepnapokon az ügyeletes gyógyszertár 8-19 óra között
zárt ajtók mellett szolgálja ki a betegeket.
Gyógyszertárak nyitvatartása:
Hétköznap
Szombat Vasárnap
Arany Sas Gyógyszertár 8-17		
8-12
Borostyán Gyógyszertár 7.30-17		
Remény Gyógyszertár
8-17		
8-12
Tisza Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15

A Krónika elérhetőségei:
Tel.: +36 49 341-755,
+ 36 49 341-844
Fax: +36 49 341-852
E-mail: kronika@tiszatv.hu

Szeptember 28-29-én volt az idei „Barangolásunk őseink nyomában”. Utunk első napját Nagykárolyban töltöttük, ahol barátainkkal együtt meglátogattuk Kaffka Margit névadónk szülőházát, és megkoszorúztuk a szobrát halálának 100. évfordulója tiszteletére. A szülőváros nevezetességeit jártuk be, majd elbúcsúztunk barátainktól, és a csanálosi szállásunkra utaztunk.
Másnap Nyírbátorban néztünk szét, ahol a Báthori család életéről tudtunk meg sok mindent. Utunk a Máriapócsi Görögkatolikus Kegytemplomba és Zarándokházba vezetett, majd utolsó
megállónk hazafelé Kállósemjénben volt, ahol egy szépen felújított, berendezett múzeumban a Kállay család tagjainak hagyatékát néztük meg. Szerencsére az időjárás is kedvezett nekünk, így felejthetetlen, tartalmas két napot töltöttünk el Tiszaújváros önkormányzatának, és a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesületének támogatásával, melyet ezúton is köszönünk.
A Kaffka Margit Nyugdíjas Klub tagságának nevében:
Várkonyi Ilona klubvezető

Egyházi hírek
Római katolikus
Csütörtök, pénteken és szerdán fél 9-kor, kedden és szombaton
18 órakor, vasárnap 11 órakor lesz szentmise templomunkban.
Szentmise november 1-jén: 9:30 óra Sajószöged, 11:00 óra Tiszaújváros.
November 2-án közös gyászmise az elhunytakért 18 órakor Tiszaújvárosban.
Aki új sír megáldását kéri a temetőben, kérjük jelezze október
28-ig a sekrestyében.

Református
Tiszaújváros:
Október 25-én, csütörtökön 17.00 órától bibliaóra lesz.
Október 27-én, szombaton 17.00 órától ifjúsági óra lesz.
Október 28-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz. Ezzel
párhuzamosan az Imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára. 16.00 órakor konfirmációi előkészítő kezdődik.
Tiszaszederkény
Október 28-án, vasárnap 10.00 órakor istentisztelet lesz.
Sajószögeden október 28-án, vasárnap 9.00 órakor kezdődik
az úrvacsoraosztással egybekötött istentisztelet.

Görögkatolikus
Csütörtökön 17.00 vecsernye. Pénteken 17.00 vecsernye,
17.30 Akathisztosz (Dicsérőének az Istenszülő Szűz Máriához). Szombaton 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye, 18.00
utrenye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye. Szerdán 8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye, 17.30 paraklisz. November elsején 11 órakor kezdődik a Szent Liturgia.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Iván József
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
gyászunkban osztoztak.
Gyászoló felesége
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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Ünnepségek a forradalom évfordulója alkalmából

Társadalmi szolidaritást és igazságosságot!

Rendhagyó módon idén nem október 23-án, hanem 22-én tartották városunkban az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeket. A megemlékezések azonban a hagyományos helyszíneken,
a tiszaszederkényi Hősi emlékműnél és az ’56-os emlékhelynél zajlottak. Ugyancsak a hagyományokat követve, egy történelemtanár
és egy történész volt az ünnepi szónok.
Tiszaszederkényben Kiss Zoltán középiskolai történelemtanár, önkormányzati képviselő
mondott beszédet. A szónok a társadalmi szolidaritás fontosságát hangsúlyozta, mint mondotta, ez volt a forradalom egyik legnagyobb
„ajándéka”. Beszéde folytatásaként Kiss Zoltán a forradalmat kiváltó sztálini diktatúráról
szólt, de gondolataiból az „értő fülek” napjainkra is ráismerhettek.

Őrizzük a lángot!
„1945-ben elhallgattak a fegyverek a sokat
szenvedett kontinensen. Véget ért a világháború. Az Európa keleti felén élőknek nem volt felhőtlen az örömük, mert a náci uralomnak véget vető szovjet csapatok elfelejtettek hazamenni. Elkezdődött a kommunista hatalomátvétel,
és hamarosan az ezer éve a keresztény Nyugat-Európához tartozó Magyarország Sztálin

Kiss Zoltán
arcvonásait viselte magán. Erőszakkal alakították át a tulajdonviszonyokat, gyakorlatilag
megszüntették a magántulajdont, államosították a bankokat, nagyvállalatokat, és elvették
még azokat a kisüzemeket is, amelyek évtizedeken keresztül családi kézben voltak. A volt tulajdonosok gyakran végig nézték egykori büszkeségük állami lezüllesztését. Kivették a földeket a parasztság kezéből, lelkileg is megtörve
azokat, akik ezer szállal kötődtek hozzá.
Legalább ekkora rombolást végzett a magyar
társadalomban az iskolák állami kézbe vétele.
Az addig honos értékek helyett egy másik ideológia kizárólagosságának megteremtése vált
kézzel fogható veszéllyé. Kiváló szakemberek-

Koszorúzás Nagy Imre szobránál.
nek kellett politikai okokból elhagyni a pályát,
a ránk kényszerített világnézet beépült a tananyagba. A két világháború közötti időszakban az Európa egyik legkorszerűbb oktatásával rendelkező Magyarország ebben a kérdésben is végzetesen lemaradt.
Felszámolták a pártokat, civil szervezeteket,
gazdasági érdekképviseleteket. A hatalom nem
válogatott a különböző eszközökben. Mindent
felhasznált, hogy a számára veszélyes ellenfeleket megfélemlítse, megossza, vagy egyszerűen megvásárolja. Hatalommal, hivatallal,
pénzzel és félelemmel. Az utolsó csapás az önkormányzatokat érte. A helyi akaratot megtestesítő, alulról építkező testületek helyett a központi utasításokat lelketlenül végrehajtó tanácsrendszer épült ki.
Az újonnan létrejött világ része volt az állandó
félelem, a gyanúsítás, a feltétlen hűség bizonygatásának reflexe. A tévedhetetlen vezértől az
állami és a pártapparátus is félt, ugyanakkor
tagadhatatlan, hogy a párt tagjainak nagy része tisztelte is. De tévúton járunk, ha azt gondoljuk, hogy egy magányos zsarnok felelőssé tehető egy egész rendszerért. Mögötte álltak mindazok, akik valamilyen hasznot húztak
a meglévő viszonyokból, és ott voltak a közönyösök, akik nem tudták vagy nem akarták észrevenni a fenyegető valóságot. A mindennapokban nem a Vezér parancsai voltak meghatározóak, hanem hogy a kisebb kegyencek kitalálják, mit vár tőlük a legfőbb Gazda.
Gyakorlatilag megszűnt a sajtószabadság.
Ugyan látszatra többféle termékből lehetett választani, de a néven kívül más különbség nem
volt közöttük. Mindegyiket a pártközpontból
írták, ott szerkesztették. Mindent átfogó agymosást próbáltak megvalósítani. Egyetlen apró fénypont a sötétben a Szabad Európa Rádió
adásainak szigorúan családi körben, titokban
elcsípett percei voltak.
Nem lehetett ellenvéleményt, kritikát megfogalmazni, mert akkor az illető rögtön ellenség,
gyakran hazaáruló lett. Az értelmes, előremutató vita helyett előtérbe került a tényeket és kijelentéseket gátlástalanul meghamisító, a vitapartnert ledorongoló, megsemmisíteni akaró
demagóg stílus.

Dübörgött az „Aki nincs velünk, az ellenünk
van!” jelszó. Aki nem osztotta a központból
érkező véleményeket, abból megsemmisítendő ellenség lett. Végletekig megosztották és leegyszerűsítették a magyar társadalmat jókra
és rosszakra, vörösökre és fehérekre. Minden
probléma hátterében ellenséget kerestek, egy
idegenszívű titkos ügynököt láttak. Ha mégsem lépett elő a soron következő rém, akkor teremtettek egyet, akit aztán kirakatperben el is
ítélhettek. Az előremenetel fokmérője a párthűség lett. Üzemekbe, hivatalokba, községekbe pártfunkcionáriusokat helyeztek, akik politikai szempontok alapján döntöttek gazdasági,
közigazgatási, kulturális kérdésekben, gyakran
az ésszerűség vagy a minőség rovására. Mindenhez értettek, sőt mindenhez is. A párttagság védelmet és bizonyos szint felett privilégiumot jelentett. Ez megnyilvánult a párt vezetőinek fenntartott külön bolthálózattól kezdve egészen a különálló kórházi ellátásig.
Jog csak papíron létezett, az emberek pedig
csak a propagandában voltak fontosak. Kreatív
választójogi reformokkal elérték, hogy 1949ben a választópolgárok 96,2%-a mondott igent
a párt jelöltjeire. Valóban elhiszi bárki is, hogy
az ország 96%-a kommunista volt?
Várható volt, hogy amikor a tűréshatárt elérve
a rendszer már semmit nem tud felmutatni, sem
ideológiailag, sem gazdaságilag, bekövetkezik
a totális szembefordulás, a társadalom vétója.
Magyarország 1956-ban valódi választást követelt. Változást életmódban, politikában, gazdaságban. (…)
A forradalom veszteségeiben és eredményeiben egyaránt a magyar történelem egyik kiemelt eseménye. Elveszett ugyan a hit, hogy egy
egységbe forrt nemzet megvalósíthatja akaratát akár egy nagyhatalommal szemben is. Elveszett a társadalmi szolidaritás gondolata, fennmaradt az egyetlen párt hatalmára alapozott
politikai intézményrendszer.
De mégsem lehetett ugyanúgy folytatni mindent, mint korábban. Olyan erejű volt a megmozdulás, hogy számtalan eredményt produkált. Növekedni kezdett az életszínvonal, eltűnt
a nyílt erőszak, az állam kivonult a közvetlen
magánszférából.
Ma ugyan demokráciában élünk, de ez egy törékeny, múló állapot. Nem elégedhetünk meg
azzal, hogy egyszer kiharcoltuk jogainkat. Ezeket folyamatosan óvni kell. Egyelőre nem szükséges fegyvert fognunk, esetleg életünket áldoznunk értük. Elég, ha részt veszünk az aktuális
választáson, ahol felelősségteljesen és szabadon dönthetünk saját és gyermekeink sorsáról.
A lángot, mit apáink gyújtottak mi őrizzük tovább!”

Rajtunk múlik

A képviselő-testület tagjai egy-egy szál virággal tisztelegtek a hősök emléke előtt.

Az ’56-os emlékhelynél, Nagy Imre szobránál
Rainer M. János történész volt az ünnepi szónok. A történész a forradalmi események felidézése után arra kereste a választ, hogy mi a jelentése az ’56-os forradalomnak manapság.
„Van e még jelentése 1956-nak a ma embere
számára? Avagy csak tiszteletreméltó régiség
az, jó esetben tudóselemzések és érthetetlen vi-

ták tárgya. Élő, ható hagyomány-e? Vagy pusztán egy mai, egészen másról szóló perpatvarok
egy lehetséges terepe. Lehet-e ezt a 20. századi eseményt egyben látni a 21. században, ahol
mindenhez kétely társul? Ha 1956-ot 19. századi romantikus tablóra próbáljuk lefesteni - van
rá kísérlet - aligha járunk sikerrel. Ha csak azt
mondjuk: az 1956-os vízió egy szocialisztikus,
harmadik utas berendezkedésről, az már 1989ben sem volt aktuális, keveset mondunk. Ha nagyot mondunk: például azt, hogy az ‚56-os hősök döntötték meg a szovjet típusú rendszert,
azt a választ kapjuk - joggal - de hisz az túlélt
még több mint három évtizedet.
1956-nak nincs esélye tételmondatként, jelszóként, lovasszoborként, óriásplakátként, logóként és kalap mellett árvalányhajként. Egyetlen
esélye a belsővé vált, megélt emlékezet és a józan hagyomány, amiből több volt, több van ma
is, és több is marad. De ez nem több mint esély.
‚56 megváltoztatta Magyarország képét a világban, a magyar név megint szép lett, évtizedekre összeforrott a szabadsággal, amely az új
Európa alapértékévé vált. Olyan erkölcsi tőke volt ez, amely túlélt rendszereket. Amely a
legutóbbi időkig meghatározta megítélésünket.
Ma már - tettünk róla -, nem ez határozza meg,
hanem viselt mai dolgaink. A forradalom egy
magát szocializmusnak nevező, de valójában

Rainer M. János
embertelen elnyomórendszerre mondott nemet.
Résztvevőinek szembe kellett nézniük azzal a
kérdéssel, vajon az egyén szabadsága és a társadalmi igazságosság követelménye elválasztható-e egymástól? Akkor legtöbben úgy vélték:
nem. Ezt a kérdést a jelen és a jövő is felteheti. Ha a mi válaszunk nem, a társadalmi igazságosság erkölcsi parancs marad. Hiszek benne, - ‚56 emlékezete megerősít ebben - a szabadság ünnepe és 1956. október 23-a az volt.
Eufóriát okozhat az ereje tudatára ébredő társadalomban, mely azt hiszi, mindent megtehet.
Nem így volt és ma sem így van. A forradalom gondolnánk - véres erőszak, amelyben királyok
fejei hullanak le, és aztán véres végben vall kudarcot. Így volt.
De nem kell ma is így lennie. Mert 1956 megértett emlékezete az okos és szervezett társadalom cselekvésének emlékezete. Amely felkelt a
zsarnokság ellen és magától értetődően szervezte meg magát. 1956 ma figyelmeztető jel,
amely arra bátorít, hogy vegyük észre magunk
körül a kis és nagy zsarnokságokat. Hogy bántsanak a jogrenden esett kis és nagy sérelmek
akkor is, ha nem velünk esnek meg. Hogy képesek legyünk egymással megbeszélni távoli, közeli múltjainkat. Hogy ha már nincs köztársaság, hozzuk létre a mi magunk kis köztársaságait. A szabad véleménycsere és a természetes
tekintély kiválasztódásának tereit. Ha meghalljuk a forradalom üzenetét, biztosan lesz jelentése számunkra. Kinek-kinek a magáé. Ha nem
a panteon halott szobra marad, amelyre feledés vár. Rajtunk múlik, hogy mi történik vele.”
Az ünnepségek mindkét helyszínen koszorúzással zárultak. Az ünnepi műsorokban a Kulissza Játékszín, illetve az Eötvös Diákszínpad és a Club ’96 Fiatalok Egyesületének tagjai működtek közre.
F. L.

Mindenes
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Közös képviselők, közszolgáltatók fóruma

Fókuszban a hulladékgyűjtők

2020. január elsejétől zárhatóvá kell tenni a hulladékgyűjtő edényeket, erről határozott legutóbbi ülésén városunk képviselő-testülete. Erről is szó esett azon a fórumon, melyen a közös képviselők, a közszolgáltató cégek
képviselői és a Polgármesteri
Hivatal érintett munkatársai
vettek részt.
A fórum nyitányaként Bráz György polgármester tájékoztatta a hallgatóságot a
város gazdasági helyzetéről. Mint mondta, az idei évet eredményesen zárja majd
az önkormányzat.
- Sok mindent tettünk annak érdekében,
hogy zavartalanok legyenek a szolgáltatások - mondta a polgármester -, hogy biztonságos legyen a szolgáltatás. Látható,
hogy mi minden történt az év folyamán
például a távhővezeték-rendszeren, és az
ÉRV is elvégezte azokat a feladatokat,
amiben egy 15 éves gördülő fejlesztési
tervben megállapodtunk. A lényeg, hogy
szolgáltatásbiztonság legyen. A hulladék
közszolgáltató ugyan nincs itt most, de
ott van elég probléma. A hulladékot üte-

Dr. Juhos Szabolcs jegyző a rendeletmódosításokról beszélt.

A lényeg, hogy szolgáltatásbiztonság legyen, mondta Bráz György polgármester.
selő-testület legutóbbi ülésén elfogadott
rendelet főbb pontjait. Sokakat érint ez a
szabályozás, fontos rendelet. Három főbb
kérdéskört kiemelve szólt a város jegyzője a fórum résztvevőihez.
- Az első a gépjárművek elszállításával
kapcsolatos szabályozás - mondta dr. Juhos Szabolcs. - Ennek lényege, hogy ha
valaki otthagyja a forgalomból kivont,
használatra alkalmatlan járművét a közterületen, akkor azt a közterület-felügyelet segítségével elszállíttatjuk. Nyilván ennek megvan az eljárási rendje, figyelmeztető levelet helyezünk ki, ha erre nem reagál az üzembentartó vagy tulajdonos, akkor elszállítjuk a Városgazda
Kft. telephelyére, és utána pedig árverésen értékesítjük, vagy bontóba szállíttatjuk. Így is örök probléma a kevés parkolóhely a városban, nem mellékes az a 1520 autó, amely jogtalanul foglalja a helyet. A második fontos témakör a közte-

Október 23-a, 7 óra, Örösi út.
mezetten elszállítják ugyan, de a számlák
például nem úgy érkeznek, ahogy kellene. Nem csak Tiszaújváros önkormányzatát, hanem minden önkormányzatot érintően vannak kellemetlen központi döntések. Ezekről azért kell beszélni, mert elsősorban azokat a településeket érintik,
ahol komoly gazdaságfejlesztő tevékenység eredményeként komoly ipari háttér
van, komoly adók jelennek meg, és bizony ezeknek az önkormányzatoknak a
költségvetését igencsak megcsapolják.
Több ilyen is érint bennünket, nagyon kevés pénz érkezik az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához, egyértelműen
a beszedett adókból kell gazdálkodni. És
ott is van egy döntés, a szolidaritási hozzájárulás. A kettő együtt kétmilliárd forint. Ezen kívül azért, hogy a helyi gazdaság működjön, másfél milliárd forint adót
nem szedünk be, mert alacsonyabb szinten állapítottuk meg az iparűzési adó mértékét. Ez sok pénz, észnél kell lenni, különösen a következő költségvetési év előkészítésénél, hiszen itt a poliol-beruházás, a
MOL pedig szeretné újratárgyalni az adózás rendjét - mondta.
A polgármesteri tájékoztató után dr. Juhos Szabolcs jegyző ismertette a képvi-

rületek használata, ezt helyeztük más alapokra. Eddig, ha valaki igénybe szerette volna venni a közterületet, egy kérelmet nyújtott be a hivatalhoz, aztán született egy megállapodás. Ebben az évben
a kúria hozott egy döntést ezzel kapcsolatban és arra az álláspontra jutott, hogy
ezek a jogviszonyok önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. Így most már

Sok feladat vár a közös képviselőkre.

nem megállapodást kötünk az ügyfelekkel, hanem egy határozattal engedélyezzük a közterület használatát. Ennek több
következménye is van, az egyik, hogy illetékköteles eljárás, az illeték mértéke
3000 forint. Ez alól nem lehet mentességet adni. Továbbá szigorú szankciók társulnak ahhoz, ha valaki engedély nélkül,
vagy az engedélytől eltérő módon használja a közterületet. A harmadik fontos
pont a hulladékgazdálkodással függ ös�sze. Van egy 2017-es miniszteri rendelet,
ami közegészségügyi szempontból közelíti meg a témát, ennek a lényege, hogy
az ingatlanhasználónak a vegyes hulladékot olyan zárható, szivárgásmentes gyűjtőedényben kell gyűjtenie, amely megakadályozza a kiszóródását, kiömlését, a
rovarok, rágcsálók és más kártevők hozzáférését, ezzel elszaporodásukat. A gyűjtőedényeket olyan módon kell elhelyezni,
hogy illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ezzel kapcsolatban van egy másik kormányrendelet is, eszerint olyan helyen kell tárolni az edényt, hogy vagy az ingatlanon
belül tartják, vagy a közterületek használatára vonatkozó rendeletben meghatározottak szerint. Tehát engedélyt kell kérni
hozzá. Nyilván a szokásjog alapján lévő
helyekre, ahol az önkormányzat már kiépítette a kukák alapzatát, itt nincs szó
másról, mint hogy legalizáljuk ezeket. A
másik a zárhatóvá tétel, ezt is magasabb
szintű jogszabályok írják elő. Nincsenek
illúzióink, sok időnek kell eltelnie ahhoz,
hogy rendezett legyen a helyzet. És azért
tettük ennek a rendeletnek a hatályba lépését 2020. január elsejére, hogy legyen
idő felkészülni - mondta dr. Juhos Szabolcs.
A hatályba lépésig még van idő, a társasházak el tudják dönteni, hogy milyen
módon valósítják meg ezt, lakattal, kukaketreccel, mindnek van előnye és hátránya is. A hulladék közszolgáltatást végző cég képviselője nem volt jelen a fórumon, pedig fontos kérdések vártak volna
rá. Ezek egyike, hogy a legutolsó számla 2017. harmadik negyedévéről szól, így
idén még nem fizetett senki a szemétszállításért.
Fodor Petra

2018. október 25.
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Köszönet

Hálás vagyok Ferenczi László újságírónak (polgármesteri tanácsadónak), hogy tekintélyes terjedelmet - és némi reklámot szentelt személyemnek a közmeghallgatásról készült tudósításában. Szomorúsággal tölt el ugyanakkor, hogy a többi felszólalóval ellentétben nálam egyetlen betűt sem írt a felvetett témákról
(dacára annak, hogy a média elsődleges feladata a közvetítés az
adott közeg számára fontos eseményekről).
A bekezdésnyi kárhoztatásba még az is belefért, hogy szememre
vesse (az alpolgármester válaszát zárszóként beidézve), amiért
a nyilvános fórumon - engedélyezett keretek között - felszólaltam. Én magam sem lelkesedem a lehetőségért! Viszont manapság a közmeghallgatás az utolsó lépés azután, hogy a civil honpolgár korábban hiába döngetett (illetékes) kaput, falat.
A válaszokkal együttvéve csaknem egy órán át tartó észrevételeim e körben ismét az újságírói öncenzúrán akadtak fenn (amiről már jó ideje beszélek), Ferenczi (polgármesteri tanácsadó)
ugyanis egyetlen problémát sem mert leírni, amelyeket felvetettem. Hallgatása önmagáért beszél: bizonyára tartott attól, hogy a
tiszaújvárosi lakosság józan ítélőképességére bízza megítélésüket. Kiderülhetett volna ugyanis, hogy az általam megfogalmazott kérdések nem egyéni sérelmek, hanem épp fordítva: olyan
közösségi problémák, amelyek sajnos a civil lakosság bőrére
mennek.
Mert nézzük csak, sorban! Miért nem közösségi probléma az
adófizetők pénzéből fenntartott és az ő hiteles tájékoztatásukat
szolgáló újságot és tévét átható cenzúra, amely a kritikus hangokat elfojtja? (Dokumentumokkal alátámasztott állításaimat a
helyszínen lehetősége lett volna cáfolni, de nem tette.)
Miért nem közösségi probléma, hogy egyes építési rendeletek
betartatása esetleges? S hogy ennek oka vajon hanyagság vagy
ne adj isten korrupció?
Miért nem közösségi probléma, hogy az Önkormányzat lesöpri
a jó szándékú jelzéseket a helytelen KRESZ-tábla-kihelyezésekről (hamisan hivatkozik a Közlekedési Hatóság egyetértésére),
és csak a Hatóság kötelezésére korrigál? Miért nem közérdekű
probléma, hogy a Hivatal e szabálytalanság elkendőzése közben
dokumentumot is hamisított?
Miért nem közösségi ügy, hogy milyen eredménnyel zárult az
újságban is beharangozott rendőrségi sebességmérés a lakó-pihenő övezetben?
Sorolhatnám. Régen volt sajtónap, tudom. A tények, kiegyensúlyozottság, objektivitás, tisztességes tájékoztatás és a köz szolgálata azóta, úgy tűnik még inkább száműzetésbe vonult. Tisztelettel kérem a város legfontosabb nyilvánosságát megtestesítő Krónika újságíróit, fontolják meg: nem lehet egyszerre két
urat szolgálni.
Németh Emil
*
Mivel a magánéletben tegeződünk,
Kedves Emil!
Hálás vagyok, hogy megszólítasz. Így alkalmam van a nyilvánosság előtt is kijelenteni, hogy a Krónika nem Németh Emil
orgánuma, ahogy a televíziós Fogadóóra sem. Ami a lakosság
józan ítélőképességét illeti, egy utánad felszólaló lakost idézve, hozzászólásodnak „se füle, se farka” nem volt. Csak hosszúsága. Unt Téged és magánügyeidet. Időkorlát bevezetését kérte. Hidd el, nem egyedül ő ítélte meg így a helyzetet az ülésteremben.
Mindazonáltal az elmúlt évek során igencsak sok betűt írtam le
az általad (most is) felvetett problémákról.
Ferenczi László

Energiatakarékosság, felújítás

Támogatás
társasházaknak

Mai ülésén bírálja el városunk képviselő-testülete
az energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb
beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatokat.
Az már az előterjesztésből kiderül, hogy igencsak aktívak a társasházak, eleddig 44 pályázatot nyújtottak be, ebből 8-at a legutóbbi ülés óta. Ezekről is dönt majd a testület. Az önkormányzat a 2018-as költségvetésben 15 millió forintot hagyott jóvá
a pályázatok támogatására, melyet augusztusi ülésén 1.031 E
Ft-tal, míg a szeptemberin 1.767 E Ft-tal egészített ki. A támogatást mértéke lakásonként a költségek egyharmada, de maximum 20 ezer forint lehet. Ebben a „körben” a pályázók összesen 1.779.668 Ft. összegre nyújtották be kérelmeiket. A felújítási tervek igen sokrétűek: gázkazán cserére, szellőző berendezések tisztítására, világításkorszerűsítésre is pályáztak a társasházak.
Az igen élénk pályázati érdeklődésnek köszönhetően a képviselő-testület arról is határoz, hogy megemelik az energiatakarékossági és gépészeti beruházásokra, felúíjtásokra benyújtot pályázatok támogatási összegét, 1.782 E Ft-tal a működési céltartalék terhére.

2018. október 25.

Ajándék a Tesco-tól

Segítség a tanulásban

Lizának mobiltelefont, Jánosnak laptopot adott át Biri László.
Mészáros Liza egy mobiltelefont, Széplaki János
pedig egy laptopot kapott a tiszaújvárosi Tesco
áruháztól, ami segíti őket tanulmányaikban.
Csütörtökön délelőtt a tiszaújvárosi Tesco áruház vezetője, Biri
László lepte meg a fiatalokat az ajándékokkal, s nem csak őket,
hiszen a Brassai iskolának egy televíziót is hozott.
- A helyi közösség aktív részei szeretnénk lenni - mondta Biri
László -, több kollégánk gyermeke is itt tanul a környező iskolákban, innen jött az ötlet, hogy támogassunk helyi oktatási intézményeket és nehéz körülmények között élő, de kitűnően tanuló gyerekeket. Megkértem tehát az iskola igazgatóját, hogy
segítsen kiválasztani azt a két gyereket, akiknek tudnánk segíteni.
Liza most tizedikes, irodai titkárnak tanul, s ezen a pályán szeretne elhelyezkedni is. János pedig már tizenkettedikes, érettségire készül, jó hasznát veszi majd az ajándék laptopnak. Gépésztechnikusnak tanul, s később szeretne a Miskolci Egyetem gépészmérnök hallgatója lenni.
FP

Flashmob a Széchenyiben

Rendhagyó
élménybeszámoló

A határtalanul projekt keretében a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola diákjai a közelmúltban öt napot töltöttek el
a Felvidéken, II. Rákóczi Ferenc nyomában. Élményeikről rendhagyó módon számoltak be, egy flashmob, azaz villámcsődület
keretében. Az egyik szünetben az aulában gyűltek össze, ahol
énekszóval, vetített képekkel és egy rövid beszámolóval mutatták be, hogy milyen is volt a tanulmányi kirándulás.

Seniorplus Expo

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 rendezvény. 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 számtalan 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.

Korosztályok
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Hétpróbás ovisok

Mesés közösségi szolgálat

Mesék költöztek be a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos
Óvoda Szivárvány épületének udvarára.
A mese az óvodákban mindennapos vendég, most azonban egy kicsit másképpen
jelentek meg. A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 10.b osztályának tanulói varázslatos mesedélutánnal bűvölte el az óvoda tehetségműhelyeibe járó gyerekeit. A
hét állomás hét feladatot rejtett, mind valamelyik népszerű meséhez kapcsolódott.
- Elsősorban a gyerekeknek szerettünk
volna egy kellemes délutánt nyújtani, de
azt kell, hogy mondjam, mi is nagyon jól
éreztük magunkat, nekünk is egy jó móka volt - mondta Szabó Péter, aki egy délutánra a csillagszemű juhász bőrébe bújt.
- A mi állomásunkon hárman vagyunk.
Az ovisoknak ki kell találni egy rövid
szövegrészből, hogy melyik mesehőst
elevenítettük meg.
Az izgalmas mesés délután mellett a gimnázium tanulói közösségi szolgálatot is
teljesítettek, ami 2016-tól kötelező.
- Az érettséginek egyik feltétele, hogy
közösségi szolgálatot kell a gyerekeknek
végezniük - tudtuk meg Tóth Rékától, a
10.b osztályfőnökétől. - Ötven órát kell
teljesíteni, amire 3 és fél éve van a diákoknak. Tulajdonképpen az első öt és az
utolsó öt óra az osztályfőnöki óra keretein belül a nyitás és a zárás szervezési feladataival telik, de a maradék 40 órát például az óvodában, a Katasztrófavédelemnél vagy a Vöröskeresztnél lehet teljesíteni. Tavaly találkoztunk ezzel a projekttel,
amiben az óvodások részt vesznek egy tehetséggondozó programban, aminek idén
a népmesék a témája, és itt jöttünk mi a

Diáksport

A hét próba egyike. Kik ezek a mesehősök?
képbe. Sok szervezés, tanácskozás után
kitaláltuk, hogy egy mesevetélkedőt szervezünk a kicsiknek, ami szorosan kapcsolódik a tehetségműhelyek munkájához. Egyrészt azt láttam a gimiseken,
hogy nagy lelkesedéssel készülődtek erre a napra, sokat dolgoztak azon, hogy
minél sokszínűbbek legyenek az állomások feladatai, másrészt viszont a szórakozás mellett megszerezhetik így a közösségi szolgálatos óráknak a nagy részét is.
Az ovisoknak ezen a programon az volt a
feladatuk, hogy megoldják a mesés feladványokat. A hét próba után mindenki egy
varázserejű hétmérföldes csizmát kapott,
amivel bátran nekivághatnak a 2018/19es nevelési év fejlesztőprogramjainak.
- Ebben az évben a 30 órás tehetségprogramunkat a Mesével és ecsettel a Föld
körül című tematikus téma köré építettük - nyilatkozta Luczné Bodnár Edit tehetségműhely-vezető. - Természetesen
nem véletlen a témaválasztás, hiszen itt

a Szivárvány óvodában két tehetségműhely működik, a Mesejáték és a Varázskezek. Mind a kettőnek szerves része a
mesés kalandozás. A gimnazistáknak kötelező a közösségi szolgálatot letölteni és
ezt szerettük volna más nézőpontba helyezni. Minden évben itt vannak az oviban a középiskolások és mindig nagy segítségünkre vannak, de ez a kezdeményezés azt gondolom, hogy nem csak munka,
hanem egy élmény is. Megható volt látni a nagylányokat, fiúkat, ahogy lelkesen
tervezgettek, készülődtek, papírból csizmákat, korongokat vágtak ki. Látva őket,
azt kell, hogy mondjam, nem igaz, hogy a
mai fiatalság elfásult, nemtörődöm. Igenis azokért a célokért, amit fontosnak látnak, megdolgoznak, maximálisan hozzárendelik magukat. Az eredmény pedig
egy értékteremtő, a két korosztályt kicsit
közelebb hozó játékos délután, ami mindenkinek hasznára vált.
ema

Együttműködésben az erő

Tiszaújvárosban jelenleg öt
diáksport egyesület működik, tevékenységüket a helyi
diáksport bizottság segíti. A
diákolimpiai sportágak mellett saját versenyeket, programokat szerveznek az egyesületek, illetve olyan szakosztályokat is indítanak - például a gimnasztráda vagy a természetjárás - mely nem része az országos versenysorozatnak.
Az általános iskolákban három egyesület
- a Kazinczyban, a Szent Istvánban és a
két állami fenntartásúban egy közös - működik. Ez utóbbiban több mint 600 gyermek sportol.
- Most járok harmadik éve atletizálni mondta Kiss Eszter - előtte három évig
táncoltam, de az nem tetszett, ezért átjöttem ide, és nagyon szeretek futni, a társaság is nagyon jó.
Ez utóbbi - mármint a társaság - sok gyermeknek fontos. Többségük ugyanis kikapcsolódásként, szórakozásként választja a diáksportot délutáni programnak.
- Ez továbblép a testnevelésórán - tudom
meg a két iskolát magába foglaló Tiszaújvárosi Diáksport Egyesület elnökétől, Jakab Istvántól. - Pont azért van, hogy magasabb szinten mozgassuk meg a gyerekeket.
Előnye, hogy a diáksport csoportoknak az
időbeosztása alkalmazkodik az órarendhez. Ahogy vége van az órának, rögtön be
tudnak kapcsolódni a gyerekek a DSE életébe. Nem kell kimennie az edzésre, a pályára, ugyanis a csoportok egy részének a
működési helye maga az iskola
A középiskolákban is működnek diáksport egyesületek. A Brassainak és az
Eötvösnek is saját szervezete van.
A gimnáziumban a labdássportok vezetik
a DSE listáját. A kosár és a röplabda a két
legnépszerűbb sportág.
- Én a röplabdát választottam - tudom
meg Bárány Zsanettől. - Nagyon sze-

Fontos a sport, fontos a jó társaság.
retem a labdajátékokat, Olasz Gyula az
edzőnk és nagyon jól oktatja ezt a sportot.
Két éve kezdtem el játszani, amikor bejöttek a röplabdások a Kazinczyba bemutatót tartani, és akkor nagyon megfogott
ez a sport. Azóta járok én is.
A Tiszaújvárosi Gimi DSE jó úton halad, hiszen az egyesület létszáma majdnem ugyanannyi mint az iskola tanulóinak létszáma. Az egyesület számos sportágban képviselteti magát és iskoláját a diákolimpiai versenysorozatban.
- A legfontosabb nálunk a kosárlabda és
a röplabda - mondja az egyesület elnöke,
Szendrey Tibor. - Nagy örömünkre beindult a leány, sőt a fiú röplabda is. Amatőr
szinten országos ezüstérmet értek el Olasz
Gyula tanítványai. Emellett hagyományai
vannak a kosárlabdának. Szinte minden
évben ott vagyunk az országos döntőkön.
Egy ideig volt torna szakosztályunk is, de
részt veszünk rengeteg olyan versenyen
is - profitálva a kajak-kenu és a triatlon
egyesületek munkájából -, mint az atlétikai versenyek, a mezei futás és a szakszövetségek által szervezett egyéb diákolimpiai versenyszámok.
Az általános iskolai versenyek lebonyolí-

tásában, az egyesületek koordinálásában,
valamint a szakosztályok és a diáksport
egyesületek közötti párbeszédben segédkezik a városi diáksport bizottság.
- Egy hallgatólagos megállapodás van a
szövetségi és a diáksport egyesületek között - mondja Demblovszky Gábor, a Tiszaújvárosi DSB elnöke. - A szakemberek tudják, hogy lehet együttműködni úgy,
hogy mindenkinek jó legyen. Mi igyekszünk kiválogatni azokat a gyerekeket,
akikre nekik az utánpótlás érdekben mindenféleképp szükségük van, és orientáljuk
ezeket a gyerekeket a megfelelő sportághoz. Viszonzásként ők felkészítik a gyerekeket, ezért ezek a gyerekek a diákversenyeken is nagyon jól tudnak produkálni.
Erre a legutóbbi a példa a kajak-kenu országos diákolimpia, ahol nagyon sok tiszaújvárosi aranyérem született.
A csapatsportokban hátrányt jelent, hogy
már nem egy nagy általános iskola van a
városban, így a legjobbak nem feltétlenül erősítik egymást, helyette inkább riválisokká váltak. Ám így is sikerül időről-időre szép eredményeket elérni a csapatsportokban is.
Borza

Generációk

6. oldal
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Idősek napja a Nikodémusban

Október 1. az idősek világnapja. Ebből az alkalomból készítettünk
egy szeretetteljes műsort a Nikodémus Idősek Otthona lakói számára. Izgatottan érkeztünk, hogy meglepjük a szépkorúakat. Műsorunkban vidám és megható versek szerepeltek. A nénik és bácsik
elérzékenyülten hallgatták a produkciót. Szereplés közben észrevettük, hogy többeknek örömkönnyek csillantak fel a szemük sarkában. Egy olyan virágos kerttel fokoztuk tovább derűjüket, melyet mi
magunk készítettünk. A színpompás ajándékunknak is nagyon örültek. Később friss, ropogós péksütemény és citrom illatú gőzölgő tea
várt minket. Jókedvűen falatoztunk. Tudtuk, hogy vidám, de érzékeny perceket szereztünk az éltes korú embereknek, akik úgy érezték, mintha saját unokájuk örvendeztette volna meg őket.
Kovács Veronika 4.a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

A teremtés napja
„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.”
/1 Móz 1,1/
Minden év októberében mi, keresztyének különleges időt
szentelünk arra, hogy kapcsolatunkat elmélyítsük a Teremtővel, egymással és a teremtés egészével.
A teremtés napján összefogunk, hogy együtt örüljünk a teremtés ajándékainak és gondolkodjunk azon, hogyan törődünk vele. Iskolalelkészünk áhítata arról a különös gondoskodásról
szólt, amellyel Isten viseltetik irántunk. Természettudósok által is bizonyított, hogy már egy pici eltérés, például a Föld dőlésszögében, lehetetlenné tette volna az életet. A világmindenség ura azonban gondot visel rólunk, parányi emberekről. Isten mindent olyan szépen elrendezett, hogy nekünk jó dolgunk
legyen.
„Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy
sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek
tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.” /Mt 10, 29-31/
A Szentírás Isten gyermekeit közösségnek látja, ezt a közösséget erősítettük meg az október 13-án rendezett projektnapunkon, melyet a hitéleti munkaközösség szervezett. Az alsó ta-

gozatosok a teremtés napjainak megfelelően 6 állomáson idézték fel a világ teremtésének sorrendjét játékos feladatokon, kísérleteken, kézműves foglalkozásokon keresztül, a hetedik állomáson ők is megpihentek és énekükkel az Urat dicsérték. A
felsősök egy gondolatébresztő ismeretterjesztő film megtekintése után a környezet megóvására, védelmére kerestek lehetőséget interaktív foglalkozásokon. Ez a nap lehetőséget adott
arra, hogy megálljunk egy pillanatra a mindennapokban és elgondolkozzunk az élet szövetén, amelynek mi is részesei vagyunk.
Makkainé Chmara Marianna
igazgató
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Segítettek, jót tettek
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekegészségügyi Központ betegeinek
gyűjtöttek játékokat a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium tanulói.
Először osztályfőnökünktől, Lőrincz Gabriella tanárnőtől hallottuk az ötletet és természetesen egyből nagyon lelkesek lettünk. Mind egyetértettünk abban, hogy
ezt a lehetőséget ne csak osztályszinten valósítsuk meg, hanem terjesszük ki
az egész iskolára, hiszen így még többen
tudnak csatlakozni. Sok osztályból kaptunk adományokat, nagyon sokan szeret-

tek volna segíteni és szebbé tenni a kórházban lévő gyerekek napjait.
Az akcióban természetesen nem csak diákok vehettek részt, rengeteg pedagógus
gazdagította a játékokkal telt zsákok tartalmát. Mi persze minden segítséget szívesen fogadtunk és szívből örültünk, hogy
iskolánk diákjai és tanárai ilyen nagy lelkesedéssel fogadták a lehetőséget.
Október 19-én indultunk útnak a csomagokkal, amelyek mind tele voltak különféle társasjátékokkal, plüssállatokkal,
kártyákkal, színezőkkel és mesekönyvekkel.

A kórházban a gyerekek és a dolgozók is
nagy örömmel fogadtak bennünket, alig
jutottak szóhoz a rengeteg játék láttán.
Nagyon jó érzés volt átadni nekik a csomagokat és - ha csak egy kevéssel is - de
segíteni, hogy a kórházban töltött napok
elviselhetőbbé váljanak számukra.
Segíteni és jót tenni mindig nagyszerű érzés, ez most is bebizonyosodott. Ezúton
is szeretnénk megköszönni az akcióban
résztvevők lelkesedését, a kórház pedig
továbbra is várja a segíteni vágyók adományait.
Kelemen Alíz 10. M

Jobb, mint

Szemlélet- és jövőképformálás
az önkéntesség kultúráján keresztül

A program időtartama: 2018. március 1. –
2020. március 1.
A program célja: A programba bevont fiatalok versenyképességének erősítése, jövőképének formálása és az ennek eléréséhez nyújtott szakmai támogatás. A támogatás formája egyfelől a nyelvi képzésre koncentrál, másfelől olyan kompetenciákat szeretne erősíteni, amelyek segítik
a fiatalokat értelmes és vállalható célok
megfogalmazásában és elérésében.
A program munkamódszere: A programba bevont fiatal a kötelező kilencven órás
nyelvi képzés vagy jogosítvány mellett szabadon választ a képzési palettáról, együttműködik a mentorával, és napi
négy órában önkéntes tevékenységet vállal a projektgazda által megjelölt helyen.
Minimum fél, maximum egy év időtartamig lehet része a programnak.
Célcsoport: 18-22 év közötti középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejezett fiatalok és a passzíváltatott egyetemi hall-

gatók, akik nem rendelkeznek munkaviszonnyal.
Célcsoport számára nyújtott szolgáltatások:
• Egészségügyi és egyéb alkalmassági
vizsgálat
• Munkavédelmi oktatás
• Önkéntes tevékenység ellátásához szükséges betanítás (belső képzés)
• Bemeneti és kimeneti alapkompetencia
mérése
• Nyelvi tanfolyam (többszintű angol, német) biztosítása 90 órás intenzív nyelvi
képzés formájában
• Egészségügyi hozzájárulás
• Személyes mentor a programban töltött
idő alatt.
• „Ép testben ép lélek” Fiatalok fizikai és
lelki felkészítése (tréning, edzés etc.)
• Jogosítvány megszerzésére irányuló felkészítés
• Pályaválasztási, karriertervezési tanácsadás

• Önkéntes tevékenységgel kapcsolatos
jogi és egészségügyi tájékoztatás
A hatékony és összehangolt munkavégzés érdekében a szakmai megvalósítók a
projekt teljes megvalósításában közreműködnek. A jelentkezők számára a szakmai
megvalósítók, mentorok nyújtanak szóbeli tájékoztatást a projekt egészéről, illetve biztosítják a folyamatos kapcsolattartás lehetőségét. Tisztázzák a projekt tevékenységeit, a résztvevőkkel szembeni
elvárásokat és a projektbe vonás lehetőségeit és feltételeit.
Bővebb tájékoztatás: 			
Csomós Balázs
+36304326008
jobbmint2018@gmail.com

2018. október 25.

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium
felvételi tájékoztatója a 2019/2020-as tanévre
Az intézmény OM azonosítója: 029265
(feladatellátási hely: 001)

1. Hat évfolyamos; 1 osztály, 30 fő				
				
Tagozatkód: 0001
A hat évfolyamos gimnázium esetében nem tartunk felvételi
vizsgát, a rangsor kialakítása az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi eredmények átlaga alapján történik.
2. Négy évfolyamos, általános tantervű; 1 osztály, 30 fő.
				
Tagozatkód:0002
A felvétel a tanulmányi eredmények, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7.
év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25-25
%-ban a két központi írásbeli eredménye számít.
3. Négy évfolyamos, emelt matematika; 0,5 osztály, 15 fő
				
Tagozatkód: 0003
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi
eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli eredménye számít.
4. Négy évfolyamos, emelt informatika; 0,5 osztály, 15 fő.
				
Tagozatkód: 0004
A felvétel a tanulmányi eredmények és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 50 %-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi
eredmények átlaga, 50 %-ban a központi matematika írásbeli eredménye számít.
5. Négy évfolyamos, emelt angol; 1 osztály, 30 fő.		
				
Tagozatkód: 0005
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A felvételi pontszámba 25
%-ban az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25 %-ban a szóbeli vizsga, 25-25 %-ban a két
központi írásbeli eredménye számít.
6. Négy évfolyamos, emelt dráma-média; 1 osztály, 30 fő.
				
Tagozatkód: 0006
A felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, valamint a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye
alapján történik. A felvételi pontszámba 25 %-ban az 5., 6.,
7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények átlaga, 25
%-ban a szóbeli vizsga, 50 %-ban a központi magyar nyelvi
írásbeli eredménye számít.

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

A tanuló 2018. december 7-ig nyújthatja be jelentkezési lapját. A központilag kiadott tanulói jelentkezési lapok letölthetők iskolánk és az Oktatási Hivatal honlapjáról is.
Az írásbeli vizsgák ideje: 2019. január 19. 10:00 óra.
Helye: Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Tiszaújváros, Munkácsy M. út 13.).
A hat évfolyamos gimnáziumi osztály esetében intézményünk nem szervez felvételi vizsgát. Az ide történő jelentkezés esetén a központilag kiadott jelentkezési lapot közvetlenül is megküldhetik intézményünknek. Ezzel egyidejűleg
a tanulói adatlapot közvetlenül kell megküldeni a felvételi
központnak (az adatlapon meghatározott címre) 2019. február 18-ig.

Tájékoztató a szóbeli vizsgákról

Az emelt szintű angol és a dráma-média osztályokba jelentkezők számára szóbeli felvételi vizsgát is tartunk.
A dráma-média osztályba jelentkezők szóbeli vizsgája 2019.
február 25. 15:00 órakor lesz.
Az emelt szintű angolra jelentkezők számára a szóbeli vizsga
ideje: 2019. február 27. 14:00 óra.
A szóbeli vizsgák követelményei megtekinthetőek honlapunkon (http://www.eotvos-tuj.sulinet.hu), a Beiskolázás
2019/20 menüpont alatt.

Nyílt napok

Iskolánk 2018. november 12-16-ig nyílt napokat tart, s ekkor különböző tanórákra való betekintésre is lehetőség nyílik.
A hat évfolyamos gimnáziumi osztályba jelentkezőknek
2018. november 14-én 14:00 órakor tájékoztatót és nyílt órát
tartunk, amelyre a szülőket is szeretettel várjuk.
Az érdeklődő szülők számára 2018. november 15-én 18:00
órakor fórumot tartunk, ahol szívesen válaszolunk a beiskolázást érintő kérdéseikre.
A jelentkezés telefonon (49/540-096) történő előzetes egyeztetés alapján történhet.
				
			

Erdélyi Lajos
intézményvezető

2018. október 25.

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.
2018. november 5-étől a Derkovits Művelődési Központ
jegypénztárának nyitvatartása az alábbiak szerint változik
HÉTFŐ – KEDD - CSÜTÖRTÖK
8.00-12.00 és 13.00-16.00
		
SZERDA
8.00-12.00 és 13.00-18.00
PÉNTEK
8.00-12.00
A belépődíjas programok esetében pénztárnyitás az előadás
előtt egy órával!
A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár
Hamvas Béla Városi Könyvtár
FELHÍVÁSA

ANGOLOZÓ TÁRSALGÁSI KLUB INDUL!
Tudsz angolul, de nincs lehetőséged alkalmazni tudásodat?
Szeretnél angolul beszélni, de nincs kivel?
Szóbeli készségeid magasabb szintre szeretnéd emelni?
Akkor itt a helyed!
Gyere el november 24-én, szombaton 11.00 órára a könyvtárba!
Ajánljuk Angolozó társalgási klubunkat, ha:
- angol társalgásra vágysz,
- a szóbeli kommunikációdon javítani kívánsz, vagy szinten
szeretnéd tartani,
- esetleg nyelvvizsga előtt állsz és kell egy kis gyakorlás.
Bizalmas légkört és oldott hangulatot biztosítunk!
A beszélgetéseket Cziffra Ágnes és Edelényi Gábor anglisztika szakos egyetemi hallgatók vezetik.
Érdeklődni személyesen a Hamvas Béla Városi Könyvtárban
vagy a 49/542-006 telefonszámon lehet.

A Tisza TV műsora
Október 25., csütörtök

10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése élőben
Utána: Héthatár: Ünnepeltünk október 23-án - Rákász-koncert - Mesés hétpróba - Sport
Hétről-Hétre: Indítsunk újra egy szívet! - Szklerózis multiplexszel is csodákra képes - Balesetek, tragédiák, figyelmetlen
sofőrök, szabálysértők - Közelmúlt - Sport
(A műsor a szerdai adás ismétlése.)
Utána: A képviselő-testületi ülés ismétlése
Október 31., szerda
18:00 Héthatár: Ülésezett az önkormányzat - Mindenszentek, halottak napja - E-sport találkozó
18:15 Hétről-Hétre: A szépírás művészete - Koncert a zeneiskolában - Színház Határok Nélkül - Közelmúlt - Sport

Kultúra

7. oldal

Lords of the Organ

Rákász Gergely látványkoncertje

Rákász Gergely 15 évesen,
az ország legfiatalabb koncertorgonistájaként adta első hangversenyét. 2005-ig az
Egyesült Államokban tanult
és koncertezett, mindezidáig több mint 1500 fellépése
volt Magyarország, Európa
és Amerika nagyvárosaiban.
Egyedi látásmódja fiatalos lendülettel tölti meg a komolyzenét. Látványkoncertjeivel új műfajt teremtett, melyben képzőművészet, tánc és színészi játék segítségével tízezrekhez közelítette a műfajt
és a hangszert. Legújabb koncertturnéja
egyik állomása Tiszaújváros. A Lords of
the Organ sorozat a hangszer legnagyobb
szerzőit és örökéletű műalkotásaikat állítja színpadra. Az Orgona lordjai koncert
november 15-én 18 órától lesz a tiszújvárosi református templomban.
- A repertoár új, a hangszer a régi, a művészt sem kell bemutatni a tiszaújvárosi
közönségnek, hiszen visszajáró vendége
városunknak. Idén mit hoz magával nem
szokványos koncertjére?
- Örülök, hogy itt lehetek újra, mert egy
szuper helyszínünk van itt a református
templomban, ahol jó akusztikában és jó
közegben tudok játszani mindig. Lords
of the Organ - ez a hangversenyem címe.
Szerettem volna már a címválasztással is
egy merész, fiatalos lendületet közvetíteni, hogy a kedves hallgató arra asszociáljon, hogy ez nem egy szokványos orgonakoncert, ami egy kicsit távoli, templomkarzatra szorult poros, galambszagú dolog, hanem egy merész, fiatalos, lendületes, ami visszahelyezi az orgonát abba a
patinájába, ahova való.
- Ma kevesebbszer hallunk orgonamuzsikát, mint néhány száz évvel ezelőtt, és talán kevesebben is játszanak ezen a hangszeren. Vagy inkább reneszánszát éli az
ilyen koncerteknek is köszönhetően, mint
az Öné?
- Ez mégiscsak az a hangszer, amit a rómaiak a gladiátor viadalaikon használtak,
szekéren vontatták és szórakoztatták a tömeget, vagy császárok, királyok hallgatták, de mondhatnám azt is, hogy Hollywoodban a némafilmeket kísérte a hollywood-i hőskorban. Tehát egy show-hangszer az orgona és ennek ellenére sikerült
elérnünk az elmúlt években, hogy a dögunalom szimbólumává változott. Erről
a csúnya fekete polcról igyekszem már
évek óta leemelni a hangszert lendületes
műsorokkal, fiatalos látványkoncertekkel, zenei idegenvezetéssel, hogy ne csak
az legyen, hogy a kedves hallgató vagy

Rákász Gergely november 15-én újra a templomban.
érti, vagy nem érti, hogy mi történik a
zenében, hanem hogy biztos legyen egy
jó kapcsolata Bachhal, Vivaldival, Gershwinnel, Bizet-vel, akik majd megfordulnak ezen a koncerten.
- Orgona, templom, klasszikusok. Nem
feltétlenül a tizenéveseket vonzó dolgok,
holott nekik is jó lenne ezeket érezni, átélni, ismerni. A lendületes látványkoncertekkel sikerül közelebb hozni a fiatalokhoz is a klasszikusokat és az orgonamuzsikát?
- A fiatalok zenei nevelését nem kell túllihegni. Vetni kell, vetni kell, vetni kell,
és majd évek múlva lehet aratni. Nagyon
sok iskolakoncertem van és az a tapasztalatom, hogy úgysem fogják lecserélni
Beyonce-t Bachra. Ez most így van, de ha
elvetettünk valamilyen alternatívát, akkor lehet, hogy ezt fogják elővenni akkor,
amikor már megunják, hogy szétnyomták
az agyukat a diszkóban és azt mondják,
hogy most jó volna valami kellemesebb
felé fordulni, és akkor eszükbe jut, hogy
voltak ők valaha klasszikus zenei koncerten, és az milyen volt. Szóval túllihegni
nem kell, de hiszem, hogy vetni kell a fiatalok irányába. A látványkoncertek kifejezetten azt mondják, hogy a ma emberének lehet úgy tálalni a klasszikus zenét,
hogy ne boruljon el a produkció az érdektelenség oldalára, se a borotva élről, de ne
menjen csinnadratta irányába se, ne veszítsen az üzenetéből. Legyen az Vivaldi, Bach vagy Gershwin, de kapjunk meg
mindent úgy, ahogy az értékes, de mégis
legyen úgy csomagolva, hogy a ma embere ezt könnyebben tudja fogyasztani.
- Sokan járnak Tiszaújvárosban is zeneiskolába, bár orgonán nálunk nem lehet játszani, ellenben van sok más köz-

kedvelt hangszer, amit szívesen választanak a gyerekek. Ön annak idején hogy,
hol kezdte?
- Sok helyütt van orgonaszak, én Győrben tanultam, a szülővárosomban. Utána meg az egész világban tanultam,
mert ez nagyon izgalmas kapcsolat tud
lenni, tanár és diák között. Az otthoni
tanárommal nem nagyon jöttünk ki jól,
de aztán találtam egy embert Amerikában, akivel meg nagyon jól kijöttünk.
Istenem, bár közelebb lakott volna! De
nem lakott közelebb, úgyhogy kénytelen voltam Seattle-ig menni, hogy olyan
ember segítségével tudjak ismerkedni
a hangszerrel, akivel egy hullámhos�szon vagyunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Ha valaki most úgy dönt a zeneiskolából, hogy orgonát szeretne tanulni,
keresse meg a jó tanárt, a neki jó tanárt.
Sokan tanítanak orgonát, sokan nagyon
jól tanítanak orgonát, de nagyon fontos
egy kohézió, egy összhang növendék és
mester között.
- Az Orgona lordjai koncerten kiket idéz
majd meg?
- A művelődési központban vannak jegyek, meg a helyszínen is lesznek jegyek,
és el kell jönni, meghallgatni, a kapu nyitva áll. Igazság szerint Bach, Vivaldi, Gershwin, Bizet meg én is ott leszek, ez egészen biztos, remélhetőleg a tiszaújvárosiak is. Vivalditól jön a Négy évszakból néhány részlet, Bizet-től a Carmenből részletek, Gershwintől a Kék rapszódia, Debussytől a Holdfényszonáta, Bachtól
mindig más. Egy lendületes, bővérű látványkoncert lesz idegenvezetéssel, szerintem feltöltő lesz. Legalábbis én igyekezni fogok.
berta

Hirdetmények

8. oldal

Ülésezik az önkormányzat
Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018.
október 25-én, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza
III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
1. Javaslat a parkolóhely-biztosítási kötelezettség elősegítéséről
szóló önkormányzati rendelet megalkotására
2. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló 38/2015.
(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására
3. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról szóló 19/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
5. Javaslat Tiszaújváros Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadására
6. Javaslat energiatakarékossági és gépészeti, illetve egyéb beruházásokra, felújításokra benyújtott pályázatok elbírálására
Kérdések
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019-re kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok számára.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.
BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tiszaújváros 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.
A pályázat benyújtásával kapcsolatban bővebb információ, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap és
egyéb dokumentumok megtalálhatóak a www.varoshaza.tiszaujvaros.hu weboldalon.

Mecénás ösztöndíj

A Tiszaújvárosi Mecénás Közalapítvány pályázatot hirdet a
2018/2019-es tanév első félévére a tiszaújvárosi állandó lakóhellyel rendelkező főiskolai, egyetemi hallgatók tanulásának támogatására.
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.
További információk olvashatóak a www.tiszaujvaros.hu honlapon, valamint a Tiszaújvárosi Krónika legutóbbi számában.

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.

Gyermekes családok
év végi támogatása

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy 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 ös�szegének a 250%-át (71.250 Ft-ot), és a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek.
A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 31.
Részletes információk a www.tiszaujvaros.hu honlapon olvashatók.

Egyszeri év végi támogatás

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy
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.
A kérelem benyújtásának határideje: 2018. október 31.
További információk a Tiszaújvárosi Krónika legutóbbi számában, illetve a www.tiszaujvaros.hu honlapon olvashatók.

Használt tehergépjármű
értékesítése
A TiszaSzolg 2004 Kft. értékesítésre meghirdeti a tulajdonában lévő alábbi használt üzemképes tehergépjárművét.
Gyártmány:		 IFA
Típus:			W50 L/F Woma/KO
Felépítmény:		
csatornatisztító
6560 cm3
Hengerűrtartalom:
Teljesítmény:		
92 KW
Futott km:		
21. 240 km
Évjárat:			1990
2019.02.17
Műszaki vizsga érv:
A csatornatisztitó főbb jellemzői:
Mosótömlő: 50 m DN13; 100 m DN25
Víztartály térfogata:
4 m3		
Max.víznyomás:		
160 bar
Szállító teljesítmény:
262 l/perc
A gépjárművet pályázat útján értékesítjük. A pályázat nyertese a legmagasabb árajánlatot tevő, aki a vételárat egy ös�szegben, a kiállított számla alapján 8 napon belül megfizeti.
A pályázaton való részvétel feltételei:
- határidőben beadott jelentkezési (ajánlattételi) lap;
- személyesen legalább egy alkalommal a gépjármű megtekintése;
- a pályázó a pályázatok felbontásán való személyes, vagy a
pályázó törvényesen meghatalmazott képviselőjének jelenléte.
A személyes megtekintés időpontegyeztetésére kijelölt személy és elérhetősége:
- Répási Csaba, 06-70/333-8148
Ajánlattételi lapok 2018. október 26. 10:00 óráig adhatóak le
a TiszaSzolg 2004 Kft. titkárságán.
Az ajánlatot zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a következő szöveget:
„Használt gépjármű értékesítése.”
Az ajánlatok felbontásának és elbírálásának ideje előtt (2018.
október hó 26. nap. 10:00 óra) nem bontható fel!
- az ajánlattevő nevét és székhelyét,
- „Iktatóban nem bontható fel”.
Ajánlatok felbontásának és elbírálásának ideje:
2018. október 26. 11:00 TiszaSzolg 2004 Kft. I. emeleti tárgyalója.
A TiszaSzolg 2004 Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül, melynek
esetén az ajánlattevő kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.
TiszaSzolg 2004 Kft.

2018. október 25.

Fertőzötté nyilvánítva
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az afrikai sertéspestis betegség vaddisznóban történt előfordulása miatt Tiszaújváros térségét az országos főállatorvos fertőzött területté nyilvánította.
A fertőzötté nyilvánított területen a sertéstartókra vonatkozóan
járványvédelmi intézkedéseket rendelt el az állatlétszám változására, az elhullások bejelentésére és az abból történő mintavételre, a saját célra történő vágásokra, a sertésszállításokra és
azok engedélyezésére, az állatok állatorvosi vizsgálatára kiterjedően.
Az előírások megszegése esetén az állattartó élelmiszerlánc-felügyeleti bírsággal sújtható, ami az állami kártalanításból való
kizárást vonhatja maga után.
Az intézkedésekkel kapcsolatosan kibocsátott határozat teljes
terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Tiszaújváros önkormányzatának www.tiszaujvaros.
hu honlapján.
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 44. héten, 2018.nocember 1-jén (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

Kiss Zoltán József
a 3. sz. választókerület képviselője
2018. október 31-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. október 25.

9. oldal

Zártkerti művelésből kivont ingatlanok értékesítése
Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal értékesítésre
meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi, zártkerti művelésből kivont, árterületen található ingatlanokat:
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás november
1-jén (csütörtökön) és november 2-án (pénteken) változatlanul, a megszokott ürítési rend szerint történik.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Ügyfélszolgálatok és hulladékudvarok nyitvatartása:
2018. november 1. csütörtök
ZÁRVA
2018. november 2. péntek
ZÁRVA
A szombati napon is
2018. november 3. szombat
nyitva tartó hulladékudvarok a megszokott nyitvatartás szerint várják a Tisztelt Lakosokat, kivéve Sátoraljaújhely, Szerencs és Tiszaújváros.
A hulladéknaptárak letöltéséhez és egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra vagy keresse
fel ügyfélszolgálatunkat.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583
BMH Nonprofit Kft.

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.

A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Mindenszentek alkalmából az egyházak az alábbi időpontokban tartják szertartásaikat és ezzel
összhangban a mellékelt menetrend szerint indítjuk a temetői autóbuszjáratokat.
Egyházi szertartások:
A római katolikus egyház
temetői szertartásai
Sajószögedi templomban szentmise november 1. 09:30 óra
Tiszaújvárosi templomban szentmise
november 1. 11:00 óra
Sajóörösi köztemető november 1. 14:00
óra
Nagycsécsi köztemető november 1.
14:30 óra
Városi temető (Sajószöged) november 1.
15:00 óra
Római katolikus altemplom november 1.
16:00 óra
Szentmise az elhunytakért halottak napján november 2. 18:00 óra
A református egyház temetői
istentiszteletei
Tiszaszederkényi református temető november 1. 15:30 óra
Városi temető (Sajószöged) november
1. 17:00 óra
A görögkatolikus egyház
temetői szolgálatai
Szent Liturgia (görögkatolikus templom) november 1. 11:00 óra
Római katolikus altemplom november
1. 14:00 óra
Polgári szertartású megemlékezések
Városi temető (Sajószöged) november
1. 14:00 óra
Tiszaszederkényi református temető november 1. 15:00 óra

HRSZ

Terület (m2)

Árverési
alapár (Ft)

Sorsz.

HRSZ

Terület (m2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6047/1
6071
6074
6077
6082
6085
6093
6100
6102
6104
6110
6113
6114

7 454
1 124
578
407
1 052
4 421
4 064
513
775
1 297
1 470
594
541

380.000
57.000
29.000
21.000
54.000
225.000
207.000
26.000
40.000
66.000
75.000
kapcsolt
árverés
58.000

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

6148
6154
6157
6159
6170
6175
6192/2
6193
6201
6204
6207
6218
6224

5 511
1 272
758
8 988
4 423
626
5 543
1 144
1 383
2 509
10 321
936
15 375

14
15
16
17
18
19

6119
6122
6129
6136
6139
6144

1 015
2 681
6 994
811
3 547
2 963

52.000
137.000
357.000
41.000
181.000
151.000

33
34
35
36
37
38

6232
6233
6241
6245
6249
6258

1 947
8 230
4 644
3 169
8 327
9 080

Az ingatlanokat árverésen értékesítjük a kihirdetett alapvételárról induló szabad licitálással, árverési biztosíték az alap vételár 10%-a, licit lépcső 10.000 Ft. A vételár Áfa-mentes. A 12-13as és 32-34-es ingatlanokra csak együttesen lehet ajánlatot tenni. További tájékoztató és helyszínrajz a Polgármesteri Hivatalban vehető át.
Az árverésen való részvétel feltételei:
- az értékesítés feltételeinek megismerése és elfogadása,
- határidőben beadott jelentkezési lap és nyilatkozat,
- az árverésen való személyes részvétel vagy a pályázó meghatalmazottjának jelenléte,
- a megadott összegű biztosíték befizetése és a befizetés igazolása,
- meghatalmazott eljárása esetén teljes bizonyító erejű magáno-

Árverési
alapár (Ft)
281.000
65.000
39.000
458.000
226.000
32.000
283.000
58.000
71.000
128.000
526.000
48.000
kapcsolt
árverés
1.303.000
237.000
162.000
425.000
463.000

kiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás benyújtása,
- az árverésen kizárólag a pályázók vagy meghatalmazottjaik
vehetnek részt.
Jelentkezési lap és tájékoztató beszerezhető: Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési
Osztályán, ügyintéző: Bazsó Gábor munkatárs (206. iroda).
Jelentkezési lapok benyújtási határideje:
2018. november 13-án 12:00 óráig a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályán
Bazsó Gábor munkatársnál (206. iroda).
Árverés ideje, helye:
2018. november 14-én 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Temetői autóbuszjáratok menetrendje

Közlemény

Szertartások,
buszjáratok

Sorsz.

2018. október 27., 28. (szombat, vasárnap)
Indul

Érkezik:

13.00
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.25

Tisza-part városrész
T.szederkény, Kossuth út
Bajcsy Zs. út 67.
Bajcsy Zs. út 37.
Bocskai út
Bocskai úti iskola
Szederkényi út
Brassai középiskola
Hotel
Autóbusz-állomás
Városi temető főbejárat

Érkezik

Indul

2018. november 1. (csütörtök)

14.55
14.50
14.49
14.48
14.47
14.46
14.43
14.42
14.41
14.40
14.30

13.00 15.00 16.30

Tisza-part
városrész

Érk. 14.55 16.25 18.25

13.05 15.05 16.35

T.szederkény, Kossuth út

14.50 16.20 18.20

13.06 15.06 16.36

Bajcsy Zs.
út 67.

14.49 16.19 18.19

13.07 15.07 16.37

Bajcsy Zs.
út 37.

14.48 16.18 18.18

13.08 15.08 16.38

Bocskai út

14.47 16.17 18.17

13.09 15.09 16.39

Bocskai úti
iskola

14.46 16.15 18.15

13.12 15.12 16.42

Szederkényi út

14.43 16.13 18.13

14.55 17.25
14.50 17.20

13.13 15.13 16.43

Brassai középiskola

14.42 16.12 18.12

13.14 15.14 16.44

Hotel

14.41 16.11 18.11

14.49
14.48
14.47
14.46
14.43
14.42
14.41
14.40
14.30

13.15 15.15 16.45

Autóbuszállomás

14.40 16.10 18.10

Indul

2018. október 31. (szerda)
Indul 13.00
13.05

Érkezik

13.06
13.07
13.08
13.09
13.12
13.13
13.14
13.15
13.25

Érkezik
15.00 Tisza-part városrész
15.05 T.szederkény, Kossuth
út
15.06 Bajcsy Zs. út 67.
15.07 Bajcsy Zs. út 37.
15.08 Bocskai út
15.09 Bocskai úti iskola
15.12 Szederkényi út
15.13 Brassai középiskola
15.14 Hotel
15.15 Autóbusz-állomás
15.25 Városi temető főbejárat Indul

17.19
17.18
17.17
17.15
17.13
17.12
17.12
17.10
17.00

Érk. 13.25 15.25 16.55 Városi teme- I n - 14.30 16.00 18.00
tő főbejárat dul
2018. november 2-től december 31-ig a temetői járat kizárólag pénteki
napokon közlekedik:
Indul
11.30 Tisza-part városrész
Érkezik
13.25

Érkezik

11.35

Tiszaszederkény, Kossuth út

13.20

11.36

Bajcsy Zs. út 67.

13.19

11.37

Bajcsy Zs. út 37.

13.18

11.38

Bocskai út

13.17

11.39

Bocskai úti iskola

13.15

11.42

Szederkényi út

13.13

11.43

Brassai középiskola

13.12

11.44

Hotel

13.12

11.45

Autóbusz-állomás

13.10

11.55

Városi temető főbejárat

Indul

13.00

Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Hirdetés

10. oldal

Az Inno-Comp Kft. multinacionális, dinamikusan fejlődő, alapanyaggyártó társaság Tiszaújvárosban keres

minőségellenőr munkatársat
Elvárások:
• középfokú végzettség
• műanyagipari ismeretek
• MS Office alkalmazások ismerete
• precíz, önálló munkavégzés
Előny:
• műanyag alapanyagok minősítésében és/vagy feldolgozásában szerzett gyakorlat
Ajánlatunk:
• béren kívüli juttatások
• hosszú távú munkalehetőség
• stabil munkáltatói háttér
• változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 4 műszakos munkarend
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
magyar nyelvű önéletrajzát a következő postacímre, vagy e-mail címre:
• 3581 Tiszaújváros, Pf.:118.
• szucs.szilvia@innocomp.hu
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: +36(49)542-084/121 mellék
Jelentkezési határidő: 2018. október 31.

Hegesztői állás azonnali kezdéssel

Gáz- és olajipari technológiai csővezetékekhez
és távvezetékekhez keresünk hegesztő szakembert. (Pályakezdők jelentkezését is várjuk.) 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 0620/4799542-es telefonszámon.

A Tiszaújvárosi Krónikában
is megjelenik lakossági apróhirdetése,
amennyiben azt a Tisza TV
Képújságában legalább
5 napra (2500 Ft)
legkésőbb kedden 12 óráig feladja.

A ZÖLD KROKI
SÖRÖZŐBE
TAPASZTALATTAL
RENDELKEZŐ
PULTOS KOLLÉGANŐT
KERESÜNK
8 ÓRÁS MUNKAIDŐRE.
JELENTKEZNI
SZEMÉLYESEN
A SÖRÖZŐBEN.

Iroda kiadó
Tiszaújváros városközpontban.
Földszinti, külön bejáratú,
bútorozott,
két iroda+előtér+WC.
Érd.: +36 30 915 4451

2018. október 25.

Újra elnyerte a „Családbarát
munkahely” címet az ÉRV. Zrt.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett
családbarát munkahelyek kialakításának
és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan munkahelyi családbarát
programok támogatása, melyek elősegítik
a munka és magánélet összeegyeztetését, a
családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
„Ma már versenyképességi tényező a családbarát szellem a munkaerőpiacon, keresettek azok
a cégek, ahol tekintettel vannak a dolgozók családi életére” - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Családbarát munkahely
pályázat díjátadó ünnepségén, az Óbudai Egyetemen, október 8-án. Novák Katalin hozzátette:
„a dolgozók hatékonyabbak tudnak lenni, ha támogatást kapnak családi életükhöz.”
A rendezvényen, nagyvállalat kategóriában a díjazottak között köszöntötték az ÉRV. Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt.-t is, mely több mint fél évszázada kiválóságra törekvő,
innovatív, stabilan működő, megbízható és biztonságos szolgáltatást nyújtó Társaság. A Nemzeti Minőségi díjas cég Északkelet-Magyarország legnagyobb, többségi állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatója, melynek kiemelt célja a nívós szolgáltatás nyújtása, optimális áron, az érdekelt felek, a társadalom, a tulajdonosok, a felhasználók, a partnerek és a munkavállalók elégedettségének növelése mellett.
„A Családbarát munkahely díjat büszkeséggel vettem át. Társaságunk immár második alkalommal érdemelte ki ezt az elismerést. Célunk, hogy az ÉRV életében már jó gyakorlattá vált eddigi eredményeinket továbbfejlesztve, új intézkedésekkel, aktivitásokkal kiegészítve az eddigieknél is hangsúlyosabbá váljon ennek a nemes díjnak az üzenete a munkatársaink körében.
Társaságunk számára ugyanis kimagasló értéket képvisel az Ember és a Család! Évek óta arra törekszünk, hogy Kollégáink valóban második otthonukként gondoljanak munkahelyükre,
családjukként tekintsenek az összetartó kollektívára, folyamatosan érezzék azt a fajta biztonságot, gondoskodást, támogatást, melyet egy család nyújthat, és amely lehetővé teszi számukra a
feladatok maradéktalan, felelősségteljes ellátását, az örömmel végzett munkát, az alkotói tevékenységet” - fogalmazott Lőrinc Ákos, az ÉRV. Zrt. vezérigazgatója.
A víziközmű-szolgáltató cég mindezek elősegítéseként olyan intézkedés- és programsorozatok megvalósítását tervezi a jövőben, melyek minden célcsoport megelégedésére szolgálhatnak majd. Előkészítés alatt állnak a szolgáltatási terület több pontján megvalósítandó kulturális, szabadidős, edukatív, egészségmegőrző, sport- és családi programok, valamint a társadalmi
felelősségvállalás jegyében a jótékonysági, önkéntes és véradási akciók kiterjesztése is.
ÉRV. Zrt.

Sport

2018. október 25.

Bowling

Irány a liga!?

Magabiztos győzelemnek indult, döntetlen lett a vége a Civis
Bowling Team utolsó alapszakaszbeli mérkőzésének. A házigazda Glow ” A” csapatát tavasszal 13-11-re győzte le a tiszaújvárosi székhelyű csapat, most 12-12 lett a vége.
A folytatásban a helyosztók következnek, ami eldönti az NBIből ki jut fel a ligába. Teljesítménye alapján erre az alapszakaszt
veretlenül záró Civis Bowling Teamnak is megvan az esélye.

Kajak-Kenu

Saját erőből

Elkészült a Tiszaújvárosi Kajak-Kenu és Sárkányhajó Egyesület
sporttelepén a kültéri edzőterem. A munkálatok végén az edzők
maguk vették kezükbe a munkát - nem csak képletesen -, hiszen
a biztonsági gumi járólapok lerakását ők végezték.
- Összesen 120 négyzetméter gumilapot tettünk le és további 20
négyzetméter térkő is a terület része - mondta Béke László az
egyesület elnöke. - A kondiparkban egyszerre 28 gyerek tud sajáttestsúlyos gyakorlatokat végezni, azaz közel egy teljes csoport.
A beruházást az egyesület saját erőből, mintegy 4 millió forintból valósította meg.

Kézilabda

Sikertelen nyitány

A TSC női kézilabda csapata ismét Borsodban vívja küzdelmeit.
Az első bajnokit már le is játszották, idegenben a Szerencs ellen.
Sajnos a nyitány nem sikerült, mert szoros meccsen kikaptak.
Szerencs -Tiszaújváros 32-31 (13-10)
Szerencs 20 néző. Vezette: Hajdú, Vinnai
A következő fordulóban hazai pályán lépnek pályára a lányok.
Október 26-án a felsőzsolcai Szepa KSE II. csapata ellen mérkőznek. A találkozó 16:30-kor kezdődik.

Kosárlabda

Vereség Szerencsen

A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK U18-as csapata október 18-án idegenbeli mérkőzésen csapott össze a Szerencs VSE
juniorjaival. Hullámzó játék mellett a hazaiak végül begyűjtötték a győzelmet.
Szerencs - Tiszaújváros 88-72
Benőcs Viktor vezetőedző: A mai mérkőzésünkön egy igazán futós, agresszív csapattal találkoztunk. Folyamatosan rajtunk voltak, így nehezen támadhattuk a gyűrűt, ők ugyanakkor nagyon
sok hármast szereztek, mert nem értünk ki a dobásaikra. Sajnos gyenge volt a védekezésünk, de a támadásaink sem voltak
gyorsak.

A Sportcentrum eseményei

Október 25. (csütörtök)
08.00- 17.00 Grassroots „C” edzőképzés			
			
Tárgyaló, Műfüvespálya
Október 26. (péntek)
Kézilabda
16.30 TSC - Szepa-AKSE bajnoki mérkőzés
			
Játékcsarnok
Október 27. (szombat)
Labdarúgás
10.00 FCT -Tállya KSE U14 bajnoki mérkőzés		
			
Füves pálya
12.00 FCT -Tállya KSE U15 bajnoki mérkőzés		
			
Füves pálya
Asztalitenisz
15.30 TSC- MEAFC II. bajnoki mérkőzés
			
Asztalitenisz- csarnok
Október 31. (szerda)
Labdarúgás
11.00 FCT - Sajóvölgye Focisuli U19 bajnoki mérkőzés
			
Füves pálya
13.00 FCT - Sajóvölgye Focisuli U17 bajnoki mérkőzés
			
Füves pálya

Labdarúgás

11. oldal

Másfél félidő a pokolban

Góllal kezdte és góllal zárta
a mérkőzést a Tiszaújváros,
ám a két találat között négyet
lőtt a Jászberény, ráadásul
Farkast is kiállította a játékvezető a 11. fordulóban.
Jászberény -Tiszaújváros 4-2 (1-1)
Gyöngyös: 200 néző. Vezette: Leél-Őssy
(Imrő, Molnár)
Jászberény: Menczeles - Szanyi (Szabó
T.), Hevesi-Tóth, Ilkovics, Fejes, Szemere, Sándor I. (Győrfi), Ludasi, Herczeg,
Farkas, Svedyuk (Lékó)
TFCT: Tóth. - Burics, Nagy D., Bussy,
Lippai, Nagy P. (Pap), Illés, Faggyas,
Kertész (Hussein), Papp (Dajka), Molnár
27. perc: Hevesi-Tóth buktatta ellenfelét
a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt
Nagy Péter értékesítette.(0-1)
37. perc: Ludasit Tóth ugyan még becsúszva szerelni tudta a tizenhatoson belül, a kipattanó labdát azonban Svedyuk
25 méterről az üres kapu emelte.(1-1)
48. perc: Fejes 20 méterről végzett el
szabadrúgást. Lövése a jobb sarokban
landolt. (2-1)
57. perc: Herczeg a jobb oldalról ívelt
szabadrúgást a kapu elé, a védők nem
tudtak felszabadítani, Ludasi pedig 5 méterről a hálóba kotorta a labdát. (3-1)
63. perc: Herczeget csak szabálytalanul
tudták elválasztani a labdától a tizenhatoson belül. A büntetőt a sértett magabiztosan lőtte a hálóba. (4 -1)
92. perc: Bal oldali beadás után Nagy D.
7 méterről lőtt a hálóba. (4-2)
Nehéz eldönteni, hogy az belső félidőben
kinek az akarata érvényesült a pályán, hiszen a hazaiak visszaálltak, átengedték a
kezdeményezést. A szolnoki vendégszerepléshez hasonlóan a TFCT 25 perc alatt
nagyon sok gólhelyzetet alakított ki, de
csak egy büntetőből sikerült megszerezni
a vezetést. Több gólt nem rúgtak a fiúk, a
Jászberénynek pedig helyzet nélkül sikerült betalálni, így a félidő 1-1 volt.

A második félidő úgy kezdődött, mint egy
rossz álom, negyedóra alatt három gólt is
kapott a Tiszaújváros, és nem volt rá válasz. Sőt, Farkasnak a játékvezető felmutatta a piros lapot is, így a 60. perctől emberhátrányban volt Gerliczki Máté csapata. Szépíteni már csak a hosszabbításban sikerült, de ezzel együtt is magabiztos győzelmet aratott a hazai alakulat.
Arany László: Úgy érzem, hogy az első
20 perc kivételével a mi akaratunk érvényesült. Jó mérkőzést játszottunk, további sok sikert kívánok a Tiszaújváros csapatának.
Gerliczki Máté: Akkor mondhatjuk majd
magunkról, hogy jobb csapatunk van, ha
az ilyen mérkőzéseket megnyerjük. Az
első félidőben el kellett volna dönteni a
mérkőzést, ehelyett egyenlített az ellenfél
és a második félidő 10 perces rövidzárlatában el is döntötte a pontok sorsát.
A forduló további eredményei:
Putnok - Nyírbátor 1-1
Cigánd - Eger 0-1
ESMTK - Debrecen 0-1
DVTK II - Szolnok 1-3
SBTC - Sényő 1-1
Sajóbábony - Gyöngyös 1-0
1. Szolnok
2. Sényő		
3. ESMTK
4. Jászberény
5. Füzesgyarmat
6. Putnok
7. Nyírbátor
8. Eger 		
9 DEAC		
10. Tállya
11. Tiszaújváros
12. Sajóbábony
13. Cigánd
14. DVTK II
15. Gyöngyös
16. SBTC

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Tállya - Füzesgyarmat 0-4
Következik a 12. forduló
Október 28., vasárnap 13:30
DVTK II - Jászberény
Szolnok - ESMTK
DEAC - Cigánd
Eger - Tállya
Füzesgyarmat - Sajóbábony
Gyöngyös - SBTC
Sényő - Putnok
Nyírbátor - Tiszaújváros

Felemás utánpótlás
Két győzelem és két vereség a mérlege a
TFCT utánpótlásnak.
U19
Cigánd - Tiszaújváros 13-0 (6-0)
U17
Cigánd SE - FC Tiszaújváros 1-8 (0-4)
Gól: Kundrák 5, Tót 2, Kolompár
U15
FC Tiszaújváros - Karcag 3-0 (1-0)
Gól: Tarnóczi, Hornyák, Illés
U14
FC Tiszaújváros - Karcagi SE 1-3 (1-1)
Gól: Tanyi

Az NB III. Keleti csoport állása
8
1
2
26 - 11		
7
3
1
21 - 11		
7
2
2
12 - 8		
7
1
3
29 - 16		
6
2
3
16 - 9		
5
2
4
19 – 16		
5
2
4
18 - 15		
5
2
4
15 - 13		
4
3
4
20 - 18		
4
3
4
17 - 18		
4
2
5
25 - 19		
4
0
7
14 - 25		
2
1
8
12 - 24		
2
1
8
12 - 26		
1
4
6
12 - 25		
1
3
7
12 - 26		

25
24
23
22
20
17
17
17
15
15
14
12
7
7
7
6

Tömegsport

Futók a szőlőben és a belvárosban

Két nagyszabású futóversenyt
is rendeztek viszonylag rövid
idő alatt megyénkben.

Disznókő
Hatodik alkalommal rendezték meg a
Disznókő Tokaj Futókör elnevezésű terepfutóversenyt, melyre az ország minden részéből érkeztek sportemberek,
mintegy háromszázan.
A házigazda Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet mezőzombori központjában kora
reggeltől folyamatosan vették fel rajtszámaikat a rendező Marathon Club munkatársaitól a futók, akik közül a 18 év felettiek egy-egy palack finom bort is kaptak
ajándékba.
A csodálatosan szép idővel kísért első rajthoz a Joyson-félmaraton egyéni
és váltó, valamint a Nomád kismaraton
mezőnye sorakozott fel. Egy órával később elindult a Nomád-minimaraton népes csoportja is.
Ott volt a körönként 270, illetve 550
méter szintkülönbségre is vállalkozó futók között a magyar hosszútávfutás legendája, a fancsali Bogár János is, aki
ezúttal derekasan harcolt, de a tőle lényegesen fiatalabb Bacsó Bencével és
Kánai Rolanddal nem bírt el 20 km-en.
A hölgyeknél az utóbbi években a borsodi versenyek hosszabb távjain veretlen
Szanyi Ágnes most sem talált legyőzőre. A 10 km-es versenyben az idei ifjúsági sky running világbajnokság kétszeres bronzérmese, a miskolci Németh Luca lett a legjobb, őt a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója, Berencsi Lili követte a célban.. A férfiaknál a sokszoros ma-

Több mint 1200-an álltak rajthoz a Barátság Maratonon.
gyar bajnok tiszaújvárosi triatlonos, Lehmann Bence vitte el a pálmát.

Barátság
Több mint ezerkétszáz futó választotta
sportolási lehetőségként a 17. miskolci
Barátság Maraton nemzetközi utcai futófesztivált. A Tiszaújvárosi Triatlon Klub
sportolói ezúttal is jól szerepeltek, szinte minden versenyszámban ott voltak az
élmezőnyben.
A szeles, kicsit borult időjárás sem vette el az ország minden részéből, valamint
Dél-Afrikából, Franciaországból és Szlovákiából érkezett futók kedvét: sokan a
pálya kedvező vonalvezetése miatt egyéni csúcsra törekedtek, és voltak olyanok
is, akik csak teljesíteni szerették volna a
maguk elé kitűzött távot.

A 600 méteres és az 1,8 km-es Decathlon gyermekfutamok a legkisebbeket szólították meg, a nagy nyüzsgés után pedig
már a belvárosban kijelölt körpálya felé
fordult a figyelem. Előbb az 5,27 km-es
mezőny és a maratoni táv indulói rajtoltak, utóbbiakra nyolc kör várt. Leggyorsabban Szécsényi Ádám a Dunakeszi
VSE atlétája teljesítette a leghosszabb
számot, míg a hölgyeknél Szanyi Ágnesnek, a Zöld Sportok Clubja versenyzőjének jóvoltából címvédés történt a klas�szikus távon.
Félmaratonon, melyet a sajóörösi Kánai
Roland nyert meg, Balogh Bence ezüstöt,
Sávolyi Sára bronzot hozott, a kismaratonon pedig Vágási Zoltán végzet a második helyen.
SZIS

12. oldal

Rendezvények

2018. október 25.

