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

Ciklusvégi összegzés

A város sikere
közös sikerünk

Tegyük a szívünkre a kezünket és valljuk be, sokszor lustaságból ülünk autóba, holott nem lenne rá feltétlenül szükség. Sok
millió ember sok millió autóval járja az utakat hazánkban nap-nap után, azonban van az évnek egy olyan hete, amikor mi,
autósok kerülünk fókuszba. Az Európai Mobilitási Hét záró eseménye az Autómentes nap, melynek városunkban is vannak hagyományai. Idén szeptember 20-án, pénteken gyűltek össze városunk általános iskolásai, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelemre. Cikkünk az 5. oldalon.

Döntött az Ítélőtábla

Négy évet kapott Mengyi Roland

Másodfokon négy év letöltendő szabadságvesztésre súlyosbította a dr. Mengyi
Rolandra kiszabott büntetést a Fővárosi Ítélőtábla.
A vád szerint szociális szövetkezetek európai uniós pályázatainak elbírálásánál segített volna bennfentesként térségünk volt
fideszes országgyűlési képviselője bűntársainak, ha a megnyert pénz bizonyos százalékát visszaadják neki. Mengyi Roland
„alkotmányos költség” címén, bizalmuk
jeléül 10 millió forintot is követelt K. P.
és B. T. vádlottaktól, melyből 5 millió forintot meg is kapott. A Fővárosi Ítélőtábla Mengyi Roland esetében az országgyűlési képviselői - a törvény szerint a köz érdekének szolgálatát célzó - megbízatásával
való visszaélése okán a súlyosbításért való ügyészi fellebbezést alaposnak tartotta,
ezért módosította az elsőfokú bíróság korábbi ítéletét. Az ítélet jogerős.

Dr. Mengyi Roland az elsőfokú ítélet után. A Fővárosi Ítélőtábla most súlyosabb
büntetést, 4 év letöltendő szabadságvesztést szabott ki rá.

A 2014 őszén megválasztott képviselő-testület.
Lapunk ma az Önkormányzati Krónika elnevezésű
12 oldalas melléklettel jelenik meg. Ebben „A város
sikere közös sikerünk” címmel Bráz György polgármester osztja meg gondolatait az olvasókkal.
„A 2014 őszén megválasztott képviselő-testület mandátuma lejárt, a ciklus végéhez érkeztünk, kötelességünk, hogy számot
adjunk tevékenységünkről, bemutassuk eredményeinket, szóljunk nehézségeinkről.
Azt mondtuk öt esztendeje, hogy szeretnénk egy élhető várost,
egy olyan várost, amelynek fenntartható a működése, amely
megőrzi versenyképességét.
Bátran kijelenthetjük, hogy ez a hármas célkitűzés teljesült. Az
önkormányzatok feladat- és hatáskörét csorbító, a költségvetési gazdálkodást nehezítő kormányzati intézkedések ellenére Tiszaújvárost a töretlen fejlődés jellemezte az elmúlt 5 évben is.
Mindez köszönhető a tervszerű, hatékony, átlátható és takarékos
gazdálkodásnak.
Az elfogadott gazdaságfejlesztési irányelvek, a vállalkozásbarát
helyi adópolitika, adóstratégia kialakítása, a beruházásokat ösztönző településrendezési eszközök és szabályok megalkotása
mind-mind hozzájárult a gazdasági szereplők beruházási, fejlesztési tevékenységeinek élénkítéséhez. Az intézkedések eredményeként stabil költségvetéssel rendelkezett az önkormányzat, ez
nyújtott biztos alapot arra, hogy a kötelező és önként vállalt feladatait maradéktalanul ellássa, a közszolgáltatásokat magas színvonalon biztosítsa” – írja bevezetőjében a polgármester, majd röviden áttekinti az elmúlt öt esztendő fontosabb történéseit.
A mellékletben bemutatják a fontosabb fejlesztéseket, beruházásokat, a különböző önkormányzati programokat, azok eredményeit.

Sokféle
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Gyógyszertári ügyelet
Sajtóközlemény

A DK is Dr. Fülöp György mögött

A Demokratikus Koalíció (DK) Borsod Megyei Szervezete felhívással fordul Tiszaújváros minden szavazópolgárához, hogy tekintse szívügyének a
2019. október 13-ai önkormányzati választást.
Ez a választás meghatározó lesz a város jövője szempontjából, ezért kérünk
mindenkit, hogy vegyen részt a válasz-

táson, és szavazatával támogassa a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület és
a Magyar Szocialista párt képviselőjelöltjeit, Dr. Fülöp György közös polgármesterjelöltet, valamint a DK megyei
listáját.
A képviselőjelöltek évek óta becsülettel
szolgálják a város és lakói érdekeit, Dr.
Fülöp György pedig alkalmas arra, hogy

polgármesterként is szakértelemmel és
eredményesen vezesse őket.
A DK számít az Önök szavazatára, hogy a
jövőben is következetesen képviselhesse
Magyarországon és az Európai Unióban a
demokrácia ügyét az orbáni antidemokratikus berendezkedéssel szemben.
A Demokratikus Koalíció
Borsod megyei szervezete

Kötetlen beszélgetések

Lokálpatrióta délután

Kötetlen beszélgetésre invitálta szombaton délután a lakosságot a Tiszaújvárosi Lokálpatrióta Egyesület. A Tiszaújváros szelfipont melletti területen Dr. Fülöp
György, az egyesület és az MSZP polgármesterjelöltje és csapata, a képviselőjelöltek fogadták az érdeklődőket. A szellemi táplálék, a jóízű beszélgetések mellett a rendezvény résztvevőit gazdagon
zöldségezett zsíros kenyér és némi nedű is várta a lokálpatrióta pikniken. Természetesen a közelgő önkormányzati választás volt az eszmecserék fő témája. A
szép számban megjelent szimpatizánsok
támogatásukról biztosították a jelölteket,
és reményüket fejezték ki, hogy Dr. Fülöp György és csapata folytatni fogja sikeres önkormányzati munkáját október
13-a után is.

Jó időben jót beszélgettek a lokálpatrióta délután résztvevői.

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

Arany
Ezzel a rejtvénnyel véget ér szeptemberi sorozatunk. A megfejtéseket szeptember 30-ig egyben várjuk e-mailben
a kronika@tiszatv.hu címre, vagy postai úton a 3580 Tiszaújváros, Szent István út 16. címre.

Egyházi hírek
Római katolikus

A Krónika elérhetőségei:

web: kronika.tiszatv.hu

„A gyógyszertári ügyelet feladata a SÜRGŐS szükség miatt
jelentkező betegek ellátása.” Tiszaújvárosban a gyógyszertári
ügyeleti/készenléti szolgálatot szeptember 29-ig (vasárnapig)
a Remény Gyógyszertár (Szent István út 9-11., tel.: 49/340052), majd szeptember 30-tól (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		
8-17		
8-12
Remény Gyógyszertár
8-20		
8-20
8-15
Tisza Gyógyszertár

Lakossági gombavizsgáló
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városközponti piac
és vásárcsarnok területén a lakossági gombavizsgálat nyitva tart.
Gombavizsgálat időpontja:
• Szerda 18:00 – 20:00 óra
• Vasárnap 18:00 – 20:00 óra
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.
			
üzemeltető

Kedden, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.00 órakor, szerdán 8.30 órakor, vasárnap 11.00 órakor kezdődik a szentmise.
Október 13-án vasárnap templomunk búcsúünnepe. Az ünnepi szentmisét 11.00-kor Dr. Osztie Zoltán atya mutatja be. Október 12-én, szombaton előkészületi nap, 16.00 órai kezdettel
előadás és filmvetítés. Előadó Dr. Osztie Zoltán, a budapesti Belvárosi templom plébánosa, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének előző elnöke.
Énekkari próbák időpontja minden héten kedden 18.30.
Keresztlevelek kiadása csak személyesen, hivatali időben történik, a személyes adatok védelme érdekében. Keresztelők
minden hónap 3. vasárnapján.
Akinek születésnapja, névnapja, házassági évfordulója van
tárgyhónapban, jelezze a plébánián (az ünnepeltek szentmiséje a hónap utolsó vasárnapján lesz).
A plébániairoda nyitvatartása: kedden és szerdán 9.00 órától
13.00 óráig, csütörtökön és pénteken 15.30 órától 17.30 óráig.

Görögkatolikus
Pénteken 17.30 vecsernye. Szombaton 8.00 Szent Liturgia,
17.30 vecsernye. Vasárnap 11.00 Szent Liturgia. Kedden 8.00
Szent Liturgia.

Református
Tiszaújváros
• Szeptember 26-án, csütörtökön 17 órától Bibliaórát tartunk a
gyülekezet imatermében
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk a szokott időben, 11 órától kezdődik szeptember 29-én.
• Gyermekistentisztelet párhuzamosan a felnőtt alkalommal,
11 órától az imateremben.
KONFIRMÁCIÓ! - Ebben a tanévben is elindítjuk konfirmációi előkészületi alkalmainkat a fiatalok számára. Ajánlott korosztály: 7-8. osztályos tanulók (13-15 éves kor). Az első (alakuló) alkalom 2019. október 13., vasárnap 15 óra. Erre az időpontra még csak a konfirmandus gyerekeket hívjuk, a szülői
értekezletről később fogunk tájékoztatni. Jelentkezni az alábbi módokon lehet:
• az iskolák református hitoktatóinál
• az egyházközség hivatalában telefonos egyeztetés után, tel.:
+36-30-4861847
• az egyházközség email címén - tiszaujvaros@reformatus.hu
Tiszaszederkény
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk szeptember 29-én, 10
órakor kezdődik.
Sajószöged
• Vasárnap délelőtti istentiszteletünk szeptember 29-én, 9 órakor kezdődik.
Alkalmainkra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

Mezei Tibor

életének 67. évében elhunyt.
Búcsúztatása 2019. szeptember 27-én (péntek)
15.30 órakor a sajószögedi Városi Temető ravatalozójában, temetése ezt követően a sajóörösi temetőben lesz.
A gyászoló család
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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Tudnivalók a rezsiutalványról

Használják,
elajándékozzák,
eladják

Aktuális

3. oldal

Öt éves a Pro Urbe Klub

Figyelnek egymásra, a városra

Három háromezer forintos utalványt kapnak a nyugdíjasok.
Rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok szeptemberben, ami postán érkezik ajánlott levél formájában. Aki azonban nem tudja átvenni személyesen az utalványait, amikor hozza a postás, akkor
értesítőt hagy a kézbesítő, és mint minden értékutalvány esetében, ez is 10 munkanapig átvehető az
értesítőn megjelölt postán.
A borítékban három háromezer forint értékű utalvány található,
amivel az áram- és gázszámlákat lehet kiegyenlíteni. Azonban
nem mindenki használja fel a kapott kedvezményeket, hiszen
például külföldön élő magyar nyugdíjasok is kapnak utalványokat, ők pedig nem tudják azokat érvényesíteni, mivel csak Magyarországon használhatók fel. Az utalványok nem névre szólóak, így van, aki elajándékozza rokonnak, családtagnak vagy rászoruló nyugdíjas társának. Az elmúlt napokban arról is lehetett hallani, hogy internetes apróhirdetési oldalon árulták öt-hatezer forintért, az összesen kilencezer forint értékű utalványokat. Azoknak a nyugdíjasoknak, akik csekken fizetik a számláikat, könnyű a dolguk, hiszen amikor befizetik a csekket/csekkeket a postán, odaadják az utalványt vagy utalványokat, így rendezik vele a számlájukat. Arra kell figyelni, hogy háromezer forintnál ne legyen kevesebb a befizetendő összeg, mert utalványból pénzt nem adnak vissza. Ha pedig több a fizetnivaló az utalvány értékénél, akkor készpénzzel kell rendezni a különbözetet.
Akik viszont bankon keresztül, csoportos beszedési megbízással fizetnek, tenniük kell néhány kört, hogy fizetni tudjanak vele.
- Ha valaki bankon keresztül, mondjuk csoportos beszedési
megbízással fizet, akkor kérnie kell a szolgáltatótól egy postai
csekket, amit megtehet akár e-mailben, akár online regisztráció
segítségével, de telefonon vagy személyesen is - tudtuk meg Dr.
Boross Norberttől, a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Kommunikációs és Szabályzásmenedzsment Igazgatóságának kommunikációs igazgatójától. - A szolgáltató, a mi esetünkben az
ÉMÁSZ, olyan értékű csekket állít ki, amilyet az ügyfél kér. Ez
lehet pontosan annyi, amennyi a fizetendő összeg vagy 3-6-9
ezer forint is. A csekk befizetésével az összeg az ügyfél folyószámlájára kerül, amíg el nem fogy, nem küldenek neki fizetendő számlát. Arra azonban oda kell figyelni, hogy ne fussanak ki
az időből, hiszen 2020. március 31-ig érvényesek az utalványok.
Amit érdemes még tudni, hogy cégek, társasházak áram- és gázszámlája nem egyenlíthető ki az utalványokkal, csak magánszemélyek használhatják fel ezeket.
Az ügyintézés nem mindig megy zökkenőmentesen. Az ügyfélszolgálatokon bizony megnőtt a forgalom, hiszen a legtöbb folyószámláról rezsit fizető nyugdíjas személyesen szeretné elintézni, hogy érvényesíteni tudja a kedvezményét. Ezen nincs
semmi meglepő, hiszen az e-mail vagy az online regisztráció
nem igazán ennek a korosztálynak a terepe.
ema

A csekkes befizetésnél a legegyszerűbb az utalványok felhasználása. Arra azonban gondolni kell ilyenkor is, hogy az
utalványból nem adnak vissza.

Az idén 20 éves Tiszaújvárosi Ipari Park volt az egyik témája a Pro Urbe Klub összejövetelének. A helyi iparral, gazdasággal
gyakran foglalkozik a klub. Jártak már a MOL Petrolkémia Zrt.-nél és a Jabil tiszaújvárosi gyárában is.
A húszéves ipari park és a
gyógy- és strandfürdő is szóba került a Pro Urbe Klub
legutóbbi összejövetelén. A
klub tagjai évente kétszer
összegyűlnek, beszélgetnek
arról, hogy kivel mi történt,
és persze a város dolgairól is.
Új tagokat is köszönthettek, augusztus
20-án ketten - Rakusz Éva és Sóvágó Gábor - kapták meg a Pro Urbe Díj kitüntetést.
- Felemelő érzés volt - idézte fel Sóvágó Gábor -, meglepett, hogy ilyen megtiszteltetésben lett részem. Bízom benne,
hogy tapasztalataimmal továbbra is tudom segíteni a várost. Nagyon régóta élek
már itt, 1963-ban jöttem ide, ’64-től voltam a TVK dolgozója. Villanyszerelőként
kezdtem, és üzemvezetőként fejeztem be.
Nagy élmény volt látni a város fejlődését,
de úgy gondolom, hogy akik itt nőttek fel,
itt dolgoztak, azoknak ugyanezek az emlékeik valószínűleg megvannak.
Rakusz Éva tősgyökeres tiszaújvárosi, ő

A klub öt évvel ezelőtt alakult meg, azóta számos programot szerveztek a klubtagok, jártak a MOL Petrolkémia Zrt.-nél és
a Jabil tiszaújvárosi gyárában is. Aktívak,
szeretnek együtt lenni.
- Akkor heten kezdeményeztük a város
vezetőinél, hogy szeretnénk létrehozni
egy klubot - emlékezett vissza a kezdetekre Hegedüs György, a klub elnöke. Az volt a célunk, hogy megismerjük, mivel foglalkozik a város, és ha kíváncsiak
a véleményünkre, akkor elmondjuk, hogy
mi hogyan látjuk a dolgokat. Az is fontos
volt, hogy odafigyeljünk egymásra, hogy
ki hogyan élt, mit csinált az elmúlt években. Úgy gondolom, hogy ezeknek a céloknak eleget tettünk, hiszen általában
25-30 ember részt vesz a rendezvényeken. Szeretnek ide eljönni a kitüntetettek,
szeretünk egymással beszélgetni, nyilván
a város dolgairól is, igyekszünk hasznos
programokat kitalálni.
Apropója mindig van a találkozóknak.
Most az ipari park és a gyógyfürdő jubileuma.

Hegedüs György, a klub elnöke vezette azt a céget, mely létrehozta az ipari parkot.
gyermekként élte át a városépítés folyamatát.
- Akkor jöttek ide a szüleim, mikor az
erőmű épült - mondta Éva -, anyukám a
barakkóvodában dolgozott. Azóta nagyon
sokat fejlődött a város. Bár engem több
helyre hívtak, mint kajakost, hogy hagyjam itt a várost, én úgy gondoltam, hogy
mivel mindent megkaptam a várostól, így
maradtam. Jó döntés volt, szerintem semmit nem csinálnék másképp. Nagyon örülök, hogy most itt lehetek olyan emberek
között, akik példaképeim. Itt van például
Füredi Marika néni, aki anyukám főnöke
volt, egy óvodában dolgoztak sokáig. Jó
itt lenni közöttük.

- Amikor az önkormányzat 1996-ban
döntött arról, hogy létrehoz a városban
egy ipari parkot, akkor még nem gondoltuk, hogy húsz év után elérjük azokat a
célokat, amiket közösen megfogalmaztunk - mondta Hegedüs György. - 1998ban alakult egy olyan cég, a Tiszaújvárosi Invest Rt., aminek én voltam a vezetője. Az önkormányzat által kijelölt cél
az volt, hogy létesítsünk munkahelyeket, próbáljunk alakítani a város iparszerkezetén, segítsük a környék foglalkoztatottságát. Ezek a célok helyesek voltak, jó
volt az indulás, és bár a kezdetekben voltak sikertelen szerződéseink, gyakorlatilag 2000-től beindult a dolog, amikor a

Jabillal megállapodtunk, néhány éven belül pedig már 31 céggel kötöttünk szerződést. Az önkormányzattól kaptunk támogatást az ipari park fejlesztésére, pályázatokat nyertünk a kormánytól, a megyétől. Több, mint 300 millió forint támogatást kaptunk, ebből 250 millió vis�sza nem térítendő volt. Összesen közel 3
milliárd forintot fordítottunk az ipari park
fejlesztésére, ennek 90 százalékát a közművesítésre. Már az első tíz évben - amíg
én nyugdíjba nem mentem -, közel en�nyi adóbevételt be is fizettek ezek a cégek
a város önkormányzatának. Tehát már az
első tíz év csak árbevételben megtermelte
azt, amibe a városnak került a park. Hogy
mit hoz a következő tíz év? Erről nyilván
fogunk beszélni, de húsz év után biztosan lehet mondani, hogy jól látta az akkori vezetés, hogy érdemes ezt az ipari parkot létrehozni.
Bráz György polgármester is az ipari park
történetének felelevenítésével kezdte beszédét.
- Maga a döntés, hogy teremtsünk egy
ipari parkot, új lehetőséget teremtett mondta a polgármester. - Foglalkoztatásban mindenképp, és itt a város környékén élőkre is gondolok, hiszen Tiszaújváros sosem gondolkodott úgy, hogy csak a
város létezik, a környéken élőkre is számított. És új lehetőséget teremtett adózás szempontjából is, hiszen új forrásokat
sikerült bevonni a város életébe. Újdonság volt a fürdő is, és bár hozzá voltunk
szokva, ugye ott volt a TVK és az erőmű
strandja, de ezt a kincset ki kellett használni. Az elmúlt húsz év igazolta, hogy
ez is helyes döntés volt. Szépen futott fel
folyamatosan a vendégszám, ma már ott
tartunk, hogy évente körülbelül 250 ezer
látogatója van a fürdőnek, ami az érdekesség, hogy a tiszaújvárosi vendégek
aránya mindössze 10 százalék - mondta
a polgármester.
A Pro Urbe Klub ülésén jelen volt Dr. Fülöp György, Tiszaújváros alpolgármestere is, aki a közelgő választásokról szólt.
- Mindegy, hogy kinek milyen értékrendje van - mondta az alpolgármester -, az a
lényeg, hogy a város tisztességesen, normálisan fejlődjön, mint eddig. Mi a lehető legszélesebb társadalmi összefogásra törekszünk, függetlenül attól, hogy ki
mit gondol a világról, keresztény-e, vagy
nem, bal- vagy jobboldali. Aki úgy gondolja, hogy a városnak ezen az úton kell
fejlődnie, mi azokkal szeretnénk együttműködni - tette hozzá.
Fodor Petra

Mindenes

4. oldal

Plogging

Futva gyűjtötték a szemetet

Svédországból indult világhódító útjára a plogging, azaz a szemétszedő kocogás. A
plogga egy svéd szó, amely a
„vedd fel” és a „fuss” kifejezések kombinációjából alakul. Ebben már a jelentése
is benne van: kocogva, futva
felszedni az utunkba kerülő
szemetet.
Városunkban a Fit Corner Edzőterem és
Shop fordult felhívással a lakosság felé,
s szervezte meg az első szemétgyűjtő futást vasárnap.
A szükséges kellékeket - zsákok, kesztyűk - a regisztrációkor kapták meg a jelentkezők, majd tetszőleges távon, útvonalon indultak neki a szemétszedésnek.
Ami Tiszaújvárost illeti, itt elvétve akad
csak szemét az utcákon, parkokban, vannak azért kritikus pontok is. Ilyen például az Örösi úti kutyafuttató és a LIDL áruház közti erdősáv, vagy a városból kivezető kerékpárutak környezete.
Az akció sikeres volt, 32-en szedtek szemetet, nem csak itt, hanem Tiszaszederkényben, a Tisza-parti városrészben is. A
legtöbben futva, de voltak, akik kutyát sétáltatva, sétálva tették. A korosztály-ös�szetétel is széles skálán mozgott: gyerekek és nyugdíjasok is nekivágtak a szemétszedésnek.
Több tucat zsák került a hulladéktárolókba, és valamennyien egy rendezettebb, tisztább várost kaptunk az önkéntesek jóvoltából. Persze az ideális az lenne,
ha senki nem szemetelne, vajon mikor jutunk el idáig?
Fodor Petra

A fiúk háromszor is fordultak és kértek még zsákokat, olyan sok szemetet gyűjtöttek.

2019. szeptember 26.

Becsületes megtaláló

Több mint egymillió
forint a fűben

Egymillió-kétszázezer forintot talált a földön a Tiszaújvárosi Járási Ügyészség alügyésze, Dr. Gergely Gábor. A pénz az egyik miskolci áruház parkolója melletti területen hevert egy nyitott övtáska
mellett egy pénztárcában.
- Hazafelé tartottam, amikor
a járda mellett figyelmes lettem egy kisméretű táskára, illetve kicsit messzebb egy nyitott
pénztárcára, amiből jól láthatóan bankjegyek lógtak ki - mesélte a történetet az alügyész. Azonnal értesítettem a hatóságokat. A helyszínre érkező rendőrség tételesen átvizsgálta a tárcában, illetve a táskában lévő
tárgyakat. Kiderült, hogy a tulajdonos iratai is a táskában vol- Dr. Gergely Gábor
tak, ami nagyban megkönnyítette a hatóság feladatát. A pénzt a helyszínen megszámolták, majd
egy átadás-átvételi bizonylatot állítottak ki róla. Ezt követően a
rendőrök a talált tárgyakat és a pénzt a kapitányságra vitték.
A becsületes megtalálónak köszönhetően a tulajdonos nemcsak
az elvesztett iratait kapta vissza, hanem a több mint egy millió
forint készpénzét is.
ema

A Dorognál maradt a vándorkupa

A keszeg és a törpeharcsa
is hal a jó horgásznak

Kesztyűs kézzel bántak az eldobált szeméttel.

Egyensúlyozás, csapatmunka, célba rúgás

Extrém sportok napja a Brassaiban

Különleges sportokat lehetett kipróbálni a SZSZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában kedden délelőtt. Az iskola a MOL Petrolkémia Zrt. és a Tiszaújváros
jövőjéért Alapítvány támogatásával rendezte meg az Extrém Sportok Napja a Brassaiban elnevezésű programját.
A pályázaton nyert lehetőségen az iskola
minden diákja részt vett. A középiskolások három sportággal is megismerkedhettek közelebbről. A legnépszerűbb az íjharc volt, ahol két öt vagy hat tagból álló
csapat küzdött meg egymással. Rövid tájékoztatás előzte meg a harcot, hiszen veszélyes sportnak látszott, még akkor is, ha
szivacsgolyó van az íjak végén.
- Nagyon fontos, hogy a védősisak mindenkin rajta legyen a játék végéig. - tartotta az eligazítást a harcot megelőzően
Bukovinszki Bence, a Mártafüredi Hegyi
Sportok Bázisának túravezetője. - Erre
azért van szükség, mert a lövedék a szemben és a halántékon is sérülést okozhat.
- A legjobban ez a stratégiai íjharc tet-

A díjakat Kiss Béla, a Zabos Géza Horgász Egyesület elnöke (balra) adta át.

Fedezék mögül lőnek az íjharcosok.
szett - mondta Gellérfi Tamás, a Brassai
tizenkettedikes tanulója. - Én nem éreztem, hogy veszélyes lenne, nem ütnek nagyot az íjak. Pont annyira, hogy érezd, eltaláltak, kiestél. Nagyon élveztem, mert
fejleszti a csapatmunkát, és az még külön
tetszik, hogy a tanárok is beállnak játszani, ez még jobban feldobja az egészet.
Békésebb sportot is ki lehetett próbálni.
A harcmező mögött két keréken egyensú-

Darts foci, mobillal megörökítve a találatot.

lyoztak fiúk és lányok egyaránt.
- Ez a segway - mutatta be alkalmi járművét Balizs Nikolett. - Sokkal könnyebb
vele menni, mint gondoltam. Máskor is
mentem már ilyenen, de annak nem volt
kapaszkodója, az sokkal nehezebb. Ezzel
szinte azonnal egyensúlyba kerültem, és a
kijelölt akadálypályát is sikerült hiba nélkül teljesítenem.
A futballkedvelők sem maradtak sporteszköz nélkül. Darts fociban próbálhatták ki, ki tud a legpontosabban célba lőni.
- A rendelkezésünkre álló támogatásból
olyan programot hoztunk a brassais diákoknak, ahol nemcsak bemutatjuk a különleges sportágakat, hanem ki is próbálhatják azokat - nyilatkozta lapunknak Baloghné Szerencsi Éva, a „Tiszaújvárosi
Brassai Sámuel Szakközépiskola és Szakmunkásképző diákjainak oktatásáért, neveléséért és kultúrájáért” Alapítvány kuratóriumi tagja. - Ezzel a sportos délelőttel
szeretnénk közelebb hozni tanulóinkhoz a
különböző sportágakat, a sport szeretetét.
Bízunk abban, hogy az extrém mozgásformák meghozzák a sport iránti érdeklődést azoknak a diákoknak is, akiknek eddig nem volt életük része a testmozgás.
ema

A nyári, 14. Vegyipari Dolgozók Szakszervezete horgászversenyen közfelkiáltással kérték, hogy
őszre is szervezzenek egy versenyt. Erre a Petrolkémiában, Műanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezete (PKDSZ) vállalkozott a VDSZ-szel karöltve.
Annak rendje-módja szerint indult a szervezés, helyszínkeresés, és így tovább. A tiszaújvárosi Zabos Géza Horgász Egyesület biztosította a helyszínt Sajószögeden az Erdészeti tavon. Hat
csapat, 24 elszánt horgásza gyülekezett kora reggel, szemügyre
véve a már két évvel ezelőtt megismert vizet. Öröm, nincs hínár,
kellemes az idő, egy héttel korábban volt telepítés, mindenki felkészült, nem maradt otthon semmi…
Kiss Béla, a VDSZ alelnöke, a horgászegyesület elnöke nyitotta meg a versenyt, majd sorsolás, a helyek elfoglalása, etetés következett. A verseny 09.00 órától 13.30-ig tartott a verseny, a
szektoronkénti csapat megmérettetés.
- A nagyobb halak nem akartak izgalmat okozni. Az eső is megmutatta magát, azt reméltük, talán majd most beindul a kapás.
Sokan vigasztalódtak azzal, hogy a keszeg és a törpeharcsa is
hal. Nagyon meg kellett becsülni a kishalakat is - sorolta Kiss
Béla.
Ebéd után következett az eredményhirdetés, szektoronkénti csapatverseny lévén nem az összetett halsúly, hanem a szektorhelyezések számítottak.
A versenyt a Richter Dorog csapata nyerte immár második alkalommal, a harmadik, negyedik helyen pontegyenlőség alakult
ki, a fogott halmennyiség döntött.
Szabados István a KVSZ Kazincbarcika horgásza fogta a legnagyobb, 2.200 grammos pontyot, míg a legtöbb halat Rácz Tamás
a Halaspack Kiskunhalas horgásza pecázta ki, összesen 4.520
grammot.
- Gratulálok minden résztvevőnek, segítőnek! Három versenyző kivételével kisebb-nagyobb sikerrel, de görbült a bot. Köszönet a PKDSZ jelenlévő képviselőinek, a horgászegyesület segítőinek a szervezésért, rendezésért, a VDSZ-nek a támogatásért.
Igazán flottul zajlott minden – összegzett Kiss Béla.
f.l.
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Egészségés sportnap
Az Alapítvány Tiszaújváros Gyermekeinek Egészségéért szeretné a Mezítlábas sétány „őrzőjét”, a faragott kígyót hivatalosan is átadni a közönségnek, a városnak egy sportrendezvény keretében.
Az Egészség- és Sportnap időpontja 2019. szeptember 28.
(szombat) 9-12-ig.
A sportnapon olyan sportágakat mutatnánk be, sőt ki is lehetne próbálni azokat a helyszínen, amelyek talán kevésbé ismertek a város lakói számára.
Bemutatkoznak:
• Tiszaújvárosi Fitness Sportklub Erőemelő Szakosztálya
• Erősember Szakosztálya
• Csúszókorong Szakosztálya
• Szabadidős Szakosztálya azon belül is a kangoo-s lányok
•valamint a Tiszaújvárosi SC Asztalitenisz Szakosztály
A kígyó hivatalos átadását követően egy jótékonysági futásra is lehet nevezni a helyszínen, a távok: 400 m és 1000 , melyet akár sétálva is meg lehet tenni.
Ideje: kb. 10,00-10,30-ig
Nevezési díj: 500 Ft
Az első 50 induló logózott ajándékot kap!
A rendezvényen megismerkedhetnek az Alapítvány eddigi
munkájával, bemutatkozik a Vándorbölcső Babazászló Babaváró program és megismerkedhetnek a TeaHarmónia Teabolt leginspirálóbb teáival is.
Rossz idő esetén a rendezvényt másik időpontban rendezzük
meg.
Mindenkit szeretettel várunk!
Pető Gabriella
kuratóriumi elnök
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Dóra illusztrációja
a könyvtárbuszon

Borsod megyei településeket látogató, korszerűen felszerelt
könyvtárbuszt adtak át szeptember 16-án Miskolcon. A mozgókönyvtár 27 község könyvtári szolgáltatását látja el. A kifejezetten színes és feltűnő jármű külső megjelenéséről egy gyermekrajz-pályázat keretében döntött a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár. A több mint száz beérkezett alkotás közül a
nyertes Molnár Dóra Laura, a Tiszaújvárosi Széchenyi István
Általános Iskola 4.a osztályos tanulója lett, akit a pályázat benyújtására Hok Csabáné könyvtáros tanár és Lövei Judit tanító néni biztatott. A Dóri motívumaival díszített jármű, a könyvek rendezett polcával és a magyar népmesei mintázattal bizonyára sokak figyelmét felhívja majd a könyvtárbusz érkezésére.
Gratulálunk Dóri!
Rácz Zita
munkaközösség-vezető

Mindenes
Európai Mobilitási Hét

5. oldal

Egy nap autó nélkül

Tegyük a szívünkre a kezünket és valljuk be, sokszor lustaságból ülünk autóba, holott
nem lenne rá feltétlenül szükség. Sok millió ember sok millió autóval járja az utakat hazánkban nap-nap után, azonban van az évnek egy olyan
hete, amikor mi, autósok kerülünk fókuszba.
Az Európai Mobilitási Hét záró eseménye az Autómentes nap, melynek városunkban is vannak hagyományai. Idén
szeptember 20-án, pénteken gyűltek ös�sze városunk általános iskolásai, hogy
felhívják a figyelmet a környezetvédelemre.
A programokat Molnár István önkormányzati képviselő nyitotta meg, majd
következett a közös séta és a közös torna a Városháztéren. Ügyességi kerékpáros verseny, aszfaltrajzolás, ergométeres evezés és spinning - ilyen programokkal is várták a szervezők a gyerekeket.
- Én azért jöttem biciklivel - mondta Szabó Dominik -, mert az autók tényleg na-

Ezúttal rajzasztallá vált az aszfalt.
gyon szennyezik a környezetet, és így talán én is segíthetek.
- Bicikli vagy roller - ezeket az alternatív közlekedési módokat használja Rivnyák Bálint.
- Szelektíven gyűjtöm a szemetet - kezdi sorolni Tóth Léna arra a kérdésre a választ, hogy ő mit tehet a környezetért -,

virágokat ültetek, fákat ültetek és takarékoskodok a vízzel.
Apróságnak tűnnek, de sok ilyen kis apróság összeadva talán egy jobb világot
eredményez. Egy-egy ilyen napon pedig
talán páran nem ülnek autóba csak azért,
mert így szokták meg.
Fodor Petra

Gyászolni csak szépen...

Egyedül a fájdalomban

Elveszteni valamely szerettünket, óriási fájdalom. Akár
hirtelen, akár felkészülten ér
bennünket társunk halála,
mindenképp át kell esnünk
a gyász folyamatán. Ezt nem
lehet siettetni és „kihagyni”
sem.
Singer Magdolna gyásztanácsadó volt a
Tiszaszederkényi Művelődési Ház vendége, egy háromrészes, A nő marketingje
címet viselő sorozat első állomásán. Előadása társunk elvesztéséről, az újrakezdésről szólt.
- Mielőtt bárki újrakezdésben gondolkodna, érdemes időt és energiát fordítani a
feldolgozásra - mondta Singer Magdolna
-, de nagyon sokan nem is képesek elindulni egy új társ felé. Ha valaki megözvegyül, előbb jön a gyász, végig kell menni egy folyamaton, ami nagyon keserves
is tud lenni. De egyszer csak majd úgy érzi, hogy már nyitni tud az újra és kinyílik
a szíve. Válás esetén ugyanez a helyzet,
mert a válást is követi a gyász, ekkor is
meg kell élni az egész folyamatot.
- Személyiségfüggő, hogy meddig tart ez
a folyamat?
- Vannak emberek, akik rugalmasabbak,
optimistábbak, ők képesek hamar felállni és továbbmenni. Ők is megszenvedik,
szó sincs arról, vagy legalábbis én nem
nagyon találkoztam még olyannak, aki
csak úgy hipp-hipp túl lesz rajta. Vagy ha
igen, akkor ez nem biztos, hogy szerencsés, hiszen vagy elfojtja, vagy tagadásban van. De vannak olyanok, akik kön�nyebben megbirkóznak a gyásszal.
- Aki elfojtja, annál előbb-utóbb a felszínre kerül?
- Igen, de akár kerülő úton is. Például,
amikor belemegy egy új kapcsolatba, akkor ott abban a kapcsolatban minden elő-

Keserves témáról beszélt Singer Magdolna.
jöhet. Én azt szoktam mondani, hogy egy
új kapcsolat ingoványos talajra épül.
- Más a folyamata annak, ha hirtelen
veszti el valaki a társát, vagy ha fel tud
rá készülni?
- Nagyon nagy a különbség. Annak is
megvan a nehézsége, ha valaki beteg,
mert nagyon sokszor fájdalmas utat kell
bejárni, de mégis, így fel tud rá készülni az elmenő és az itt maradó is. A vége
ugyanaz, hogy el kell válniuk, de a váratlanságot sokkal nehezebb feldolgozni.
- Miben tud segíteni a környezet, a család, a gyásztanácsadó?
- Elsősorban a környezetnek kell támogatóan a gyászoló felé fordulni. Sajnos
a kultúránk nem kedvez ennek, mert nagyon tanácstalanok vagyunk, hogy hogyan tudnánk segíteni. Sokszor a gyászoló is úgy gondolja, hogy neki erősnek kell
lennie, mert az a normális. A gyásztanácsadó abban segít, hogy elkísér a gyász folyamatában, ahol azért nagyon sok minden előkerülhet.

- Gyászában magányos az ember?
- Mindenképpen, hiszen nagyon nehezen
tudja megértetni a másikkal, hogy mi zajlik benne. Olyan szempontból nem magányos, hogy ha jó értelemben használja valaki a környezetét. Ez a szerencsésebb típus, aki nem introvertált, hanem beszélget, találkozgat a barátaival. Neki kön�nyebb, de azt, hogy a szívében mi van,
csak ő tudja.
- Mennyiben hat az emberre a külvilág a
gyászban? Mi a tapasztalata, mer boldog
lenni valaki, vagy bűntudata van, hogy
esetleg még korai?
- Sok mindenbe beleszól a környezet. Ha
túl hamar abbahagyja a gyászolást, akkor
az a baj, ha túl sokáig gyászol, akkor meg
az. Mindenki okoskodik. Pedig mindenkinek megvan a maga útja és ez mindenkinél más. A legfontosabb, hogy az ember
megpróbáljon önmaga maradni és nem a
környezete elvárásainak megfelelni.
Fodor Petra
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A Nemzet Szépe

Szeptember 19-én volt a Széchenyis Csibeavató. Felejthetetlen
délutánt varázsoltak a 4. osztályos gyerekek és pedagógusaik az
iskola legkisebbjeinek. A 6 csibepróba után „Csibe- eskütételre” került sor, amiben megfogadták, hogy szófogadó, szorgalmas kisdiákjai lesznek az iskolának. Másnap iskolai nyakkendőjüket is átvehették elsőseink, melyet ünnepélyes keretek között
a 8. osztályos diákok adtak át számukra. Élményekkel teli iskolás éveket kívánunk nekik!
Rácz Zita
munkaközösség-vezető

A Nemzet Szépe szépségverseny döntősei között van Biba Kitti, aki az egyetem kezdetéig Tiszaújvárosban élt. A hazai versenyen elsősorban városunkat képviseli, ha lehetősége
adódik rá, Abu Dhabi-ban hazánkat szeretné. Ehhez azonban
szavazatokra van szüksége, így
számít a tiszaújvárosiakra is. A
www.nemzetszepe.hu/szavazas
oldalon megtalálják Kittit és bemutatkozó videóját.

Széchenyis Csibék
avatása

Kitti a döntőben
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Rendezvények
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kronika@tiszatv.hu

Nyugdíjas köszönetek
Kulturális és vizuális élmények
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesületének TVK Együtt-Egymásért Klubja kirándulást szervez tagjainak Debrecenbe, valamint lehetőséget biztosít az érdeklődők számára színházlátogatásra a Színház Határok Nélkül program keretén belül. E programok megvalósításához anyagi
támogatást biztosít számukra a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriuma, amelyért ezúton köszönetét fejezi ki.
Gondosné Medve Mária						
Varjas Lászlóné
klubvezető							
egyesületi elnök

Élménynap
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete az Idősek Hete programsorozata keretében idén is
szervez kirándulást, amelyre meghívja testvérvárosaink (Rimaszombat és Polgár) képviselőit,
az egyesület klubvezetőit és aktív tagjait. Ezen a kiránduláson Eger nevezetességeivel ismerkedhetnek meg vendégeink.
A program megvalósításához anyagi támogatást nyújt az egyesület számára a „Tiszaújváros jövőjéért” Alapítvány Kuratóriuma, amelyért ezúton köszönetünket fejezzük ki.

Kirándulás a vizek városába
A Tiszaújvárosi Nyugdíjasok Egyesülete szeptember 12-én 47 fővel kirándulást szervezett Tatára, a vizek városába.
Érkezésünkkor már várt minket az idegenvezető és irányításával először ellátogattunk az Eszterházyak által megálmodott angol parkba, ahol láthattuk az Eszterházy kiskastélyt, a nyári lakot. Gyönyörű látványt nyújt a Cseke-tó és környéke ligeteivel, sétányaival és műemlékeivel. A
kellemes séta után autóbuszos városnézés következett. Ezután megérkeztünk a Tata közepén elhelyezkedő mintegy 7,2 km hosszú Öreg tóhoz, amelynek északi partján található az Öreg vár.
Látogatást tettünk a vármúzeumban, ahol többek között a tatai céhek történetét, a tatai fazekasságot, a nevezetes rákos kerámiákat ismerhettük meg.
Kirándulásunk befejező állomása a Tatabánya fölé magasodó mészkőszirt tetején lévő óriási
Turul emlékmű meglátogatása volt.
A nap végére kicsit megfáradva, de élményekkel gazdagodva tértünk haza Tiszaújvárosba.
Ezúton is köszönjük Tiszaújváros önkormányzatának, hogy támogatásával lehetővé tette számunkra e kellemes napot.
								
Varjas Lászlóné
								
egyesület elnöke
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Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár

DERKOVITS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Derkó MiniGaléria
Csernaburczky Ferenc képzőművészeti kiállítása
Látogatható: szeptember 30-ig.
Szeptember 26. (csütörtök) 17.00 óra
Ötórai tea - Négylábú pszichológia
Előadó: Nyakas Gábor

VÁROSI KIÁLLÍTÓTEREM

Válogatás kortárs képzőművészek remekeiből
Látogatható: szeptember 28-ig.

HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
Október 1-6. - Megbocsátás hete
Olvasóink a késedelmi díj kifizetése nélkül hozhatják vissza
régóta náluk lévő könyveiket
Október 1-17.
Bálint Ágnes emlékkiállítás
Helyszín: a könyvtár földszintje
Október 1. (kedd) 17.00 óra
Családi mesedélután - Mazsola
A Csodamalom Bábszínház előadása Bálint Ágnes műve
alapján
Helyszín: a könyvtár aulája
Október 2. (szerda) 14.00 óra
A Kaffka Margit Pedagógus Nyugdíjas Klub összejövetele
Hajnal József újságíró Mákdobáló című könyvének bemutatója
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 2. (szerda) 17.30 óra
Test és lélek kapcsolata - Mit jelent a toxikus tolerancia? Hogyan gyengíti meg idegrendszerünket?
Előadó: Kecskeméti János a Sola vallási és kulturális rádió
szerkesztő műsorvezetője
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Belépődíj: 300 Ft
Október 3. (csütörtök) 16.30 óra
Rajzolj és alkoss velünk!
Vezeti: Barnóczki Ulrike gyermekkönyvtáros, grafikus
Helyszín: a gyermekkönyvtár
Október 3. (csütörtök) 17.00 óra
Tények, tévhitek a tudományban - A titokzatos Dávid-naptár.
Gondolatok az időjárás-előrejelzésről
Előadó: Dávid Mihály okleveles mérnök
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 4. (péntek) 17.00 óra
„A könyv: nagyítóüveg” - A kocka el van vetve? - Sorskérdések
Gondolatébresztő beszélgetés felnőtteknek
Vezeti: Kázsmér Ágnes könyvtáros, fejlesztő biblioterapeuta
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 5. (szombat) 9.00 óra
Hogyan tudnék segíteni gyermekemnek? - Tájékoztató előadás szülőknek a „Tanulási trükkök” tanfolyamról
Előadó: Tankó Lászlóné pedagógus, gyermekagykontroll-oktató
Helyszín: a könyvtár előadóterme
Október 5. (szombat) 11.00 óra		
„Angolozó” társalgási klub
A beszélgetést vezeti: Pomichal Anna idegennyelvi kommunikátor
Helyszín: a könyvtár előadóterme
KÖNYVES VASÁRNAP
Október 6. (vasárnap)
12.30-19.00 óra Rendkívüli nyitva tartás
13.00-17.00 óra
Rejtélyes nyomozás a könyvtárban - Hajótörés, A Carroll A.
Deering rejtélye
Logikai élménybomba a könyvtárban. Szabadulószobás játékokra épülő 40 perces küldetés 4-5 fős csapatok számára. A
játékon való részvételi lehetőség korlátozott.
13.00-17.00
Játék és alkotás a könyvtárban
Játékmesterrel vezetett társasjátékok és kreatív kézműves
foglalkozás gyerekeknek és felnőtteknek
15.00 óra
Végre: én! Külső-belső harmónia
Előadók: Tankó Judit stylist, szín- és stílustanácsadó
Tankó Lászlóné párkapcsolati tanácsadó és coach
17.00 óra
Minden elismerésünk!
Könyvtári díjak átadása
17.30 óra
A mese ölelése
Csernik Szende székely mesemondó, lábbábos vidám műsora
gyerekeknek és felnőtteknek

TISZASZEDERKÉNYI FIÓKKÖNYVTÁR

Október 4. (péntek) 16.00 óra
„Társas” délután
Játéklehetőség logikai és stratégiai társasjátékokkal, kártyajátékokkal.
Játékmester: Borsósné Doktor Éva könyvtáros

Kultúra
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II. Tiszaújvárosi Underground Műhely

Földalatti zene másodszor

A Tiszaújvárosi Underground
Műhely szervezésében szeptember 28-án, szombaton ismét megrendezik a tiszaújvárosi földalatti házibuli koncertet.
A Lordok házával szemben, a régi körforgalomnál, a Perényi Péter utcai garázssoron lévő műhelyben este fél nyolcas kezdéssel két tiszaújvárosi banda, a $zerzeTesek nevű punkzenekar és a Reborn rockzenekar mellett egy budapesti vendég, a
Plüssnapalm is fellép majd. Plüssnapalmék eredetileg egy teljes lányzenekar - de
ezen a koncerten a dobosuk elfoglaltsága
miatt Stiebel Gergő fogja püfölni a bőröket. A szervezők nem titkolt szándéka az,
hogy a tiszaújvárosi lányokat is arra ösztönözzék, hogy fogjanak gitárt, és alakítsanak zenekart.
A program
19:30 $zerzeTesek
20:30 Plüssnapalm
21:15 Reborn
Lesz hangos gitár, dob, lázadás… Minden, ami egy jó bulihoz kell. A fiatal szülőknek pedig nem kell a gyerekek elhelyezésén gondolkodniuk, nyugodtan vigyék őket is!
-SKedves Szülők!
Értesítem Önöket, hogy a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vándor Sándor
Zeneiskolájába beiratkozott növendékek térítési díjának befizetési határideje 2019. október 15.
A befizetések rendezésére hétköznapokon 9.00 – 17.00 óráig
van lehetőség a Vándor Sándor Zeneiskola épületében (3580
Tiszaújváros, Teleki B. u. 5.).
Kérem, hogy a befizetést mindenki szíveskedjen teljesíteni!
Hok Csaba
		
intézményvezető

Toborzó a művészeti csoportokba

A Tisza TV műsora
Szeptember 26., csütörtök
10:00 A képviselő-testületi ülés közvetítése
Utána: A szerdai adás ismétlése
Héthatár: Felújítások városszerte - Fűtünk ha kell! - Eladó
a rezsiutalványom! - Négy kerékről két kerékre - Szongáriai
cselőpók a városban - Extrém sportok bemutatója
Hétről - Hétre: Fúvós jubileum - Választunk! - Nyelvvizsga kötelező - Biztosítások diákoknak - Közelmúlt - Pro Urbe Klub
Utána: A testületi ülés ismétlése
Október 2., szerda
18:00 Héthatár: Poliol-alapkőletétel - Ülésezett az önkormányzat - Választás 2019 - Manézs színházi szemle - Idősek
hete - Négylábú kedvenceink
18:15 Hétről Hétre: Fúvós jubileum - Pályaátadó ünnepség Sport- és egészségnap - Közelmúlt
18:45 Fogadóóra Bráz György polgármesterrel

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár művészeti
csoportjai új tagok jelentkezését várják.
Az ifjúsági mazsorettcsoportba 10 éves, a gyermekcsoportba
3-4 éves kortól várja Bognár Imre mazsorettoktató a tánc és
botforgatás iránt érdeklődő lányokat.
A Kisbocskor Néptáncegyüttes 7-9, a Pántlika Néptáncegyüttes 10-13 éves korú, táncolni, énekelni szerető lányokkal és
fiúkkal bővítené tagjai létszámát. A vidám hangulatú csapatban az intenzív mozgást, a sikeres fellépéseket, a hagyományok elsajátítását Losonczi Benjámin Róbert garantálja.
A Derkovits Fúvószenekar utánpótlás csoportja zenei előképzettséggel rendelkező gyermekeket és fiatalokat hív 10-11
éves kortól, hogy csatlakozzanak hozzájuk. Aki a közös muzsikálás élményére vágyik, itt a helye! Zenekarvezető: Arnóczky Zoltán karnagy.
A Bokréta Citerazenekar 8 éves kortól hívja egy családias
hangulatú csapatba azokat, akiket érdekel ez a ma már igen
ritka, de annál szebb népi hangszer, a zenei hagyományok
ápolása, őrzése. Művészeti vezető: Oláh Dezső.
A Tiszavirág Foltvarró Kör olyan tagokkal bővítené a csoportját, akik jártasak a varrásban, és egy jókedvű, összetartó közösségben szívesen elsajátítanák a különböző foltvarró
technikákat, melyek segítségével szép és hasznos tárgyakat
készíthetnek saját maguk és családjuk örömére. A csoport vezetője: Mag Kálmánné.
Bővebb információ kérhető a Derkovits Művelődési Központban személyesen, vagy az alábbi telefonszámon: 49/542005.

Közlemények
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Szünidei gyermekétkeztetés
A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes Képviselők figyelmét, hogy az ingyenes szünidei étkezés az
őszi szünetben valamennyi, azaz 4 munkanapon (2019. október 28., 29., 30., 31.),
a téli szünetben valamennyi, azaz 5 munkanapon (2019. december 23., 30., 31.,
2020. január 2., 3.), a tavaszi szünetben
valamennyi, azaz 2 munkanapon (2020.
április 9., 14.) keresztül a Központi Étteremben (Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),

Tiszaszederkény városrészben élők esetében az Esély Napközi Otthonban (Tiszaújváros, Dózsa Gy. u. 2.) vehető igénybe,
helyben történő elfogyasztással.
A szünidei gyermekétkeztetés formanyomtatványon igényelhető, melynek benyújtási határideje az őszi szünetre vonatkozóan 2019. október 25., a téli szünetre
vonatkozóan 2019. december 20., a tavaszi szünetre vonatkozóan 2020. április 8.
A szünidei gyermekétkeztetés igénybevéte-

léhez szükséges nyilatkozat benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és Sport Osztályán (I.
em. 114. iroda), valamint postai úton (3580
Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Ha a szülő/törvényes képviselő a gyermek
számára a szünidei gyermekétkeztetést nem
kívánja igénybe venni, a nyilatkozatot nem
kell kitölteni és benyújtani!
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

2019. szeptember 26.

Ülésezik
az önkormányzat

Veszélyes hulladék begyűjtése

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,
- fáradt olaj, (motorolaj, hajtóműolaj) olajos göngyölegek,
- elektronikai hulladékok, (háztartási gépek és elektronikai hulladékok)
- akkumulátorok, szárazelemek,
- háztartási vegyszerek és azok csomagolóanyagai,
- kozmetikai szerek és azok maradványai,
- növényvédő szerek, rovarirtó szerek és
azok maradékai, csomagolóanyagai,
- használt háztartási sütőolaj és sütőzsiradék,
- fénycsövek, izzók,
- autógumi,
A hulladékok átvételének időpontja:
2019. szeptember 30. és október 3. között.
Helyszínek: 1.nap – szeptember 30. (hétfő)
Tiszaújváros 1. számú mobil gyűjtőpont
– a Sajó út és a Lévay út csomópontjában

A Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2 nevelési évről
számol be.

Naponta más-más helyszínen lesz a begyűjtés.
2.nap – október 1. (kedd)
Tiszaújváros 2. számú mobil gyűjtőpont
- az Örösi út 42-44. és a 46-48. épületek
közötti parkolóban
3.nap – október 2. (szerda)
Tiszaszederkény városrész területén kijelölt mobil gyűjtőpont
- az Esély Napközi Otthon udvarán (Dózsa Gy. út)
4.nap – október 3. (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 18.00 óráig, a 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

Egyszeri év végi támogatás
A Polgármesteri Hivatal értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy Tiszaújváros képviselő-testületének a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 26. §-a alapján eseti jelleggel a karácsonyi ünnepeket megelőzően egyszeri
év végi támogatásban részesülhetnek azok
a szociálisan rászorult személyek, akik a
kérelem benyújtását megelőzően legalább
egy év folyamatos tiszaújvárosi lakóhel�lyel rendelkeznek és életvitelszerűen jelenleg is lakóhelyükön élnek, valamint
- az öregségi nyugdíjkorhatárt tárgyév
október 31. napjáig betöltötték, vagy
- saját jogon nyugellátásban, vagy
- rokkantási ellátásban, vagy
- rehabilitációs ellátásban, vagy
- korhatár előtti ellátásban, vagy
- rokkantsági járadékban, vagy
- szolgálati járandóságban
részesülnek.

Nem jogosultak a támogatásra azok a személyek, akik keresőtevékenységet folytatnak.
Egyszeri év végi támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
450%-át (128.250 Ft), egyedül élők vagy
egyedülállók esetén az 550%-át (156.750
Ft).
A támogatás mértéke családosok esetén jogosultanként 15.000 Ft/fő, egyedül
élők, vagy egyedülállók esetén 18.000 Ft.
Házastársak és élettársak esetén az ellátás
csak egy formanyomtatványon kérelmezhető. Az egyszeri év végi támogatás és a
gyermekes családok év végi támogatása
együttesen nem állapítható meg.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:

2019. október 1. - 2019. október 31.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékoztató helyisége (3580 Tiszaújváros, Bethlen
G. út 7. földszint),
- Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.),
- Tiszaszederkényi Szolgáltatóház (3580
Tiszaújváros, Bocskai u. 33.)
- A nyomtatvány letölthető Tiszaújváros
honlapjáról is:
http://ugyfelterminal.tiszaujvaros.hu
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A kérelmek benyújtása személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti, Szociális és
Sport Osztályán (113. iroda és 115. iroda)
és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Gyermekes családok év végi támogatása

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

gyermeket nevelő család esetén 15.000 Ft,
két kiskorú gyermeket nevelő család esetén
22.000 Ft, három vagy több kiskorú gyermeket nevelő család esetén 29.000 Ft.
A támogatás megállapításához csatolni
szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.
A kérelem benyújtásának határideje:
2019. október 1. - 2019. október 31.
Felhívjuk a figyelmet a benyújtási határidő pontos betartására!
A gyermekes családok év végi támogatása és az egyszeri év végi támogatás együttesen nem állapítható meg.
A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:
- Polgármesteri Hivatal Ügyféltájékozta-

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

Tiszaújváros önkormányzatának képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 10 órától ülést tart a Városháza III. emeleti tanácskozótermében.
Napirendi javaslat:
Zárt ülés:
1. Javaslat állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére
2. Javaslat „Tiszaújváros Szolgálatáért Díj” adományozására
Nyilvános ülés:
1. Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
8/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásra
3. Beszámoló a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 2017/2018.
és 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről
Kérdések

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

Közérdekű telefonszámok
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal (49) 548-000
Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (49) 544-600
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi
Járási Hivatal (49) 795-026
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(49) 341-244, (49) 341-168

Közterületi SOS hívószám

A Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. a 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 Lakosságot,
hogy 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

Tokaji Edit

a 4. sz. választókerület képviselője
2019. október 2-án (szerdán)
16.00 órától 18.00 óráig
fogadóórát tart.
Helye: Polgármesteri Hivatal
földszinti képviselői iroda.
Polgármesteri Hivatal

2019. szeptember 26.

Rágcsálómentesítés

Tiszaújváros rágcsálómentességének őszi fenntartási munkái
a 2019. szeptember 18. - október 16. közötti időszakban zajlanak a város területén (beleértve 3. sze., 4. sze. Kertváros,
Örösi úti lakópark, Tiszaszederkény városrész, Tisza-parti városrész), a csapadékcsatorna hálózaton és a megjelölt felszíni gócterületeken.
A munkálatok során véralvadásgátló hatóanyagú szer, Broditop Forablock kocka lesz kihelyezve. Hatóanyag: Brodifakum, 0.005 g Bitrex védelemmel ellátva, III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú szer. A Broditop antikoaguláns, ellenszere a K-1 vitamin.
A munkálatok 2019. szeptember 18-án reggel kezdődtek el a
város 1. sze. területének kezelésével. Az egy hónap alatt folyamatosan történik a fenntartó kezelés, illetve ezt követően
a visszaellenőrzés.
Az utolsó fázisban a próbakockák kihelyezését követően az
őszi rágcsálómentesség fenntartásának eredményességi vizsgálata 2019. október 16-án lesz.
Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.

Hirdetmények
9. oldal
Étkezési térítési díjak szedése és ebédjegyosztás
2019. október

OKTÓBER

Helye

Ideje

Kinek a részére

01. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

02. szerda

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

03. csütörtök

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

08. kedd

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 9.00 és 14.00 - 16.30

Bölcsődés gyerek és alkalmazott befizetés

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott befizetés

Őszirózsa Idősek Klubja

7.30 - 8.00

„Esély” Napközi Otthon

Őszirózsa Idősek Klubja

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

Hunyadi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

Tiszavirág Idősek Klubja

9.00 - 12.00

Szociális étkezők

14. hétfő

Széchenyi iskola

7.30 - 10.00 és 14.00 - 16.30

Gyerek és alkalmazott befizetés

15. kedd

Tisza-parti Szabadidő Ház

11.00 - 12.00

Szociális étkezők

16.szerda

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

9.00- 12.00

Szociális étkezők

17. csütörtök

Központi Étterem

10.00 - 12.00

Szociális étkezők

21. hétfő

Hunyadi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

Tiszaszederkény Idősek Klub

10.30 - 12.00

Szociális étkezők

22. kedd

Széchenyi iskola

7.30 - 11.00

Pótbefizetés és alkalmazott étkezés megrendelés

24. kedd

Gimnázium

7.30 - 14.00

Minden étkező

25. péntek

Gimnázium

7.30 - 11.30

Minden étkező

28. hétfő

Tiszavirág Idősek Klubja

7.30 - 12.00

Pótbefizetés és alkalmazott

30. szerda

Kazinczy Ház I. em. 73/1.

7.00 - 16.30

Bóbita,Tündérkert, és Szivárvány Óvodák gyermek és alkalmazott pótbefizetés

Gondozóház

10.00 - 11.00

Szociális étkezők

Központi Étterem

12.00 - 13.00

Pótbefizetés és alkalmazott

09. szerda

10. csütörtök

Pálinkamustra

A Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Tiszaszederkényi Művelődési Háza Pálinkamustrát hirdet.
Helyszín: Szüreti mulatság - „Villa Scederkyn” Tájház
Időpont: 2019. október 5. (szombat)
Az esemény célja a házi fogyasztásra főzetett pálinkák/párlatok megmérettetése, a pálinkakészítők megismerése, valamint
a minőségi magyar pálinka népszerűsítése.
Nevezési feltételek:
- a versenyeztetni kívánt pálinkából/párlatból minta benyújtása 0,5 literes, lezárt üvegben
- nevezési lap kitöltése, mely tartalmazza a versenyző nevét, a
pálinka/párlat fajtáját, főzésének évét, alkoholfokát és érlelési módját (hordós, ágyazott)
- a mintának minden jogszabálynak meg kell felelnie, ellenőrzés esetén a nevező igazolja a pálinkafőzés körülményeit
- egy személy maximum 3 mintával nevezhet
-nevezési díj nincs
A minta leadási határideje: 2019. október 3. (csütörtök) 14.00
óra
A minta leadási helyszíne: Tiszaszederkényi Művelődési Ház
– Füredi Zsuzsanna művelődésszervező. Tel.: 70/383-2654.
Eredményhirdetés: 2019. október 5. (szombat) 15.30 óra
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

Ruszin ülés

A Tiszaújvárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 3-án (csütörtökön) 14,45 órától
közmeghallgatást, 15,00 órától ülést tart.
Helyszíne: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/C.
Tudlik Ferencné
elnök

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
2019. október 3-án (csütörtökön) végzi el.
Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal

Zöld növényi hulladék

Felhívjuk a település lakosságának figyelmét, hogy a zöld növényi hulladékok (fűnyesedék, kévébe kötött gallyak, stb.)
házhoz menő begyűjtését a közszolgáltató 2019. szeptember
26-án, 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

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

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
KÖZPONTI FŰTÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ
MUNKAKÖR
betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre
szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A munkahelyi vezető iránymutatása alapján részvétel a Társaság tulajdonában lévő hőközpontok, hőfogadó állomások, primer és szekunder vezetékhálózatok felújítási és karbantartási munkálataiban, továbbá a társasházakat érintő, távhőszolgáltatással összefüggő feladatok (pl.
légtelenítések elvégzése) ellátásában.
Pályázati feltételek:
• Központi fűtés és csőhálózat-szerelői végzettség (szakmunkás végzettség)
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• B kategóriás jogosítvány
Előnyt jelent:
• tiszaújvárosi lakhely
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
A pályázathoz csatolni kell:

• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés
megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 8.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „központi fűtés- és csőhálózat-szerelő”
feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 18.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2019. október 24. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Fakó Barnabás távhő üzemvezető 70/333-7571

A TiszaSzolg 2004 Kft. pályázatot hirdet
VÍZVEZETÉK- SZERELŐ MUNKAKÖR
betöltésére, 3 hónap próbaidő kikötéssel, határozatlan időre
szóló munkaszerződéssel.
Munkaköri feladatok: A TiszaSzolg 2004. Kft-vel karbantartási szerződést kötött társasházakban víz, szennyvíz, csapadékvíz hálózat felújítása, karbantartása, javítása, vízóra cserék elvégzése. Készenléti feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• vízvezeték- szerelői végzettség (szakmunkás végzettség)
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
Előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
A pályázathoz csatolni kell:
• szakmai, fényképes önéletrajz
• motivációs levél

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy
a pályázó nyilatkozata arról, hogy pozitív elbírálás esetén vállalja az erkölcsi bizonyítvány beszerzését a munkaszerződés
megkötésének időpontjára
• oklevelek, bizonyítványok másolatai
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 8.
A pályázat benyújtásának módja:
• postai úton: 3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F., vagy
• személyesen a Társaság titkárságán, munkanapokon 8-14
óráig, vagy
• elektronikus úton a tiszaszolg@tszolg.hu e-mail címre küldve, a tárgy rovatban „vízvezeték- szerelő” feltüntetésével
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 18.
Bérezés: megegyezés szerint
Az állás 2019. október 24. napjától tölthető be.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Bátori Imre karbantartási csoportvezető 70/333-7484

10. oldal

Hirdetés/Rendezvények

2019. szeptember 26.

Tiszaújváros városközpontban a Bethlen Gá-

Kétszer 135 nm-es családi ház eladó Sajó-

bor úton 2. emeleti, 55 nm-es kétszobás, erké-

szögeden. Szigetelt, új tetőborítás bitume-

lyes lakás eladó. Érdeklődni: 70/ 333-7411

nes zsindellyel. Érdeklődni.: 20/366-3902

Sport

2019. szeptember 26.

Labdarúgás

Kistérségi
emléktorna

A szabályok megengedik, hogy lányok is csapattagok lehetnek.
Tavaly tiszaújvárosi csapatok nyerték az Alaitner-tornát. Idén
mindkét korosztályban girincsi csapat vihette haza a győzteseknek járó kupát. Két alsós és hat felsős csapat jelentkezett arra a
kistérségi labdarúgó tornára, amit 2009 óta minden évben megrendeznek Dr. Alaitner István emlékére. A TVK egykori mérnöke sportbarát volt, életében sokat tett a város labdarúgásáért.
Többek között az ő nevéhez fűződik a leninvárosi sporttelep és
futballklub megalapítása is.

Kajak-Kenu

Érem nélküli
emlékverseny

A Tiszaújvárosi VSE sportolói a Nagy Zoltán emlékversenyen,
egyben a régiós válogató- versenyen az alábbi eredményeket érték el.
Mk-1 női gyermek U-10- 2000 m. Tóth Anna 11. hely, Kohári Dóra 12. hely.
Mk-1 női gyermek U-12 2000 mTóth Petra 8. hely, Papp Lara
15. hely, Gémes Blanka 19. hely, Józsi Janka 21. hely.
K-1 Ffi. kölyök U-14 2000 m Mezei Balázs 18. hely, Csikós Bálint 20. hely.
K-1 Ffi. kölyök U-13. 2000 m Andrássy Dénes 15. hely.
K-2 Ffi. gyermek U-12 2000 m Skokán Máté-Barna Csaba 5.
hely.
Mk-1 Ffi. gyermek U-11 2000 m Hevesi Dániel 13. hely, Bukta
Gergő 15. hely, Suhajda Péter 25. hely.
K-2 Ffi. kölyök U-14. 2000 m Mezei Balázs-Csikós Bálint 16.
hely.
Mk-1 Ffi. gyermek U-12 2000 m Skokán Máté 9. hely, Tagliatti Péter 10. hely.
Mk-2 Női gyermek U -12 2000 m Papp Lara-Józsi Janka 10.
hely.
K.1 Ffi. ifi U 17-18 2000 m Pásztor Dániel 13. hely.
K-1 Női ifi U 17-18 2000 m Gulyás Fanni 4. hely.
K-1 Ffi ifi U 17-18 200 m Dudás Csongor 9. hely.
K-1 Női ifi U 17-18 200 m Gulyás Fanni 7. hely.

A Sportcentrum eseményei
Szeptember 27. (péntek)
Labdarúgás
19.30 A felújított 3. sz. füves pálya ünnepélyes átadása
- FCT Öregfiúk - Tiszavasvári barátságos mérkőzés
- FCT U14 - FCT U15 barátságos mérkőzés

Szeptember 28. (szombat)
09.00 Sport- és Egészségnap az „Alapítvány Tiszaújváros
gyermekeinek egészségéért” szervezésében.
Labdarúgás
10.00 FC Tiszaújváros - Balmazújváros
U14 bajnoki mérkőzés					
Füves pálya
12.00 FC Tiszaújváros - Balmazújváros
U15 bajnoki mérkőzés					
Füves pálya

11. oldal

Labdarúgás

Fölényes és gólokban gazdag kupasiker

A labdarúgó Magyar Kupában Villányban a legjobb 64
közé jutásért játszott a Tiszaújváros. A kék-sárgák nyolc
gólt szerezve magabiztosan
léptek túl baranyai ellenfelükön.
Villány – Tiszaújváros
0 - 8 (0 -3)
Villány, 100 néző. Vezette: Dobai J.
Villány: Ostyánszki - Elek, Pauk, Buni J.,
Buni B.(Obermajer, 24.) – Bősz, Stefán,
Bischof, Czibere – Márkovics (Pfefferman, 63.) , Alabert (Kászonyi, 63.). Vezetőedző: Polgári Csaba.
Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg –
Burics, Lippai (Fodor, 9.), Tóth M, Pap,
Gelsi, Orosz (Bussy, 62.), Kulcsár, Hussein (Molnár, 62.), Terdik, Nagy D. Vezetőedző: Gerliczki Máté
Gól: Nagy D. (12., 40., 48., 71., 77., 89.),
Pap (59., 62.)
Az alacsonyabb osztályú ellenféllel
szemben még idegenben sem lehetett más
a tiszaújvárosi együttes célja, mint hogy
kiharcolja a győzelmet. A kapuban ezúttal Tóth helyett Herceg védett, mivel
az újvárosiak első számú kapusa kimenőt kapott, hiszen a mérkőzés előtt született meg második gyermeke. A kezdőben ott volt a korábban sérüléssel bajlódó
Nagy Dávid, valamint a múlt héten győztes gólt szerező Kulcsár is. Az első félidőben nagyszerűen futballozott a Tiszaújváros, és már a 12. percben megszerezte a
vezetést Nagy D. találatával, aki ezt követően még kétszer volt eredményes és már
3-0-ra vezetett a kék-sárga alakulat.
Az NB III. Keleti csoportjának élcsapata ezt követően sem állt le, folytatta a

Teniszsuli
Október elsejétől újraindul a Teniszsuli általános és középiskolások számára. Jelentkezni személyesen szeptember 26-án és 27-én 16 és 17 óra között
lehet a teniszpálya klubházában vagy
telefonon a 30/8589895, 70/391-5656,
30/821-5358-as telefonszámokon.

gólparádét, melynek során Pap két gólt
is szerzett és már 0-5-t mutatott az eredményjelző. A hátralévő időszakban ismét
Nagy D. triplázott és ezzel ki is alakult a
végeredmény, a Tiszaújváros 8-0-ra győzött idegenben és jutott tovább a Magyar
Kupában a legjobb 64 közé. A folytatásban szeptember 29-én vasárnap délután 4
órától Sényőn NB III-as mérkőzésen lép
pályára Gerliczki Máté együttese.
Polgári Csaba: Szimpatikus ellenféllel
játszottunk, akik megérdemelten nyertek.
Gratulálok, és további sok sikert kívánok
nekik.

Gerliczki Máté: Szerettünk volna továbbjutni, jól játszani és kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést. Úgy gondolom, megfeleltünk az elvárásoknak.
Következik a 8. forduló
2019. szeptember 29., vasárnap 16:00
Balassagyarmat - Hatvan
Sényő - Tiszaújváros
DEAC - Jászberény
Ózd - Cegléd
Tállya - ESMTK
Putnok - Eger
DVSC II. - Füzesgyarmat
DVTK II. - Gyöngyös

Két klasszikus
mesterhármas

Nagy Dávid kiváló teljesítménye „áttörte” a hírértéket az országos médiafelületeken is.
Produkciójáról így írtak például az Index Mindeközben rovatában:
„Klasszikus mesterhármasnak azt hívjuk a fociban, amikor egy játékos úgy
szerez három gólt, hogy közben senki
más nem rúg gólt. A magasabb szintű
fociban ez igen szép teljesítmény, egyszer-kétszer jön össze még egy nevesebb csatárnak is a pályafutása során.
Ha nem is igazán magas szinten (sic!),
de szeptember 21-én ez kétszer is sikerült Nagy Dávid Balázsnak, a Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgójának.
Mint az MLSZ adatbankjából kiderül
a labdarúgó előbb az első félidőben 36
perc alatt rúgott három gólt, majd Pap
Zsolt két gólja után a második félidőben
18 perc alatt ért el klasszikus mesterhármast a Villány TC ellen.”

Mit tehetünk ehhez hozzá? A tényekhez semmit. A „Ha nem is igazán magas szinten” kitételt meg engedjük el a
fülünk mellett!
Gratulálunk Dávid! Hajrá Újváros!
- efel Ps.: Maradt még benned Dávid vasárnapra…?

Súlyemelés

Aranyos Suzuki

A hétvégén Ózdon megrendezett súlyemelő Suzuki Kupán induló tiszaújvárosi fiatalok kiváló eredményt értek el. Réti Márton az ifjúsági 89 kg-os
súlycsoportban 211 kg-os (93, 118) összetettel, míg
Bajzáth Attila a felnőttek 67 kg-os súlycsoportjában
145 kg-os (60, 85) összetettel egyaránt első helyezést ért el. Az érmek mellett a korcsoportok győztesei az ózdi szakosztály kupáit is hazavihették.

Terepfutás

Hetedszer is Disznókő Tokaj Futókör

A három egyéni- és egy váltószámot kínáló Disznókő Tokaj Futókör elnevezésű
terepfutó viadalt október 13-án, vasárnap
már hetedik alkalommal rendezik meg a
világörökség részét képező borvidéken.
A versenyre csak előnevezni lehet, melynek határideje október 6-án éjfélkor jár le.
A szlovák sportolók által nemzetközivé
avatott, minden korosztály számára sportolási, mozgási lehetőséget kínáló verseny
Tokaj-Hegyalján, a Mezőzombor szomszédságában található Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet, valamint a szomszédos
birtok dűlőin, erdei utakon át vezető 150,
illetve 300 méter szintemelkedésű körpályákon (5,2 km és 10 km) zajlik majd.
A 5,2 km-es, a 10 km-es és a 20 km-es
egyéni versenyszámok mellett idén is lesz
félmaratoni váltó (4x5,2 km). A szervezők ezúttal is meghirdették a „borász-váltó” kategóriát, abban a reményben, hogy
minél több hazai, vagy akár külföldi borászati cég képviselői is futócipőt húznak
egészségük és a csapatépítés jegyében.
A versenyre a természeti környezet védelme miatt csak 400 futó indulását (beleértve a váltók tagjait is!) tudják elfogadni a rendezők, akik javaslata alapján érdemes folyamatosan figyelni a „nevezettek”
listáját a www.maratonclubmiskolc.hu
honlapon, ahol a részletes versenykiírás
is megtalálható, valamint a tavalyi fotókat is meg lehet tekinteni. Előnevezés ok-

tóber 6-án, vasárnap 24 óráig. Lényeges,
hogy egy sportoló csak egy versenyszámban nevezhet. Helyszíni nevezés nincs!
Már leadta nevezését a magyar hos�szútávfutás legendája, az egyebek mellett 100 km-es Európa-bajnok, Sparthatlon-győztes, 6-szoros Bécs-Budapest Ultramaraton győztes Bogár János és párja, Varga Ildikó. A két kiváló sportember
egyaránt első helyet érdemelt ki a májusi nagysikerű Kassa-Miskolc Ultramarathonon.
Rajtszám-átvétel október 13-án, vasárnap, 08.00-09.45-ig (20 km ,10 km) és
08.00-10.15-ig (5,2 km, 4x5,2 km). A 20
és a 10 km-es futam rajtja 10 órakor lesz,
míg az 5,2 km és a 4x5,2 km résztvevői
10.30-kor indulnak.
A Disznókő Szőlőbirtok jóvoltából minden 18 év feletti nevező egy üveg 2017-es
évjáratú kései szüretelésű bort kap ajándékba. A célban a Sárga Borház Étterem
jóvoltából meleg egytálételt kínálnak és
jár majd az egyedi befutóérem is mindenkinek. A versenyközpontban gyermekfelügyelet is biztosítanak és a rajt előtt 8.0010.00 óra között, valamint a célba érkezés
után, 15.00 óráig - helyszíni bejelentkezés alapján - lehetőséget kínálnak a BEMER-masszázs terápia különböző kezeléseinek igénybevételére. Mindkét szolgáltatás térítésmentes lesz.
Az eredményhirdetés előtt - két alkalom-

Bogárék most is indulnak.
mal - borkóstolóval egybekötött előadáson vehetnek részt a futók, melyet követően kvízszelvény kitöltésére lesz lehetőség. A helyes megfejtők között értékes
Disznókő-borokat sorsolnak ki a helyszínen az eredményhirdetéskor.
A VII. Disznókő Tokaj Futókör napján
azonos helyszínen rendezik meg a Tokaj-Hegyalja Piacot kézműves kiállítókkal és kulturális programokkal, melynek
látogatása ingyenes.
További információ:
web: www.maratonclubmiskolc.hu
tel: 30/7212-403; 70/391-9136;
e-mail:steveszucs@gmail.com
és mate@hegyimaraton.hu

12. oldal

Rendezvények

2019. szeptember 26.

