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Emberek, gépek, anyagok

Felkészülve a télre

Az emberek, a gépek készen állnak.

Újabb fás területekkel gazdagodik városunk. A Zöldülő Tiszaújváros program keretében ismét több mint 200 fát ültetnek
el. Cikkünk a 3. oldalon.

Pótolni kell a készleteket

Véradás volt, van, lesz

A vérkészletek pótlására
évente több véradást is szervez a Magyar Vöröskereszt.
Legutóbb a Hamvas Béla Városi Könyvtárban rendeztek
kétnapos akciót.
Balesetek, tragédiák, kórházi műtétek,
életmentő beavatkozások. A vérkészletek gyorsan fogynak, hiszen a vérre nagy
szükség van, ezért is szerveznek évente
több véradást. A legutóbbi tiszaújvárosi
kétnapos akció első napján 69-en, a másodikon 49-en adtak vért. Hat első véradó
is volt, köztük egy 58 éves nő, aki életében először jelentkezett véradásra. Az első nap csúcstartója Tamásné Bálint Piroska volt, akinek ez volt a 73. véradása.
- Egy véradással három életet menthetünk meg, tehát ezzel a 140 egység vérrel, amire számítunk a két nap alatt, háromszor ennyi betegen tudunk segíteni
- nyilatkozta lapunknak Laták Kamilla,
a Magyar Vöröskereszt B-A-Z Megyei
Szervezetének véradószervező koordinátora. - Ezért is fontos, hogy minél több
donor jelentkezzen. Mindig el szoktuk
mondani, hogy bizonyos vérkészítmények csak korlátozott ideig tarthatók el,

Megtartotta szokásos téli gépszemléjét a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. Az utak, járdák síkosságmentesítését idén hét járművel végzik
majd, csakúgy, mint tavaly. A gépek készen állnak,
a téli készenlét mától, november 15-étől indul.
- Két MAN jármű végzi majd az utak síkosságmentesítését mondta Krajnyák László, a cég műszaki vezetője -, három Multicar a járdák, parkolók, kerékpárutak mentesítését, illetve két
traktor is hadrendbe állt, amik az alsóbbrendű utak és parkolók
hóeltakarítását végzik majd. Egy átlagos csapadékos téli napon
mintegy négy óra kell ahhoz, hogy a város valamennyi útját, járdáját, parkolóját megtisztítsák. November 15-én kezdődik a téli
készenlét, heti váltásban vannak a gépjárművezetők és a kézi kiegészítő állomány, az ő beosztásuk is megtörtént.

Elkészült a Sajó-híd

Indul a forgalom
Kesznyéten felé

Csütörtökön megnyitják az utat a forgalom előtt a kesznyéteni
Sajó-hídon. A beruházás műszaki átadása ma délben kezdődik,
apróbb tereprendezési munkálatok még vannak hátra, de közlekedni már lehet a hídon. A felújítás augusztus elsején kezdődött,
akkor zárták le a hidat, amit 280 millió forintból építettek újjá.
A magyar honvédség elbontotta az átmeneti megoldást nyújtó
pontonhídját, a felépítmény helyén újra komp fog közlekedni tudtuk meg Kecső Imrétől, Kesznyéten polgármesterétől.

Két nap alatt 118-an adtak vért.
tehát a készleteket folyamatosan pótolni
kell. Minden vércsoportból kell, hogy a
megfelelő mennyiség rendelkezésre álljon, mert a cél az, ha egy betegnek vérre
van szüksége, akkor csoportazonos vért
kapjon mindenféleképpen. Ez a mostani
véradás egy támogatott véradás. Egy helyi vállalkozó ajánlotta fel a segítségét,

akinek sajnos súlyos betegség merült föl
a családjában, nehezen találtak véradót
a beteg részére, aki vállalta volna, hogy
irányítottan vért ad, ezért úgy gondolták,
hogy megvendégelik most itt a véradókat, akik önként jelentkeznek és idegeneknek felajánlják a vérüket - tette hozzá az akció szervezője.

Ma délutántól már lehet közlekedni a felújított hídon.

Sokféle

2. oldal

Maradandó sérülést okozott az ittas sofőr

Alkoholos cserbenhagyó

Három eljárás is indult egy
tiszaújvárosi ittas sofőrrel
szemben, aki 5 percen belül
két közúti közlekedési balesetet is okozott, majd a helyszínt
mindkét esetben elhagyta.
Segítségnyújtás elmulasztása, járművezetés ittas állapotban bűntett és cserbenhagyás vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság egy 49
éves helyi lakossal szemben.
A férfi november 8-án autójával a 35-ös
számú főúton a Sajószöged és Nagycsécs
közötti útszakaszon 15 óra 29 perckor nekiütközött egy előtte közlekedő személy-

Helyszínelés a második balesetnél.

A vétlen autós gépjárműve.

gépkocsinak, ami ennek következtében a
vízelvezető árokba hajtott. A vétlen járműben utazó utas nyolc napon túl gyógyuló, maradandó sérülést szenvedett. A
baleset okozója segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt.
A sofőr ezt követően Nagycsécs irányából Nyékládháza felé tartott, amikor 15
óra 33 perckor a körforgalomnál nem
adott elsőbbséget egy másik autósnak így
összeütköztek. Az anyagi káros közleke-

dési baleset után a tiszaújvárosi férfi ismét elhajtott a helyszínről.
A bejelentéseket követően a rendőrök rövid idő alatt azonosították, elfogták, majd
a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit. A
vele szemben alkalmazott alkoholszonda
pozitív értéket mutatott, vezetői engedélyét a hatóság bevonta.
police.hu
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 18-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd november 19-től (hétfőtől) a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341-050) 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
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

kronika@tiszatv.hu

Köszönet a pulóverekért

Az önzetlen segítés megnyilvánulásának lehettünk tanúi az elmúlt napokban.
Suller Istvánné, a Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub
örökös elnöke hagyatékból származó fonalakat használt fel
gyönyörű gyermekpulóverek készítéséhez. Az elkészült 17 ruhaneműt a Pedagógus Szakszervezetnek (PSZ) ajándékozta,
akik rászoruló családoknak juttatták el azokat.
Köszönjük Erzsike néninek, hogy fáradságot nem kímélve
dolgozott a csodálatos és hasznos ruhadarabokon. Reméljük,
még sokáig jó egészégben örvendeztet meg valamennyiünket
szerénységével, önzetlenségével.
Demjén Barnabásné
a PSZ nyugdíjas tagozatának elnöke

Botlás
Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novemberi 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.

Egyházi hírek
Római katolikus
Szerdán, csütörtökök és pénteken 8:30-kor, kedden 17 órától
Fatimai engesztelő imaóra, 18 órakor szentmise Szűz Máriáról, szombaton a kassai zarándokút miatt nem lesz szentmise.
Vasárnap a szokásos időben 11 órakor lesz szentmise templomunkban. A szombati miseszándékot áttettük vasárnapra!
November 24-én Krisztus Király vasárnapjának előestéjén 17
órától szentségimádási óra lesz. Felkészülés a 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra.
A Fráter György Katolikus Gimnázium szeretettel várja nyílt
napjaira az érdeklődőket.
A 8. osztályos tanulókat november 20-án 7:30-tól, a 4. osztályos tanulókat és szüleiket november 27-én reggel 7:30-tól
várják.
A szülők számára mindkét alkalommal 7:45-kor tájékoztatót
tartanak.

Református
Tiszaújváros
November 15-én 17.00 órakor Rákász Gergely orgonakoncertje lesz.
November 17-én, szombaton 17.00 órakor ifjúsági alkalom
kezdődik.
November 18-án, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet lesz.
Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára.
November 18-án 16.00 órakor zenés istentisztelet lesz az imateremben.
Tiszaszederkény
November 18-án, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Görögkatolikus
Csütörtökön, november15-én kezdődik a karácsonyi böjt időszaka. Pénteken 17.00 vecsernye, utána akathisztosz (dicsérőének) az Istenszülő Szűz Máriához. Szombaton 8.00 Szent
Liturgia, 17.00 vecsernye. Vasárnap 10.00 utrenye, 11.00
Szent Liturgia. Hétfőn és kedden 17.00 vecsernye. Szerdán
8.00 Szent Liturgia, 17.00 vecsernye.
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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Az ünnep is hétköznap

Köszönet a munkáért

Magyarországon harminc éve kezdődött a szociális munkások képzése.
November 12-e a szociális munka napja. Ezen a napon köszöntik világszerte azokat, akik ezt az áldozatos munkát választották hivatásul. Önálló tudományágként 1980-ban jelent meg Magyarországon, 1989-ben kezdődött a szociális munkások képzése. Ettől az időponttól számítják lényegében a szakma létrejöttét. Hazánkban 1997-ben köszöntötték először képviselőit, s
2017-ben nyilvánították munkaszüneti nappá november 12-ét az
ágazat dolgozóinak.
Már, ahol ez lehetséges, hiszen a segítségnyújtás, a gondoskodás, az idősek, elesettek gondozása napi feladat, itt nincs ünnepnap, nem állhat le a munka.
Ezt az áldozatos tevékenységet köszönte meg a város vezetése
november 10-én a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ ünnepi munkaértekezletén.
f.l.

Ünnepelve is dolgoznak.

Ne barátkozzunk!

Rókák a város szélén

A fiatal, tapasztalatlan rókák nem félnek az embertől.
Egyre több a róka a városban - ezt bizonyítják az
internetre feltöltött fotók is. Rókát láttak a Sörpatikánál, a zeneiskolánál, a Jabilnél. Egyértelmű,
hogy enni járnak ide. De vajon veszélyesek-e? Mit
tehetünk ellenük, voltaképp értük?
Az első és legfontosabb az, hogy ne etessük, ne simogassuk
őket.
- A rókák territoriális állatok - mondja Koleszár Péter vadőr -,
amint felnőnek, a szülők elzavarják őket, így új életteret kell
keresniük. Ilyen rókák jönnek be a városba a könnyű táplálékszerzés reményében. Ezek a rókák nem lehetnek sokan, rendszeresen olyan kettő-három jár ide Tiszaújvárosba. Fiatalok és tapasztalatlanok, nem félnek az emberektől. Nem veszettek, életkorukból adódóan nem félnek az embertől. Fontos azonban,
hogy ne etessük, és ne simogassuk őket. A rókák figyelmes és
intelligens állatok, ha mégis a közelünkbe jönnek, elég hangosan dobbantani, kiáltani vagy tapsolni, és máris elszaladnak –
magyarázza a vadőr.
- A vadállatoknak a természetben van a helye - teszi hozzá Dr.
Pap Imre állatorvos -, közegészségügyi szempontból is fontos,
hogy ne városiasodjanak el a rókák. Ezek az állatok megtalálják itt a táplálékukat, rágcsálókat, madarakat és persze a kukák
tartalmát. A rókákat rendszeresen immunizálják, ilyenkor szokott ebzárlat lenni, hogy az enterális vakcinákat a rókák egyék
meg. Ritka az, hogy veszett lenne egy róka, de mégsem zárható ki teljesen, ezért is nem szabad simogatni, közel menni hozzájuk, hisz ha valakit megharapna egy veszett róka, akkor abból
nagyon komoly problémák származhatnak.
Fodor Petra

Faültetés
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Tovább zöldül Tiszaújváros

Újabb fás területekkel gazdagodik városunk. A Zöldülő
Tiszaújváros programban ismét több, mint 200 fát ültetnek el.
- Tiszaújváros területén 194 fát ültetnek
el a Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai - nyilatkozta lapunknak Török László,
a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési munkatársa. - Az időjárás jelenleg kedvez a faültetésnek, ha ez így marad, hamarosan be is fejeződik a fásítás. Az ültetés mellett azonban ismét szükség van
21 egészségkárosodott fa kivágására is.
Azonban azt gondolom, hogy ez az arány
nem rossz, hiszen mégiscsak jóval több
fát ültetünk, mint amennyit kivágunk a
városban.
A több mint 190 fa mellett 15 fát a Tiszaszolg 2004 Kft és a Városgazda Kft.
közösen vásárolt, amiket a Tisza-parti városrészben ültetnek el. Így összesen 209
földlabdás facsemete kerül városi talajba.
- Mogyorót, tölgyet, kőrist és hársfákat ül-

A fásítás során 209 földlabdás facsemetét ültettek el.
tetünk - mutatta Tamits Adrienn, a Város- a gyökérzetet. Ez egy természetes eredegazda Nonprofit Kft. kertészeti részlegve- tű mikorrhiza gomba, ami abban segíti a
zetője a túlkoros, többször iskolázott fá- növényt, hogy könnyebben felvegye a vikat. - Egy speciális szert használunk az zet és a tápanyagot. Használunk ilyenkor
új fák ültetésénél. Symbivittel szórjuk be még egy Force G nevű szert is, ami a talajban lévő kártevőktől védi meg a növényzetet. Természetesen a már meglévő növényekről is gondoskodunk ilyenkor ősszel. A cserjék, bokrok környezetében lévő földfelületet meglazítjuk, hogy a
téli csapadék könnyebben bejusson a talajba, amit így jobban tud hasznosítani a
növény. Ez a hantos ásás, ami a tavaszi
indulásnál is segíti a növényeket, hiszen
a laza szerkezetű talajból könnyebben jut
tápanyaghoz. A kis fák törzsét is kezeljük
egy erre való fehér szerrel. Erre azért van
szükség, hogy a téli és nyári napsütésben
megóvja a fa kérgét a kiszáradástól.
A fák ültetésének nincs még vége. A Zöldülő Tiszaújváros program jövő ősszel
folytatódik.
A gyökérzetet a Symbivit természetes gombával szórták be, hogy könnyebben
ema
vegye fel a vizet és a tápanyagot.

Téli közlekedés

Kis odafigyelés nagy gondot előzhet meg

Nem csak a téli gumi cseréjére kell odafigyelniük az autósoknak a hideg idő beálltával. Érdemes szakszervizben átnézetni a járműveket,
mert egy néhány forintos beavatkozás akár súlyos összegek kiadásától mentheti meg
a tulajdonosokat.
A nedves, nyálkás úton könnyen megcsúszik az autó. Ilyenkor ősszel egy gyenge
talajmenti fagy is tetézni tudja a bajokat,
ezért fontos, hogy megfelelően felkészített járművel közlekedjünk.
- Mindig lecserélem a gumit az évszaknak megfelelően - mondta Vajas Norbert
-, most már téli gumi van rajta. Az életkorát is szoktam nézni, olyan négy-öt év
után cserélem, mert bekeményedik és
nem látja el a funkcióját.
A közlekedésben résztvevők többsége ma
már felelősségteljesen ül a volán mögé.
- Nagyon odafigyelek a látási és útviszonyokra, mert ez fontos a közlekedésnél mondta Szentgyörgyi Antal. - Mindenkinek azt ajánlom, hogy amikor bejönnek a
rossz idők, a ködös nyálkás idők, tegyék

A hűtő- és szélvédőmosó folyadék fagyállóságát is ellenőrizni kell.
rendbe a kocsijukat minden tekintetben.
Egy gyors műszeres mérés komoly kiadásoktól óvhatja meg a tulajdonosokat.
A nem megfelelő fagyálló hűtő- és szélvédőmosó folyadék ugyanis amennyiben megfagy, komoly károkat okozhat a
motorban vagy egyéb rendszerekben. De
nem csak ez sínyli meg a hideg időjárást.
- Rendszeres probléma hidegebb időben,

A kerékpárokat is érdemes felkészíteni a téli közlekedésre.

hogy az akkumulátorok tönkremennek mondja Miklósi Ádám, a Barnati Car Bt.
műhelyvezetője. - Ezeknek az ellenőrzését is meg lehet oldani különböző műszerekkel, a teljes átvizsgálás során azt is lehet kérni, hogy az akkumulátorok minőségét ellenőrizzék.
Nem csak a négykerekűekre érdemes
odafigyelni. Tiszaújváros kerékpáros város, sokan pattannak a drótszamárra,
hogy azon közlekedjenek télen is. Éppen
ezért ezeket is érdemes a téli közlekedésre felkészíteni.
- Az első és legfontosabb a világítás mondta az üzletsoron található kerékpáros bolt szerelője, Kovács Szabolcs. - Látni és látszani! Fontos, hogy legyen olyan
első- és hátsó lámpa, ami messziről észrevehető.
A kerékpárra szerelt prizma, valamint a
fényvisszaverő mellény is sokat segíthet a
láthatóság javításában. Ami a járműveket
illeti, azokat is érdemes átnézni, beolajozni, a kopottabb gumiabroncsokat akár
lecserélni is, hiszen így sok kellemetlenségtől óvhatjuk meg magunkat.
Borza

Mindenes
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Pályaorientációs nap

Szakmákkal ismerkedtek a gyerekek

Újra pályaorientációs napot
tartottak a város két iskolájában szombat délelőtt.
A hatnapos munkahét utolsó napját nem
az iskolapadban töltötték a gyerekek. A
Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola egyaránt színes programokat, előadásokat kínált a tanulóknak az iskola falain belül, azonban voltak olyan osztályok is, akik nyakukba vették a várost, hogy megismerkedjenek néhány szakmával, foglalkozással munka
közben is.
- Mi a rendőrségre fogunk menni - mondta a Hunyadi iskolába járó Szendrei Áron.
- Elmondják és meg is mutatják majd nekünk, hogy mi a feladatuk a rendőröknek.
- Tavaly rendeztünk először pályaorientációs napot - nyilatkozta lapunknak Hok
Csaba, a Hunyadi iskola intézményvezetője. - Nagyon nagy sikere volt, így úgy
döntöttünk, hogy idén is megszervezzük. Tulajdonképpen megpróbálunk a nagyobbaknak, illetve a kisebb gyerekeknek is segítséget adni abban, hogy a különböző szakmákba, foglalkozásokba betekinthessenek. Ezen a napon nem csak
az a célunk, hogy a pályaválasztást segítsük, hanem, hogy megismertessük a gyerekeket olyan technikákkal is, amit a mindennapi napi életben is hasznosítani tudnak. Például ellátogattak a kormányhivatalba, ahol sok hasznos információhoz jutottak. Elmondták nekik, hogyan kell útlevelet, személyigazolványt csináltatni.

Benne voltunk, leszünk a tévében!
Idén nagy örömünkre eljöttek hozzánk
a Magyar Honvédség tűzszerészei, akik
egész délelőtt bemutatót tartottak tanulóinknak. Hoztak hatástalan bombákat, melyeket a gyerekek kézbe is vehettek, megnézhették, hogyan dolgoznak a bombakereső kutyák, és egy érdekes szerkezetet is
láthattunk, egy robotot, amit gyanús csomagokhoz irányítanak a tűzszerészek.
A két iskolából hozzánk, a Tiszaújvárosi
Krónika szerkesztőségébe és a Tisza TV
stúdiójába is jöttek osztályok. Kipróbálhatták milyen híradót vezetni, és súgógépről olvasni, kamerázni, feliratot írni.
Saját összeállításuk készítésében is részt
vettek, felmondták a hangot, majd megnézhették, hogyan vágják meg az anyagot, hogyan kerülnek a kamerával felvett

A gyerekek megismerkedhettek a - súlyra is - komolyabb eszközökkel.

képek az általuk felmondott szövegre. Az
újság szerkesztőségében a lap tördelésébe, készítésébe pillanthattak bele. A látogatás végén egy róluk szóló Krónika oldalt is magukkal vihettek emlékül.
- Nagyon tetszett minden, amit itt láttam
- mondta Szűcs Réka, a Széchenyi iskola hatodikosa. - Nagyon érdekes volt látni, hogy hogyan készülnek az adások, mi
a műsorvezető dolga és a vágószobában
hogyan állnak össze az anyagok. Azt hiszem, el tudnám magam képzelni ebben
a szakmában. A szerkesztés vagy a riportkészítés érdekelne.
- A mai gyerekek életének szerves része
a média - mondta Homródi Zsolt, a Széchenyi iskola pedagógusa. - A tévé, az internet, a különböző videómegosztó csatornák jelen vannak a mindennapjaikban.
Sok gyereket nagyon érdekel a felvételkészítés, a technikai háttér, éppen ezért
döntöttünk úgy, hogy a pályaorientációs napot kihasználva ellátogatunk a helyi média szerkesztőségébe. Több szempontból is hasznos nekik ez a kis kirándulás, hiszen videót ma már gyakorlatilag
bárki készíthet mobiltelefonjával, azonban itt beleláthatnak abba, hogy hogyan
kell szakszerűen műsort és újságot készíteni. Megismerkedhetnek a komolyabb
eszközökkel és azokkal az emberekkel,
akik azon dolgoznak, hogy minden héten
legyen Tisza TV és a postaládákban Krónika.
ema

kronika@tiszatv.hu

Hunyadis pályaorientáció

A tavalyi tanévhez hasonlóan ismét pályaorientációs napot rendeztünk intézményünkben. Pedagógusaink és a szülők segítségével sikerült egy tartalmas, érdekes
és a foglalkozások széles körének megismerését szolgáló programot szerveznünk.
Az alsó tagozatosoknál több szülő mesélt
a munkájáról, majd az osztályok különböző helyszínekre, a Goods Marketbe, a
mentőállomásra, a Sportcentrum uszodájába, a Postára, a vasútállomásra, a zeneiskolába, a tűzoltóságra vagy a Tisza TV-be
látogattak el. A mentősök a szakszerű újraélesztést is bemutatták nekik, a tűzoltóság pedig egy tűzoltóautó megmutatásával színesítette programjukat. A felsősök videókat tekintettek meg szakmákról,
majd az ötödikesek a rendőrségen folytatták a szakmák megismerését, a hatodiko-

Tűzoltók is színesítették a proramot.

A tűzszerészek bemutatóját minden osztály megtekintette.
sokat Tiszadobon a vadászat és a gazdál- közzel, 8-10 fővel, tűzszerész felszerelékodás rejtelmeibe vezették be egy tál me- sek statikus bemutatójával (felszerelések,
leg étellel is vendégül látva őket. A hete- védőruha, tűzszerész robot, stb.), illetve
dik és nyolcadik évfolyamosok a MOL- egy kisebb dinamikus robbanóanyag kenál tettek üzemlátogatást. Két csoport az reső kutyás bemutatóval járult hozzá a
önkormányzatnál és a kormányhivatalnál rendezvényünkhöz. Az Éltes Mátyás takapott tájékoztatást az ott dolgozók mun- giskolánkban a tanulók szintén videókat
kájáról. Ezzel párhuzamosan, forgószín- néztek szakmákról, ellátogattak egy zöldpadszerűen minden osztály előadást és az ségeshez és a parkgondozók munkáját fiiskola parkolójában érdekes bemutatót te- gyelték meg, majd foglalkozásokhoz kapkinthetett meg Lengyel László alezredes csolódó szerepjátékokat játszottak.
közbenjárására a Magyar Honvédség 1. Köszönjük ezt a tartalmas programot
Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred minden közreműködőnek!
erre a napra való kitelepülésével. Az ezMarkovicsné Szabó Enikő
red kijelölt állománya 2-3 technikai eszintézményvezető-helyettes

2018. november 15.

Ha már lúd, legyen kövér

Márton-napi
vigasság

Ahogy a terem, úgy egyetlen gyomor sem maradt üresen.
November 11-e ősidők óta a téli évnegyed kezdőnapja. Márton
napján nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. Ez a nap a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezt a hangulatot varázsolták a
Központi Étterembe november 13-án a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ Márton-napi vigasságán.
Ilyenkor szokás megkóstolni először az újbort, és mivel novemberben már le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafogások. Ezúttal ludaskása volt a tányérokon,
de a bor sem hiányzott az asztalokról. Ahogy a nótaszó sem, erről Újvári Marika nótaénekes gondoskodott.
f.l.

Teremlabdarúgás

Elindult az alapszakasz

Hétről-hétre játszanak egy jót.
Negyedik hete zajlik a már hagyományos téli teremlabdarúgó torna Tiszaújvárosban. A 10 csapatos bajnokság alapszakasza áprilisig tart majd.
Ezt követően a sportfesztiválon rájátszásban dől el
az elsőség.
A csapatok vegyes képet mutatnak, vannak egykori nagypályás
focisták, és vannak baráti társaságból verbuválódott alakulatok
is. Ez utóbbira példa a Speciál-J.
- Ez a kispályás labdarúgó torna véleményem szerint a lelkesedést és a futball iránti szeretetet tükrözi - mondta István Tamás,
a Special-J játékosa. - Közöttünk nincs nagypályás focista, mi
csak a sport szeretete miatt járunk össze.
A mérkőzéseket hétfőn és kedden késő délután játsszák, az első
fordulók után a Konako és a Galaktikusok álltak a tabella élén.
- Ez egy hagyomány számunkra - mondta a Galaktikusok csapatkapitánya, Szabó Gábor. - Egy baráti társaságból áll ki a csapat. Nekünk az a lényeg, hogy hetente összegyűlik a társaság és
játszunk egy jót.
Az idén 20 éves Sportcentrumban a kezdetek óta megrendezik
a téli teremtornát.
- Mindig alakulnak a csapatok, természetesen vannak olyanok,
akik már szinte a kezdetektől járnak - tudtuk meg Lukácsné Szabó Anikótól, a létesítmény programmenedzserétől. - Összesen
mintegy 150-160 sportolót mozgat meg ez a torna.
Négy forduló után a tabellát egyedüli veretlenként a Galaktikusok csapata vezeti.

Pályaválasztási szülői értekezlet
a Brassaiban
7-8. osztályos általános iskolai tanulóknak és szüleiknek
2018. 11. 20-án 16:30-tól az iskola aulájában.
Bemutatkoznak oktatási partnereink, helyi cégek, munkáltatók. Duális képzésre való lehetőség. Végzés utáni munkahelykínálat.

Sport plusz
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Kosárlabda

Országos elődöntős
az Eötvös

Hátsó sor: Lenke Balázs, Balogh Ákos, Gerőcs Bálint, Jónás
Bence, Eremiás Kristóf.
Első sor: Ferencz Krisztofer, Drizner Gábor, Illés Gábor, Molnár Bence, Szendrey Zsombor (edző, testnevelő), Szilasi
Bence, Taskó István, Orosz Zoltán, Bélteczki Balázs.
November 8-án rendezték meg az V-VI. korcsoportos kosárlabda diákolimpia megyei döntőjét,
melynek az alapszakasz-eredmények után Szerencs adott otthont.
Hosszú évek után nem a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium rendezte a döntőt. Az alapszakaszban két csoportra osztották az indulókat. Volt egy miskolci 5 csapatos, és egy „vidéki”
3 csapatos csoport. Az Eötvös az ugyancsak tiszaújvárosi Brassaival és a szerencsi Bocskaival került össze. Oda-visszavágó
mérkőzésekkel döntötték el az első hely sorsát. Hazai pályán az
Eötvös diadalmaskodott a Bocskai ellen (93-92), idegenben viszont a Szerencs bizonyult jobbnak, és a nagyobb pontkülönbségnek köszönhetően (103-97) a Szerencs rendezte meg a megyei döntőt.
A miskolci Fényi Jezsuita, a Diósgyőri, a Tiszaújvárosi Eötvös
és a házigazda Szerencs Bocskai Gimnáziumok kvalifikálták
magukat a négyes döntőbe.
Az első meccsen kissé fásultan játszva, de nagyot küzdve, a Fényi gimi felett aratott győzelem azt jelentette, hogy döntőt játszhat az Eötvös, mégpedig a Bocskai ellen.
A döntőben nagy sebességgel, nagy elánnal mentek egymásnak
a fiúk, és mint akik nem ismernek lehetetlent, dobást alig hibázva, nagyon jó védekezéssel, maximális különbséggel a negyedik
negyed derekán leléptette ellenfelét az Eötvös. Senki sem gondolta volna, hogy az alapszakasz eredménye után ilyen nagy különbség születhet, de nagyon akarták a győzelmet, amit ki is harcoltak. Ezzel egyenes ágon jogot szereztek az országos elődöntőben való szerepléshez.
Elődöntő: Fényi Jezsuita Miskolc - Eötvös Tiszaújváros 62 – 79
Döntő: Bocskai Szerencs - Eötvös Tiszaújváros 50 – 90

Kajak-Kenu

Sikeres próba

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai és versenysport bizottságának döntése értelmében 2019től a Héraklész fizikai felmérőverseny rendszerében változtatások lesznek az U8-U14 korosztályokat érintően.
Ezen módosítások „tesztelése” okán is rendeztek egy őszi fizikai
felmérőt a Dunavarsányi Olimpiai Központban, ahová az újításokat/változtatásokat kezdeményező, azokat kidolgozó szakmai
csapat a Tiszaújvárosi Kajak Kenu és Sárkányhajó Egyesület PeTEAM csapatát is meghívta.
- Örömmel vettük a felkérést - mondta dr. Juhász Péter, a csoport vezetője -, természetesen ezt a tesztversenyt a helyén kezeljük, ugyanakkor a meghívást a csapatom, elsősorban a gyerekek munkájának, eredményeinek és fejlődésének elismerésének is tekintem.
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója személyesen gratulált a felmérőn mutatott eredményekhez, és köszönte
meg a tiszaújvárosi csoport részvételét.
A változtatás lényege, hogy korosztályonként eltérő feladatokban bizonyos szinteket kell majd a versenyzőknek teljesíteniük,
és a teljesítményük alapján történik a versenyzők minősítése.
Az egyesületenkénti minősített versenyzők száma meghatározó
lesz az egyesületeknek szétosztandó támogatásoknál. Összességében a dunavarsányi teszt egy jó edzésnek volt felfogható. Külön említést érdemel, hogy Macsó Lili az U9-es lányok között a
legjobb futóteljesítményt nyújtotta.

Sakk

5. oldal

Amikor a minőségek találkoznak

Magyarország harmadik legrangosabb sakkversenyévé
nőtte ki magát az elmúlt négy
évben a Chess in the City sorozat Tiszaújváros Kupája. A
szellemi sportág idei viadalán öt nemzet közel 160 versenyzője ült az asztalok mögé, hogy három kategóriában
döntsék el, ki a pepita táblák
legjobb stratégája.
Három forduló után pénteken késő délután rendezték meg a verseny hagyományos elemét a schnell azaz gyorsversenyt.
- Szeretem, ha gyorsabban megy a játék
- mondta a megmérettetés előtt a miskolci Papp Levente. - A hosszúban van idő
gondolkodni, a gyorsban van, aki kapkod
és elrontja, de van fordítva is, aki gyorsban jobb. Például én.
A gyorsaság általában a fiatalokat jellemzi, de ez nem feltétlenül igaz a sakkban.
- Az idősebbek rutinosak, rengeteg játszmát
lejátszottak - mondta a tiszaújvárosi Baranya
Sándor - , minden a fejükben van, a fiatalok
meg lendületesen, gyorsan csinálják, de tulajdonképpen nincs tétje. Nem számít, ha kikapok, az sem, ha győzök, csak szórakozunk.
A szórakozás kevésbé igaz az „igazi”
sakkban. Mind a tét, mind az energiaigény
nagy. A négy nap alatt mindössze hét partit játszanak a versenyzők, ám ezek akár 5
órásak is lehetnek. A legjobbak a három
kategóriában több mint 1 millió forintért
küzdöttek, nem babra ment tehát a játék.
- Mexikóból is érkezett játékos - nyilatkozta nem kis büszkeséggel Galkó Tibor versenyigazgató. - Nagy örömünkre
egyre több ország kapcsolódik be ebbe a
versenysorozatba. Magyarországon most
a harmadik legjelentősebb verseny a Tiszaújváros Kupa. Ezt mutatja az is, hogy
öt országból 157-en neveztek, köztük 16
nemzetközi mester és rengeteg ifjúsági-,
és hölgyjátékos is.
Például Gál Hanna Krisztina is, aki bár
hivatalosan még nem kérte meg a címet,
pontszáma alapján már nemzetközi női
mesternek számít
- Nekem nagyon teszik, hogy ilyen szép
nagy teremben tudunk játszani - mondta
a verseny végén, amit saját bevallása sze-

Öt nemzet 157 versenyzője ült asztalhoz.
rint jól teljesített, hiszen a legmagasabb
szintű csoportban a legjobb hölgynek járó trófeát ő kapta. - Nagyon jók a körülmények. Nekem nagyon, nagyon tetszik
ez a verseny, és egy jó erős mezőnyt sikerült összehozni, nagyon jó díjakkal. Ha
ezt tudják továbbvinni, akkor annak mindenki csak örülne.
A B és C csoportban sok volt, de elvétve a legmagasabb osztályban is előfordult egy-egy szemtelenül fiatal játékos.
Ez nem véletlen.
- Amikor a gyerekek játszanak, sakkoznak,
a játékon keresztül sokkal okosabbak lesznek - magyarázta Varga Péter, a Magyar
Sakk Szövetség Ifjúsági Bizottságának elnöke, hogy miért egyre népszerűbb a fiatalok között a sakk. - A mai digitális kor szellemét tudja átadni a sakk, és egyértelműen
fejlődik a világgal. És ez jó dolog.
Tiszaújvárosban volt egykor NB II-es sakkcsapat is, manapság csak megyei másodosztályú alakulat van. Ennek ellenére nagyon örülnek, hogy a város egy ilyen jelentős verseny mögé állt, és támogatja azt.
- Idestova már 35 éve van sakk a városban - mondta Orbán Zoltán, a TSC sakk
szakosztályának elnöke, aki maga is asztalhoz ült. - De ilyen jó, ilyen szerencsés helyzetben még nem voltunk, hogy
itt helyben, a városban tudunk egy ilyen
nagy versenyen részt venni, ez nekünk
nagy megtiszteltetés. Részemről pedig
külön megtiszteltetés, hogy én lehetek a

verseny házigazdája.
Az önkormányzat elkötelezett a sport támogatása mellett.
- Lokálpatriótaként talán mondhatom azt,
hogy Tiszaújváros az egyik legjobb, sőt
a legjobb város Magyarország települései között, és ez a verseny az egyik legrangosabb az országos szakszövetség által szervezett versenyek között - mondta Kiss Zoltán önkormányzati képviselő. - Amikor a minőségek találkoznak,
akkor annak ilyen jó színvonalú, sikeres
verseny lesz az eredménye. Tiszaújváros
iparváros, de igyekszünk több lábon állni, és figyelük a sportra is. Amihez az idegenforgalom is kapcsolódik, hiszen az itt
megjelent versenyzőket is meginvitáljuk,
hogy egy pár napot töltsenek el városunkban, ismerjék meg a település értékeit, az
itt lakókat, és akkor jó hírét viszik Tiszaújvárosnak.
A negyedik Chess in the City-t az a Kántor Gergely nyerte, aki két évvel ezelőtt
már átvehette az abszolút elsőnek járó elismerést.
- Az első győzelmem idején még gyengébb voltam - mondta -, és a mezőny is
sokkal erősebb volt. Akkor azért érkeztem,
hogy játsszam egy jó versenyen, most kifejezetten az első hely miatt jöttem.
A „B” csoportot az ukrán Guivan Vasily,
míg a „C” csoportot a Nagyrábéról érkezett Vass László nyerte.
Borza

Triatlon

Lehmann Bence az európai elitben

A lelkiismeretesen elvégzett
sok-sok munka ellenére kissé
döcögősen indult szezon vége
jól sikerült Lehmann Bencének, a Tiszaújvárosi Triatlon
Klub (TTK) sportolójának,
aki az Európai Triatlon Szövetség (ETU) U23-as ranglistáján az előkelő 8. helyen zárta 2018-at.
Bencére a versenyévad végén két komoly erőpróba várt még, melyekről édesapja, Lehmann Tibor, a Magyar Triatlon
Szövetség szakmai alelnöke, a TTK elnök-vezetőedzője számolt be.
- Az U23-as Európa-bajnokságot Eilat városában, Izraelben csak október harmadik hétvégéjén, a közelmúltban rendezték meg, melynek oka, hogy így a korosztályos világversenyek nem vágják keresztbe az elit versenyeket, ahol az U23as korosztály képviselői már szintén versenyeznek - fogalmazott Lehmann Tibor. - A késői időpont ellenére Izraelben
napközben 35 Celsius-fok volt. A fiúk
rajtját ezért reggel 7 órára tették, amikor
„csak” 27 fok volt, ami a futásra 31-32re kúszott fel. Az 1500 méteres úszás első köre bunyós volt, ami Bencének nem
túl jól sikerült, de aztán visszaúszott az
első bolyra, itt kezdhette a kerékpározást. A 40 km-es kerékpárpálya 6 körös városi útvonalon ment, minden körben egy 800 m-es, irgalmatlan emelkedővel. Kerékpáron aggódtam fiamért a he-

gyes pálya miatt, hiszen korábban ezzel
többször meggyűlt a baja, de nem véletlenül ment annyit hegyre a nyáron, simán
vette ezt az akadályt a 25 tagú élbolyban.
A befejező számban jól tartotta magát, a
10-14. helyen futott egy bolyban, ahonnan szakadtak is le. A háromkörös, ös�szesen 10 km-es futás utolsó körében a
szembeszeles szakaszon megpróbálta leszakítani ellenfeleit, de ez nem jó taktika volt, mert utána a hátszélben visszakínálták, és ő szakadt le. Az utolsó kilométeren elkezdett visszafutni, de 1 mp maradt az előtte lévőtől, 8 mp a 11.-től. Ös�szességében a 13. pozíció nem volt rossz,
tekintve, hogy sem a hegy, sem a hőség
nem neki kedvez, de szerintem 2-3 hely
még benne maradt.
Az idei felnőtt Európa-kupa záró felvonását Madeira-szigetén, Funchal-ban, október
27-28-án megrendezett futam jelentette.
- Tavaly Bence ezen a versenyen a 7.
helyen végzett, de akkor nem volt kiemelt besorolású a futam - folytatta az elnök-vezetőedző. - Több nagymenő is ezt
a sprinttávú (750 m úszás, 20 km kerékpározás, 5 km futás) viadalt választotta
szezonzárónak, így kicsit erősebb lett a
mezőny, mint jó néhány világkupa. A legnagyobb név az olimpiai 6. helyezett belga Van Riel volt, aki a végén nyert is. Tovább nehezítette a pályát, hogy több bringás specialista is eljött a menők közül.
Ezen a versenyen talán nem is a pálya,
hanem a tempó roggyantotta meg Bencét,

Lehmann Bence
aki a szökevénysorokkal nem tudott menni, így a mezőnyből futva egy jó futóidővel (15:43) lett végül 18. Személyes megjegyzésként: szökésből ez top 5, de biztosan top 10-es helyezést jelentett volna.
Nehéz szezonkezdés után a vége jóra sikerült. Öröm, hogy az ETU által idén bevezetett U23-as ranglistán Bence a 8. helyet érdemelte ki. Elfogultság nélkül úgy
látom, hogy az igazán jó eredmény, ha ő
elhiszi, akkor hamar, ha nem, akkor kicsit később, de egyszer csak átkattan, és
onnantól kezdve hamar ugrik majd akár
10 helyeket is. Téli felkészülésének középpontjában a kerékpározás áll majd, hiszen, ha a középső szám megy, az idén
már elért stabil futással nagyságrendeket
lehet előrelépni.
SZIS
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Hiánypótló helytörténeti könyv

A megtervezett város

2018. november 15.

Kulissza Játékszín

Shakespeare-i
komédia

Csuhai Csilla készülődik a fotózáshoz.

Az 1964-es városmakett. A városközpontot négy 17 szintes toronyházzal karakterizálták volna.
2019-ben új várostörténeti kiadvány jelenik meg
az önkormányzat gondozásában. A megtervezett
város munkacímet viselő könyvről a szerzőt, Dr.
Kákóczki Balázst, a Helytörténeti Gyűjtemény
muzeológusát kérdeztük.
- Miről szól majd a kiadvány?
- Jó pár olyan téma van még a város és környékének történetével kapcsolatban, amelyek feldolgozásra várnak. Ezek közül
az egyik legkevésbé kutatott irány a város építésének története, mégpedig a rendezési tervek tükrében. Ha lehet ezt mondani, hiánypótló könyv van előkészületben, hiszen a város történetét ebből a szempontból még senki sem kutatta és dolgozta fel.
- Pontosan milyen témák lesznek terítéken?
- A kiadványban nagy hangsúlyt fektettem a város alapítására,
létrejöttének körülményeire. Eddig feltáratlan levéltári források
alapján részletesen felderítettem az ide települő mamutvállalatok, a Tiszapalkonyai Erőmű és a TVK ötletének megszületését,
a helykijelöléseket és a beruházások lefolyását. Minden eddiginél alaposabban dolgoztam fel Tisza-part városrész, illetve a tiszapalkonyai kooperáció - Tiszaszederkény-Újváros - lakótelepének helykijelölését és alapítását olyan dokumentumok segítségével, amelyek eddig teljesen ismeretlenek voltak számunkra. Szó lesz arról is, hogy eredetileg milyen kompozícióban tervezték meg a várost, ebből mi valósult meg, és ma miért néz
ki minden úgy, ahogy: úthálózat, köz- és lakóépületek, parkok,
városközpont. Néhány érdekesebb tervre is sikerült rábukkanni a 60-as évekből: víztorony, Tiszaszederkény-Újváros városközpontja a Derkovits Művelődési Központ helyén, Tiszaszederkény-Újváros tanácsházának beruházási programja a piac területén. A ’70-es évekből pedig a 2-es szomszédsági egység Aés B- tömbjének beépítési terve, Tiszaszederkény részletes rendezési terve, a városközponti tó rendezési terve.
- Milyen újdonságokat, érdekességeket sikerült feltárni?
- Talán nem annyira ismert, hogy a várost, pontosabban a TVK
lakótelepét eredetileg Polgárral akarták összeépíteni, de ezt a
nagy távolság és a Tisza-híd béníthatósága miatt elvetették. Végül a Tisza jobb partján négy változatot jelöltek ki szovjet normák alapján. Kevésen múlott, hogy a lakótelep ne Sajószöged és
Hejőbába közé kerüljön. Az se sokon múlt, hogy az erőmű mellett ne a TVK, hanem egy műgumi és pneumatik kombinát épüljön fel. A TVK-t - vagy ahogy az ötletelések szintjén nevezték
„vegyi kombinát” - kezdetben a Dunántúlra tervezték Balatoni
Vegyi Kombinát néven, majd áthozták az ország keleti felére, a
Tisza felső szakaszához. A vegyi kombinátért több telephely is
versenyzett, végül kettő maradt: Vásárosnamény és Tiszapalkonya. A Műtrágyagyár Kőbányán épült volna fel. Az 1964-es rendezési terv a város központjába négy 16 emeletes toronyházat
helyezett el. Kettőt a mai Szent István útra a Galéria Üzletház
és a SPAR helyére), kettőt a Bethlen utcára a Belvárosi Söröző
(City Pub) és a Hotel Phőnix helyére építették volna. Ezek a gigantikus lakóépületek karakterizálták volna a város belsejét. A
sort még hosszasan lehetne folytatni: a ’70-es években a Mátyás
király út 2-4. sz alatt lévő lakóépületet a felvonulásokon dolgozó cégvezetők, katonatisztek és külföldi családos szakértők részére tartották fenn. A mai LIGET, SOLÁR és FENYŐ társasházakat eredetileg 9 emeletes, 60 lakásos lakóépületeknek tervezték, a Bolyai közi tízszintesekhez hasonlóan. Az Árpád úton
lévő Vásárhelyi Társasház 9 emeletes, 180 lakásos sávház lett
volna. Megjegyzem, a Szent István úti sávház 156 lakásos. A Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola helyére gimnázi-

A négy F+16 emeletes, egyenként 72 lakást tartalmazó toronyház csak terv maradt. Ezek az épületek anyagi és biztonságtechnikai okokból sosem terjedtek el.
umot álmodtak, a mai Mediterrán Társasház helyére pedig a 6.
sz. Bölcsődét. Egy időszakban a 35-ös nyomvonalát is át akarták tenni a város északi határába, a gát alá. Az új út Szederkény
és az Ipari park között csatlakozott volna vissza a régibe. 1977ben Tiszaszederkénybe lakóparkot is terveztek.
- Mi adja a kiadvány apropóját? Lesz jövőre valamilyen évforduló?
- Bizony lesz! 2019-ben az Tiszapalkonyai Erőmű és Tisza-part
városrész jubilál. 1959 tavaszán kapcsolták be ugyanis a hálózatba a IV. blokkot, amivel lényegében befejeződött az erőmű
építése. Szintén ekkorra fejezték be az erőmű készenléti lakótelepének építését. Talán nem is baj, ha megemlékezünk ezekről
az eseményekről, hiszen az erőművet már bontják és a környék
egyik jelképének számító négy kémény sem marad sokáig a helyén. A megemlékezés része lesz egy kiállítás is, melyet most,
november 20-án nyitunk meg a városi könyvtárban. Készül egy
cikksorozat is, amely itt, a Tiszaújvárosi Krónika hasábjain fog
megjelenni az elkövetkezendő hetekben.
Ferenczi László

Új darabot próbál a Kulissza Játékszín amatőr
színjátszó csoport. Tavasszal kezdték a színpadi munkát, idén Shakespeare Sok hűhó semmiért
című romantikus vígjátékára esett a választás. A
bemutató előtti hajrában látogattunk el a társulathoz, amikor próbával egybekötött fotózást tartottak.
- Minden évben más műfajt célzunk meg - mondja Mátyás Edina rendező. - Volt már mese, krimi, mobilhumor, most pedig ezt
a komédiát szeretnénk színpadra vinni. Shakespeare ezt a darabot annak idején tizennyolc szereplőre írta, és ez csak azoknak
a száma, akiknek szövegük is van. Rajtuk kívül még ott vannak
a muzsikusok, szolgák, katonák. Ezt a rengeteg szereplőt természetesen nem tudjuk megjeleníteni, de igyekszünk minél többet,
ezért a szereposztásunk úgy alakult, hogy vannak, akiknek kettős szerep jutott, például Lenár Vilmos Borachio és Ferenc atya
bőrébe bújik majd.
- Érdekes kettőssége van ennek a két szerepnek - mutatja be a
két szereplőt Vilmos. - Borachio a negatív cselszövő a történetben, a pap pedig a pozitív fordulatot hozó tervvel áll elő. Borachio szerepe abból a szempontból közel áll hozzám, hogy ő
egy katona, én pedig az iskola és a színház mellett római hagyományőrző is vagyok. Van egy csapatom is, akikkel korabeli katonai témájú előadásokon tartunk bemutatót. Itt, Tiszaszederkényben a Csütörtöki törin is voltunk már egy alkalommal.
A társulat összetétele folyamatosan változik. Most is csatlakoztak új tagok a csapathoz. Csoma Bertalan és Csuhai Csilla is
most először állnak színpadra
- Edina megkeresett, hogy lenne nekem egy szerep a következő
darabjukban, és ha szeretném, megpróbálhatom - mondja Csoma Bertalan. - Bár körülbelül első osztályos koromban szerepeltem utoljára színpadon, közönség előtt, úgy gondoltam, miért
ne. Elolvastam a szövegkönyvet, és azt gondoltam, hogy meg
tudom oldani. Én Leonato leszek, egy messinai nemes úr. A történet során a húgát és a lányát szeretné férjhez adni. Ehhez különböző cselszövésekhez, praktikákhoz folyamodik, de segítségére lesznek a katonák és a herceg is. Közel áll hozzám a szerep, nekem is van lányom, át tudom érezni, hogy mi játszódik
le az idős apában, aki szeretné a szeretteinek a sorsát biztonságban tudni.
- Én is egészen friss tagja vagyok a társulatnak - mondja Csuhai
Csilla. - Nagyon kevés a szabadidőm, és úgy döntöttem, hogy
szeretném minőségi módon eltölteni. Van bennem némi exhibicionizmus is, mivel tanár vagyok, így nem esik nehezemre szerepelni, meg szerettem volna kipróbálni magam, hogy mit tudok ezen a területen nyújtani. Én Margaretet alakítom, de a többiek csak buja Margitnak hívnak. Ő egy csábító szolgálólány. A
szerep pikantériája, hogy én az életben egyáltalán nem vagyok
ilyen, úgyhogy számomra ez egy óriási feladat. Először nagyon
nehéznek éreztem, de azt gondolom, hogy most már megbirkózom vele.
A romantikus vígjátékot november 24-én láthatja először a közönség a Tiszaszederkényi Művelődési Házban.
ema

Luczai Gabriella: tükröm, tükröm.

Kultúra

2018. november 15.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Városi Kiállítóterem

Székhelyi Edith és Balogh Géza festőművészek
EGYÜTT című kiállítása
Helyszín: Barcsay tér 2-4.
Látogatható: 2018. december 7-ig.
Derkó MiniGaléria
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
FENNAZ ERNYŐ című kiállítása
Helyszín: félemelet
Látogatható: 2018. november 19-ig.

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

2018. november 15. (csütörtök) 17.00 óra
Csütörtöki töri - Érdekességek a történelemből
Ki bombázta Kassát? - A II. világháború rejtélyei
Előadó: Tóth Réka középiskolai történelemtanár
A belépés díjtalan.
Óvárosi KULT Galéria
Szilágyi Józsefné Böbe - A quilling világa SM betegként
Helyszín: Bocskai út 33.
Látogatható: 2018. november 24-ig.

Hamvas Béla Városi Könyvtár

November 28. (szerda) 10.00 óra
LELKI FITNESZ VÁRANDÓSOKNAK ÉS KISGYERMEKES ANYUKÁKNAK
A szőnyeg alatt a helyük? Hogyan kezeljük kapcsolati problémáinkat?
A beszélgetést vezeti: Ujjné Tellér Gabriella könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
A beszélgetés közben a babáknak lehetőségük van közösen
játszani.
Helyszín: a Gyermekkönyvtár
November 28. (szerda) 17.00 óra
PC KLUB KEZDŐKNEK, ÚJRAKEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
Téma: Bankolás, vásárlás a neten
A foglalkozást vezeti: Kéki Lajosné könyvtáros
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Városunk közlekedése – kamarakiállítás
A kiállítás november 16-ig látható.

7. oldal

Made in Tiszaszederkény

Hungária slágerekkel készül a Sodrás

Aktívan telnek a Sodrás Színtársulat napjai. Már javában
tart a karácsonyi készülődés,
és próbálják az új darabot, a
Made in Hungáriát is.
Az egyik helyiségben szorgos kezek varrják a karácsonyi műsor díszleteit, a másikban az ifjú szereplőkről vesznek méretet, megy az egyeztetés, zajlik az élet
a Sodrás Petőfi úti termében. December
13., 14., és 15. E három napon adják elő
karácsonyi műsorukat délután hat órától termükben, a régi iskolaépületben. Az
előadások teljes bevételét Magyar Beáta
megsegítésére ajánlják fel, aki üzemi balesetben veszítette el egyik karját. A támogatói jegyek 1000 forintos áron vásárolhatók meg a Bölcs Bagoly Könyvesboltban, illetve Tiszaszederkényben, a Petőfi
út 1. sz. alatt hétfői és csütörtöki napokon
18 és 20 óra között.
És egy új darab, a Made in Hungária. Fenyő Miklós és a Hungária legszebb időszakáról musical és film is készült, ezeket ötvözi - inkább a filmre alapozva most a Sodrás. Sok új és sok régi szereplővel. Miki gyermekkori szerelmét, Verát
Vincze Klaudia alakítja.
- Nagyon szeretem a Made in Hungáriát
- mondta Klaudia -, a filmet és a darabot
is többször láttam már, nagy szerelmem,
szerettem volna mindig is ebben szerepelni. Úgy próbálom megformálni a karaktert, hogy én is legyek benne, kicsit csípek innen is meg onnan is, de szeretném
a saját Verámat a színpadra állítani. Nagyon remélem, hogy a végeredmény tetszik majd a közönségnek, én már most élvezem a próbákat.
Klaudia mellett több, már jól ismert arcot
is láthatunk a színpadon, többek között
Vágási Zoltánt, Versényi Miklóst, Tóth

2018. november 5-étől a Derkovits Művelődési Központ jegypénztárának nyitvatartása az alábbiak szerint változott
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!

Elmarad a Vesztegzár

Tisztelt Közönségünk!
Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a Színház Határok Nélkül rendezvény 2018. november 17re tervezett Vesztegzár a Grand Hotelben című előadását a Nagyváradi Szigligeti Színház technikai okokból lemondta.
Az előadásra megvásárolt jegyek, illetve az érvényes bérletek
a Derkovits Művelődési Központban 2018. november 5. (hétfő) - november 16. (péntek) 12.00
óráig visszaválthatók, ez esetben kérjük, hogy a belépőjegyet, illetve bérletet hozzák magukkal!
Megértésüket köszönjük!

A Tisza TV műsora
November 15., csütörtök
9:00 Héthatár: Indul a forgalom a kesznyéteni hídon - Téli gépszemle - Balesetsorozat - Gumicsere - Fogyó vérkészletek - Faültetés - Bálra készül az Éltes iskola - Made in Hungária Teremfoci
9:15 Hétről-hétre: Pályaorientációs nap - Aspergeres vagyok, jogosítványt akarok! - A szociális munka napja - 50 éves a zeneiskola - Közelmúlt: piaci perpatvar 2012 - Chess in the City
(A műsor a szerdai adás ismétlése)
November 18., hétfő
18:00 Sporthétfő: Az FC Tiszaújváros - Füzesgyarmati SK labdarúgó mérkőzés közvetítése
felvételről
November 21., szerda
18:00 Héthatár: Elkészült a kesznyéteni Sajó-híd - Napraforgó bál - Közterületi felújítások Értéktár - Sport
18:15 Hétről-Hétre: Színház Határok Nélkül - Orgonakoncert a templomban - Zeneiskola-jubileum - Közelmúlt - Sport

Heti egyszer táncpróbát tartanak.
Ildikót, Handa Zsoltot, Ábrók Andreát.
Sokan csatlakoztak újonnan a csoporthoz
az elmúlt hónapokban, ők is szerepet kaptak a darabban. Egyikük a mindössze 14
éves Papp Máté Zoltán.
- Két hónapja csatlakoztam a Sodráshoz
- mondta Máté -, korábban a testvéremet
kísértem el a táncos próbákra, így alakult
ki. Kisnyírő szerepét játszom majd, aki
egy kevésbé talpraesett fiú, így nekem is
meg kell próbálnom kihozni magamból
az ügyetlenséget. Úgy érzem, hogy ez a
társulat összehozza az embereket, olyan,
mintha egy nagy család lennénk. Korábban nem voltak ilyen ambícióim, de most
már szívesen szerepelek az iskolai darabokban is.
- Én is most kezdtem, áprilisban - mondta Ferenczi Krisztina - heti kétszer próbálunk, hétfőn próza, csütörtökön pedig
táncpróba van. Sokat kell tanulni, de mindent beleadok, most először próbálom ki

magam e téren. A bemutató jövő áprilisban lesz, már most nagyon várom.
Csakúgy, mint mindenki. Több új taggal
is bővült a társulat, van, aki Hernádszentandrásról jár a próbákra és többen Miskolcról. Így Kozma Zoltán is, aki augusztusban jelentkezett a Sodráshoz.
- Az egyik ismerősöm osztott meg egy
hirdetést, hogy táncosokat keresnek mondta Zoltán -, ez keltette fel az érdeklődésemet. Nagyon kedvelem a próbákat, sokat táncolunk és egy szerepet is
kaptam, élvezem ezt az egészet. Gyakorlatilag egy ismerősöm volt csak a társulatban, de nagyon barátságos itt mindenki, nem volt nehéz a beilleszkedés, hál Istennek a családom is támogat ebben. Régi vágyam teljesült most, gyakorlatilag
iskolás emlékeim vannak a színpadi szereplésről, úgyhogy kíváncsian várom az
előadásokat.
Fodor Petra

Szépkorúak karácsonyi ünnepsége

2018. december 19. (szerda) 16-tól 22 óráig
Tiszaújvárosi Sportcentrum
Jegyek 500 Ft/fő áron vásárolhatók az idősek klubjaiban és a Tiszaújvárosi Nyugdíjasok
Egyesületének irodájában.
Jegyek csak tiszaújvárosi lakcímkártya felmutatásával vásárolhatók, a rendezvényen való
részvétel is lakcímkártyához kötött.

Hirdetmények

8. oldal

Hirdetmény

Veszélyes hulladékok gyűjtése

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy városunkban az ECOMISSIO
Kft. közreműködésével ismételten megszervezzük a lakossági körben keletkező
veszélyes hulladékok begyűjtését. Ennek
keretében a gyűjtőpontokon az alábbi, a
környezetre veszélyes hulladékféleségek
adhatók át:
- festékmaradékok, festékes göngyölegek, lakkmaradékok és ezek csomagolóanyagai,
- fáradtolaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,

- növényvédőszerek, rovarirtószerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja:
2018. december 3. és december 6. között.
Helyszínek: 1.nap – december 3. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont
– a Sajó út és a Lévai út csomópontjában
2.nap – december 4. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban
3.nap – december 6. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az Általános Iskola udvarán (Dózsa Gy. út)

4.nap – december 6. (csütörtök)
Tisza-part városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
– Neumann J. utca, a Szabadidőházzal
szemközti parkolóban
A gyűjtőpontokon a lakosság a fentiekben
felsorolt hulladékokat az 1. és 2. gyűjtési
napokon 9.00 órától 17.00 óráig, 3. gyűjtési napon 9.00 órától 16.00 óráig, a 4.
gyűjtési napon 9.00-15.00 óráig térítésmentesen adhatja át.
Figyelem!
A lakossági körben keletkező veszélyes
hulladékok csak a lakcímkártya bemutatásával adhatók le!!
Védjük együtt lakókörnyezetünket és természeti értékeinket!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Január elsejétől a NAV-nál is kötelező a cégkapu

Kizárólag cégkapun keresztül intézhetik
elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál
jövőre a vállalkozások. Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, ők továbbra is az ügyfélkaput, új nevén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz
kapcsolódó (KÜNY, köznyelven ügyfélkapus) tárhelyet használhatják.
A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben a NAV-nál már elektronikus kapcsolattartásra és ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig képviselőik még használhatják a KÜNY (köznyelven ügyfélkapus) tárhelyet is. Jövőre azonban az
ügyfelek – egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével –
az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag cégkaput használhatnak, ami alkalmazható többek között a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra, a beval-

lások beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. A NAV, küldeményeit
ugyancsak a cégkapun át küldi.
A cégkapu felépítése megegyezik a már
megszokott ügyfélkapu (új nevén KÜNY
tárhely) felépítésével. A dokumentum feltöltése, letöltése és tartós tárba helyezése azonos logikával működik. A cégkapun kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az egyes, cégkapu
használatához kapcsolódó beállítások. A
cégkapus kommunikáció teljes egészében
kiváltja a hagyományos papír alapú levelezést.
A gazdálkodó szervezeteknek - egyéni
vállalkozókat kivéve - a cégkapu használatához csupán regisztrálniuk kell, amit a
szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációval kapcsolatos tájékoztató a

https://cegkapu.gov.hu oldalon érhető el.
A NAV az érintett gazdálkodó szervezeteket azzal is segíti, hogy a képviselőiket
tájékoztatja a legfontosabb tudnivalókról, saját személyes tárhelyükre kihelyezett levélben. Tájékoztatást az a képviselő
kap, akinek az érintett gazdálkodó szervezetnél a NAV által nyilvántartott képviseleti joga van.
Az egyéni vállalkozók esetében az
adóügyek intézésében nem lesz változás,
hiszen számukra továbbra is az ügyfélkapu, új nevén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhely
szolgál az elektronikus kommunikációra. Mindehhez csak ügyfélkapus regisztrációra vagy tárhelyszolgáltatást is magában foglaló e-személyi igazolványra van
szükség.
NAV

2018. november 15.

Roma ülés
A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete
2018. november 19-én (hétfőn) 9,45 órától közmeghallgatást,
10,00 órától pedig ülést tart.
Helyszíne: Tiszaújváros, Bocskai út 31. sz. alatti irodahelyiség
Farkas Sándor
elnök

Ruhaosztás

A Tiszaújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rászoruló roma családok részére új és használt ruhákat oszt 2018. november 17-én (szombaton) 9,00 órától. Helyszín: Tiszaújváros, Rákóczi utca 81. szám.
Farkas Sándor
elnök
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

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:
határozatlan idejű, 2018. 11. 21-től
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 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
november 20.
A pályázat benyújtásának módja:
• Postai úton a Tiszaújvárosi Napközi
Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. címre. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítószámát (4672/2018.), valamint a munkakör megneve-

zését: 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

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. november

November

Helye

Ideje

Kinek a részére

15. csütörtök

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

20. kedd

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

21. szerda

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

22. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

26. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

27. kedd

Hunyadi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és Erzsébet-utalvány Plusz kártyát is elfogadunk!

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

Pap Zsolt
a 6. sz. választókerület képviselője
2018. november 21-én (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2018. november 15.

Ortopédia másképp

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2018. november 28-án, december 3-án és december 5-én az ortopédia
szakrendelés elmarad. A megszokottól eltérően 2018. december 7-én és december 14-én (pénteken) 13.30-17:30-ig lesz
rendelés.
Megértésüket köszönjük!
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet

Laborasszisztens
munkakör

A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet felvételre
keres munkavállalót
laborasszisztens
munkakör betöltésére teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonyban, határozott időre történő foglalkoztatásban, 3 hónap
próbaidő kikötésével.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- laborasszisztens végzettség, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság
Jelentkezési anyag tartalma:
- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti
Egyéb információk:
- illetmény a KJT szerint
- beérkezési határidő: 2018. november 23.
- az állás betölthető: elbírálás után azonnal
- A jelentkezés benyújtása postán: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11-13.
- Kérjük a borítékon feltüntetni az álláshirdetés azonosító számát: 50223/2018, valamint a munkakör megnevezését: „laborasszisztens”.
Nagyné Kántor Judit
főigazgató

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.

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld
növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató a 47. héten 2018.
november 22-én (csütörtökön) végzi el.
A hulladékgyűjtő zsákokat az érintett városrészekben kiosztották, de a zöld növényi hulladék jelöletlen zsákokban is kihelyezhető az átadási pontokon.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

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.

Hirdetmények

9. oldal

Hasznos téli tudnivalók

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket
és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

A fagyok beköszöntével érdemes idejében megtennünk a szükséges óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a hideg hatására bekövetkező ivóvízmérő-meghibásodás helyreállításának, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező magasabb vízdíjszámlának a
költségeit. Az ÉRV. Zrt. felhívja a figyelmet a vízvezetékek és
az ivóvízmérők fagy elleni védelmének fontosságára, amely
a belső hálózaton a Felhasználók feladata. A megrongálódott
ivóvízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, hitelesítésének költségeit a Felhasználó köteles a szolgáltatónak megtéríteni. Fokozott elővigyázatossággal a károk és a bosszúságok
elkerülhetőek. Hogyan?
Rendszeresen vizsgáljuk meg, hogy nincs-e víz az aknában,
ellenőrizzük az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását.
Ügyeljünk rá, hogy ha az ivóvízmérő-akna fedele zsanéros,
mindig lehajtott állapotban legyen. A helytelenül visszarakott
aknafedlap balesetveszélyes, valamint a beáramló hideg levegő az ivóvízmérő elfagyását okozhatja.
A fedlap belső felületét az akna nyílásánál megfelelő szigeteléssel (pl.: hungarocellel) lássuk el, a szigetelés az akna men�nyezetére is javasolt. Az ivóvízmérő műanyag fedelét tartsuk
lehajtott állapotban az elfagyás elkerülése érdekében.
Ha az ivóvízmérő, illetve a csövek a talajszinttől egy méternél kisebb távolságra vannak, ajánlatos külön hőszigetelésről
gondoskodnunk. Hőszigetelő anyaggal vagy műanyag fóliával
fedjük be az ivóvízmérőt úgy, hogy az könnyedén eltávolítható legyen a leolvasáskor. A hó szintén védelmet nyújt, ezért
csak az ivóvízmérő-leolvasás előtt célszerű az aknáról ellapátolni a havat.
Nemcsak az aknákban, hanem a pincékben is ki vannak téve
a fagyveszélynek az ivóvízmérők. Ebben az esetben mindenképp ügyeljünk arra, hogy a téli hónapokra bezárjuk az ablakokat, illetve ahol kell, kicseréljük a törött üveget.
A lakótelepi házakban az épület összes vízfogyasztását mérő
szerkezetet legtöbbször a közműalagút és a folyosó mellett kialakított tároló helyiségben szerelik fel. Az ivóvízmérő fagy elleni védelme a lakóközösség feladata.
Az épületen belüli vezetékek, illetve szerelvények esetében

győződjünk meg a helyiség nyílászáróinak épségéről. Ha a falban levő vezetékben keletkezett a hideg hatására jégdugó, nem
folyik a víz a csapból, mivel az elzárja a víz útját. Ha a csövet
nem repesztette szét a jég, házilag is orvosolni lehet a problémát. Ilyenkor a helyiség felfűtése jelenti a megoldást.
Ha a vezeték már elfagyott a pincében és műanyagból van, kérjük szakember segítségét, és ne fogjunk hozzá nyílt lánggal az
olvasztáshoz!
A lakatlan ingatlanoknál vagy a falakon kívül lévő, illetve a
nem kellően szigetelt vízvezetékek, kerti csapok esetén az ivóvízmérő és a felhasználói vízhálózat víztelenítését feltétlenül
el kell végeznünk. A víztelenítéskor ügyeljünk a víztelenítendő csőszakasz előtti elzáró szerelvény cseppmentes elzárására,
és erről minden esetben győződjünk meg, ellenkező esetben
egész télen szivároghat a víz.
Tavasszal, a tartós fagyok elmúltával mindenképp célszerű
megvizsgálnunk az ivóvízmérő-akna állapotát, különösen a
hétvégi házakban. A kerti csapokat csak akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák, hiszen a hideg jelentősen károsíthatja a szerkezeteket.
Az ÉRV. Zrt. szakemberei gyors és egyszerű technikát javasolnak az állapotellenőrzésre és a hálózat tesztelésére: zárjuk
el gondosan valamennyi vízvételi hely kifolyószerelvényét és
nézzük meg a vízmérőt. Ha a legkisebb csillagkerék mégis pörög, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert. Keressük meg a baj forrását és
javíttassuk meg a hibás szerelvényt vagy vezetéket, emellett
ajánlatos legalább havonta egy alkalommal ellenőriznünk az
ivóvízmérő-aknát.
Probléma esetén hívja az ÉRV. Zrt. szakembereit a + (80) 2242-42;
+ (48) 81-42-42 telefonszámokon!
Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

A települési közkifolyók helyes használata télen

A fagyok beköszöntével az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság az
alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a közkifolyók helyes téli
használatával kapcsolatban.
• A vízvételezés során legalább 1 vödör vizet (7-10 liter) szükséges kiengedni ahhoz, hogy utána az ürítő rendszer vízteleníteni tudja a közkifolyót. Ha legalább ennyi vizet nem engedünk ki, akkor a víztelenítés nem történik meg és elfagyhat a
rendszer.
• Tilos a közkifolyóval „játszani”, azaz egy kicsit megnyitni,
úgy, hogy a víz bár megindul, de nem folyik ki! Ha a nyomókart lenyomjuk, minden esetben ki kell engedni a fent jelzett
mennyiséget, hogy az elfagyás ne következzen be.
• Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb
módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, ami megne-

hezítheti, késleltetheti a javítását.
• Tilos a közkifolyóra tömlőt csatlakoztatni, illetve tömlőn keresztül tölteni kannákat, edényeket, mert így az egész ivóvízhálózat elfertőződhet! Ennek az az oka, hogy a visszaürítés során a tömlőn keresztül a közkifolyó visszaszívhatja azt a vizet,
ami az edényben van. Az ivóvíz élelmiszer!
• Ha rendellenességet észlel a közkifolyó működését illetően,
kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Társaságunk teljes szolgáltatási területére vonatkozóan: Központi diszpécserszolgálat (0-24 óra): + (80) 22-42-42; + (48)
81-42-42.
Mindannyiunk közös érdeke a települési közkifolyók rendeltetésnek megfelelő használata a téli időszakban is, ezért megköszönjük Felhasználóink együttműködését.
Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Hirdetés
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Haltelepítés

A Zabos Géza HE 2018. november 16-án (pénteken) 2.500 kg
pontyot telepít az alábbiak szerint:
Erdészeti tó: 			
750 kg
Csécsi tó: 			
750 kg
Tolnai tó: 			
400 kg
Örösi tó:				
300 kg
Amennyiben az időjárás lehetővé teszi a Kürti tó megközelítését akkor:
Kürti tó: 			
300 kg - ha nem, akkor
ezt a mennyiséget is az Erdészeti és Csécsi tóba telepítjük.
A változtatás jogát fenntartjuk! Horgászni 2018. november
17-én (szombaton) reggel 07.00 órától lehet.
Balázs Tibor horgászmester

Rendkívüli közgyűlés

Tájékoztatjuk az egyesület tagjait, szimpatizánsait, hogy a
Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület 2018. december 13-án
17,30-órától a Tiszaújvárosi Sportcentrum súlyemelőtermében tartja rendkívüli közgyűlését.
Napirendi pont: A Tiszaújvárosi Vízi Sportegyesület és a
TKKSE közös munkájával kapcsolatos feladatok meghatározása.
Amennyiben a fenti időpontban a közgyűlés a határozatképességet nem éri el, úgy a következő közgyűlés 2018. december 13-án 18.00 órakor lesz, változatlan napirendi pontokkal,
a megjelentek létszámától függetlenül.
Sporttársi üdvözlettel:
		
Jancsár László egyesületi elnök
Tiszaújvárosban, a városközpontban 55 nm-es, 1. emeleti panelprogramos, távhőről leválasztott, klímás, beépített konyhás, biztonsági acélajtós, jó állapotú lakás, ház alatti garázzsal
vagy külön-külön eladó.
Irányár: 14.500.000 Ft + garázs
Igény esetén bútorozva is, kérésre fényképeket is küldök.
Érd.: 06-70/701-2018
Tiszaújvárosi II. emeleti, 2 szobás, 55 nm-es panelprogramos lakás
14 M forintért eladó.
Érd.: 16 óra után Tel.: 06-20/389-7530
Sajószögeden eladó 1340 m2-es telken 40 m2-es összközműves szigetelt lakóház. A telek építkezésre is alkalmas.
Érd.: 70/367-47-15, 20/392-7251
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Tájékoztatás
Tisztelt Horgásztársak!
Ezúton tájékoztatom a horgásztársakat, hogy a Zabos Géza
Horgász Egyesület választott tisztségviselőinek – Vezetőség, Felügyelő Bizottság, Etikai Bizottság – mandátuma
2019 februárjában lejár. A Vezetőség a 2018. október 30i ülésén – az Alapszabály és a Választási Szabályzat előírásainak figyelembe vételével a jelölés és választás előkészítésére 6 fős Jelölő Bizottságot kért fel. A Jelölő Bizottság tagjai:
• Balázs Tibor,
• Brieger Péter,
• Felföldi Géza,
• Mócsán Róbert,
• Petrényi Péter,
• Uher Gergő.
A Jelölő Bizottság Balázs Tibort (tel.: +36-70/383 2777)
bízta meg a bizottság vezetésével.
A jelölőlisták 2018. november 5-től a horgászboltokban,
az egyesület irodáján és a Jelölő Bizottság tagjainál találhatóak.
A jelölési és választási szabályzat az egyesület honlapján,
a bizottság tagjainál és az egyesület irodájában lelhető fel.
Jelöléseket az alábbi helyeken lehet leadni:
• Dugó Horgászbolt, Polgár
• Sajó Horgászbolt, Tiszaújváros
• Napsugár Horgászbolt Tiszaújváros
• Zabos Géza HE iroda, Tiszaújváros, Bartók B. u. 7.
Kérem a horgásztársakat, hogy éljenek jelöl állítási és választási jogukkal.
Kiss Béla
elnök

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 0620/479-9542-es telefonszámon.

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

rendszerkezelő munkatársat
A munkakör célja: az Inno-Comp Kft. gyártósorainak működtetése a termelési programban meghatározott termékek előállítása érdekében, valamint az ehhez kapcsolódó tisztítási, előkészítési, utókezelési, csomagolási és kiegészítő tevékenységek elvégzése.
Elvárások:
• Minimum szakmunkás végzettség
• 1-2 év hasonló és/vagy műszaki területen szerzett tapasztalat
• Csapat- és önálló munkára való képesség
• Jó kommunikációs képesség
Előny:
• Targoncavezetői jogosítvány vezető állásos, vezető üléses és
gyalogkíséretű géptípusokra
• Emelőgép kezelői képesítés megléte
Ajánlatunk:
• Béren kívüli juttatások
• Hosszú távú munkalehetőség
• Stabil munkáltatói háttér
• Változatos munka, szakmai kihívás és fejlődés
Munkarend:
• 8 órás megszakítás nélküli munkarend (4 műszak)
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és megfelel az
elvárásoknak, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a 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. november 16.

Sport
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Asztalitenisz

Éremgyűjtő újoncok

Balról jobbra Mészáros Anett, Mészáros Áron és Fónagy-Árva Zsófia.
November 3-án Andornaktálya adott otthont az észak-magyarországi régió újonc bajnokságának. A Tiszaújvárosi SC versenyzői immár hagyományosnak mondhatóan remekeltek, két
arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel zárták a versenyt.
A leányok között korosztályában az ország élvonalába tartozó
Fónagy-Árva Zsófia kétséget sem hagyott a felől, hogy a régióban az U11-es és az U13-as korosztályban egyaránt csak az ő
nyakába kerülhet az aranyérem. Mészáros Anett szintén jól szerepelt, U11-ben második, U13-ban harmadik helyezést ért el.
Az U13-as fiúk korosztályában Mészáros Áron képviselte a
TSC színeit, és nagy csatában bejutott a legjobb négy közé és
végül a 3. helyen zárta a versenyt.

Kézilabda

Közte egy tucat

A csapat végre összeérett.
Egyre javuló formát mutat a TSC női kézilabda szakosztálya.
Két vesztes mérkőzés és egy döntetlen után végre győztesként
hagyták el a pályát a lányok.
Tiszaújváros - Mezőkeresztes 36-24 (18-12)
Tiszaújváros, 80 néző. Vezette: Győr Ádám, Pisák Bence Károly
Góllövők: Bagdi Á. 14, , Kiss V. ,Seres E. 7-7, Bagdi B. 4, Váradi A. 3, Béke É. 1
Küzdelmes találkozó volt. Bár a lányok az elejétől kézben tartották a mérkőzést, a második félidőben feljött az ellenfél 4 gólra, de a hajrára ismét a TSC került fölénybe - jobban bírták erővel - sikerült lerohanásból több gólt is szerezni. A játékból érezhető, hogy a csapat végre összeérett, aminek magabiztos győzelem lett a vége.

A Sportcentrum eseményei

November 15. (csütörtök)
Grassroots „C” edzőképzés				
		
Műfüves pálya, tárgyaló
November 17. (szombat)
Labdarúgás
13.00 FCT - Füzesgyarmati SK bajnoki mérkőzés		
				
Centerpálya
November 18. (vasárnap)
Labdarúgás
11.00 FCT - Balmazújvárosi FC
U19 bajnoki mérkőzés				
			
Füves pálya
11.00 FCT - Balmazújvárosi FC
U17 bajnoki mérkőzés				
			
Füves pálya

Labdarúgás
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Jókora pofon Gyöngyösön

Az őszi szezon utolsó előtti
fordulójában a 13. helyen tanyázó Gyöngyös otthonában
vendégszerepelt a TFCT. Bár
a papírforma a Tisza-parti csapatnak kedvezett, ismét
kiderült, a labda gömbölyű,
és nem a tabella, hanem a gólok határozzák meg, ki győz
a pályán.
Gyöngyös - Tiszaújváros
3-1 (1-0)
Gyöngyös:150 néző. Vezette:Kiss (Molnár, Marozsi)
Gyöngyösi AK: Daróczi - Tarnai, Fehér,
Csornij, Horváth, Fekete (Niedermüller),
Lizák (Dávid), Gábriel, Forgács, Gergely
(Molnár), Laurinyecz.
TFCT: Tóth - Burics (Lipusz), Pap, Nagy
D., Bussy, Nagy P. (Lippai, Hussein, Illés,
Kertész (Faggyas), Papp, Molnár.
32. perc: Szögletet követően Gergely fejelt, ám próbálkozása a kapufáról kifelé
pattant, ahol Pap Zsoltot találta el. A vétlen játékosról aztán a kapuba került a labda. (1-0)
50. perc: Az ötös sarkánál kialakult kavarodásból - melyben Tóth hárított egy
lövést - a játékszer a gólvonaltól két méterre, azzal párhuzamosan gurult tovább.
A támadást a hosszú oldalon végigkísérő
Forgács robbant rá, és az üresen tátongó
kapuba vágta. (2-0)
54. perc: Lesgyanús helyzetben kapta
középen Forgács a labdát, továbbpasszolt
Laurinyecznek, aki a kapuba lőtt. (3-0)
77. perc: Egy jobb oldali beadást követően a védőkről a hosszú oldalra lehulló labdát kapásból a hosszúba bombázta
Pap Zsolt. (3-1)
Ahogy az lenni szokott, nem lehet büntetlenül kihagyni a helyzeteket, erre volt
példa a Gyöngyös elleni mérkőzés is, hiszen az első gólt megelőzően és utána is
számos helyzetet dolgozott ki Gerliczki Máté alakulata, ám gólra váltani egyiket sem sikerült. A második félidő eleji rövidzárlat pedig megpecsételte a csapat sorsát, Pap bombagólja csak szépségtapasz lett.
A mérkőzést a teljes Honvéd szakmai
stáb a helyszínen tekintette meg, hiszen
Supka a Péccsel egyszer már „megégett”
Újvárosban.
Addig még két bajnoki is vár a Tiszaújvárosra. Előbb az őszi utolsó fordulóban a
Füzesgyarmat érkezik a centerpályára - a

válogatott meccs miatt kivételesen szombaton 13 órától -, illetve lesz még egy előrehozott mérkőzés is az Eger ellen, szintén hazai pályán.
Török János: Élet-halál meccs volt ez
számunkra. Nagyon akartuk a sikert és
úgy érzem megérdemelten nyertünk.
Gerliczki Máté: Akaratgyenge játékával
mélységes csalódást okozott a legtöbb játékosom.
További eredmények:
ESMTK - Jászberény 3-1
DVTK II. - Cigánd 0-0
Szolnok - Tállya 3-1

DEAC - Sajóbábony 5-1
Eger - SBTC 1-1
Füzesgyarmat - Putnok 3-0
Sényő - Nyírbátor 1-1
Következik a 15. forduló
2018. november 17., szombat
Cigánd - ESMTK
Nyírbátor - Gyöngyös
Tiszaújváros - Füzesgyarmat
Putnok - Eger
SBTC - DEAC
Sajóbábony - Szolnok
Tállya - DVTK II.
Jászberén - Sényő

Sérülés sújtotta öregfiúk
A lengyelországi Kolbuszowában járt egy teremlabdarúgó tornán - immár ötödik
alkalommal - az FC Tiszaújváros Old Boys csapata. A négy nemzetet felvonultató
nyolccsapatos viadalon sajnos több sérülés is sújtotta az öregfiúkat, így bár tisztesen küzdöttek, végül a hetedik helyet tudták megcsípni.

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

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Az NB III. Keleti csoport állása
10
2
2
32-13		
9
3
2
19-9		
8
2
4
22-10		
7
5
2
25-16		
8
1
5
34-21		
7
2
5
24-21		
6
3
5
27-22		
6
3
5
21-18		
5
5
4
16-14		
5
4
5
21-22		
5
3
6
28-23		
4
1
9
15-33		
3
4
7
18-28		
2
4
8
14-30		
2
2
10
13-28		
2
2
10
12-33		

32
30
26
26
25
23
21
21
20
19
18
13
13
10
8
8

Kosárlabda

Itthon sima, Újpesten küzdelmes győzelem

Az Alba Fehérvár csapatát fogadta november 7-én a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix
KK.
Bár a vendégek számítottak a találkozó favoritjának, ezen a napon a Phoenix
megállíthatatlan volt.
Phoenix KK - Alba Fehérvár 75-63
(27-17, 15-13, 17-19, 16-14)
Tiszaújváros: 100 néző Vezette:Sallai,
Gergely, Zahorán
Phoenix KK: Pongrácz (5/3), Szabó N.
(15), Kiss (3), Gáspár (17/3), Szilasi (27).
Csere: Jónás (-), Kovács (2), Szabó D. (-),
Katlan (-), Taskó (-), Molnár (-), Pöstényi (6)
Alba Fehérvár: Papp (14/6), Polster (6),
Levi (9/3), Takács M.(12/6), Gyapjas (6),
Seyi (6), Takács (-), Kass (7/3), Lukács
(-)
Gyakorlatilag az első negyedben eldöntötte a mérkőzést a Phoenix. A játékrészben ugyanis 10 pontos előnyt sikerült kialakítaniuk, amit ugyan a középső két negyedben nem sikerült növelni, a vendégek elkezdték ledolgozni hátrányukat, ám
a fiúk egy időkérést követően ismét normalizálták a két csapat közötti különbséget. Az utolsó negyedre az maradt a feladat, hogy a keményen támadó vendégeket távol tartsák, ami sikerült is, így ös�-

szességében 12-ponttal lettek jobbak mint
a fehérváriak.
Szendrey Zsombor: Nagyon örülünk hazai győzelmünknek. Úgy gondolom, ha
nem is teljes csapattal jött el a Fehérvár,
akkor is egy fiatal, nagyon jó erőkből álló ellenfél volt, ezt mutatják eddig lejátszott meccseik is. Szerencsére nagyon jó
napot fogtunk ki, jól védekeztünk, a korábban megbeszéltek kilencven százalékát végre tudtuk hajtani. Mindez győzelmet eredményezett, de máris a vasárnapi
mérkőzésünkre kell készülnünk.
Bacsárdi Szilvia: Elsősorban gratulálok
az ellenfélnek. Nagyon sok hibát vétettünk védekezésben, a hazai csapat több
backdoort is tudott futni, amit nem sikerült kivédekeznünk. Sajnos a támadásban
sem találtuk a megfelelő megoldásokat.
Vasárnap ismét pályára léptek a fiúk, ekkor
Budapesten az Újpest MT ellen gigászi küzdelemben, idegenben értek el győzelmet.
Újpest MT - Phoenix KK 98-101
(17-28, 19-19, 19-8, 26-26, 17-20)
Budapest. Vezette: Válé, Nepp, Németh
Újpest MT: Surmann (27/3), Nagy (3),
Franczva (14/3), Nyikos (12), Vida (5/3).
Csere: Durasevic (35/3), Dokmanovic
(2), Pollák (-9, Takács (-), Bocsárdi (-),
Horváth (-), Neorcic (-).
Phoenix KK: Kiss (19/3), Gáspár (17/6),

Szabó N.(19), Pongrácz (5/3), Szilasi
(18/9). Csere: Jónás (-), Pöstényi (13/6),
Taskó (-), Dorvekinger (4), Szabó D. (-),
Molnár (-), Kovács (6).
Nagy lendülettel kezdte a Phoenix a mérkőzést. Az első negyedet egyértelmű fölénnyel játszotta végig, és masszív, 11
pontos előnyt harcolt ki. A második játékrészben kiegyenlítetté vált a küzdelem,
mindkét fél 19 pontot könyvelhetett el.
Az újpesti lendület a szünet után sem fogyott el, sőt fokozni is tudták az iramot a
vendéglátók, és kiegyenlítettek.
A záró játékrészre teljesen nyílttá vált a
mérkőzés. Nem bírtak egymással a csapatok, szinte percenként ragadták el a másiktól a vezetést, végül 81-81-es eredmény alakult ki a rendes játékidőben.
A hosszabbításban folytatódott az addigi
forgatókönyv. Az első öt perc alatt nem
született meg a döntés, csak a második
ráadás utolsó perce hozhatta meg a végeredményt.
Szendrey Zsombor: Megszereztük zsinórban második, idegenbeli első sikerünket.
Fordulatos meccsen vagyunk túl, az ellenfélnél a mai napon lehetőséget kapott
az új szerb játékos, aki 35 pontot dobott.
A hosszabbítás is fordulatos volt, de a szívünk a helyén volt, küzdöttünk, és kijött
az erőfölényünk.
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Rendezvények
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