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Év végi segítség

Ünneplőruhába öltözik a város

Folyósítják
a támogatásokat

Lapzártánk idején - kedden délelőtt - csaknem 100
százalékos az év végi támogatásra benyújtott kérelmek feldolgozottsága.
Az egyszeri év végi (nyugdíjas) támogatásra 1.312 kérelmet
nyújtottak be, ebből 1.289 esetben megállapító, 4-ben elutasító határozat született, 19 kérelem elbírálása van folyamatban. A
támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 15 ezer forint, egyedül élők vagy egyedülállók esetén 18 ezer forint.
A gyerekes családok év végi támogatásra 205-en nyújtottak be
kérelmet, s mindegyikben támogatást megállapító döntést született. A támogatás összege egy kiskorú gyermeket nevelő családnál 15 ezer forint, két kiskorú gyermeknél 20 ezer forint. Ahol
három vagy több kiskorú gyermeket nevelnek a családban, ott
29 ezer forint a támogatás mértéke. A támogatások kiutalása folyamatos, s várhatóan még novemberben lezárul a folyamatban lévő 19 ügy is - tájékoztatta lapunkat dr. Hudák Adrienn, a
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályának osztályvezető-helyettese.

Triatlon ranglista

A tiszaújvárosiak
a legjobbak

A város karácsonyfája Sajószögedről érkezett, Tellér György ajánlotta fel.
Advent első vasárnapjára, december másodikára újra felveszi ünneplőruháját a város. A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
munkatársai már hetek óta dolgoznak, szépítik, díszítik a közterületeket. A karácsonyi díszkivilágítást a legtöbb utcában már felszerelték, új elemekkel is találkozhatunk majd a Lévay úton. A
Spar áruháznál, valamint a református és a katolikus templomnál lévő körforgalmaknál új LED-es díszeket szerelnek majd fel.
Kedden délelőtt felállították a városháztéri karácsonyfát is, amit a

sajószögedi Tellér György ajánlott fel. A mintegy tizenkét méter
magas fát daruval emelték ki helyéről, s trélerrel szállították ide.
Nem csak itt, a római katolikus templomnál, az Erzsébet-téren és
Tisza-part városrészben is állítanak majd fel karácsonyfát a napokban, Tiszaszederkényben pedig a művelődési ház udvarában
lévő fenyőfa kap ünnepi díszeket. Már összeszerelték a Mikulástól karácsonyig rendezvénysorozat ideje alatt üzemelő faházakat
is, ezek villamos bekötése a napokban zajlik.

„Mindig hinned kell önmagadban” - olvasható a háttérben.
Ők így tettek.
Hazánk 2018. évi sportági összetett egyesületi
pontversenyét a Tiszaújvárosi Triatlon Klub nyerte meg. A díjat és számos egyéni elismerést november 17-én Budapesten, a Magyar Triatlon Szövetség gáláján vehették át az arra érdemesek.
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub az utánpótlás kategóriában a 2.
helyen végzett, a Debreceni SC-DSI mögött. Az elit pontversenyt a három olimpikont is soraiban tudó Budaörsi TK nyerte meg a tiszaújvárosiak előtt. Az összetett egyesületi pontverseny elsőségéhez az amatőrök által kiharcolt 17. helyre is nagy
szükség volt.
A klub négy tagja - Lehmann Csongor (junior), Putnóczki Dorka (junior), Mátyus Lili (junior duatlon), Hankó Dávid (felnőtt
középtáv) - vehette át az „Év sportolója” díjat.
A tiszaújvárosi utánpótlás korú sportolók közül kilencen érdemelték ki az „Aranyjelvényes” minősítést, míg heten I. osztályú
szintet teljesítettek. Az utánpótlás ranglistákon öten álltak dobogón, Bóna Kinga és Sinkó-Uribe Ábel megnyerte az ifjúsági triatlon kategóriát. Az amatőr és szenior ranglistákon szintén
öten végeztek az első háromban, Balogh Bence és Bálint Lóránt
megnyerte korosztályát.
- Az elnökség nevében gratulálok mindenkinek, köszönjük az
edzők munkáját, a szülők segítségét - mondta Lehmann Tibor,
a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője. - Köszönjük
a támogatást Tiszaújvárosnak, a MOL Petrolkémia Zrt.-nek, a
Magyar Triatlon Szövetségnek és minden támogatónknak.

Sokféle

2. oldal

Kétszer 28 év

Átadták a felújított Sajó-hidat

November 15-én ünnepélyesen is felavatták, átadták a
felújított kesznyéteni Sajó-hidat. A rekonstrukciós munkálatok még augusztusban
kezdődtek, mostanáig le volt
zárva a híd.
- Régóta várunk már erre a napra - mondta az átadóünnepségen Kecső Imre, Kesznyéten polgármestere -, egész pontosan
kétszer 28, azaz 56 éve. Községünk a folyóvizek falva is lehetne, mert határában
találkozik a Tisza, a Takta, a Sajó és a vízerőmű Hernád-csatornája, nem véletlen,
hogy a folyószabályozás is térségünkben
kezdődött a 19. században. Maga a Sajó-híd 1961-62-ben épült, de a hozzá vezető árterületi út csak 28 évvel később,
1990-re készült el, addig földúton kellett
járni, már amikor lehetett járni. Ekkor, 28
évvel ezelőtt az út átadásakor az akkori
közútkezelő azért nem vette át tőlünk a
hidat, mert mire az út elkészült, addigra
a hidat is fel kellett volna újítani. Újabb
28 év elteltével a mostani hídrekonstrukcióval teljesedhet ki ez a rendszereken átívelő közlekedésfejlesztés - mondta a polgármester.
Németh Szilárd honvédelmi miniszterhelyettes beszédében az összefogás erejét hangsúlyozta, és annak a katonai pon-

Németh Szilárd, Koncz Ferenc és
Kecső Imre hordógurítás közben.

Lappang

Ezzel a rejtvénnyel folytatódik novemberi sorozatunk. Az októberi nyertes:
Szabó Zoltán. 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.

Az első átkelő jármű ez a Renault volt. Utasain látszik az öröm.
tonhídnak a jelentőségét, melyet a körömi komp helyén állított fel és üzemeltetett a honvédség. Mint mondta, 99 katona
vett részt a feladatokban, egyszerre 24-en
voltak szolgálatban, folyamatos 24 órás
munkarendben. A katonák 73 napot, közel 45 ezer munkaórát dolgoztak, ez idő
alatt több mint 102 ezer jármű haladt át
a hídon.
Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője köszönetet mondott Kesznyéten
és a környékbeli települések polgármestereinek, valamint a pontonhíd üzemeltetőinek. A katonai pontonhidat pénteken lebontották, a buszok újra a régi menetrend
szerint és útvonalakon közlekednek.
Sokan gyűltek össze csütörtök délután a
hídnál, és sokan álltak sorba, hogy hónapok óta először azon keresztül jussanak el
Tiszaújvárosba.
- Havonta kétszer-háromszor járok erre - mondta Nyilas Mihály - örülünk neki, hogy elkészült, így legalább nem kell
körbe járni.
- Eddig mindig körbementünk - mondta Dojcsák István - a pontonhídon Körömnél, vagy Girincsen a kompon, ami
elég rossz volt, mert rossz az odavezető

út. Nagyon örülünk, hogy már lehet közlekedni a hídon. A gyerekek is itt járnak
munkába, iskolába.
Megyénkben 2600 km közút és 700 híd
található, idén 13,5 milliárd forintból 165
km-nyi utat és 35 hidat újítottak fel. A
Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Kesznyéten község önkormányzata alkotta konzorcium uniós forrásból újította fel a hidat, mintegy 270 millió forintból.
- A híd teljeskörű felújításon ment keresztül - mondta Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei igazgatója -, elbontották az elemeket, utána új szigetelést
kapott a híd. Az acél főtartókat korrózióvédelemmel látták el, két új aszfaltréteg
került a tetejére, kicserélték a korlátokat,
a szalagkorlátot. Eltávolították az uszadékot a pillérek közül, mederburkolatot építettek. Eltűnt a pályáról az a kazánlemez
is, ami évek óta csúfossá és nehézzé tette
a közlekedést. Reményeink szerint hos�szú évekig nem kell majd hozzányúlni a
hídhoz - mondta.
Fodor Petra
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Gyógyszertári ügyelet
„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot november 25-ig (vasárnapig)
a Borostyán Gyógyszertár (Széchenyi u. 11., tel.: 49/341050), majd november 26-tól (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
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönet, mindazoknak, akik sorsomban osztoztak,
fájdalmamban, elkeseredésemben vigasztaltak, felkaroltak,
anyagilag támogattak.
Isten áldásával:
Kecskés Ferencné nyugdíjas pedagógus
a Nikodémus Otthon lakója

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

Egyházi hírek
Római katolikus

Szerdán, csütörtökön és pénteken 8:30-kor, kedden és szombaton 18:00 órakor, vasárnap 11:00 órakor lesz szentmise templomunkban.
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 4. osztályos tanulókat és szüleiket november 27-én reggel
7:30-tól várják.
A szülők számára 7:45-kor tájékoztatót tartanak.

Református

Tiszaújváros
2018. november 22-én 17.00 órakor bibliaóra lesz.
2018. november 25-én, vasárnap 11.00 órakor istentisztelet
lesz. Ezzel párhuzamosan az imateremben foglalkozást tartunk kisgyermekek számára.
2018. november 25-én 16.00 órakor konfirmációi előkészítő
kezdődik.
Tiszaszederkény
2018. november 25-én, vasárnap 10.00 órakor kezdődik az istentisztelet.
Sajószögeden 2018. november 25-én 9.00 órakor istentisztelet lesz.

Görögkatolikus

Pénteken 17.00 vecsernye 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.
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Marossy Tibor

életének 87. évében elhunyt.
Temetése 2018. 11. 24-én (szombaton) 11 órakor lesz
a sajószögedi Városi Temetőben.
A gyászoló család
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Mátyus és Lehmann a díjazott

Tiszaújvárosi befutók

Lehmann Csongor és Mátyus Lili, azaz két tiszaújvárosi
sportoló érdemelte ki a díjat.
Idei teljesítménye alapján az országos kategóriában Lehmann Csongor, míg a Tiszaújvárosi Triatlon Klub fiataljai közül Mátyus Lili érdemelte ki
az Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonsportért (IMG) pályázati nyerteseinek járó emlékplakettet és a vele járó anyagi támogatást.
Az alapítók és a kuratórium tagjai november 16-án, pénteken
Tiszaújvárosban, a Scarpa Étteremben megtartott díjátadón ismerték el az idei évben legsikeresebbnek ítélt két tehetséges
sportoló eredményeit.
A ceremónia előtt Márkus Gergely, a kuratórium elnöke foglalta
össze a mögöttünk álló esztendőt.
- Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a magyar triatlon sikeres
szezonjához kuratóriumunk munkája, támogatása is hozzájárult
- fogalmazott a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) sportigazgatója. - Elsőként kell köszönetet mondanunk legnagyobb támogatónknak, Tiszaújváros önkormányzatának, külön kiemelve Bráz György polgármestert és dr. Fülöp György alpolgármestert, akik ezúttal is mellénk álltak. További egyéni támogatók segítségére is számíthattunk, az adó 1 %-ából is szép összeget kaptunk. Mindennek tudható be, hogy idén jelentős mértékben növelni tudtuk a támogatások mértékét, konkrétan az országos díjazottnak nettó 500 ezer, míg a klubos díjazottnak nettó 200 ezer
forintot utaltunk a számlájára. Ami a pályázatokat illeti, ezúttal
is nehéz helyzetben voltunk, mert az országos kategóriára érkezett 7 pályázó közül egy másik évben akár több befutó is lehetett
volna. Idén azonban a világbajnoki cím nálunk is mindent vitt.
A két díjazottnál azt is figyelembe vettük, hogy mennyire gondolkodnak hasonlóképpen a sportágról, a sportolásról, az életről, mint Gábor bátyám. Úgy érzem jól döntöttünk.
Az országos kategóriában nyertesnek járó díjat Máli János kuratóriumi tag adta át a Tiszaújvárosi Triatlon Klub saját nevelésű junior világbajnokának, egyéni Eb bronzérmesének, Lehmann Csongornak.
- A kuratóriumnak, az alapítóknak szeretném megköszönni, hogy létrehozták, fenntartották ezt az alapítványt - mondta Lehmann Csongor. - A családom mellett hatalmas köszönet
jár edzőimnek, akik hajnalban a medence partján, hosszú órákon át a kerékpározás közben és sok-sok ideig a futótréningeken segítettek, segítenek nekem. A jó felkészülésem, a sikereim nem jöhettek volna létre kiváló edzőpartnereim, közülük is
elsőként bátyám, Bence közreműködése nélkül. Most kerültem
fel harmadszor a díjazottak sorába, remélem még párszor „odaérhetek”!
A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül idén a junior Európa-kupa bronzérmes, többszörös magyar bajnok Mátyus Lilit
találta a díjra legméltóbbnak a testület, melynek tagja, Szűcs István adta át az emlékplakettet.
- Nagyon sokat jelent számomra ez az elismerés, ez a díj! mondta Mátyus Lili. - Olyan inspirációt ad nekem, hogy a jövőben is keményen dolgozzak. Remélve azt, hogy tovább fejlődhetek és elérhetem céljaimat. Szeretnék köszönetet mondani edzőimnek, és persze a szüleimnek is, akik mindig ott voltak mellettem.
- Igazi öröm számunkra, hogy két tiszaújvárosi sportoló kaphatta meg ebben az évben az alapítvány támogatását - fogalmazott
köszöntőjében Dr. Fülöp György alpolgármester. - Ezúttal is nagyon köszönöm a Márkus-családnak, hogy az őket ért tragédiák
után is tovább vitték és viszik a triatlont. Ők és a rendezői csapat tagjai kötelezettségüknek érzik, hogy tovább dolgozzanak a
helyi közösség érdekeiért. Ez az alapítvány, ez a sportág nagyon
sokat tett azért, hogy városunk közösségi térré váljon és megismerjenek bennünket az egész világon. Mindezért nagyon hálásak vagyunk minden érintettnek. Az ezúttal hivatali elfoglaltsága miatt távol maradó Bráz György polgármester úr rám bízta,
hogy jelentsem be, önkormányzatunk számára továbbra is becsületbeli kötelesség az alapítvány, és a triatlon sport segítése.
Dr. Székely Mózes, a Magyar Triatlon Szövetség alelnöke megköszönte az alapítóknak és a kuratóriumnak, hogy 20 éve ápolják ezt a nemes hagyományt, segítve a sportág tehetségeit. Megtudhattuk tőle azt is, hogy a 2020-ban egyetemi-főiskolai világbajnokságot rendezhet Magyarország, ahol a jelenlegi díjazottak
is tovább gyarapíthatják sikereiket.
SZIS

Aktuális
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Jubiláló zeneiskola

Ötven év zenében és képekben

A Vándor Sándor Zeneiskola
jubileumi koncertje prózával
kezdődött a Derkovits Művelődési Központ színháztermében. Egymásnak adták át
a mikrofont az intézmény vezetői, fenntartói és működtetői, de azok az egykoron meghatározó szerepet betöltő zenepedagógusok is reflektorfénybe kerültek, akiket ma
már nyugdíjasként köszöntöttek a színpadon.
A megnyitón elsőként Hok Csaba, a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője köszöntötte a vendégeket.
- Jómagam a zeneiskolával először, mint
szülő ismerkedhettem meg, hiszen Zsófi
lányomat ide hoztam furulyázni Bakos tanár úrhoz, utána pedagógusként, majd vezetőként voltam, s vagyok jelen - mondta Hok Csaba. - Amikor ellátogatok a zeneiskolába, mindig nagyon szívesen teszem, mert mindig jókedvűek a pedagógusok, udvariasak a gyerekek, igazi oktató-nevelő légkör van ott. Kodály Zoltán gondolataival nyitom meg a jubileumi ünnepséget, aki azt mondta, hogy az
iskolában úgy kell az éneket és a zenét tanítani, hogy azt a gyerek mindig gyönyörűségnek élje meg.
Az intézményvezető megnyitója után
Bráz György polgármester mondott ünnepi beszédet.
- Akkor kerültem a városba, amikor a
Vándor Sándor Zeneiskola önálló intézménnyé vált - kezdte a visszaemlékezést
a polgármester. - Úgy hozta az élet, hogy

Sokan ünnepelték a zenede születésnapját.
tatás. Nem sokkal azután, hogy Tiszaszederkény az ország 66. városa lett, 1968ban önálló iskolaként létrejött az Állami
Zeneiskola, aminek első igazgatója Hegymegi Ernő volt. Ő és a felesége meghatározó személyiségei voltak a zeneiskolának. Kezdetekben az akkori 3-as iskolában volt a tanítás pár évig, aztán költözött a zeneiskola a gimnáziummal szembe, később egy újabb költözés a jelenlegi
helyünkre, ahol már van egy remek hangversenytermünk, barátságos, jól felszerelt saját tanteremben tanítanak a pedagógusok. Hegymegi Ernő 16 évig volt a
zeneiskola igazgatója, tevékenysége mintaként szolgál arra, hogy egy zeneiskola
milyen meghatározó szerepet tölthet be
egy város művészeti életének megszer- Bráz György polgármester mondott
vezésében, formálásában. Őt Kiss Lász- ünnepi beszédet.
lóné, Márta néni váltotta, az ő vezetésé- lező feladata az önkormányzatnak a művel folytatódott a magas szintű oktatás, vészetoktatást támogatni, de mégis mindent megadott, hogy tökéletesen működhessen. Amikor az országban egyre több
város adta le a megyének a zeneiskolákat,
az önkormányzat nem engedte el a kezünket - mondta Somogyiné Sándor Dóra.
Bozsikné Vigh Marianna, tankerületi
igazgató, a fenntartó nevében az elmúlt
évek fejlesztéseit, eszközvásárlásait sorolta, de szót ejtett az elmúlt időszak pályázati lehetőségeiről, támogatásairól is.
A digitális technika két egykori, ma már
külföldön élő zeneiskolás növendéket is
elhozott a színházterembe. Polozun Valéria és Ujj Emőke zongoristaként kezdték itt a Vándor Sándor Zeneiskolában.
A zene mindkettőjüket messze repítette.
Emőke az észak-texasi egyetemen végezte doktori tanulmányait, a diploma megAz elmúlt ötven évről fotókiállítás is készült.
szerzése után Mexikóban élt 14 évig, ahol
zongoristaként, pedagógusként és magyar
a nyolcvanas évektől az iskola minden gyarapodott az iskola hangszerállomá- fesztiválok megalapítójaként, szervezőjevezetőjével és pedagógusával együtt dol- nya, nőtt a gyereklétszám és egyre több ként dolgozott. Évtizedek után idén kölgozhattam. Hegymegi Ernő igazgató úr- pedagógus dolgozott az iskolában. Kö- tözött haza Magyarországra, s Gödöllőral, Kiss Lászlóné igazgató asszonnyal és zel másfél évtizedig városunkban rendez- ről küldte videóüzenetét. Polozun Valéria
a jelenlegi vezetővel, Somogyiné Sándor ték meg az országos fafúvós versenyeket. Zürichből, Svájcból köszöntötte a vendéDórával, és azzal a nagy csapattal, akik- Iskolánk növendékei mindig dobogós he- geket, felidézve minden kedves zeneiskokel annyi mindent átéltünk közösen. Hi- lyezéseket értek el ezeken a versenyeken, lás emlékét, zongoratanárát, Rogl Bélánét
szem, hogy a zeneoktatáshoz nem csak de nem csak ezekre a tanulókra vagyunk és azokat az éveket, amikor lelkesen kéolyan emberekre van szükség, akik a ze- büszkék, hiszen mindenkinek meg tud- szültek a versenyekre, koncertekre. Az isnét szeretik nagyon, hanem olyan kiváló tunk tanítani egy olyan nyelvet, ami az kola közösségének további sikereket kípedagógusokra, akik a gyerekeket rábír- egész világon, minden országban közös vánva mindenkit lelkesített a zenélésre,
ták arra, hogy zenéljenek, és arra, hogy nyelv, a kotta olvasását. Nem volt köte- hogy leljék meg benne örömüket.
ezt vegyék komolyan. Ennek köszönhető,
Berta Judit
hogy nagyon sok olyan ember került ki
ebből a zeneiskolából, akik ma már művészek. Én is egy zenei általános iskolába
jártam, így nagyon korán megízlelhettem
azt, hogy milyen a zene által együtt lenni. A zene a kultúrának egy nagyon fontos ága, ami közösséget épít, ezért is vagyunk ma itt ilyen sokan ebben a teremben. A város kezdetektől fogva támogatta,
óvta ezt a zeneiskolát, s bár néhány éve
már nem vagyunk fenntartója az intézménynek, de igyekszünk megadni mindent, ami a munkájukhoz kell és ez így
lesz a jövőben is - mondta a polgármester, majd Somogyiné Sándor Dóra az intézményegység vezetője állt a közönség
elé, felidézve a kezdeteket.
- Tiszaszederkényben a mezőkövesdi zeneiskola kihelyezett tagozataként indult
el intézményesített formában a zeneok- „Szót kaptak” a mai növendékek is.

Mindenes

4. oldal

Katolikus bál

Támogatás és jó hangulat

Ötödik alkalommal rendezte meg a Tiszaújvárosi Szent
István Katolikus Általános
Iskola a szülők- nevelők bálját.
Ferencziné Vámosi Valéria szülőként
évek óta részt vesz a bálon.
- Azt gondolom, hogy a gyerekünk bármelyik iskolába járjon is, nagyon fontos,
hogy mi szülők is részt vegyünk az intézmény életében - mondta Valéria. - Katolikus család vagyunk és nagyon megörültünk annak idején, amikor megalakult
ez az iskola Tiszaújvárosban. A lehetőségeknek megfelelően támogatjuk az iskolát, azonban emellett a társaság miatt is
szívesen jövünk. Jól érezzük magunkat,
és jó a pedagógusokkal is egy kicsit más
közegben találkozni, hiszen a tanár oldalukat már jól ismerjük, jó egy kicsit más
aspektusból beszélgetni velük.
- A bál célja, hogy a bevételből a tanulóinkat támogassuk - nyilatkozta lapunknak Gál Benjáminné, az iskola igazgatója. - A bál bevételének egy részét a tehetséges gyerekek év végi jutalmazására
fordítjuk, de tudjuk segíteni a kirándulásokat vagy a versenyekre utazásokat is.

2018. november 22.

Múlt és jövő

Petrolszolg-nosztalgia

Évről-évre összegyűlnek a volt kollégák. Idén csaknem hatvanan érkeztek a találkozóra.

Ismerkedés, disputa a fehér asztal mellett.
Nem szabad megfeledkeznünk arról sem,
hogy egy ilyen alkalom közelebb hozza
a szülőket, a pedagógusokat. Jó alkalom
arra, hogy jobban megismerjük egymást,
új kapcsolatokat alakítsunk ki. Tehát azt
mondhatjuk, hogy bár nagyon fontos az
anyagi rész, de emellett az emberi oldalra
is oda kell figyelnünk.

Volt miről, kikről beszélgetni.

A szülők mellett, mint minden alkalommal, a helyi önkormányzat is támogatja
az iskolát.
- Ahhoz, hogy a helyi társadalom jól működjön, szükség van arra, hogy legyenek
például ilyen alkalmak, mint ez a jótékonysági bál - mondta Dr. Fülöp György
alpolgármester. - Azonban amellett, hogy
jó itt lenni, jó kellemes társaságban eltölteni egy estét, nagyon fontos, hogy az önkormányzat az adott közösség mellett álljon, és ők érezzék azt, hogy mi nem csak
szeretnénk, de tudjuk is őket támogatni.
Mostanra úgy alakult, hogy lett egy katolikus, egy református és két állami fenntartású általános iskolánk, hiszen 2013ban megváltozott a jogszabályi környezet, miszerint a helyi önkormányzat már
nem maradhatott iskolafenntartó. Mi akkor elhatároztuk, és ezt azóta be is tartjuk, hogy a megváltozott helyzet ellenére,
csakúgy, mint az előző évtizedekben tettük, továbbra is segítünk. Az évente megrendezett jótékonysági bál pedig lehetőséget ad arra, hogy a támogató szándékot
kinyilvánítsuk, nem csak szavakban, hanem tettekkel is.
ema

Napraforgó-bál

Tizenhat éve jótékonykodnak

Az elmúlt hétvégén tartották
meg a Napraforgó-bált. Az
Éltes Mátyás iskolába járó
gyerekeket segítő alapítvány
karitatív rendezvényére idén
is sokan látogattak el.
Tiszaújváros önkormányzatának 300 ezer
forintos támogatását Bráz György polgármester adta át az est nyitányaként, de ezzel a felajánlásoknak még nem volt vége. A Tiszaújváros és Térsége Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány sporteszközöket nyújtott át jelképesen az iskola tanulóinak.
- A kuratórium úgy határozott, hogy a befolyt SZJA 1%-ból egészségmegőrző esz-

Évről-évre megrendezik a Petrolszolg Kft. nyugdíjas találkozóját, melyre idén közel hatvanan érkeztek. Ugyanúgy szólt ez a nap a nosztalgiázásról,
mint a jelenről és a jövőről is. A TIFO és a TVK
egykori karbantartásában dolgozók a mai napig
tartják a kapcsolatot.
- Minden évben szervezünk ilyen találkozót - mondta Mayerné Boros Mária, a találkozó szervezője -, van lehetőség persze
az éves családi napon is találkozni, akár Százhalombattán, akár
itt Tiszaújvárosban, hiszen a TIFO és a TVK karbantartásáról
nyugdíjba mentek is MOL-osok, a Petrolszolg a MOL-csoport
tagja. De mégis más ez a találkozó. Nagyon szeretnénk, ha ez a
hagyomány még hosszú ideig folytatódna, mert szükség van rá.
Ezt bizonyítja az is, hogy közel hatvanan jöttek el, és ez nagy
boldogság.
Hófej Sámuel tizenhat évig dolgozott a TIFO-n, szerződéskötő volt a karbantartó gyáregységnél.
- A mindennapokban is tartjuk a
kapcsolatot - mondta -, azokkal,
akik itt vannak a városban, és
azokkal is, akik már elmentek.
Nagyon szép volt az az időszak,
teljes erőbedobással dolgoztunk
és volt értelme. Rengeteg munka volt, egyáltalán nem lehetett
unatkozni, de szép volt.
A Petrolszolg Kft.-t 1994-ben
Hófej Sámuel
alapították, a MOL 100 százalékos tulajdonú vállalata, 2004-ig számos karbantartási cég integrálásával nyerte el mai szervezetét. Több mint 800 munkavállalóval és 19 magyarországi telephellyel áll az olaj-, a gáz- és a
vegyipar rendelkezésére.
- Egy-egy ilyen alkalom azt mutatja, hogy bár az életpálya lezáródott - mondta Hegyi Róbert, a Petrolszolg Kft. ügyvezető
igazgatója -, de a kapcsolatok ezzel nem értek véget. Legalább
évente egy alkalommal össze tudnak jönni azok a kollégák, akik
a múltban együtt dolgoztak, fel tudják idézni a régi élményeket.
Ez valamiképp hidat képez a ledolgozott évek és a nyugdíjas
időszak között. A múltunk meghatározza jövőnket, és ha a múltra nem építünk, akkor jövőnk sem lesz.
Fodor Petra

Nyolcvanból a második

Büszke Jysk

A tanulók műsorral köszöntötték a bálozókat.

Az önkormányzat ajándékát Bráz
György polgármester adta át Kántor
Zsoltnak. .

közöket szeretnénk beszerezni - mondta Kovács Viktória kuratóriumi elnök -,
melyeket az iskolából már „kinőtt” Esély
Napközi Otthon lakói számára szeretnénk
átadni.
A Napraforgó Alapítványon keresztül sok
támogató és sok támogatás éri el az iskolát.
- Az alapítvány az egész tanévünket az
elejétől a végéig támogatja - mondta Kovács-Balog Imréné az iskola szakmai vezetője. - Játszóházas foglalkozásokat, melyek egy-egy ünnepkörökhöz kötöttek,
tanulmányi kirándulásunkat, nyári táborozásunkat, az egészségnevelési hét eszközigényét, számos programunknak az

eszközigényét is segíti.
Az alapítványi bált idén már16. alkalommal rendezték meg. A jótékonysági esthez egyre több civil is csatlakozik.
- Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk - foglalta össze az alapítvány eddigi
tevékenységét Kántor Zsolt kuratóriumi
elnök. - Minden évben sikeres a szervezés, mindig megvan az a vendégkör, akik
megfelelő rangot adnak az eseménynek,
és támogatásukkal segítik munkánkat.
Az idei bál bevételét eszközbeszerzésre
és az iskolai programok megvalósítására
fordítják.
Borza

Juhász Mónika az év értékesítője lett a Jysk-nél. Az általa
vezetett üzlet pedig a nyolcvan bolt közül a második legjobb.
Már karácsonyi kínálat várja a vásárlókat a tiszaújvárosi Jysk
áruházban, amely a nyolcvan magyarországi üzlet közül a második helyezett lett a boltok idei versenyében. Az üzlet vezetője pedig az év értékesítője címet is elnyerte. Juhász Mónika elmondta, egy jó csapatra volt szükség ezekhez az eredményekhez. Bár kevesen vannak, családias hangulatban dolgoznak,
mindig számíthatnak egymásra, ennek is nagy szerepe volt a sikerben.
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Jubileum

5. oldal

Azok a vándorsándorosok!

A zeneiskola az a hely, ahová mindig örömmel megyek. Mint növendék sohasem voltam része az életének, de mint növendékeket kísérő szülő és örömünnepekről tudósító újságíró ezerszer léptem
már be az épület ajtaján. Csend nincs soha, csak
muzsika, hangszerek kacaja.
Bár visszapörgethetném az időt! Én lennék az egyike, a mai,
több mint 200, lelkes növendéknek. Már csak azt nem tudnám, hogy merre menjek. Az emeletre, az örökvidám Vera nénihez, aki varázsként műveli a fuvolát? Az ütősökhöz, hogy velük
együtt ritmusra dobbanjon a szívem? Vagy Irina nénihez, Jenő
bácsihoz, akiknél a zongoratanulmányaim adhatnának szárnyakat, vagy Miroszlav bácsihoz, más húrokat pengetni? Nem sorolom a neveket, ők név nélkül is művészek. Ők így együtt tizennégyen írják a tiszaújvárosi partitúrát évtizedek óta ott, a városvégi kis kockaházban. Ünnepre hangolnak hónapok óta, a születésnapjukra, hiszen éppen 50 évvel ezelőtt született ez a zeneiskola.

Ünnepre hangolva
Most talán még izgatottabb voltam, hiszen ünnepelni mentem.
Egy olyan ünnepre, ahol régi arcok, régi ismerősök sorakoztak.
Hosszú a lista, hiszen fennállásának 50. évfordulóját ünnepli
idén a Vándor Sándor Zeneiskola. Ez alkalomból tartottak jubileumi koncertet a Derkovits Művelődési Központban múlt pénteken.
Több mint 10 tanszak, több mint 200 diákja és az őket tanító zenepedagógusok készültek lelkesen a jubileumra. Bár a gyerekek
szolfézst és hangszeres zenét tanulnak, erre az alkalomra egy

A jubileumra alakult kórus.

Színpadon, reflektorfényben öt évtized meghatározó egyéniségei.
lához tartoztam, és itt indítottam egy kihelyezett tagozatot. Egy
héten kétszer mentem Kövesdre a vonattal, este tízre értem haza, a többi napokon pedig itt tanítottam, hol a régi kettes iskola ebédlőjében, hol az óvoda konyhájában, hol a lakásomon. Ez
így volt két évig, és úgy indulhatott a zeneiskola, hogy már 60
gyerekünk volt. Akik ide jöttek dolgozni a gyárakba, és ideköltöztek, kérdezgették, hogy itt mit lehet csinálni, milyen lehetősége van itt egy gyereknek 1965-’66-ban. Annyit tudtak, hogy
van itt egy általános- meg egy középiskola, és van egy zeneiskola, van itt mit csinálni, hát lehet ide- költözni - mondja Kiss
Lászlóné, aki jószívvel adta át a stafétabotot utódjának, a jelenlegi vezetőnek, Somogyiné Sándor Dórának, aki zeneiskolás tanítványból lett zeneiskola-igazgató.
- Itt kezdtem zongorázni Hegymegi Ernőnél, aztán Kati nénihez
nyolcadikban átmentem fagottra. Jó alapokat kapva innen kerültem Miskolcra, a zeneművészeti középiskolába. A diplomám Nincs szülinap torta nélkül.
megszerzése után két év Kazincbarcika jött, és ide vezetett vis�lomra, én pedig a fiatalokat mustrálom, akiket zeneiskolás múltjuk és tehetségük hozott vissza az ünnepi színpadra.

Növendékekből lett
művészek

alkalmi kórus is alakult a zeneiskolásokból. Egykori tanítványokat, pedagógusokat, növendékekből lett zeneművészeket is
meghívtak, akik muzsikájukkal, jelenlétükkel idézték az elmúlt
50 év zeneiskolás élményét.

Saci néni, Márta néni,
Dóra
- Én 42 évig tanítottam itt, büszkék vagyunk a gyerekeinkre, az
unokáinkra, akik idehozták a zeneiskolába az újabb és újabb generációt. Akik házimuzsikával foglalkoztak, őket még nem említettük, ők azok, akik ide jártak, Bokor Lacika vagy Hajdú Jutka, az egyik vegyészként, a másik közgazdászként vett hangszert és otthon foglalkoztak vele a munkájuk mellett - mondja
a zeneiskola feledhetetlen Saci nénije, Virágh Tiborné, a legendás zenepedagógus.
A másik nagy név Márta néni, az ízig-vérig zenepedagógus Kiss
Lászlóné. Zenél a lelke, ritmusra lépked talán még álmában is,
sokan füttyös jókedvéről ismerik. Márta néni az első sorban ülve lüktetett együtt a zenével a másfél órás koncert ideje alatt.
- A szívem dagadozott ettől a mai gyönyörűségtől, az a szeretet,
az a jókedv, a gyerekek, ahogy énekeltek, és a tanárok is dicséretet érdemelnek. Sokat jelent, hogy a zeneiskolában sok jó tanár volt és van, és jók a körülmények is, hiszen minden megvan,
amit csak akarnak, és emellett a szeretet és az, hogy szeretettel nyúlnak a zenéhez - meséli friss élményeit, a koncert után az
egykori igazgató. - Én voltam az első zenetanár itt, amikor idejöttem a főiskoláról, a férjem kapott itt lakást. Még csak 21 éves
voltam, elkezdtem tanítani úgy, hogy a mezőkövesdi zeneisko-

Két legenda, Kiss Lászlóné és Virágh Tiborné, azaz Márta és
Saci néni.

A stafétabot jelenlegi őrzőjét, Somogyiné Sándor Dórát is
köszöntötték.
sza az utam Tiszaújvárosba, azóta is itt vagyok - mesél a múltról Dóra, majd a saját történetét a jelen váltja fel. - Minden év
elején van egy képességfelmérésünk, amiből kiderül, hogy sok
ügyes és szép hangú gyerek van, ami az óvónők és tanárok érdeme is, mi pedig fejlesztjük, továbbfejlesztjük ezeket a gyerekeket. Most eufórikus hangulatban vagyunk mindannyian, nagyon jó színpadon állni és ünnepelni, főleg egy ilyen sikeres
koncert után.

Régi ismerősök
Nosztalgiázva kutatom a riportalanyokat, mígnem szembe jön
velem a lépcsőn egy ismerős arc. Nem sokat változott, talán az
a jellegzetes vörös haja lágyabb árnyalatú lett. Bundzik István
zongoravirtuóz is itt kezdte a Vándor Sándor Zeneiskolában, ma
pedig egy hegedűvirtuóz mellett (is) dolgozik.
- Nagyon örülök, hogy itt lehetek, hiszen sok a szép emlék, itt
kezdtem a tanári pályámat. Fiatal pedagógusként kerültem ide,
emlékszem mindig szeretet vett körbe, rengeteg szép emléket
őrzök tanárokról, növendékekről. A zeneiskola a mai napig mindig itt van a szívemben. Manapság a Bartók Béla Zeneművészti Középiskolában tanítok jazz-zongorát, koncertezem folyamatosan a jazzel és a Kossuth-díjas hegedűművésznek, Ilényi Katicának vagyok a zongorakísérője - mondja.
1980-tól 34 évig tanított itt Tóth László is, az ütősbirodalom
„karnagya”, aki zenét, vidámságot, feledhetetlen humort vitt be
a zeneiskolába. Hasonszőrű utódjának, Virágh Viktornak adta át
jószívvel a stafétabotot, aki Laci bácsi útját járva, fiatalos lendülettel és zenei hévvel vetette bele magát a Vándor Sándor-os csapatba. Tóth László, mint mindig, kurtán, lényegre törően fogalmazott. - Mindig jövök, ha hívnak, itt csak fiatalodni lehet! Ez
az iskola az örök fiatalság! - mondja, és koccint az ünnepi alka-

Innen indult Béres Andrea, az a fiatal zongoraművész, aki most
fellépett a jubileumi koncerten, és itt fertőzte meg a zene Kolosai Ferencet is, aki sokoldalú művészként csillogtatta meg tehetségét jó néhányszor már a tiszaújvárosi színpadon is.
- Rengeteg zeneiskolás emlékem van. 12 évet jártam ide, a mai
napig úgy érzem, végigkíséri az életemet ez a suli. Azóta is rengeteg tudást használok és alkalmazok még ma is abból, amit itt
tanultam. Voltam az elmúlt években sok zeneiskolában, és boldog vagyok, hogy ez az iskola, a Vándor Sándor, még mindig
magasan a legjobb, a pedagógusok szakmai tudását illetően, és
a gyerekek lelkesedését illetően semmi nem változott - mondja Fecó, miközben egykori zongora- tanárnője, Rogl Béláné kezét szorítja.
Hatalmas hangszere szúrt szemet Kurucz Jánosnak, akit egykori tanítványként konferáltak fel, hát hozzá indultam, hogy hová, meddig repítette őt a zene. Nagybőgőjét ölelve hangolt a kulisszák mögött, s közben idézte kedvünkért nehezen kopó emlékeit.
- Én is a Vándor Sándor Zeneiskola növendéke voltam, itt éltem
és nőttem fel. Hegedűszakon kezdtem Nyíri Zsuzsa tanárnőnél,
aki még most is itt tanít. Hat évig jártam az iskolába, nem hiába,
mert a zene nem hobbi maradt. A hegedű után nagybőgő szakon
folytattam zeneművészeti tanulmányaimat, most pedig a Miskolci Szimfonikusok nagybőgőse vagyok. Nagyon sok tanárral
megmaradt a jó kapcsolat, Dórával, Dudás Laci bácsival, egykori tanárommal, Nyíri Zsuzsival - mondja János.
Berta

Az egykori növendék, Kurucz János ma a Miskolci Szimfonikusok nagybőgőse.

História/Kultúra
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A Tiszapalkonyai Erőmű alapítása 1.

Az első ötéves terv

1948 a kommunista gazdaságpolitika előkészítő éve
volt. Ekkor teremtették meg
azokat a körülményeket,
amelyek szükségesek voltak
az úgynevezett szocialista
modell kiépítéséhez.
Ehhez két fő célt kellett elérni, természetesen szovjet mintára: az iparosítást, ezen
belül is a nehézipar fejlesztését, és a mezőgazdaság tulajdonviszonyainak átalakítását, vagyis a szövetkezetesítést. Ezek
alapján 1948. május 20-án határozatot
hoztak az első ötéves terv elkészítéséről, aminek legfőbb feladata az volt, hogy
Magyarországot - a közkeletűvé vált jelszó szerint – „agrár-ipari országból ipari-agrár országgá alakítsa át.” Mivel ekkor úgy látszódott, hogy reális esély van
egy újabb világháború kirobbanására az
egykori szövetségesek, az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, ezért később
az első ötéves terv harmadik pilléreként a
védelmi kiadások nagymértékű fokozását
is beemelték.
A tervtörvény ágazatonként és iparáganként felsorolta a kitűzött feladatokat, amiket öt év alatt (1950. január 1. – 1954. december 31.) kellett teljesíteni. Ehhez ös�szesen 50,9 milliárd Ft-ot terveztek befektetni a népgazdaságba. A terv kimondta, hogy a népgazdaság fejlesztésének
eredményeként az egész ipari termelés
értékének 1954-ben el kell érnie az 1949.
évi ipari termelés 186,4 %-át, ezen belül
a nehéziparnak az 1949. évi szint 204,3
%-át. Továbbá fokozni kell a bányásza-

Magasra törő tervek születtek.

A Berentei Hőerőmű a „Borsodi kooperáció” áramellátását biztosította. 1955-57
között helyezték üzembe.
tot, a kohászat és a nehézipar termelését,
amikhez új iparvidékeket kell kialakítani:
Mohácson új, nagy teljesítményű nagyolvasztót, acél- és hengerművet, kohókat, a
borsodi iparvidéken új nemesacél művet
és vagonkerékpár-gyárat, a Duna mellett
pedig új híd- és vasszerkezetgyárat. 1954re az 1949-es szint kétszeresére kívánták
emelni a villamosenergia termelést, vagyis 4,27 milliárd KW/h-ra, amihez 3,285
milliárd Ft-ot terveztek befektetni a villamosenergia iparba. Ehhez új, csekély fűtőértékű szén- és lignitkészleteket hasznosító erőműveket akartak építeni Várpalotán, Barcikán és Mohácson, míg Lovásziban földgáz, Tiszalökön pedig vízenergiát hasznosító erőművet.
Érdemes még kitérni a vegyipar tervszámaira is. 1954-re a vegyipar termelésének
el kellett érnie a 4,843 milliárd Ft-ot, ami
az 1949-hez képest 138%-os növekedést
jelent. A szervetlen vegyiparnak 240 ezer
tonnával több nitrogén-műtrágyát, ugyanennyi tonnával több foszforos műtrágyát
és 1500 tonnával több marónátront kell
gyártania, mint 1949-ben. A megnövekedett termelés biztosításához 1,934 milliárd Ft-ot kell befektetni ebbe az ágazatba.
E beruházás keretében új szuperfoszfát
gyárat, új nitrogén-műtrágyát, marónátront előállító üzemet, új anilinfesték-gyárat, gyógyszergyárat és műanyaggyárat
akartak létesíteni. Hogy mit hova terveztek, az többnyire homályban maradt, de
már körvonalazódtak az új ipari gócok:
„Az ötéves terv megvalósításának eredményeként ipart, gyárakat, üzemeket kell

kapniuk az elmaradott mezőgazdasági
jellegű vidékeknek: a Tiszántúlnak, a Duna–Tisza-közének, a Dunántúl iparban
szegény megyéinek. Iparosodó városokká kell fejleszteni Szegedet, Debrecent,
Hódmezővásárhelyt, Békéscsabát, Makót, Szolnokot, Kecskemétet, Kaposvárt,
Zalaegerszeget, Esztergomot, Kalocsát,
Egert, Székesfehérvárt, Szombathelyt,
Veszprémet, Nyíregyházát, Gyöngyöst,
Szekszárdot és másokat. A nagybudapesti ipari központok mellett két új, nagy nehézipari gócot kell kialakítani: a borsodit
és a pécs-mohácsit. Az ötéves terv megváltoztatja az egész ország társadalomgazdasági térképét, felszámolja Magyarország évszázados ipari elmaradottságát.” – mondta Gerő Ernő államminiszter
1949. december 5-én az országgyűlésben.
A törvényjavaslat 263 új ipari üzem létrehozását írta elő, aminek 44%-a nehézipari
üzem. Borsodot az egyik nagy nehézipari gócponttá szerették volna fejleszteni.
A gyakorlatban ezen a barcikai „Borsodi
Kooperáció” (Berentei Hőerőmű, Berentei Szolgáltató Vállalat - Központi Szénosztályozó, Bányagépjavító üzem, Borsodi Kokszművek és Borsodi Nitrogénművek) felépítését, Diósgyőrben pedig a
Lenin Kohászati Művek rekonstrukcióját és továbbfejlesztését értették. Nem is
alaptalanul gondolták ezt, hiszen a megye
kedvező földrajzi és természeti adottságainak köszönhetően már a 18. század közepétől fogva jelentős iparral rendelkezett.
(folyt. köv.)
Kákóczki Balázs
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Nemzetközi siker

Nagydíjas
Bokréta

A fesztiváldíjas zenekar tagjai balról jobbra: Váradi Imréné, Oláh Márta, Oláh Dezsőné, Oláh Dezső, Viszóczki Flóra,
Trungel Panna, Járási Zoltán,Vajda Gábor. (Hiányzik: Szabó János.)
November 17-én Egerben a Bokréta citerazenekar regionális
nemzetközi népzenei fesztiválon vett részt, és a zsűri döntése
alapján a fesztivál nagydíját kapta sikeres szerepléséért - tájékoztatta lapunkat Oláh Dezső, a zenekar vezetője, aki egyúttal
köszönetet mondott a tagok áldozatos és kitartó munkájáért. A
zenekarvezető kiemelte, hogy Panna, Zolika és Flóra kitűnően
helytállt első zsűri előtti megmérettetése alkalmával.

Látványkoncert
a templomban

Rákász Gergely koncertorgonista Lords of the Organ turnéja tiszaújvárosi állomására nagy zeneszerzők örökéletű alkotásait
hozta el. A református templomban rendezett látványkoncerten
Bach, Vivaldi, Gershwin, Bizet és Debussy szerzeményei is felcsendültek.

Gyermekszínház

Maugli, a dzsungel fia

A történetet mindenki ismeri az árván maradt kisfiúról, akit farkasok nevelnek fel a dzsungelben. Maugli, a dzsungel fia most
városunkba érkezett, a Görbetükör Színi Társulat előadásában,
akik új feldolgozásban mutatták be a klasszikus történetet.

2018. november 22.

Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár
Rendezvénynaptár

Derkovits Művelődési Központ

November 27. (kedd) 19.00 óra
Dumaszínház
November 28. (szerda) 17.00 óra
Ötórai tea - „Ének és szó”
December 2. (vasárnap) 16.00 óra
Mikulástól karácsonyig
Derkó MiniGaléria
November 28-tól (szerda)
Hajdu József - Fények és Formák
című kiállítása
Városi Kiállítóterem
Székhelyi Edith és Balogh Géza festőművészek
EGYÜTT című kiállítása

Tiszaszederkényi Művelődési Ház

November 24. (szombat) 18.00 óra
November 25. (vasárnap) 13.00 és 18.00 óra
William Shakespeare: Sok hűhó semmiért
vígjáték a Kulissza Játékszín előadásában
Óvárosi KULT Galéria
November 24-ig (péntek)
Szilágyi Józsefné Böbe - A quilling világa SM betegként - kiállítás
November 2-től (kedd)
Tóth Ferenc - Hazatérő kacsafarkú vándor szender - kiállítás

Hamvas Béla Városi Könyvtár

Az erőmű és a készenléti lakótelep
Január 12-ig (szombat)
A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kiállítása
November 24. (szombat) 11.00 óra		
„ANGOLOZÓ” TÁRSALGÁSI KLUB
November 27. (kedd) 16.30 óra
CSALÁDI JÁTSZÓHÁZ
Karácsonyi angyalka és mikulás készítése
November 28. (szerda) 10.00 óra
LELKI FITNESZ VÁRANDÓSOKNAK ÉS KISGYERMEKES ANYUKÁKNAK
A szőnyeg alatt a helyük? Hogyan kezeljük kapcsolati problémáinkat?
November 28. (szerda) 17.00 óra
PC KLUB KEZDŐKNEK, ÚJRAKEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
Téma: Bankolás, vásárlás a neten
November 30. (péntek) 17.00 óra
TERMÉSZETJÁRÓK „NYÁRIDÉZŐ” SOROZATA
Peru, a leginkább inka

Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár

November 23. (péntek) 14.00 óra
TIPPEK, TRÜKKÖK A SZÁMÍTÓGÉPES MINDENNAPOKBAN
Téma: Bankolás, vásárlás a neten
November 30. (péntek) 16.00 óra
„TÁRSAS” DÉLUTÁN
A programokkal kapcsolatos részletes információkról az intézmény honlapján, facebook oldalán, illetve a megjelenő havi programfüzetből és plakátokról tájékozódhatnak.
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
8.00-12.00
PÉNTEK
A belépődíjas programok esetében pénztárnyitás az előadás
előtt egy órával!

A Tisza TV műsora

November 22., csütörtök
9:00 Héthatár: Elkészült a kesznyéteni híd - Napraforgó bál
- Báloztak a katolikusok - Petrolszolg-nosztalgia - Alapítványi díjátadó - Sport
9:15: Hétről-Hétre: Ismerjük meg helyi értékeinket! - Zeneiskolai jubileum - Közelmúlt - Rákász Gergő orgonakoncertje - Sport (A műsor a szerdai adás ismétlése.)
November 26., hétfő
18:00 Sporthétfő: A Tiszaújváros - Eger bajnoki labdarúgó
mérkőzés közvetítése felvételről
November 28., szerda
18:00 Héthatár: Év végi támogatások – Felújítások – Szalagavató – Sport
18:15 Hétről-Hétre: Beatles Forever – Sok hűhó semmiért –
Közelmúlt – Sport
Utána: Egészség(L)esen: Élet a stroke után: sorsok, történetek - Miért együnk több halat?
November 29,. csütörtök
10:00A képviselő-testület ülése közvetítése élőben
Utána: szerdai adás ismétlése
Utána: a testületi ülés ismétlése

Kultúra
Ráadáskoncert

7. oldal

Beatles mindörökké

Beatles Forever. Ez az előadás zárta az idei Színház Határok Nélkül fesztivált. A
négytagú zenekar a Szatmárnémeti Északi Színház Harag
György Társulatának csapata, közülük három színész
egy pedig zenész, a színház
zenekarának állandó tagja.
Nosztalgiakoncertjük előtt
beszélgettünk velük.
- Szerintem sokan asszociálnak a Mikó
István-féle színészzenekar hasonló című
előadására, amikor jegyet váltanak a
szatmárnémeti színház zenés Beatles estjére. Van közük egymáshoz?
Nagy Csongor Zsolt: - Igen, mi is erre
gondoltunk tíz évvel ezelőtt. Természetesen nagyban befolyásolt az az előadás. Az
Arizona Színházban 250 előadást játszottak, akkor eldöntöttük, hogy van négy színész, zenész és akkor ezt mi is hozzuk létre, illetve lássuk, hogy tudunk, e ezzel valamit kezdeni. Így született meg a Mindhalálig Beatles. Viszont egy jó ideje csak
a koncertverzióval jövünk-megyünk, bármilyen meghívásnak eleget teszünk, úgy,
ahogy most is.
- Miért csak a koncertverzió?
N. Cs. Zs.: - Az előadás megérte a krisztusi kort, a 33-at és levettük a műsorról. Két
évadot ment a Mindhalálig Beatles előadás, utána még turnéztunk is vele. Itt is
voltunk Tiszaújvárosban kilenc évvel ezelőtt. Aztán maradt csak a koncertverzió.
Az előadásból a dalokat áthoztuk ebbe a
verzióba, de tettünk bele új dalokat is.
- Ki, kinek a bőrébe bújik bele?
- Rappert-Vencz Gábor: Ez lényegében
le van osztva, de alapvetően mindannyian
mindenféléket énekelünk. Én George Harrisont személyesítem meg, így a dalok alapján. Leosztottuk egymás között, ki legyen
Paul McCartney, John Lennon és kizárásos alapon marad Ringo Star, aki nem lehet más, mint csapatunk dobosa, aki valójában nem színész, mint mi, hanem egy igazi dobos. Igazából a dalokat teljesen felváltva énekeljük, és hangszeres tudásunkból kifolyólag még a hangszereket is váltogatjuk,
hiszen hol az egyikünk zongorázik, hol a
másikunk. Hol én basszusgitározok, hol ő.
- Színész, zenész embereknek nagy falat
a Beatles?
- R.V.G.: - Az az igazság, hogy még a
darab előtt - amikor Beatlest hallgattam
- mindig azt hittem, hogy ezek borzasztó egyszerű dalok, hiszen olyan egyszerű a hangzásuk. Aztán amikor elkezdtük
bütykölni őket, rájöttünk, hogy itt olyan

John Lennont Péter Attila Zsolt alakította.
vokálok vannak, annyira sokrétű ez a zene, annyira jól van felépítve, és annyira
komplex, hogy nagyon meg kellett ám
dolgozni velük. Úgyhogy nem olyan egyszerűek. Na jó a Love me do az három akkord, de a Michelle, az azért sokkal bonyolultabb.
- Fogok olyat érezni koncert közben, hogy
a hatvanas években vagyok?
R.V.G.: - Nagyon remélem, hogy igen.
Nagyon kellemes meglepetésünk volt
Nagybányán, mert azt hinné az ember,
hogy a ’60-as, ’70-es korosztály szereti
ezt a muzsikát, de nem így van. Ott például rengeteg fiatal volt. A 16-17 évesek
is nemcsak, hogy élvezték, hanem velünk
énekelték a dalokat, ami nagyon nagy
öröm volt.
- Korban talán önhöz áll legközelebb a
Beatles, talán még lehetett is köze hozzájuk - kérdezem, a csapat Ringo Star -ját,
aki ránézésre a zenekar legidősebb zenésze. - Vannak Beatles élményei?
Cserei Csaba: - 1968-69-ben kezdtem dobolni. Rengeteg Beatles dalt lejátszottunk
abban az időben. Azzal a hévvel, azzal a
hozzáállással a hippikorszakban, amit érdekes volt megélni. Egészen más volt akkor
úgy élni és játszani, abban a fiatal világban,
most meg újraélni ezt a dolgot, azért ez egy
kicsit érdekes. Nagyon jó érzés.
- Kell színészkedni ahhoz, hogy az ember
Beatles-é változzon a színpadon? Vagy
inkább pusztán a zene az, ami elviszi el
az egészet?
- Cs.Cs.: - Nem kell színészkedni, itt a
zene varázsa viszi el az embert, behúzza egy csőbe és visszaszippantja 30 évvel, a ’60-as ’70-es évekbe. Végül is nem
volt nehéz, mert én is ezt a fajta zenét szeretem, úgy, mint a kollégák. Első emlé-

kem 3-4 évesen a Michelle. Annak idején
édesapámmal a Petőfi rádión hallgattuk,
onnan lopta le magnóval, és akkor mind
azt hallgattuk, ugye én sepsiszentgyörgyi
vagyok - Ceausescu idején nem lehetett
bárhonnan hallgatni ilyen zenét. És akkor
ez egy élmény volt.
- És most lám, az ember maga a Beatles.
Cs.Cs.:- Az egy álom volt, hogy az ember
ezeken nő fel, és egyszer csak ő is színpadon van, és játssza és átéli ezeknek a daloknak a varázsát. Örökzöld.
- Mitől örök a Beatles?
Péter Attila Zsolt: - Nem tudom. Általában azt mondják, hogy a Beatles tinga-langa- tinga-langa, könnyű, leülsz és
kész, játszod, de nem úgy van. A Beatles örök, mivel a mai világban nem csak
a Beatleshez, más együttesek dalaihoz is
hozzányúlnak a mostani zenészek, dalszövegírók, vagy zeneszerzők, mert az új
nem jó. Valamit vissza kell hozni a múltból, ahhoz, hogy elfogadható legyen.
Nem tudom mitől örök, nyilván a hangzás. Azt nem lehet elmondani, hogy mitől szeretsz, miért vagy szerelmes belém.
Ez is olyan, mint annak idején 16 éves
korodban, nem tudom megmondani, csak
szeretlek. Miért szereted a Beatlest? Nem
tudom. Ad egy érzést, egy jó érzést.
- A ti koncerteteken megőrülnek a lányok a nézőtéren, mint ahogy azt az archív Beatles felvételeken látjuk, hogy ájulásig sikítják magukat?
P.A.Zs.:- Ó, nem csak a lányok, a vénlányok is. Jó látni a színpadról, hogy a 1617 éves tinik énekelnek és jó látni a színpadról a nézőközönség között olyan arcokat, akik imádják ezt a zenét. Elég ehhez
meghallani egy-két dallamot, ami ezelőtt
40 évvel neked jelentett valamit és máris
megjelenik az egész világ előtted.
Cs.Cs.: - Amikor ’70-’71-ben zenéltük
ezeket a számokat a klubban, akkor tényleg ilyen őrült sikítás volt. Nem volt jó
hangszerünk, abszolút minden kezdetleges volt, de rengeteg embernek játszottunk, mindenki őrjöngött, sikított. Nem is
tudtuk elképzelni, hogy létezik ez, mi sem
hallunk sok mindent, ők sem hallanak, és
mégis mindenki meg van zavarodva. És
most, hogy eltelt 40 év és ebből a távlatból látjuk azt, hogy fent vagyunk a színpadon és megnézem azokat az embereket,
akik velem egyidősek tán és látom, hogy a
könny kijön a szemükből, csillog a tekintetük és ugranának föl és ordítanának, na
akkor, valahogy visszamegyek az időben,
hogy ez az őrjöngés valóban létezett.
berta

Hirdetmények
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Ülésezik az önkormányzat

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2018. november 29-én,
csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Az ülés napirendi pontjai:
Zárt ülés:
1. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért
Díj” adományozására
2. Javaslat a TiszaSzolg 2004 Kft.-vel
kapcsolatos döntés meghozatalára
3. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2019. évi
fordulójára beérkezett pályázatok elbírálására
Nyilvános ülés:

1. Javaslat egyes helyi adórendeletek módosítására
2. Javaslat pénzügyi tárgyú döntésekre
3. Javaslat a víziközművek 15 éves gördülő fejlesztési terv módosításának elfogadására
4. Javaslat Tiszaújváros 2019. évi rendezvénytervére
5. Javaslat Tiszaújváros nemzetközi hírnevét öregbítő 2018. évi nemzetközi versenyeken elért sportteljesítmények elismerésére
6. Javaslat az egyházi fenntartók számára
köznevelési feladatok ellátásához használatra átadott ingatlanban végzett tevékenységről szóló beszámolók elfogadására

7. Beszámoló a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 2016-2017. évben végzett tevékenységéről
8. Beszámoló Tiszaújváros tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról
9. Tájékoztató a munkanélküliség és a
munkaerő-piac alakulásáról Tiszaújvárosban és
térségében
10. Tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, valamint a
közbeszerzési eljárásokról
Kérdések

Erzsébet-utalványok átvétele

A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, illetve a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet
fennállásához kapcsolódóan természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre, vagy a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultsága 2018. november 1-jén fennállt.
Tájékoztatjuk a jogosultakat, hogy az Erzsébet-utalványokat személyesen az aláb-

bi időpontokban és helyszíneken vehetik
át:
Tiszaújvárosban:
Az átvétel helye: Polgármesteri Hivatal
aulája (Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.)
Időpontja: 2018. november 26. (hétfő)
13.00 órától 16.00 óráig
Tiszaszederkény városrészben:
Az átvétel helye: Szolgáltatóház ( Tiszaújváros, Bocskai István utca 33.)
Időpontja: 2018. november 27. (kedd)
9.00 órától 13.00 óráig
Az alábbi időpontokban az Erzsébet utalványok a Polgármesteri Hivatal I. emelet
114. irodájában vehetők át:
2018. november 28. (szerda) 8.00 órától
12.00 óráig és 13.00 órától 18.00 óráig

2018. november 30. (péntek) 8.00 órától
12.00 óráig
2018. december 1. (szombat) 8.00 órától
12.00 óráig
Kérjük a törvényes képviselőket és a
nagykorúvá vált gyermekeket, hogy az
Erzsébet-utalványok átvételéhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal. Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy amennyiben
az utalványra jogosult szülő, törvényes
képviselő, vagy fiatal felnőtt személyesen nem tud megjelenni, az Erzsébet-utalvány átvételéhez írásos - személyazonosító adatokat tartalmazó, 2 tanú aláírásával
ellátott - meghatalmazás szükséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Felhívás

2018. november 22.

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.
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

hulladékszállítási díjtámogatásban és/vagy kábel TV előfizetési díjtámogatásban
részesülő 65. életévüket betöltött személyek részére

Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján hulladékszállítási és kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülhet az a tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkező kérelmező, aki
a) 65. életévét betöltötte és egyedül él,
vagy
b) önálló háztartásban élő házastársak/
élettársak, ha legalább az egyikük a 65.
életévét betöltötte, vagy
c) 65. életévét betöltötte, egyedül vagy
házastársával/élettársával él, és háztartásában kiskorú gyermek, illetve középfokú vagy felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanuló nagykorú gyermek eltartásáról gondoskodik, vagy
d) 65. életévét betöltötte és háztartásában
más 65. év feletti vagy fogyatékos személy is él, vagy
e) 65. életévét betöltötte és a háztartásában élő személy vagy személyek egy főre jutó havi jövedelme, ha a kérelmezővel

egy fő él együtt nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegének a 200%-át (57.000 Ft-ot), egyéb
esetekben a 150%-át (42.750 Ft-ot), azzal, hogy a jövedelemszámításnál a kérelmező jövedelmét figyelmen kívül kell
hagyni,
és a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkeznek, és a tiszaújvárosi lakóingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosai, társtulajdonosai, haszonélvezői, vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérlői, bérlőtársai és
életvitelszerűen ott laknak.
A támogatásokra való jogosultság megszűnik, ha az igénybe vevő
a) a szolgáltatóval az előfizetői szerződést
felbontotta, és a szolgáltatás igénybevételét megszakította (csak kábel TV előfizetési díjtámogatás esetén),
b) elhunyt,
c) Tiszaújvárosból elköltözött,
d) a lakóingatlanon fennálló tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, bérleti joga megszűnt.

A Polgármesteri Hivatal felhívja a hulladékszállítási díjtámogatásban, és/vagy a
kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülő személyek figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal a jogosultsági feltételek fennállásáról 2019-ben felülvizsgálatot végez.
Fentiek alapján a Polgármesteri Hivatal
kéri a hulladékszállítási díjtámogatásban,
és/vagy a kábel TV előfizetési díjtámogatásban részesülő személyeket, hogy a támogatásokra való jogosultságuk megállapítása óta körülményeikben (pl.: lakóhely változás, tiszaújvárosi életvitelszerűség megszűnése, a lakóingatlanon fennálló tulajdonjog, haszonélvezeti jog megszűnése) bekövetkezett változásokat, szíveskedjenek legkésőbb 2019. január 31ig személyesen a Polgármesteri Hivatal
Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport
Osztályán (I. em. 115. iroda, tel.: 49/548038), vagy postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) jelezni.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2018. november

November

Helye

Ideje

Kinek a részére

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

28. szerda

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák
gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Alkalmazotti étkezés megrendelés

29. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

30. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

Az étkezési térítési díjak befizetésekor - kivéve az Ezüsthíd Gondozóház ellátottjait - OTP, K&H, MKB Szép Kártyát és 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

Hok Csaba
a 7. sz. választókerület képviselője
2018. november 28-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

2018. november 22.

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

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

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 48. héten, 2018. november 29-én (csütörtökön) végzi el.
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.

Észrevételezés és közmeghallgatás
a poliol üzemről

9. oldal

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indulta 314/2005. Ű(XII.
25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá
tartozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.
Ügy száma: BO-08/KT/10724/2018.
Kérelmező: MOL Petrolkémia Zrt. (3581
Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3. hrsz. 136. ép.)
Ügy tárgya: Tiszaújváros 3302, 3303,
3304, 3306, 3314, 3327, 3328 és 3329
hrsz-ú (ipari-gazdasági övezet besorolású) ingatlanokon, egy ~ 900 m x 600 m
kiterjedésű, téglalap alaprajzú területen
poliol-üzem létesül, melyben poliuretán
alapanyagok gyártása tervezett (205 000
t/év poliéter-poliol és 400 000 4/év propilén-glikol).
Az üzemben hidrogén-peroxid (138 000
tonna/év) és propilén-oxid (200 000 tonna/év időtartammal, 8000-8400 óra/év
üzemidővel tervezett, az üzem várható
élettartama ~ 50 év.
Alkalmazottak száma: ~200 fő.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa
(érintett település): Tiszaújváros, Nemesbikk, Tiszapalkonya.
Az eljárás megindításának napja: 2018.
október 13.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 130 nap.
Az ügyintézési határidőbe nem számító
időtartam:
- az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama,
- az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
Ügyintéző neve: Vígh Noémi
Elérhetősége (e-mail): kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu
A környezeti hatásvizsgálat megindításnak ténye:
A kérelmező képviseletében eljáró MOL
Nyrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.)
2018. október 13-án érkezett elektronikus kérelemben kezdeményezte a poliol-üzemre vonatkozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes kör-

nyezethasználati engedélyezési eljárást
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán. Az eljárás 2018. október 14én indult a környezetvédelmi hatóságon.
A tervezett tevékenység a Rend.
1. számú melléklet 20. pontjába (Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység
funkcionálisan összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben történik - szerves vegyi alapanyagok
gyártása - méretmegkötés nélkül”),
valamint a
2. számú melléklet 4-1 b) pontjába Vegyipari ipari méretű előállítás - Szerves
anyagok előállítása - oxigéntartalmú szerves anyagok gyártása (alkoholok, aldehidek, ketonok, szerves savak, észterek,
acetátok, éterek, peroxidok, epoxi-vegyületek) tartozik.
Ennek következtében a tervezett létesítmény a Rend. 1. § (3) bekezdés b.) pontja szerint a környezeti hatásvizsgálat és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás alapján egységes környezethasználati engedélyköteles.
A rend. 1. § (4) bekezdése szerint, ha a
tevékenység az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó kérelmére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárást összevontan folytatja le.
Az eljárás előzményét képező előzetes
konzultációt lezáró BO-08/KT/002221/2018 (BO-08/KT12096/2017) számú
véleményében a környezetvédelmi hatóság megadta azon szempontokat, melyeket be kell mutatni a létesítmény elején
engedélyezési eljárásában.
A jelen eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a
Környezetvédelmi Hatóság:
1. Az eljárás megindításáról értesítés tesz
közzé a www.hirdemnye.magyarorszag.
hu oldalon.
2. Közleményt tesz közzé az eljárás
megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyisé-

gében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján http://emiktf.hu/ugyfelinf/engedelyek/lista.htmlBO-08/KT/10724/2018
számon.
3. Megküldi a Rend. 24. § (7) bekezdése szerint a közleményt, a kérelmet és
mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, valamint a feltételezetten érintett település jegyzői részére a
közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
4. A Rend. 24. § (7) bekezdése alapján
eljárva a Rend. 9. (1) bekezdése alapján
az alábbi - Tiszaújváros Önkormányzat
Jegyzőjével előzetesen egyeztetet t- időpontban és helyszínen közmeghallgatást
tart:
2019. január 15. (kedd) 16 óra, Tiszaújváros Polgármesteri Hivatal III. emeleti tanácsterem
(3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.).
A környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedélyezési
dokumentáció tartalmára vonatkozó észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy
a közmeghallgatás helye szerint illetékes
települési önkormányzat (Tiszaújváros)
jegyzőjéhez lehet benyújtani.
A kérelem, a dokumentáció és az esetleg későbbiekben benyújtott kiegészítései megtekinthetőek a http://emiktf.hu/
ugyfelinf/engedelyek/ internetes oldalon
a BO-08/KT/10724/2018. számon, illetve
előzetes telefonos egyeztetést követően a
környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzat jegyzőjénél.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:
1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához
szükséges egységes környezethasználati
engedélyt.
2. A kérelmet elutasíthatja.
Dr. Stiber Vivien
járási hivatalvezető nevében
és megbízásából:
Dudás Attila
koordináló ügyintéző

A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Kft. pályázatot hirdet 1 fő karbantartó-villanyszerelő munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• villanyszerelő vagy műszerész képesítés
(szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség),
• „B” kategóriás jogosítvány,
• számítógép felhasználói szintű ismeretek,
• egészségügyi alkalmasság,
• büntetlen előélet,

• önálló, precíz munkavégzésre való hajlandóság.
Előnyt jelent:
• informatikai képzettség,
• híradástechnikai ismeretek és szórakoztató elektronikai készülékek üzemeltetésében való jártasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajzot,
• bizonyítvány másolatokat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. december 7.

Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén (Tiszaújváros,
Teleki Blanka út 6. sz.) munkanapokon
8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen.
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre.
A munkakör az elbírálást követően betölthető.

Karbantartó-villanyszerelő munkakör

Uszodamesteri állás
A Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit
Közhasznú Kft. pályázatot hirdet 1 fő
uszodamester munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• Uszodamesteri képesítés
• Magyar állampolgárság
• Egészségügyi alkalmasság
Előnyt jelent:
• Klórgáz kezelői képesítés
• Vízvisszaforgató berendezés kezelői képesítés

• Idegennyelv-ismeret
A pályázathoz csatolnia kell:
• Szakmai, fényképes önéletrajzot
• Bizonyítvány másolatokat
A pályázat benyújtásának határideje
2018. december 7.
Pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen a Tiszaújvárosi Sport-Park
Nonprofit Kft székhelyén (3580 Tiszaújváros, Teleki Blanka út 6. sz) munkana-

Veszélyes hulladék gyűjtése
A lakossági körben keletkező veszélyes hulladékok begyűjtése 2018. december 3. és december 6. között lesz. A részletes hirdetmény a Tiszaújvárosi Krónika november 15-ei számában és a www.tiszaujvaros.hu honlapon tekinthető meg.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

pokon 8-16 óra között.
• Elektronikus úton a sportpark@sportpark.tiszaujvaros.hu e-mail címen
• Postai úton a 3580 Tiszaújváros, Teleki
Blanka út 6. szám alatti címre
Képesítés hiánya esetén a szakképzést támogatjuk.
Az állás a pályázatok elbírálása után
azonnal betölthető.

Hirdetés
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Hasznos téli tudnivalók

Hogyan védjük az ivóvízmérőinket
és a vízvezetékeinket a fagykárok ellen?

Garázs eladó a Szent István út 35. szám (körforgalomnál) alatti
belső udvarban. Irányár: 3.600.000 Ft
Érd.: profitenergia@gmail.com

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.
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Asztalitenisz

Címeres mezben
a dobogón

A Magyar Asztalitenisz Szövetség november 10-11-én rendezte
meg Budapesten az Olimpiai Reménységek Versenyét (ORV). A
nemzetközi megmérettetés az U13-as korosztályban biztosítja a
felmérés lehetőségét a visegrádi országok versenyzői számára.
A Tiszaújvárosi SC versenyzőjét, Fónagy-Árva Pétert az a megtiszteltetés érte, hogy harmadmagával - Lei Balázs (Ambrus
Asztalitenisz Akadémia) és Wei Chen Yu (Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub) mellett -, ő képviselhette Magyarországot.
A felnőtt korosztályra emlékeztetően érett játékosokat felvonultató színvonalas mezőnyben Magyarország csapata nagy küzdelemben végül a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Bowling

Bronzért folytatják

Vereséggel és döntetlennel zárta a bajnoki elődöntőt a Cívis
Bowling Team az NB I rájátszásában. Az ellenfél a budapesti
Atte „B” csapata volt, akik a hazai pályán elért győzelem után
a hétvégén a tiszaújvárosi visszavágón bebiztosították döntőbe
jutásukat.
Bár egészen az utolsó gurításig (!!!) reális esélye volt a Cívis
csapatának, hogy a visszavágót megnyerjék, ez nem sikerült, így
a 12-12-es döntetlen után már „csak” a bajnoki bronzért szállhatnak csatába.
Cívis Bowling Team - Atte „B” 12 -12 (4188-3977)
Harsányi Sándor 1139 fa, 4 pont, 189,8 átlag, Szabó Ilona 992
fa, 4 pont, 165 átlag, Tolnai Tibor 1018 fa, 2,5 pont, 170 átlag,
Hárnási Ferenc 835 fa, 1,5 pont, 167 átlag, Ábrók Andrea 148
fa, 0 pont, 148 átlag.

Karate

Avast járók

A hétvégén rendezték meg Miskolcon az Avas kupa nemzetközi
karate versenyt az egyetemi körcsarnokban. A beérkezett mintegy 450 nevezés között a Justitia Fuji-Yama SE tiszaújvárosi
csoportja 7 versenyzővel képviseltette magát.
EREDMÉNYEK:
Formagyakorlat (kata): Gyürky Eszter 7.hely, Bakos Márk 7.,
Grenczel Áron 7., Ifj. Tóth Imre 5., Virág Mara 3., Kurucz Hanna 2. Küzdelem (kumite): Kujbus Annabella 5.

A Sportcentrum eseményei

November 24. (szombat)
Labdarúgás
11.00 FCT - Sajóbábony VSE U14 bajnoki mérkőzés		
				
Füves pálya
13.00 FCT - Sajóbábony VSE U15 bajnoki mérkőzés		
				
Füves pálya
Kézilabda
16.00 TSC- KH-East Fighter SE női bajnoki mérkőzés
				
Játékcsarnok
Súlyemelés
08.00 Kőszegi György országos súlyemelő emlékverseny
				
Súlyemelő csarnok
Regionális kajak-kenu erőfelmérő				
			
Edzőterem, Atlétikapálya
November 25. (vasárnap)
Asztalitenisz
10.00 TSC II.- Boldva SE I. bajnoki mérkőzés		
				
Asztalitenisz csarnok
Labdarúgás
13.00 FCT - Eger SE bajnoki mérkőzés			
Centerpálya
				

Labdarúgás

Igazságos, de unalmas

A bajnokság 15. fordulójában hazai pályán fogadta a
TFCT a Füzesgyarmati SK
együttesét. A bajnokság első körének záró mérkőzésén
nem bírt egymással a két csapat.
Tiszaújváros - Füzesgyarmat
0-0
Tiszaújváros 250 néző. Vezette: Horváth
(Tőkés, Szabó)
TFCT: Tóth - Fodor, Burics, Dajka, Pap,
Nagy D., Bussy, Hussein (Faggyas),
Papp, Illés, Molnár (Kertész)
Füzesgyarmat: Fildan - Kis, Achim, Villand, Székely, Kinczel, Toca, Prasler (Lukács), Vincze (Nagy), Pataki, Pölöskei
(Styecz).
A két csapatnál csak Horváth játékvezető
fogott ki rosszabb napot, aki Kassai Viktort megszégyenítően látott, vagy éppen
nem látott dolgokat a gyepen, minek hatására legalább némileg tüzes lett a hangulat a hűvös szélben játszott langyos mérkőzésen.
Az ekkor még a tabella harmadik helyén
tanyázó Füzesgyarmat kellemetlen ellenfélnek bizonyult. Az első félidőben a vendégek játszottak jobban, mi hihetetlenül
pontatlanok voltunk és rengeteg eladott
labda jellemezte a játékunkat, ám a kapura
mindkét csapat teljesen veszélytelen volt.
A második félidőben feljavult csapatunk,
de még így is csak a 75. percben veszélyeztettük először a kaput, így igazságos
döntetlennel zárult a mérkőzés.
Gerliczki Máté: A múlt heti vereség után
stabilabbá kellett tenni a csapatjátékunkat, amit az ellenfél helyzet nélküli játéka igazolt is. Viszont nagy helyzetünk ne-

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

Squash
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Magasban a láb. A színvonal viszont alacsony volt.
künk sem volt, csak lehetőségeink, ezért a
döntetlen reális.
Oláh Ferenc: A játék képét tükrözi az
eredmény.
További eredmények:
Cigánd - ESMTK 0-2
Nyírbátor - Gyöngyös 1-0
Putnok - Eger 2-0
SBTC - DEAC 1-2
Sajóbábony - Szolnok 0-2
Tállya - DVTK II. 1-0
Jászberény - Sényő 1-0
Következik a 16. forduló
2018. november 25., vasárnap 13:00
Jászberény - Cigánd
Tállya - ESMTK
Sajóbábony - DVTK II.
SBTC - Szolnok
Rosszkor volt rossz helyen az assziszPutnok - DEAC
tens.
Tiszaújváros - Eger
Nyírbátor - Füzesgyarmat
Sényő - Gyöngyös

Többször is lenullázva

Az NB III Keleti csoport őszi végeredménye
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Az elmúlt héten hat mérkőzést játszottak
utánpótlás csapataink. A mérleg siralmas,
hiszen az U17 öt rúgott gólja mellé harmincnégy kapottat írtak fel a jegyzőkönyvekbe.
U19
Tiszaújváros - Sajóvölgye 0-11 (0-4)
Ózd - Tiszaújváros 4-0 (2-0)
U17
Tiszaújváros - Sajóvölgye 2-5 (2-2)
Gól: Tóth S., Kundrák M.
Ózd - Tiszaújváros 1-3 (0-1)
Gól: Balogh G.2, Szalina Á.
U15
Tiszaújváros - MN Volán 0-6 (0-3)
U14
Tiszaújváros - MN Volán 0-7 (0-2)

Régiós fallabdára fel!

Gyorsaság, robbanékonyság
és jó koordináció, ezek a legfontosabb tulajdonságok a
squashban. A Decathlon második kelet-magyarországi,
tiszaújvárosi tornájára 25
versenyző nevezett.
- Azonnal visszajelzést kapsz a teljesítményedről - mondta a Debrecenből érkezett Hegedűs Krisztián. - Ha hibáztál, akkor hibáztál, nincs javítási lehetőség. Ez
egy őszinte sport, ha mozog az ember, akkor van esélye nyerni, ha nem, akkor valószínűleg nem tud olyan eredményt elérni, amit esetleg kitűzött magának.
A squash a felmérések szerint az egyik
legnagyobb energiaigényű sportág, adott
idő alatt egy játékos jóval több kalóriát éget el, mint a többi sportágban, ezért
alakformálásra is ideális.
- Én személy szerint nagyon szeretem tudom meg Kacsó Melindától, aki egy
barátnője unszolására kezdett fallabdázni
-, de hobbiszinten játszom csak. Nagyon
jó, mozgékony játék, mindent átmozgat,
megmozgat.
A várakozások szerint a hét fordulóból ál-

A fallabda mindent megmozgat, átmozgat.
ló kupa mintegy 160 versenyzőt mozgat
majd meg. Tiszaújvárosban kétszer is találkozhatnak a sportág szerelmesei.
- Tavaly indult ez a torna - mondta a verseny főszervezője, Bottyán István. - Próbáljuk bevonni a kele- magyarországi
amatőr fallabdásokat, hogy minél többet tudjanak játszani, és ismerjék meg

egymást, tudjanak új emberekkel játszani. Nyíregyházán, Tiszaújvárosban, Egerben, és ha minden jól megy, akkor Debrecenben lesz még egy fordulónk.
A fordulót a hölgyeknél Bottyán Anita, a
férfiaknál Nagy Péter nyerte.
A kupa legközelebb március elején látogat ismét Tiszaújvárosba.
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